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Nanotechnology

BRAZILIAN AND CANADIAN RESEARCHERS JOIN EFFORTS
IN THE SEARCH FOR REVOLUTIONARY MATERIALS,
INCREASINGLY MORE PRESENT IN OUR DAY-TO-DAY LIFE

Nanotechnologie

DES CHERCHEURS BRÉSILIENS ET CANADIENS SE RÉUNISSENT
À LA RECHERCHE DE CES MATÉRIAUX RÉVOLUTIONNAIRES,
DE PLUS EN PLUS PRÉSENTS DANS NOTRE QUOTIDIEN

NANOTECNOLOGIA

PESQUISADORES BRASILEIROS E CANADENSES SE UNEM EM BUSCA DE MATERIAIS
REVOLUCIONÁRIOS, CADA VEZ MAIS PRESENTES EM NOSSO DIA A DIA
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EDITORIAL
Canada celebrates 150 years

Canadá
celebra150 anos

A

data oficial é 1º de julho, mas as
comemorações do aniversário de
150 anos do Canadá já começaram e devem se estender até o final de 2017. Em todo o país e nas
suas representações diplomáticas mundo afora
estão programadas atividades que evidenciam
os atrativos naturais, turísticos, socioculturais
e de negócios dessa jovem e admirável nação.
No Brasil não será diferente. Durante o ano serão realizadas diversas iniciativas, inclusive com
a participação e/ou apoio da CCBC. A revista
acompanhará de perto os acontecimentos e
estampará em suas páginas esse histórico momento. Por isso, as edições de 2017, a começar
por esta, trazem na capa o selo comemorativo
dos 150 anos.
A reportagem principal desta edição coloca
em destaque os avanços na nanotecnologia,
uma das áreas da ciência de maior potencial
de desenvolvimento. Na seção Em Foco, a movimentação do setor de mármores e granitos,
que tem o Canadá como um dos seus mercados-alvo. As Boas Práticas enfatizam o papel
de investidores-anjo e das incubadores no desenvolvimento de startups. O Mosaico Cultural
analisa o impacto da cultura digital e das tecnologias financeiras sobre o comércio eletrônico.
Já o Roteiro Turístico contempla as chamadas
Primeiras Nações, formadas por descendentes
dos habitantes originais do atual Canadá.
Para completar, acompanhe as novas estatísticas apuradas pelo nosso Centro de Arbitragem e
Mediação, o CAM-CCBC, que recentemente foi
também recertificado pelo cumprimento de requisitos internacionais de qualidade.
Boa leitura!

T

he official date is July the 1st, but Canada’s 150 years’
anniversary celebrations have already begun and will
continue until the end of 2017. Throughout the country
and in its diplomatic representative offices, activities
are scheduled to show the natural, touristic, social and
cultural, and business-related attractions of this young and admirable
nation. In Brazil this will not be any different. During the year, a variety
of activities will take place, with the participation and/or the support of
CCBC. The CCBC magazine will closely follow these events and show this
historic moment in its pages. Therefore, the 2017 editions, beginning with
this one, will show the 150 years’ commemorative stamp on the cover.
The main article in this edition shows the progress in Nanotechnology, one
of the fields of Science with the highest development potential. In the In
Focus section, a view of the dynamics in the marble and granite industry,
in which Canada is one of the target markets. The Good Practices section
emphasizes the role of angel investors and incubators in the development
of startups. The Cultural Mosaic section analyses the impact of the
digital culture and of financial technologies on electronic commerce. The
touristic route, in turn, covers the so-called First Nations, comprising the
descendants of Canada’s original inhabitants.
Finally, see the statistics of our Chamber of commerce Brazil-Canada,
the CAM-CCBC, which was recently recertified for its compliance with
international quality requirements.
Enjoy the reading!
Mídias sociais
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included the “Wines of Vienna” wine tasting, organized by
Brazilian headline sponsor CAM-CCBC.
The final ceremony honored 1st Prize Negotiation (Sofia
University St Kliment Ohridski), 2nd Prize Negotiation
(SUNY Buffalo Law School), 3rd Prize Negotiation (Saint
Joseph University Beirut), 1st Prize Mediation (National
Law University Delhi, Pritika Malhotra) and 2nd Prize
Mediation (Charles University Prague, Pavlína Krausová)
at the City Hall of Vienna on the final Saturday.
A special thank you goes to the headline sponsors CAMCCBC and Freshfields Bruckhaus Deringer, all the experts
and working group members that have brought their
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interview

entrevista

por Marcelo Couto

KARIN PARODI

CAREER MANAGEMENT

P

GESTÃO
DA CARREIRA
T

ara ilustrar a importân- Vivência internacional
o exemplify the importance
cia de cada profissional confere vantagem
of professionals dedicating
dedicar-se com afinco
themselves intensively
competitiva no mercado
ao próprio desenvolto their own development, the
vimento, a consultora de trabalho
Human Resources consultant
de Recursos Humanos
International experience Karin Parodi says that “to manage
Karin Parodi costuma dizer que admia career is like a marathon rather
is
a
competitive
advantage
nistrar “carreira é uma maratona, e não
than a 200-meter race”. In the
in the job market expert’s opinion, international
uma corrida de 200 metros”. Nesse esforço para chegar ao pódio e conquistar
experience adds additional
uma vaga no mercado de trabalho, a vivência internaciopoints to the effort of making it to the podium and
nal soma pontos, na avaliação da especialista. Ela foi uma
conquering a place in the labor market. She was one of
das palestrantes do mais recente Canada-Brazil Alumni
the speakers at the recently held Canada-Brazil Alumni
Career Workshop, realizado em dezembro passado pela
Career Workshop, organized last December by CCBC,
CCBC, em parceria com o Consulado Geral do Canadá
in partnership with the Consulate General of Canada
em São Paulo e a Rede Alumni Canada-Brazil, visando
in Sao Paulo and “Rede Alumni Canada-Brazil”,
promover a troca experiências sobre carreira e mercado
seeking to promote the exchange of career and labor
de trabalho entre ex-alunos de instituições canadenses.
market experiences among former students of Canadian
O evento, realizado pelo segundo ano, é uma das iniinstitutions.
ciativas da CCBC para apoiar jovens com interesse em
The event, in its second edition, is an initiative of
estudar no Canadá ou que retornam ao Brasil após um
CCBC to support young people interested in studying in
período de estudos fora. Além de Karin Parodi, o evenCanada, or who have returned to Brazil after a period
to teve apresentações do headhunter Alexandre Sabbag
of studies abroad. Besides Karin Parodi, presentations
e o gerente regional de contas do Linkedin Pedro Leal
at the event were made by the headhunter Alexandre
Moura, além de empresários e representantes do corpo
Sabbag and Linkedin´s regional account manager,
diplomático (leia mais na pág. 14).
Pedro Leal Moura, in addition to representatives of the
Karin soma 25 anos de experiência em gestão de cardiplomatic corps (more on page 14).
Parodi has 25 years of experience in career
reira, contratação de executivos e desenvolvimento de
lideranças. Graduada em Psicologia e pós-graduada em
management, hiring of executives and the development
Administração de Recursos Humanos, mantém colunas
of leaders. An undergraduate in Psychology and a
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“Ao longo da experiência no exterior, o jovem
amadurece e conquista novas habilidades.” “During
an experience abroad, a young person necessarily ends up
maturing a little more.”
Brasil – Canadá | 7

interview

entrevista
no jornal Valor Econômico e no blog da revista Harvard
Business School, nas quais dá dicas a profissionais que desejam construir carreiras bem-sucedidas e alcançar realização no trabalho. Na entrevista a seguir, pedimos que
falasse um pouco mais sobre os diferenciais advindos de
uma experiência internacional. Acompanhe:
Qual a importância que se dá hoje no mercado de trabalho
a vivências no exterior?
Ter uma vivência internacional, tanto estudando quanto trabalhando, dá uma boa vantagem competitiva ao
candidato, seja pelo domínio de outro idioma, seja pelo
conhecimento de novas culturas, o que torna o jovem –
ou qualquer outro profissional – mais preparado para
atuar em um mundo globalizado. Cada vez mais, busca-se ter pessoas com capacidade de trabalhar e de liderar
projetos com equipes multidisciplinares e ao redor do
mundo.
Como a experiência internacional ajuda o jovem a se
diferenciar profissionalmente?
Ao longo da experiência no exterior, por necessidade, o
jovem acaba amadurecendo um pouco mais e conquistando novas habilidades, como adaptabilidade, flexibilidade, visão mais global, independência e capacidade
de solucionar problemas. Esse conjunto de requisitos
é extremamente valorizado no mundo dos negócios.
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graduate in Human Resources Management, she writes
for the Valor Econômico newspaper and in the Harvard
Business School Review’s blog, while providing tips
to professionals on how to build successful careers
and achieve satisfaction at work. In the interview
below, we asked her to talk a little more about the
differentials that result from international experience.
Follow the interview:
What importance does experience abroad have in
today’s labor market?
Having an international experience, whether studying
or working, provides the candidate a good competitive
advantage, either because he/she will learn another
language or because he/she will become familiar with
other cultures, making a young person – or any other
professional – better prepared to perform in a globalized
world. More and more, companies are looking for people
capable of working and leading projects involving
multi-disciplinary teams anywhere in the world.
How does international experience help a young
person to stand-out professionally?
During an experience abroad, a young person
necessarily ends up maturing a little more and
acquiring new skills, such as adaptability, flexibility, a
more global perspective, independence and the ability to

Na prática, como a vivência internacional contribui para os
resultados no dia a dia?
Um dos mais importantes aspectos é a ampliação da visão
de negócios em um mundo globalizado, o que inclui o desenvolvimento do relacionamento interpessoal, respeitando hábitos e costumes de pessoas de diferentes culturas,
além da busca pelo crescimento profissional, em função
do investimento de tempo e recursos financeiros aplicados.
Como manter uma adequada rede de contatos na vida
profissional?
É fundamental estar sempre disponível para conhecer
novas pessoas, ajudá-las em algum momento da carreira e também pedir ajuda. Mesmo estando no exterior é
necessário cultivar a rede de relacionamentos e manter-se atualizado em relação ao mercado de trabalho no
qual pretende ingressar. Conservar a rede ativa é um
trabalho diário que só é sustentável quando se tem um
interesse genuíno em ajudar o outro. Para se ter ideia
da importância desse esforço, basta considerar que 70%
das oportunidades de emprego estão ocultas na rede de
relacionamento. É um percentual gigante para ser desprezado ao longo da vida.

solve problems. This set of requirements is highly valued
in the world of business.
In practice, how does international experience
contribute to the results in day-to-day living?
One of the key aspects is to expand one’s view of
business in a globalized world, which includes the
development of inter-personal relationships, respecting
habits and traditions of people of different cultures,
besides seeking to grow professionally, in view of the
time and the financial resources invested.
How does one maintain an adequate network of
contacts in professional life?
It is essential to be always available to meet new people,
help such people at some point in their career and also
ask for help. Even abroad, it is necessary to continue
networking and stay up-to-date concerning the labor
market one wishes to enter. Keeping the network up-todate requires daily effort, but this is only sustainable
when there is genuine interest in helping someone
else. To have an idea about the importance of such
effort, 70% of job opportunities are considered hidden
in one’s social network. This is a huge figure to be
ignored in life.

Quais são os fatores-chave para um bem-sucedido desenvolvimento de carreira?
Cuidar da educação continuada, manter o interesse em
adquirir novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades, ter resultados sustentáveis para demonstrar,
interessar-se verdadeiramente pelo outro, cuidar da sua
rede de relacionamentos, estar atento a novas carreiras
que podem surgir e se adequar ao seu perfil, além de
aprender novos idiomas e de também estabelecer um
saudável equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional.

What are the key factors for a successful career
development?
Look for continuous education, stay interested in
acquiring new knowledge, develop new abilities,
achieve and show sustainable results, be truly interested
in others, develop social networking, stay alert to new
careers that may arise and adapt to a new profile, in
addition to learning new languages and establishing a
healthy balance between personal and professional life.

Cuidar da carreira é um exercício contínuo...
Ressalto que a carreira é uma maratona, e não uma corrida de 200 metros. Tem que treinar, investir, aperfeiçoar-se, cuidar da saúde física e emocional, planejar cada
passo, se possível, mas também estar aberto o suficiente
para rever o plano sempre que necessário. Às vezes o
fator sorte aparece e muda todo o planejamento inicialmente estabelecido. Por isso, é tão importante estar
atento e muito bem informado. Todo profissional deve
investir na carreira e tratá-la como o seu negócio próprio. Assim, as chances de sucesso serão bem maiores. n

To take care of one’s career is a permanent task...
I emphasize that a career is a marathon and not
a 200-meter race. One must train, invest, improve
oneself, take care of one’s physical and mental health,
plan each step, if possible, but also be sufficiently open
to review the plan whenever necessary. Sometimes the
luck factor appears and changes the original plan.
Therefore, it is important to be alert and very well
informed. Every professional must invest in his/her
career and handle it as if it was his/her own business.
Thus, the chances of success will be much greater. n
Brasil – Canadá | 9

PROVÍNCIAS ONTÁRIO
PROVINCES

ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT

AMBIENTE PARA
EMPREENDER

FOTO: SHUTTERSTOCK

Ontário candidata-se a ser o próximo destino para as empresas brasileiras
Ontario is willing to be the next destination for Brazilian companies

C

om mais de 13 milhões de habitantes,
a província canadense de Ontário é conhecida por custos competitivos, mão de
obra qualificada e facilidade para abrir
um negócio. Todos esses fatores têm
atraído empresas brasileiras para expandir suas operações para a região.
A Stefanini, provedora global de soluções de negócios
baseadas em tecnologia, abriu o primeiro escritório na
cidade de Toronto em junho de 2015. O investimento
foi impulsionado pelas oportunidades que a região possui para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A província abriga mais de 20 mil empre-

10 |

W

ith more than 13 million inhabitants, the
Canadian province of Ontario is known
for its competitive costs, skilled labor
and the facility to start a business. All these factors
have attracted Brazilian companies to expand their
operations in the region.
Stefanini, a global business technology solutions
provider, opened the first office in Toronto in June
of 2015. The investment was boosted by the region’s
opportunities in the field of Information and
Communication Technology (ICT). The province hosts
more than 20,000 companies in this industry, which
employs about 280,000 professionals.

sas do setor e conta com cerca de 280 mil profissionais
do segmento.
“Até então, projetos da região de Ontário eram absorvidos pela nossa equipe de Detroit, nos Estados Unidos.
Com a inauguração da unidade em Ontário, buscamos
gerar grandes negócios que podem, inclusive, nos levar
a fazer aquisições no Canadá”, afirma Ailtom Nascimento, vice-presidente do Grupo Stefanini.
Outra empresa brasileira também anunciou expansão de
operação para Ontário. Trata-se da Biolab Farmacêutica,
que investiu na abertura de um centro de Pesquisa e Desenvolvimento na província. “Ao projetarmos nosso Centro
de Pesquisa e Desenvolvimento no exterior, buscamos nos
instalar em uma região inovadora, com incentivos e grande
abertura para parcerias e negócios. Encontramos essas características em Ontário, que conta com as condições ideais
para avançarmos em nossa busca intensa pela inovação”,
enfatiza o CEO da empresa, Cleiton de Castro Marques.

Pesquisa e desenvolvimento
Em Ontário são investidos, anualmente, 14 bilhões de
dólares canadenses em pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Esses incentivos foram um dos fatores que levaram o
Stayfilm, plataforma brasileira que cria filmes de alta qualidade em apenas 2 minutos, a iniciar o processo de captação
de R$ 10 milhões para expandir sua operação. O objetivo é
abrir uma base técnica na cidade de Toronto, um dos destaques da área de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento do
Canadá. A cidade é responsável por 13 mil empresas do setor de TI e conta com cerca de 158 mil funcionários (56%
dos funcionários de TIC de Ontário).
“Com o apoio do governo de Ontário e a aproximação
de empresas e marcas locais, torna-se mais tangível e relevante fazer negócios na região e estruturar um time técnico
no local. Vemos em Toronto uma excelente oportunidade
para esse processo de internacionalização. A região é considerada o novo polo para o ecossistema empreendedor no
mundo”, diz Douglas Almeida, CEO da Stayfilm no Brasil.
No Brasil, um escritório no Consulado do Canadá é responsável por facilitar a entrada das empresas brasileiras no
mercado de Ontário. “Temos realizado eventos ao redor do
Brasil para apresentar o ambiente de empreendedorismo
de Ontário como uma opção de internacionalização dos
negócios. Além disso, com o objetivo de aproximar as empresas brasileiras da região, já realizamos missões dos setores de fintech e tecnologia em cidades estratégicas de Ontário”, conta o Cônsul Comercial de Ontário, Todd Barrett. n

“Until then, projects of the Ontario region were
handled by our staff in Detroit, in the United States.
With the opening of the Ontario office, we seek to develop
major business opportunities that may even result in
our making acquisitions in Canada”, says Ailtom
Nascimento, vice-president of the Stefanini Group.
Another Brazilian company announced the expansion
of operations to Ontario. It is Biolab Farmacêutica,
which invested in the opening of a Research and
Development center in the province. “When we conceived
our Research and Development Center abroad, we
wanted to establish ourselves in an innovative region,
with incentives and an open mind for partnerships and
business. We found these features in Ontario, which has
ideal conditions for us to go forward in our intensive
quest for innovation”, stresses the company’s CEO,
Cleiton de Castro Marques.

Research and development
Annually, 14 billion Canadian dollars are invested
in research and development (R&D). Such incentives
were one of the factors that made Stayfilm, a Brazilian
platform that produces high quality movies in just two
minutes, to begin the sourcing process of R$ 10 million to
expand its operation. The objective is to set-up a technical
base in Toronto, one of the stand-outs in the field of
technology, research and development in Canada. The
city is responsible for 13,000 IT companies and employs
about 158,000 workers (56% of Ontario’s ICT workers).
“With the support of Ontario’s government and the
contact with local companies and brands, it becomes
more tangible and relevant to do business in the region
and to organize a local technical staff at site. In
Toronto we see an excellent opportunity for this type of
internationalization process. The region is considered a
new pole for the world’s entrepreneurial ecosystem”, says
Douglas Almeida, Stayfilm’s CEO in Brazil.
In Brazil, an office at the Canadian Consulate is
responsible for facilitating Brazilian companies’ access
to the Ontario market. “We have organized events
throughout Brazil to present Ontario’s entrepreneurial
environment as an option for the internationalization
of business. In addition, with the objective of bringing
together Brazilian companies in the region, we have
organized missions in the fields of “Fintech” and
Technology in strategic cities in Ontario”, says Ontario’s
Trade Consul, Todd Barrett. n
Brasil – Canadá | 11

NOTAS
SHORT NOTES

RÁPIDAS

Destino número 1
Destination number 1

A Lonely Planet, uma das principais editoras de guias de viagem do mundo,
escolheu o Canadá como destino número 1 para visitar em 2017. O ranking é
definido pela diversidade e qualidade das experiências oferecidas. “O ano também
será o 150º aniversário do país e este é o melhor momento para convidar o mundo
a descobrir o Canadá”, afirma a ministra do Turismo Bardish Chagger. A edição
do guia Best in Travel que apresenta o Canadá pode ser acessada pelo QR Code
ao lado. O Canadá também foi eleito melhor destino de 2017 pelo jornal The New
York Times. Em função de seu aniversário, o país prepara uma recepção calorosa e coloca à disposição dos visitantes
centenas de atrações com entrada gratuita durante todo o ano.
Lonely Planet, one of the world’s main travel guide publishers, selected Canada as the number 1 destination in 2017.
The ranking is defined by diversity and quality of the offered travel opportunities. “This year is also the country’s 150th
anniversary, so this is the best moment to invite the world to discover Canada”, says the Minister of Tourism, Bardish Chagger. The Best
in Travel guide edition which presents Canada can be accessed through the QR Code on the side. Canada was also chosen as the best
destination in 2017 by The New York Times. Given its anniversary, the country is preparing a warm reception, making available to the
visitors hundreds of free-of-charge attractions throughout the year.

Inverno no Canadá

Winter in Canada

Continua aberta a temporada de esqui no Canadá. As opções
incluem ao menos 52 centros de esqui em todo o país, dentre
eles Whistler, o melhor centro da América do Norte, Banff, eleita
entre os melhores lugares do mundo para 2017, e Tremblant,
com sofisticado sistema de neve. Com a eleição do Canadá como
o melhor país para visitar neste ano pelo ranking Best in Travel
da Lonely Planet, os olhos do mundo voltaram-se para lá. Até o
início de abril, a neve será a grande estrela, mas são inúmeras
as atrações disponíveis.
The skiing season is still open in Canada. The options comprise at least 52 ski centers around the country and the best center in North
America – Whistler, Banff – elected one of the best places in the world in 2017, and Tremblant, with a sophisticated snow producing
system. With the election of Canada as the best country to visit this year, according to the ranking of Best in Travel of Lonely Planet, the
eyes of the world are directed there. Until the beginning of April, snow will be the great star, but many other attractions are available.

Plano de expansão
Expansion plan

A plataforma brasileira Stayfilm, que possibilita a criação de filmes em apenas dois minutos, está captando R$ 10
milhões para expandir sua operação e abrir uma base técnica em Toronto. “Com o apoio do governo de Ontário e
a aproximação de empresas e marcas locais, torna-se mais tangível fazer negócios na região e estruturar um time
técnico no local”, diz Douglas Almeida, CEO da startup.
The Brazilian platform Stayfilm, which allows the production of a movie in only two minutes, is sourcing R$ 10 million
to expand its operation, opening a technical base in Toronto. “With support from the government of Ontario and
contact with local companies and brands, it becomes more viable to do business in the region and to organize a technical
team at site”, says Douglas Almeida, the startup’s CEO.
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Internet veloz

Criança Feliz

High-speed internet

Happy Child

O Canadá apoiará o programa brasileiro Criança Feliz, criado para promover o
desenvolvimento infantil nos primeiros mil dias de vida. Por meio de um fundo de
iniciativas locais, o governo canadense doará cerca de R$ 120 mil, os quais serão
utilizados pela organização não governamental Alfa e Beto para adaptar métodos e os
materiais educacionais orginalmente elaborados pela canadense Red River College.
Canada will support the Brazilian Happy Child (“Criança Feliz”) program, created
to promote child development during the initial 1,000 days of life. Through a local
initiatives’ fund, the Canadian government will donate about R$ 120,000, which will
be used by the non-governmental organization “Alfa e Beto” to adapt methods and the
original educational materials created by the Canadian Red River College.

Internacionalização
Internationalization

A Neurotech, empresa pernambucana especializada no desenvolvimento de soluções
para automação em áreas como operações de crédito e risco, foi a Toronto e
Waterloo, no final do ano. A aproximação com o mercado canadense se deu com
o apoio do SoftexRecife, instituição que promove uma série de ações dedicadas a
ajudar companhias brasileiras que atuam no campo de TIC a se internacionalizarem.
O SoftexRecife já contribuiu para a aproximação de 43 empresas brasileiras com
organizações internacionais, através de missões empresariais, algumas delas em
parceria com a CCBC e o consulado canadense.
Neurotech, a company from the State of Pernambuco, specialized in the development of
automation solutions in applications such as credit and risk operations, went to Toronto and
Waterloo, at the end of last year. The contact with the Canadian market was supported
by SoftexRecife, an institution that promotes a series of initiatives to assist Brazilian IT
companies to become international. SoftexRecife has already contributed to aproximate 43
Brazilian companies with international organizations, through business missions, some of
them organized in partnership with CCBC and the Canadian Consulate.

A Comissão Canadense de Rádio,
Televisão e Telecomunicações
estabeleceu, neste início de ano, que
todos os canadenses deverão ter
acesso à banda larga com velocidade
de 50 Mbps de download e 10 Mbps
de upload dentro de cinco a dez anos.
Hoje, a velocidade mínima obrigatória
é de 5 Mbps de download e de 1
Mbps de upload, e a velocidade
média praticada é de 13,7 Mbps.
Com a decisão, a velocidade mínima
atual será multiplicada por dez. E
a velocidade média praticada será
multiplicada por 3,3.
At the end of the year, the Canadian
Radio-Television Committee decided
that all Canadians will be entitled
to broadband access, at the rate of
50 bps for downloads and 10 bps
for uploads, within 5 to 10 years.
Nowadays, the minimum mandatory
rate is 5 Mbps for downloads and 1
Mbps for uploads, with an average
rate, in practice, of 13.7 Mbps. With
this decision, the current minimal
rate will be multiplied by ten and the
average rate, in practice, by 3.3.

Subsídio para crescer
Subsidy for growth

Os governos do Canadá e de Ontário firmaram parceria com a Honda para ajudar a fabricante
a modernizar suas operações na planta de Alliston. A iniciativa garantiu subsídios dos dois
governos de US$ 41,8 milhões, mais um montante por parte da montadora. Esses investimentos
serão utilizados na construção de uma oficina sustentável de pintura e em novas tecnologias para
o aprimoramento de montagem. As ações devem gerar 4 mil empregos diretos e milhares de
vagas indiretas na cadeia automotiva de Ontário.
The governments of Canada and Ontario celebrated a partnership with Honda to help the
company modernize its operations at the Alliston plant. The initiative assured the company
subsidies of US$ 41.8 million from the two governments, in addition to a contribution by the automaker. These investments will be used
to build a sustainable paint shop and for new technologies to improve the assembly process. The initiatives will create 4,000 direct and
thousands of indirect jobs in Ontario’s automobile manufacturing chain.
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A Grande Trilha
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The Great Trail

Assim é denominada a The Great Trail, o maior caminho para pedestres e ciclistas do mundo, com 24 mil quilômetros e que deve ser
inaugurada neste ano no Canadá. A construção começou em 1992 e a entrega está prevista para ocorrer ao longo de 2017, quando o
país celebra seu 150º aniversário. Até o momento, já estão concluídos mais de 20 mil quilômetros. O caminho ligará o Canadá de leste
a oeste, do Pacífico ao Atlântico e até o Ártico.
The Great Trail is the name of the world’s longest trail for pedestrians and
cyclists, 24,000 kilometers long, to be opened in Canada this year. The
construction began in 1992 and the trail is scheduled to be finished during
2017, when the country celebrates its 150th anniversary. Until now, more
than 20,000 km have been completed. The trail will link Canada from East to
West, from the Pacific to the Atlantic and the Artic.

Vacina contra Ebola
Ebola vaccine

Uma vacina (rVSV-Zebov) de origem canadense pode
ter completa eficácia contra o vírus Ébola, segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS). A constatação
é decorrente de uma avaliação feita em 6 mil pessoas
que receberam a vacina em Guiné, em 2016, e que
não apresentaram contaminação. Na região, durante a
realização dos testes, foram registrados 23 casos, todos
em pessoas não vacinadas.
A Canadian vaccine (rVSV-Zebov) can be totally efficient
against the Ebola virus, according to the World Health
Organization (WHO). The finding resulted from an
assessment of 6,000 people who received the vaccine in
Guinea, in 2016, who showed no signs of contamination.
In that region, during the tests, 23 cases were registered,
all of people who had not been vaccinated.

O povo brasileiro
The Brazilian people

O Musée de la Civilisation (www.mcq.org), um dos maiores do Canadá, conta a partir de seu acervo a história da humanidade e,
especialmente, dos povos que viveram no Quebec. São 50 mil objetos, a maioria dos séculos 19 e 20, além de mapas, documentos e livros.
Entre as exibições temporárias está a mostra “Resiliência”, do Museu da Pessoa, localizado em São Paulo, que reúne 40 depoimentos de
brasileiros de todas as regiões do país, cada um deles com foco em identidade, tensões, iniciativas e criatividade. O Museu da Pessoa
utiliza histórias de vida como fonte de conhecimento e conexão entre os povos. A mostra no Canadá segue até 27 de agosto.
The “Musée de la Civilisation” (www.mcq.org), one of the largest museums in Canada, tells the history of humanity through its collection and,
specifically, of the people who lived in Quebec. There are 50,000 objects, most from the 19th and 20th centuries, besides maps, documents and
books. Among the temporary exhibits is the one called “Resilience”, of the “Museu da Pessoa” (Individual Person’s Museum), from São Paulo,
which shows the testimony of 40 Brazilians from all regions of the country, each focusing on identity, tensions, initiatives and creativity. The “Museu
da Pessoa” uses life stories as a source of knowledge and connection to peoples. The exhibition in Canada will be open until August 27.
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Nova aeronave
New aircraft

Uma nova aeronave foi incorporada à frota da Air
Canada que opera no Brasil: o Boeing 787-Dreamliner,
que faz a rota São Paulo e Toronto. A aeronave, que
substituiu o Boeing 767-300, possui mais assentos, e os
passageiros podem escolher entre três classes de serviço,
Business, Economy e a nova Premium Economy. Esta
última opção tem mais espaço entre as poltronas e maior
capacidade de reclinação, além de tela touchscreen
individual de 11 polegadas. Outro diferencial do modelo
é a utilização de materiais mais leves e motores mais eficientes, reduzindo o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes.
A nova engenharia também diminuiu os ruídos para passageiros e também para quem está fora da aeronave.
A new aircraft has been incorporated to the Air Canada fleet operating in Brazil: the Boeing 787-Dreamliner, which flies the São Paulo Toronto route. The aircraft, which replaced the 767-300, has more seats and passengers can choose from three service classes: Business,
Economy and the new Premium Economy. This latter option has more space between seats, which recline more and have individual
11-inch touchscreen monitors. Another distinct feature of the aircraft is the use of lighter materials and more efficient engines, reducing
fuel consumption and exhaust gas emissions. The new engineering also reduced the level of noise for passengers inside and for people
outside the aircraft.

DIREITO COMPARADO
BRASIL - CANADÁ
Esta nova iniciativa da CCBC tem como objetivo
apresentar temas jurídicos sob a perspectiva das
legislações brasileira e canadense.
“Direito Comparado: Brasil-Canadá” apresenta
assuntos de interesse dos associados e do público,
em geral, tratados por profissionais dos dois países.
O primeiro artigo é sobre Direito Esportivo.

Para saber mais sobre este e outros temas
acesse o site da CCBC: www.ccbc.org.br
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CCBC no Rio de Janeiro
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CCBC in Rio de Janeiro

A CCBC apresentou sua nova representação no estado do Rio de Janeiro, em dezembro. A CCBC Chapter Rio, sob comando
da advogada Anne Katherine Brunschwig, contribuirá para aproximar empresas e instituições fluminenses e canadenses com
objetivos em comum. A representação no Rio é parte do processo de nacionalização da CCBC, com o propósito de compartilhar as
oportunidades de negócios e de cooperação em nível nacional, por meio de um calendário de atividades neste ano. São mais de
50 empresas canadenses em operação no Rio de Janeiro, e várias brasileiras interessadas em estabelecer ou expandir negócios com
o Canadá.
CCBC presented its new representative in the State of Rio de Janeiro last December. CCBC’s Rio Chapter, under the leadership of
attorney Anne Katherine Brunschwig, will contribute to bring together companies and institutions of the State of Rio de Janeiro and
Canada with common objectives. The representation in Rio is part of a process to nationalize CCBC, with the intent to share business
and cooperation opportunities throughout the country, based on an established activity schedule for this year. There are more than
50 Canadian companies with operations in Rio de Janeiro and several Brazilian companies are interested in setting-up or expanding
business in Canada.
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Fotografias
brasileiras
em Montreal

Brazilian photography in
Montreal

Missão tecnológica
Technological mission

A agência de desenvolvimento econômico do Quebec promoveu, durante a São
Paulo Tech Week, em novembro, uma missão na área de TI para apresentar startups
canadenses no mercado de produtos, serviços e soluções nesse segmento no Brasil. A
comitiva participou de atividades como conferências tecnológicas e visitas técnicas. Os
integrantes tiveram a oportunidade de desenvolver uma rede de contatos com outras
startups, funcionários do governo e potenciais parceiros estratégicos. A missão teve o
apoio da CCBC, do Consulado-Geral do Canadá em São Paulo e da Startup Farm.
Quebec’s Economic Development Agency, during the São Paulo Tech Week last
November, sent an IT-related mission to present Canadian startups to the industry’s
products, services and solutions market in Brazil. The delegation participated in activities
such as technological conferences and technical visitations. The participants were able
to develop a contact network with other startups, government employees and potential
strategic partners. The mission was supported by CCBC, the Canadian Consulate-General
in São Paulo and the “Startup Farm”.

Maratona de novos projetos

Montreal está sediando uma mostra
de fotos de 16 fotógrafos brasileiros
radicados em São Paulo, com
curadoria do canadense Luc Dubois
e do brasileiro Renato Negrão. As
obras têm temas variados e traçam
um panorama da fotografia brasileira
pelos olhos de uma geração que
começou a trabalhar na era digital.
A mostra tem o apoio cultural
do escritório Perrotti e Barrueco
Advogados Associados e da CCBC e
será realizada também em São Paulo,
em local e data a serem definidos.
Montreal is hosting a photography
exhibition comprising photos by
16 Brazilian photographers from
São Paulo, with the curatorship of
the Canadian Luc Dubois and the
Brazilian Renato Negrão. The pieces
entail various themes and present an
overview of Brazilian photography in
the eyes of a generation that started
to produce in the digital era. The
exhibition is culturally supported by the
law firm Perrotti e Barrueco Advogados
Associados and CCBC, and will take
place in São Paulo, at a venue and on
a date yet to be established.

Marathon of new projects

Cerca de 120 pessoas reuniram-se em Ribeirão Preto, em outubro, para encontrar soluções inovadoras para o setor da saúde durante
a hackathon (maratona de desenvolvimento de projetos) do Hacking Health. Palestras sobre empreendedorismo e inovação, modelo
de negócios e design thinking, entre outros temas, também integraram a programação. O Hacking Health é um movimento sem fins
lucrativos que visa resolver desafios do setor da saúde por meio da tecnologia inovadora. Nascido no Canadá, já chegou a 37 cidades
do mundo. No Brasil a iniciativa conta com o apoio da CCBC e está presente em Ribeirão Preto e Sorocaba.
About 120 people met in Ribeirão Preto last October to find innovative solutions for the health sector during the “hackathon” (project
development marathon) of Hacking Health. Speeches about entrepreneurship and innovation, business models and design thinking,
among other themes, were also on the program. Hacking Health is a not-for-profit initiative that seeks to solve challenges of the health
sector with innovative technology. Created in Canada, it is already in 37 cities worldwide. In Brazil, the initiative is supported by CCBC
and is present in Ribeirão Preto and Sorocaba.
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Apoio a estudantes e profissionais
Support for students and professionals

FOTO: FLÁVIO GUARNIERI

Ex-alunos de instituições canadenses, executivos, headhunters,
o cônsul-geral do Canadá em São Paulo, Stéphane Larue, e o
embaixador do Canadá no Brasil, Riccardo Savone, reuniram-se
em dezembro, na capital paulista, para falar sobre carreira e
mercado de trabalho. A CCBC, organizadora do encontro ao
lado do consulado, apoia jovens interessados em estudar no
Canadá, assim como quem retorna ao País após os estudos.
Esse apoio se dá por meio do programa Amigos do Canadá
e pelo Banco de Talentos. “A CCBC é um espaço aberto
para promover a aproximação Brasil-Canadá em diferentes
segmentos, onde vocês podem se relacionar com outras pessoas
e empresas interessadas na experiência de vocês”, disse Paulo
de Castro Reis, diretor de Relações Institucionais da CCBC.
Former students of Canadian institutions, executives, headhunters, the Consul-General of Canada in São Paulo, Stéphane Larue, and the
Canadian ambassador to Brazil, Riccardo Savone, met last December in São Paulo to talk about careers and the job market. CCBC,
which organized the meeting together with the Consulate, supports young people interested in studying in Canada and those who return
to Brazil following studies abroad. This support is given through the “Amigos do Canadá” (Friends of Canada) program and the “Banco
de Talentos” (Talent Bank). “CCBC is open to promoting contacts between Brazil and Canada in different fields, where you can interact
with other people and companies interested in your experience”, said Paulo de Castro Reis, CCBC’s director of Institutional Relations.

Exportação de cachaça
Exporting “cachaça”

A CCBC participou de um evento organizado pela Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região (CCC&R) para ampliar a
comercialização de cachaças especiais produzidas na região para outros países, em dezembro. Para auxiliar exportadores, foram
apresentados aspectos como questões aduaneiras, barreiras sanitárias, logística e tendências de consumo em diversos mercados. As
cachaças artesanais brasileiras podem ter boa aceitação no Canadá, conforme destacou Arminio Calonga Jr, gerente de Novos Negócios
da CCBC. Segundo ele, é importante que esses
exportadores reúnam o maior número de informações
sobre o mercado no qual querem ingressar e que
estejam preparados para atender às suas exigências.
Last December CCBC participated in an event
organized by “Câmara de Comércio Exterior de
Campinas e Região - CCC&R (Foreign Trade Chamber
of Campinas and region) to increase sales to other
countries of special “cachaças” produced in the region.
To assist exporters, several issues were covered, such as
customs-related topics, sanitation barriers, logistics and
consumer trends in various markets. Brazilian homemade “cachaças” may be well accepted in the Canada,
as pointed out by CCBC’s New Business manager,
Arminio Calonga Jr. According to him, it is important
that these exporters gather as much information as
possible about the market they wish to enter and that
they be prepared to meet its requirements.
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Novo embaixador brasileiro
O novo embaixador brasileiro no Canadá, Denis Fontes de Souza Pinto, participou
de um almoço na CCBC com lideranças de empresas associadas, em 31 de janeiro.
Durante o evento, foram discutidas oportunidades de colaboração entre a entidade
e a embaixada. “Chego em Ottawa com a crença de que poderemos dar um salto
quantitativo e qualitativo entre as relações Brasil Canadá, em um momento muito
favorável, em que os dois países estão dispostos a retomar o diálogo para dinamizar
o intercâmbio comercial, mas também em outros campos, nos quais a parceria entre os
dois países já é muito rica e variada, como nas áreas de educação, ciência, tecnologia
e cultura ”, disse o embaixador. Souza Pinto foi embaixador no Vaticano e conselheiro
nas embaixadas em Paris e em Pretória. Foi vice chefe da Missão do Brasil junto às
Comunidades Europeias em Bruxelas.
The new Brazilian ambassador to Canada, Denis Fontes de Souza Pinto, attended last January 31 a luncheon at CCBC,
with leaders of member companies. At the event, discussions took place about the cooperation between the Chamber and
the Embassy. “I arrive in Ottawa believing we can have a quantitative and qualitative leap in the relations between Brazil
and Canada, in this very favorable moment when both countries are willing to resume the dialogue for a more dynamic
trade exchange, as well as in other areas in which the partnership between both countries is already rich and varied, such
as in education, science, technology and culture,” said the ambassador. Souza Pinto was the ambassador to the Vatican
and an advisor in the embassies in Paris and Pretoria. He was also the deputy head of the Brazilian Mission to the European
Communities in Brussels.

Resultados positivos
Positive results

A missão para promover os cafés especiais brasileiros no Canadá, realizada pela
CCBC no final de setembro, já gerou resultados. Tatiana Kiryu, uma das integrantes da
comitiva, fez o primeiro embarque referente à venda de grãos do Cerrado Mineiro no
final de dezembro. “A aceitação do produto foi ótima. A feira The Canadian Coffee
and Tea Show em Toronto nos colocou em contato com especialistas em café, muito
voltados para o negócio. Esse foi o principal diferencial da missão”, diz Tatiana.
Além da participação na feira, foi organizada uma sessão de degustação pela
CCBC, em Toronto (cupping nos padrões da Specialty Coffee Association of America
SCAA), durante a qual 21 profissionais, representante s de 13 empresas canadenses,
experimentaram cafés especiais, provenientes de duas regiões do país: Sul de Minas e
Cerrado Mineiro.
The trade mission to Canada to promote special types of coffee, undertaken by CCBC at
the end of last September, has already produced results. Tatiana Kiryu, a member in the
delegation, made the first shipment of beans produced in the Cerrado region of the State
of Minas Gerais, at the end of last December. “The product was very well accepted. The
Canadian Coffee and Tea Show in Toronto allowed us to contact coffee experts, tuned
to this business activity. This was the mission’s main distinguishing factor”, said Tatiana.
Besides participating in the fair, a tasting session was organized by CCBC in Toronto
(cupping according to the norms of the Specialty Coffee Association of America - SCAA),
in which 21 professionals, representing 13 Canadian companies, tasted specia l types of
coffee, produced in two regions of the country: the Southern and the Cerrado regions of
the State of Minas Gerais.
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New Brazilian ambassador
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INNOVATIVE MATERIALS

MATERIAIS
INOVADORES
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Brasileiros e canadenses trabalham juntos
na pesquisa de nanotecnologia
Brazilians and Canadians work together
in Nanotechnology research
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C

ientistas de todo o
mundo vêm desenvolvendo pesquisas em escala molecular visando
criar novos materiais
e componentes capazes de melhorar a qualidade de vida a partir da
chamada nanotecnologia. Nesse esforço global,
profissionais brasileiros e canadenses estão unidos
e têm obtido importantes avanços, resultado de um
trabalho que começou há quase uma década e que vem
sendo continuamente ampliado a partir da assinatura
de novos acordos de cooperação.
Nanotecnologia refere-se ao estudo de manipulação
da matéria numa escala atômica e molecular. Geral-

S

cientists from around the world are
developing research on the molecular
scale, seeking to create new materials and
components capable of improving the quality of life
based on the so-called Nanotechnology. In this global
effort, Brazilian and Canadian professionals are
together and have achieved major progress, resulting
in work that began almost a decade ago and has
increased steadily since the signing of new cooperation
agreements.
Nanotechnology is the study of the manipulation
of material on an atomic and molecular scale.
Usually it deals with structures of sizes between 1
and 100 nanometers (metric unit corresponding to
one millionth of a millimeter or one billionth of a
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Nanotecnologia refere-se ao estudo de manipulação da matéria numa escala
atômica e molecular. Nanotechnology is the study of the manipulation of
material on an atomic and molecular scale

mente lida com estruturas com medidas entre 1 e 100
nanômetros (unidade métrica correspondente a um milionésimo de milímetro ou um bilionésimo do metro) e
envolve o desenvolvimento de soluções aproveitadas pelas mais diversas áreas do conhecimento humano, como
medicina, eletrônica, ciência da computação, física, química, biologia e engenharia de materiais, chegando até
os produtos que utilizamos no dia a dia.
Um dos mais recentes acordos entre Brasil e Canadá
relacionados a essa área foi assinado entre a Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)
e o National Research Council-Canada (NRC-Canada),
agência de apoio à inovação, pesquisa estratégica, serviços científicos e técnicos. As instituições firmaram
um memorando de entendimentos para estimular e
desenvolver projetos voltados a tecnologias inovadoras.
A meta é atender a necessidades de setores-chave ou
emergentes das indústrias dos dois países.
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meter) involving the development of solutions used
in a variety of fields of human knowledge, such as
Medicine, Electronics, Computer Science, Physics,
Chemistry, Biology and Materials Engineering, and
including products of our daily use.
One of the most recent agreements between Brazil
and Canada in this field was signed between
FAPESP - Foundation for Research Support of
the State of São Paulo and the National Research
Council-Canada (NRC-Canada), an agency
supporting innovation, strategic research and
scientific and technical services. The institutions
signed a Memorandum of Understanding to
foster and develop projects involving innovative
technologies. The objective is to meet the needs of key
or emerging industries in the two countries.
To have Canada as a partner in this field is
strategic and very important for Brazil, since
Canada is among the ten best ranking nations in
terms of nanotechnology development, according to
Lux Research, an international entity dedicated to
the study of emerging sciences.

Ter o Canadá como parceiro nessa área é estratégico e
muito importante para o Brasil, pois o país da América
do Norte está entre os dez melhores do ranking de nações que se destacam no desenvolvimento de nanotecnologia, segundo a Lux Research, entidade internacional dedicada ao estudo de ciências emergentes.

Oportunidades
Para se ter uma ideia, pesquisadores canadenses das
instituições Polytechnique Montréal, Université de
Montréal e Universidade McGill desenvolveram no
ano passado agentes nanorrobóticos capazes de navegar através da corrente sanguínea e administrar drogas
com precisão em tumores ativos. Esses nanorrobôs experimentais são compostos, na verdade, de mais de 100
milhões de bactérias flageladas, capazes de autopropulsão, carregando a droga utilizada para atacar as células
cancerígenas. O Brasil pode ser parceiro do Canadá em
pesquisas que sigam esse caminho, daí a importância
dessa aproximação.
Na ocasião da assinatura do memorando de entendimentos com o NCR, o diretor científico da Fapesp,
Carlos Henrique de Brito Cruz, explicou que esse acor-

Opportunities
To have an idea, Canadian researchers of the
institutions Polytechnique Montréal, Université de
Montréal and McGill University last year developed
nanorobotic agents capable of navigating through
the blood flow and precisely applying drugs to active
tumors. These experimental nanorobots in fact consist
of more than 100 million flagellated bacteria, capable
of self-propulsion, carrying the drug used to attack the
cancer cells. Brazil can be Canada’s partner in research
conducted along this path, hence the importance of the
joint effort.
At the time of the signing of the Memorandum of
Understanding with the NCR, FAPESP’s scientific
director, Carlos Henrique de Brito Cruz, explained that
this specific agreement is unique, given that it supports
joint research among small Canadian companies and
their counterparts in the State of São Paulo. “We are
Pesquisadores canadenses desenvolveram agentes nanorrobóticos capazes
de navegar através da corrente sanguínea e administrar drogas em tumores
ativos. Canadian researchers developed nanorobotic agents capable of
navigating through the blood flow and applying drugs to active tumors
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do específico é singular, dado que apoia a pesquisa conjunta entre pequenas empresas canadenses e paulistas.
“Estamos satisfeitos em oferecer essa oportunidade no
Estado de São Paulo, pois a colaboração internacional
pode ser tão importante para pequenas empresas como
é para a pesquisa acadêmica.”
Para o Canadá, as cooperações em ciência, tecnologia e inovação tornaram-se valiosas nos relacionamentos
com parceiros comerciais, porque reforçam a capacidade de comercializar as tecnologias desenvolvidas. De
acordo com o Consulado-Geral do Canadá em São Paulo, o Brasil é um mercado-chave nas Américas. O País
é um dos seus cinco parceiros no âmbito do Canadian
International Innovation Program (CIIP)/Programme Canadien de l’innovation à l’international (PCII),
fundo que promove e apoia projetos de pesquisa e de
desenvolvimento industrial com alto potencial de aproveitamento comercial.

Esfera governamental
A aproximação bilateral entre Brasil e Canadá no
campo da pesquisa e do desenvolvimento está inserida

24 |

happy to offer this opportunity to São Paulo, because
international cooperation can be just as important for
small companies as it is for academic research.”
For Canada, cooperation in Science, Technology
and Innovation became valuable in relations with
trade partners, because it reinforces the capacity to
commercialize the developed technologies. According to
the Canadian Consulate General in São Paulo, Brazil is
the key market in the Americas. The country is one of its
five partners in the Canadian International Innovation
Program (CIIP)/Programme Canadien de l’innovation
à l’international (PCII) –, a fund that promotes and
supports industrial research and development projects
with high potential for commercial use.

Government’s role
The bilateral approximation between Brazil and
A aproximação bilateral entre Brasil e Canadá no campo da pesquisa e do
desenvolvimento está inserida num amplo contexto de cooperação bilateral. The
bilateral approximation between Brazil and Canada in the field of research and
development is part of the broad context of the bilateral cooperation

Para o Canadá, as cooperações em ciência, tecnologia e inovação tornaram-se
valiosas nos relacionamentos com parceiros comerciais. For Canada, cooperation in
Science, Technology and Innovation became valuable in relations with trade partners
num amplo contexto de cooperação bilateral. Ainda em
2008, Brasil e Canadá assinaram um Acordo-Quadro
para Cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação
(ratificado em 2010) e, atualmente, têm como principal
espaço de articulação o Comitê Conjunto, criado por
ocasião da assinatura do documento. Atualmente, os
cinco grupos de trabalho existentes, responsáveis por
elaborar e implementar planos em comum, discutem,
além de nanotecnologia, projetos relacionados a energia limpa, ciências da vida, pesquisa oceânica e tecnologias da informação e da comunicação.
Segundo o governo canadense, o acordo representa
uma nova era na colaboração bilateral e serve como catalisador para o fomento à inovação e para a prosperidade em
áreas de interesse e expertise comuns. Na prática, os projetos avançam por meio de grupos de trabalho setoriais, que
contam com a participação de especialistas tanto no Brasil
quanto no Canadá nos setores público e privado. n

Canada in the field of research and development is
part of the broad context of the bilateral cooperation. In
2008, Brazil and Canada signed a Science, Technology
and Innovation Framework Cooperation Agreement
(ratified in 2010) and currently has, as its main
articulation instrument, the Joint Committee, created
at the time the document was signed. Presently, the five
existing work groups, responsible for the development
and implementation of plans in common, discuss not
only Nanotechnology, but also projects related to clean
energy, life sciences, ocean research, and information and
communication technology.
According to the Canadian government, the agreement
represents a new era for bilateral cooperation and serves as a
catalyst to foster innovation and prosperity in fields of common
interest and expertise. In practice, the projects progress through
sectorial workgroups, with the participation of experts from
Brazil and Canada, from the public and private sectors.n

Nanotecnologia aplicada
Applied Nanotechnology
Há muitos produtos que utilizam compostos produzidos em escala nanométrica sem que as pessoas sem deem conta ao usá-los no dia
a dia. Alguns exemplos:
Many products use composites produced on a nanometric scale, but people do not notice this in their everyday life. Below are a few examples:
❖ Pasta de dente: a maioria dos cremes dentais conta
com um agente que ajuda muito na longevidade dos dentes, um
nanocomposto de hidroxiapatita, uma camada de fosfato de cálcio
cristalino que preenche as pequenas cavidades dos dentes e ajuda
na prevenção das rachaduras que podem aparecer com o tempo.
Tooth paste: most tooth pastes contain an agent that greatly increases teeth’s longevity,
a nanocomposite comprising hydroxyapatite, a layer of crystalline calcium phosphate that fills
little cavities in the teeth and helps prevent cracks that may appear over time.
❖ Filtro solar: o principal ingrediente que dá ao filtro solar
o poder de bloquear a luz ultravioleta é o óxido de alumínio.
Porém, esse componente tem a desvantagem de se desgastar
ao entrar em contato com outros tipos de moléculas, como as
do suor. Por isso, fabricantes adicionam uma nanoemulsão para
fazer com que o creme se torne hidrofóbico, podendo durar
muito mais tempo, mesmo depois de entrar em contato com a
pele e com a água do mar.
Solar filter: the main ingredient that provides solar filters the capability to block ultraviolet
light is aluminum oxide. However, this component has the disadvantage that it wears-off when
in contact with other types of molecules, such as of sweat. Therefore, manufacturers add a
nano emulsion to make the cream hydrophobic, lasting much longer, even after contact with
the skin and sea water.
❖ Band-Aid: boa parcela da eficiência da bandagem mais
utilizada no mundo se deve à nanotecnologia. Esses curativos
têm uma nanocamada de prata que ajuda a aumentar a área de
contato com a pele e, com isso, a ação bactericida.

Band Aid: to a large extent, the efficiency of the most used bandage worldwide is due to
Nanotechnology. This product has a silver nano layer that helps to increase the exposure area
with the skin and hence, the antibacterial effect.
❖ Secadores de cabelo: instituições brasileiras também
estão na vanguarda da tecnologia nano. Uma pesquisa do
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Materiais em
Nanotecnologia resultou em um material composto de óxido de
titânio e partículas de prata que deixa secadores de cabelos
mais higiênicos.
Hair dryers: Brazilian institutions rank among the pioneers of Nanotechnology. A survey
by “Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Materiais em Nanotecnologia” (National
Institute for Science and Technology of Nanotechnology Materials) resulted in the creation of a
material made of titanium oxide and silver particles that make hair dryers more hygienic.
❖ Bola de tênis: a nanotecnologia é responsável por
fazer as bolinhas amarelas quicarem mais durante as partidas
de tênis. Antes, os núcleos de borracha delas eram feitos
de um material semipermeável, que perdia ar com o tempo.
Para resolver o problema, os tais núcleos foram “blindados”
com material feito de nanoargila, o que tornou as bolas mais
eficientes ao manter o ar em seu interior.
Tennis balls: Nanotechnology is responsible for the yellow balls bouncing more often
during tennis matches. Before, the rubber core of the balls was made of a semi-permeable
material, that lost air over time. To solve the problem, the core was “shielded” with material
made of nano clay, making the balls more efficient, retaining the air inside.
Fonte: Revista TecMundo/Source: Revista TecMundo
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MATÉRIAUX INNOVANTS
Brésiliens et Canadiens unissent leurs efforts dans la recherche en nanotechnologie

D

es scientifiques dans le monde entier
développent des recherches à l’échelle
moléculaire dans le but de créer de
nouveaux matériaux et composants
capables d’améliorer la vie au quotidien grâce à
la nanotechnologie. Dans cet effort mondial, les
Brésiliens et les Canadiens se sont unis et ont réalisé
des progrès significatifs, résultat d’un travail qui
a commencé il y a près d’une décennie et a été
continuellement élargi au travers de la signature de
nouveaux accords de coopération.
La nanotechnologie fait référence à l’étude de la
manipulation de la matière à l’échelle atomique et
moléculaire. Elle traite généralement des structures
mesurant entre 1 à 100 nanomètres (unité métrique
correspondant à un millionième de millimètre ou
milliardième de mètre) et implique le développement
de solutions utilisées dans plusieurs domaines de
la connaissance humaine, tels que la médecine,
l’électronique, de l’informatique, la physique, la
chimie, la biologie et l’ingénierie des matériaux et, au
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travers des ces domaines, jusque dans les produits
que nous utilisons tous les jours.
L’entente la plus récente entre le Brésil et le
Canada est en lien avec ce domaine de recherche et
a été signée entre la Fondation de financement de
la recherche de São Paulo (FAPESP) et le Conseil
national de recherches Canada (CNRC), agence
canadienne de soutien à l’innovation, à la recherche
stratégique et aux services scientifiques et techniques.
Les deux institutions ont signé un protocole d’entente
pour promouvoir et développer des projets visant des
technologies innovantes. L’objectif est de répondre
aux besoins des secteurs clés, et en développement,
des industries des deux pays.
Avoir le Canada comme partenaire dans ce domaine
est stratégique et très important pour le Brésil parce
que le pays d’Amérique du Nord est parmi les dix
premiers au classement des nations les plus dynamiques
dans le développement des nanotechnologies, selon
Lux Research, une organisation internationale dédiée à
l’étude des sciences nouvelles.

Opportunités
Pour se donner une idée de l’avance canadienne,
il suffit de penser aux chercheurs canadiens des
institutions Polytechnique de Montréal, l’Université
de Montréal et de l’Université McGill qui ont mis
au point l’an dernier des nanorobots capables de
naviguer à travers la circulation sanguine et délivrer des
médicaments précisément sur les tumeurs cancéreuses
actives. Ces nanorobots expérimentaux sont en fait plus
de 100 millions de bactéries flagellées, donc capables
d’auto-propulsion, transportant le médicament utilisé
pour attaquer les cellules cancéreuses. Le Brésil peut
être un partenaire du Canada dans des recherches
qui suivent cette voie, d’où l’importance de ce
rapprochement.
A l’occasion de la signature du protocole d’entente
avec le CNRC, le directeur scientifique de la FAPESP,
Carlos Henrique de Brito Cruz, a expliqué que cet
accord est unique car il encourage la recherche
conjointe entre les petites entreprises canadiennes et
celles de l’état de São Paulo. «Nous sommes heureux
d’offrir cette opportunité dans l’État de São Paulo
car cette collaboration internationale peut être aussi
importante pour les petites entreprises que pour la
recherche universitaire.»
Pour le Canada, la coopération en science,
technologie et innovation est devenue précieuse
dans les relations avec les partenaires commerciaux,
car elle renforce la capacité de commercialiser les
technologies développées. Selon le Consulat Général

la nanotechnologie appliquée
Il y a beaucoup de produits qui utilisent
des composés fabriqués à l’échelle
nanométrique sans que les consommateurs
s’en rendent compte lors de leur utilisation
au quotidien. Quelques exemples:
Pâte dentifrice: La plupart des pâtes
dentifrices ont un agent qui contribue à la
longévité des dents, un nanocomposé de
hydroxyapatite qui forme une couche de
phosphate de calcium cristallin qui remplit les
petites cavités des dents et permet d’éviter les
fissures qui peuvent apparaître avec le temps.
Crème solaire: l’ingrédient principal
qui donne à la crème solaire son pouvoir de
bloquer la lumière ultraviolette est l’oxyde
d’aluminium. Cependant, ce composant
présente l’inconvénient d’une usure rapide

du Canada à São Paulo, le Brésil est un marché clé dans
les Amériques. Il est l’un des cinq partenaires dans le
Programme canadien de l’innovation à l’international
(PCII) - fonds qui promeut et soutient des projets
de recherche et de développement industriel à fort
potentiel commercial.

Sphère gouvernementale
Le rapprochement bilatéral entre le Brésil et le Canada
dans le domaine de la recherche et développement
se situe dans le contexte plus large de la coopération
bilatérale. En 2008, le Brésil et le Canada ont signé un
accord-cadre de coopération en science, technologie
et innovation (ratifiée en 2010) et, actuellement, le
principal espace d’articulation de cette coopération
est le comité mixte créé à l’occasion de la signature du
document. Actuellement, cinq groupes de travail existent
et sont responsables de l’élaboration et de la mise en
œuvre de plans communs et discutent de projets, au-delà
de la nanotechnologie, en lien avec l’énergie propre, les
sciences de la vie, la recherche océanographique et les
technologies de l’information et de la communication.
Selon le gouvernement canadien, l’entente représente
une nouvelle ère dans la coopération bilatérale et
sert de catalyseur pour favoriser l’innovation et la
prospérité dans des domaines d’intérêt et d’expertise
commune. Dans la pratique, les projets avancent par
le biais de groupes de travail sectoriels, qui incluent la
participation d’experts à la fois au Brésil et au Canada
dans les secteurs public et privé. n

lorsqu’il est en contact avec d’autres types
de molécules, telles que celles contenues
dans la sueur. Par conséquent, les
fabricants ajoutent une nanoémulsion à la
crème pour qu’elle devienne hydrophobe et
peut durer ainsi beaucoup plus longtemps,
même après le contact avec la peau ou
l’eau de mer.
Pansement: une bonne partie
de l’efficacité du pansement le plus
largement utilisé dans le monde est due
à la nanotechnologie. Ces pansements
ont une nanocouche d’argent qui permet
d’augmenter la surface de contact avec la
peau et, par conséquent, favoriser l’action
anti-bactérienne de l’argent.
Sèche-cheveux: Les institutions
brésiliennes sont également à la pointe

de la nanotechnologie. Une recherche
menée par l’Institut national des sciences
et de la technologie des Matériaux en
Nanotechnologie a abouti à un matériau
composite de particules d’oxyde de titane
et d’argent qui laisse les sèche-cheveux plus
hygiéniques.
Balle de tennis: la nanotechnologie est
responsable du meilleur rebond des balles
pendant les matchs de tennis. Auparavant,
le cœur des balles était constitué de
caoutchouc semi-perméable qui perdait son
air intérieur au fil du temps. Pour résoudre
le problème, ces noyaux ont été “blindés”
avec des matériaux fabriqués à partir
de nanoargile et qui rend les balles plus
efficaces pour garder l’air intérieur.
Source : Revista TecMundo
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Cresce o espaço para mármores e granitos brasileiros no mercado canadense
Room for Brazilian marble and granite increases in the Canadian market

O

s olhos de construtores, importadores, arquitetos e artistas voltam-se à
capital do Espírito Santo entre 14 e
17 de fevereiro, quando acontece a
43ª Vitória Stone Fair, a maior feira
de mármores e granitos da América
Latina. Entre os participantes estão profissionais canadenses, compradores de rochas naturais, interessados
em conhecer as novidades e condições apresentadas
por fornecedores do Brasil, que é o maior produtor e
exportador mundial do setor.
Evento de referência no mercado nacional e internacional de pedras ornamentais, a Vitória Stone Fair
ganha neste ano maior dimensão ao se integrar à rede
Marmomacc de eventos internacionais. Vitrine da indústria brasileira e mundial do setor, a feira mostra grande
variedade de soluções concebidas a partir de uma ampla
gama de granitos, quartzitos, mármores e ardósia.
A importância do setor pode ser medida pelos números das vendas externas: no primeiro semestre de 2016,
as exportações de empresas capixabas do segmento
cresceram 6,5% em relação a igual período de 2015. O

28 |

T

he eyes of builders, importers, architects and artists
will be focused on the capital city of the State of
Espírito Santo, between February 14 to 17, when
the 43rd Vitória Stone Fair, the largest marble and
granite fair in Latin America, will take place. Among the
participants are Canadian professionals, natural stone
buyers, interested in the novelties and conditions presented
by suppliers in Brazil, the world’s largest producer and
exporter in this industry.
A reference event in the domestic and the international
market of ornamental stones, the Vitória Stone Fair this year
will reach a new dimension by merging into the Marmomacc
organization of international events. As a showcase of the
industry in Brazil and worldwide, the fair will show a great
variety of conceived solutions based on a broad assortment of
granite, quartzite, marble and clay slate.
The industry’s importance can be measured by statistics
of the sales abroad: in the first semester of 2016, exports by
companies in Espírito Santo increased 6.5% in relation
to the same period in 2015. This performance was viewed
as highly positive, considering the overall deceleration of
economic activity. Several of these transactions began in the
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desempenho foi considerado muito positivo, uma vez
que a atividade econômica como um todo sentiu forte
desaceleração. Várias dessas transações foram iniciadas
na última Vitória Stone Fair, que reuniu 25,5 mil visitantes de 60 países.

Atrás de novidades
A exemplo de anos anteriores, a feira recebe entre
80 e 100 empresários e arquitetos canadenses, segundo o responsável pelo Departamento de Inteligência
Comercial da CCBC, Armínio Calonga Júnior. “Não se
trata de uma missão comercial, mas de profissionais do
setor interessados nas novidades que a feira apresenta,
tanto em matéria-prima quanto em maquinário e tecnologia”, diz.
Dados do “Stone Sector 2016”, relatório anual sobre
o comércio mundial de pedras ornamentais, apontam
que o Canadá está entre os dez maiores importadores
de produtos de rocha do mundo. Para se ter ideia, nos
últimos cinco anos, as importações de rochas do Canadá
subiram 40,6% em volume e 4,2% em valor, de acordo
com dados do governo canadense.
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Dados do Stone Sector 2016 apontam que o Canadá está entre os dez maiores
importadores de produtos de rocha do mundo. Stone Sector 2016 data shows that
Canada ranks among the world’s 10 largest importers of stone products

last Vitória Stone Fair, which attracted 25,500 visitors
from 60 countries.

Looking for novelties
Like in previous years, the fair hosts between 80 and 100
entrepreneurs and architects from Canada, according to
the head of CCBC’s Commercial Intelligence department,
Armínio Calonga Júnior. “It is not a trade mission, but
rather involves industry professionals interested in the
novelties that the fair shows, in terms of raw material,
machinery and technology”, says Calonga.
Data of “Stone Sector 2016”, an annual report on the
world’s trading in ornamental stones, shows that Canada
is among the 10 major stone product importers in the world.
In the last five years, stone imports by Canada increased
40.6% in volume and 4.2% in value, according to
Canadian government data.
According to Alberto Piz, director of Milanez & Milaneze

Segundo o diretor da Milanez & Milaneze (organizadora da feira), Alberto
Piz, os canadenses engrossam a lista já
confirmada de compradores de 20 países. Desses, vários fazem parte do Projeto Comprador, promovido pela Agência
Brasileira de Promoção das Exportações
e Investimentos (Apex-Brasil), através
da Associação Brasileira da Indústria de
Rochas Ornamentais (Abirochas).
Na opinião do executivo, o Projeto
Comprador vem contribuindo para a
ampliação das exportações ao promover a vinda de comitivas de compradores e exportadores ao País. “A indicação
desses potenciais compradores é feita
em parceria com os expositores”, aponta. Ele explica que, além da visita à feira,
os participantes do projeto chegam ao
estado com uma agenda de visitas programadas ao parque industrial de empresas capixabas de mármore e granito.

(organizer of the fair), the Canadians
are on the list of confirmed buyers from
20 countries. Of these, several participate
in the “Buyer Project” of “Agência
Brasileira de Promoção das Exportações
e Investimentos - Apex-Brasil¨ (Brazil’s
Export and Investment Promotion
Agency), through “Associação Brasileira
da Indústria de Rochas Ornamentais –
Abirochas” (Brazil’s Ornamental Stone
Association).
Brazil
In Piz´s opinion, the “Buyer Project” is
◆ World’s largest producer and
contributing
to the expansion of exports,
exporter of natural stones
◆1,200 varieties
by promoting the visits of buyer and
◆ Espírito Santo is the reference
exporter delegations coming to the country.
for the extraction, processing and
“The choice of these potential buyers is
exporting of marble and granite,
comprising 200 varieties of stones
made in partnership with the exhibitors”,
◆ Espirito Santo’s ornamental
says Piz. He explains that, besides visiting
stone activity represents 10% of the
State’s GDP.
the fair, participants in the project come to
Espírito Santo with a confirmed agenda
of visitations to the production sites of the
marble and granite companies operating in the State.
Brasil
◆ Maior produtor e exportador
mundial de rochas naturais.
◆ 1.200 variedades.
◆ Espírito Santo é referência
em extração, beneficiamento e
exportação de mármore e granito,
concentrando 200 variedades de
rochas.
◆ A atividade de rochas
ornamentais corresponde a 10%
do PIB do estado.

Feira no Canadá

Fair in Canada

Devido à importância do setor na economia canadense, o país ganha neste ano uma exposição própria: de
17 a 19 de maio, Toronto será palco da Stonex, feira de
rochas naturais, cerâmica e revestimento. A realizadora
é a Informa Exhibitions, que além de 150 feiras mundiais também organiza a feira TISE em Las Vegas, onde
acontece a veterana StonExpo/Marmomacc Americas.
A parceria para a mostra de Toronto é da Terrazzo Tile
& Marble Association of Canada (TTMAC).n

Due to the importance of the industry in the Canadian
economy, this year the country will set-up its own exhibition:
from May 17 to 19, Toronto will host Stonex, the fair for
natural stones, ceramics and stone coatings. The organizer is
Informa Exhibitions which, besides the 150 fairs it manages
worldwide, also organizes the TISE fair in Las Vegas, where
the veteran StonExpo/Marmomacc Americas takes place.
The partner in the Toronto exhibition is Terrazzo Tile &
Marble Association of Canada (TTMAC). n

NO CENTRO DAS ATENÇÕES
As pedras brasileiras serão destaque neste ano também na segunda edição da premiação Pinnacle Awards, realizada pelo Marble
Institute of America – MIA, importante instituição do setor de rochas dos Estados Unidos. O concurso, nas categorias “Banheiro
do Ano” e “Cozinha do Ano”, tem o patrocínio da Vitória Stone Fair/Marmomacc Latin America. Pelo regulamento, neste ano, os
projetos participantes devem ser elaborados utilizando rochas brasileiras.
As rochas brasileiras são consideradas as mais exóticas do mundo graças à diversidade de mais de 1,2 mil tipos de mármores e
granitos disponíveis. Os vencedores serão divulgados no dia 21 de janeiro e participarão da 43ª Vitória Stone Fair.
ON THE SPOTLIGHT
This year, Brazilian stones will be a highlight at the second edition of the Pinnacle Awards event, staged by the Marble Institute of
America – MIA, an important institution in the stone industry of the United States. The contest, in the categories “Bathroom of the
Year” and “Kitchen of the Year”, is sponsored by the Vitória Stone Fair/Marmomacc Latin America. According to this year´s rules, the
participating projects must be made using Brazilian stones.
Brazilian stones are considered the world’s most exotic, given the diversity of the more than 1,200 existing types of marble and
granite. The winners, participants in the 43rd Vitória Stone Fair, will be known on January 21.
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A GOOD START

UM BOM
COMEÇO

Startups brasileiras fecham negócios com investidores canadenses
Brazilian startups close deals with Canadian investors

P

romissoras empresas brasileiras em início
de atividades, as startups, estão atravessando
fronteiras para fechar parcerias com investidores estrangeiros, entre eles canadenses.
Recentemente, esse caminho foi percorrido por duas brasileiras com atuação na área
digital, a Me Casei (site de organização de casamentos) e a
Dinner (plataforma de jantares compartilhados). Os empreendedores chamaram a atenção de canadenses ao participarem do LEAP International, programa intensivo de
aceleração de novos negócios realizado em Vancouver.
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P

romising Brazilian companies beginning activities,
the so-called startups, are crossing borders to
celebrate partnerships with foreign investors,
including Canadians. Recently, this path was followed by
two Brazilian startups performing in the digital field: Me
Casei (wedding organization site) and Dinner (shared dining
platform). The entrepreneurs called the attention of Canadian
investors who took part in LEAP International, an intensive
program to foster new business, held in Vancouver.
Canada is one of the countries that stand-out internationally with initiatives to develop startups, as the country has a

O Canadá é um dos países que mais se destacam internacionalmente em iniciativas para desenvolver startups,
principalmente por ter uma economia estável e uma das
menores alíquotas de impostos para se fazer negócios.
A região de Vancouver, conhecida como Hollywood
North pela beleza exuberante, agora tem sido chamada também de Silicon Valley North, pelo fato de várias
empresas ligadas a tecnologia, como Microsoft e Amazon, terem lá se estabelecido ao lado de canadenses
como o Hootsuite.

Visibilidade
Durante a estada em Vancouver, em outubro de 2016,
as startups brasileiras participaram do National Angel Capital Organization Summit (Naco) e da Startup Week. A
Me Casei integrou o grupo de 35 empreendedores de
todo o mundo selecionados para se apresentarem no
NACO. A visibilidade chamou a atenção de uma outra
startup, a canadense One Wed, que se interessou pelos
serviços da brasileira e propôs uma fusão.
Juntas, as empresas têm a proposta de oferecer um
serviço completo e garantir a satisfação de quem vai se
casar. A Me Casei oferece todo o suporte de organização aos casais, como planejamento, agenda e lista de
presentes, por exemplo. Já a One Wed é um portal de

stable economy and one of the lowest business tax rates.
The Vancouver region, known as Hollywood North for
its exuberant beauty, is now also being called Silicon Valley North, given that several technology companies such as
Microsoft and Amazon have established themselves there,
next to Canadian companies like Hootsuite.

Visibility
During their stay in Vancouver, in October 2016, the Brazilian startups participated in the National Angel Capital Organization Summit (NACO) and at the Startup Week. Me Casei
was part of a group of 35 entrepreneurs from around the world
selected to present itself at NACO. The visibility called the attention of another startup, the Canadian One Wed, which was interested in the Brazilian startup’s services and proposed a merger.
Together the companies plan to offer full service, assuring
the satisfaction of whoever is getting married. Me Casei offers
full organizational support for couples, including the planning, the agenda and the gift list, for example. One Wed,
on the other hand, is an inspirational portal, with wedding
gowns, decoration and supplementary services.
O Canadá é um dos países que mais se destacam internacionalmente em
iniciativas para desenvolver startups. Canada is one of the countries that
stand-out internationally with initiatives to develop startups
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inspirações, com vestidos de noiva, decoração e serviços complementares.
“A possibilidade de operar em ambos os países é promissora. A fase agora é complexa, de negociação. Mas
a fusão permitirá a presença em mercados importantes
do mundo todo”, afirma o CEO da Me Casei, Márcio
Acorci. O setor de atuação das duas tem enorme potencial, pois movimenta mais de US$ 300 bilhões por ano.
No período, em todo o mundo, acontecem 42 milhões
de casamentos. Só no Brasil, o mercado responde por
R$ 16 bilhões, que vêm de 1,2 milhão de casamentos.
A plataforma de jantares compartilhados Dinner,
por sua vez, conquistou durante o programa parcerias
internacionais para impulsionar sua rede de atuação.
A empresa conecta pessoas que apreciam novas experiências gastronômicas com anfitriões que oferecem
almoços e jantares exclusivos em vários países. Raphael
Jara, responsável pelas operações da Dinner, diz que o
processo de internacionalização da solução está avançando rapidamente. “Hoje atingimos um total de 38
países. Com os novos parceiros, esse número poderá
chegar a 150 ainda este ano”, afirma.
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A Me Casei oferece todo o suporte de organização aos casais, como planejamento,
agenda e lista de presentes, por exemplo. Me Casei offers full organizational support
for couples, including the planning, the agenda and the gift list, for example

“The perspective of operating in both countries is a promising one. The current phase of negotiating is complex. The
merger, however, will allow our presence in important markets
around the world”, says the CEO of Me Casei, Márcio Acorci.
The two companies’ field of activity has an enormous potential, with annual revenues of more than US$ 300 billion.
Every year, about 42 million weddings take place throughout
the world. In Brazil alone, the market accounts for R$ 16 billion, generated by 1.2 million weddings.
During the program, Dinner, the shared dinner platform,
established international partnerships to expand its service
network. The company connects people who appreciate new
gastronomic experiences with hosts who offer exclusive luncheons and dinners in several countries. Raphael Jara, responsible for Dinner’s operations, says the company’s internationalization process is progressing quickly. “Today we operate
in 38 countries. With the new partners, this number could
reach 150 in the current year”, says Jara.

Impulso

Boost

O grupo de startups brasileiras integrado pela Me
Casei e a Dinner cumpriu intensa programação de treinamentos, workshops, visitas técnicas e encontros com
investidores no Canadá. Foram seis semanas de atividades. Antes de embarcar, elas haviam sido selecionadas
pela consultoria brasileiro-canadense Dream2B e pela
ClosedGapVentures para participar do LEAP International na aceleradora Launch Academy. A ação contou
com o apoio da CCBC.
A ideia foi proporcionar condições para impulsionar
os negócios das startups que querem se tornar globais a
partir do Canadá, expandindo para o resto da América
do Norte a curto prazo, com mentorias especializadas
em diversas áreas e aproximação com contatos-chave.
“Além dos treinamentos, visitas técnicas e consultas
individuais, as empresas puderam se relacionar com
possíveis investidores e parceiros nos eventos da Naco
e Startup Week”, diz Regina Noppe, CEO da consultoria Dream2B, especializada em internacionalização e
organizadora do programa. Em março, um novo grupo
de startups brasileiras será levado a Vancouver. Dessa
vez, para participar do BC Tech Summit. “Será uma
nova perspectiva de negócios para as startups brasileiras”, aposta Regina. n

The group of Brazilian startups including Me Casei
and Dinner underwent an intensive schedule of training, workshops, technical visits and meetings with investors in Canada. The activities lasted six weeks. Prior
to leaving for Canada, the companies had been selected
by the Brazilian-Canadian Consulting firm Dream2B
and by ClosedGapVentures, to participate in LEAP International at the fostering entity, Launch Academy.
The initiative was supported by CCBC.
The idea was to provide conditions to boost the business
of the startups that would like to become global, starting
from a base in Canada and expanding to North America
in the short-term, supported by specialized tutorships in
several fields and by establishing key contacts.
“Besides the training, the technical visits and the individual consultations, the companies were able to interact
with possible investors and partners in the NACO and
Startup Week events”, says Regina Noppe, CEO of the
Dream2B consulting firm, specialized in internationalization, and the program’s organizer. Next March, a
new group of Brazilian startups will go to Vancouver,
this time to participate in the BC Tech Summit. “It will
be a new business perspective for Brazilian startups”,
bets Noppe. n
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CONNECTED CONSUMER

CONSUMIDOR
CONECTADO
Cultura digital e tecnologias financeiras impulsionam o comércio eletrônico
Digital culture and financial technologies foster electronic commerce
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A

s inovações tecnológicas no setor financeiro, uma das áreas nas quais
o Canadá se destaca, estão transformando os meios de pagamento. Há
no mundo cada vez mais pessoas utilizando soluções via celular ou Near
Field Communication (NFC), além de moedas virtuais
(bitcoins), oferecidas pelas chamadas fintechs, empresas
especializadas em tecnologia para transações financeiras.
O avanço digital é um caminho sem volta, por múltiplos
fatores. No Brasil, até a crise financeira ajuda a ampliar as
vendas pela internet, dada a facilidade de o consumidor
prospectar produtos, comparar preços instantaneamente
em dezenas de lojas e, se for o caso, efetivar a compra
online. O e-commerce costuma oferecer um ambiente bastante atrativo, com informações completas sobre os produtos, navegação intuitiva e níveis crescentes de segurança. Isso tudo sem contar que eventuais problemas com
crédito podem causar constrangimento em lojas físicas, o
que não ocorre nas plataformas digitais.

T

echnological innovations in the financial
sector, one of the fields in which Canada
stands-out, are transforming means of
payment. Increasingly more people worldwide
are using cellphone solutions or Near Field
Communication (NFC), in addition to bit coins,
offered by the so-called Fintechs, companies specialized
in technologies for financial transactions.
The digital evolution is a no-return path for
several reasons. In Brazil, even the financial crisis
helps to increase sales via internet, given the facility
consumers have to prospect products, compare prices
instantly in dozens of stores and to eventually
conclude a purchase online. E-commerce usually
offers a very attractive environment, with complete
information on products, intuitive surfing on the
internet and increasing degrees of safety. All this, not
to mention possible credit problems that may cause
embarrassment in physical stores, a situation that
does not occur using digital platforms.
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Cultura digital

Segunda tela

Digital culture
According to Statistics
Canada data, about
39% of Canadians
were buying online in
2009. Three years later,
the country’s online
consumers exceeded half
the population (56%),
generating revenues of
18.9 billion Canadian
dollars. In Brazil, a
survey by the IBOPE
institute, conducted
at the request of the
“Confederação Nacional da Indústria – CNI” (National
Confederation of Industry), showed that 74% of the
Brazilians had never purchased through the internet before
2015. One year later, in another survey called Total Retail
2016, conducted by the PwC consulting firm, showed that the
percentage of Brazilians used to buying online every month
had reached 38.2%.
Even people who do not purchase through the internet use
it as a primary source of information, for checking prices
and for getting more information about a product, before
going to a physical store. In 2016, the number of people
using mobile devices for that purpose increased by about
30% in Brazil. “Many manufacturers already sell through
the internet, by-passing retailers. Companies must adapt to
this scenario”, says Pedro Guasti, CEO of Ebit, a company
specialized in e-commerce.

A integração de todos os canais é a tendência que mais
se destaca neste momento. “As pessoas estão vendo um
programa na TV enquanto navegam na internet. No Facebook, por exemplo, deparam com um produto, visitam
a página da empresa e, por meio de um link, podem fazer
a compra”, observa José Sarkis Arakelian, professor da Faculdade de Administração da Fundação Armando Álvares
Penteado (Faap). Ele acrescenta que o fato de a marca estar integrada à vida conectada das pessoas facilita a venda.
Uma dica para as empresas: é preciso começar a usar
o marketing analytics para descobrir o perfil do consumidor e oferecer, virtualmente, sugestões de compra
de acordo com as necessidades dele, ou seja, refinar as
ações. Cada vez mais os internautas estão comprando
pela internet – até produtos que há até pouco tempo
eram considerados “tabus”, como roupas e sapatos.

Second screen
The integration of all channels is the foremost trend
at this moment. “People watch a TV program while
surfing the internet. On Facebook, for example, they see a
product, access the company’s site and make a purchase
through a link”, notes José Sarkis Arakelian, a professor
at ¨Faculdade de Administração da Fundação Armando
Álvares Penteado – FAAP” (Business School). He adds
that the fact that a brand is integrated with people’s
internet life facilitates the sale.
A tip for companies: they must start using Marketing
Analytics to find out the consumer’s profile and to virtually
offer purchase suggestions according to his needs. In other
words, to refine actions. Internauts are increasingly buying
more often through the internet – even products that until

De acordo com dados do
Statistics Canada, cerca de
39% dos canadenses faziam
compras pela internet em
2009. Três anos depois, os
consumidores online do país
já eram mais da metade, 56%,
movimentando 18,9 bilhões
de dólares canadenses. No
Brasil, pesquisa do instituto
Ibope, feita a pedido da Confederação Nacional da Indústria (CNI), revelou que 74%
dos brasileiros nunca haviam
feito aquisição pela internet até 2015. Um ano depois,
outra sondagem, a Total Retail 2016, da consultoria PwC,
mostrou que o percentual de brasileiros que tinham o hábito de fazer compras on-line todos os meses atingiu 38,2%.
Mesmo aqueles que não efetivam a compra pela internet costumam usá-la como fonte de informação primária, para pesquisas de preço e de mais informações
sobre o produto, antes de se dirigir a uma loja física. O
número de pessoas que usram dispositivos móveis com
essa finalidade cresceu cerca de 30% no Brasil em 2016.
“Muitas indústrias já fazem vendas pela internet, sem
passar pelo varejo. As empresas devem se adequar a esse
cenário”, indica Pedro Guasti, CEO da Ebit, empresa especializada em informações sobre e-commerce.
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“Uma estratégia é oferecer a primeira troca gratuita ou
ajustar o tamanho, por exemplo. O empresário precisa ter
em mente que, mesmo crescendo menos em relação a outros períodos, as vendas feitas pela internet não param de
apresentar alta”, indica o professor da Faap. No que depender das tecnologias em desenvolvimento para facilitar
essas transações, a tendência deve continuar nos próximos
anos. As fintechs terão importante papel nesse cenário.

Perfil do consumidor

recently were deemed taboo, such as clothes and shoes.
“One strategy is to offer a first product replacement
free-of-charge or to adjust the size, for example. The
entrepreneur must bear in mind that even when growing
less in comparison with other time periods, sales through
the internet are constantly increasing”, says the FAAP
professor. As for the technologies being developed to
facilitate transactions, the trend is expected to continue
in coming years. Fintechs will play an important role
in this scenario.

As transformações digitais, no entanto, devem considerar os diferentes perfis de usuários, nem sempre
adaptados às características do mundo virtual. Essa é
uma das constatações da pesquisa Global 1000, divulgada no final de 2016. O recado é o seguinte: a tecnologia
é bem-vinda, mas precisa oferecer facilidade e segurança aos consumidores, sem também substituir completamente o contato humano no serviço prestado.
“As empresas devem descobrir como entregar valor
ao cliente. Tomando os bancos como exemplo: o consumidor escolherá a instituição que for além da prestação de serviços e oferecer também o gerenciamento da
vida financeira, o controle de custos e os destaques dos
produtos que darão maior rentabilidade, entre outras
facilidades”, conclui o diretor de consultoria da CGI,
empresa canadense especializada em tecnologia da informação (TI), Augusto Kaway.n

Consumer profile
Digital transformations, however, must take into
consideration the different user profiles, not always adapted
to the circumstances of the virtual world. This is one of the
conclusions of the Global 1000 survey, disclosed at the end
of 2016. The message is: technology is welcome, but it must
provide consumers easiness and safety, while not entirely
replacing human contact in the service rendered.
“Companies must discover how to deliver value to the
client. Banks, for example: the consumer will choose the
institution that will provide more than only services,
including financial management, cost control and
highlighting the more profitable products, among other
facilities”, concludes the director of the Canadian CGI
Consulting firm, specialized in information technology
(IT), Augusto Kaway. n
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CHARMS OF THE FIRST NATIONS

ENCANTOS
DAS PRIMEIRAS
NAÇÕES

Atrações turísticas promovem uma imersão na cultura dos aborígenes canadenses
Tourist attractions promote a plunge into the culture of the Canadian aboriginal
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C

om uma história que remonta a tempos
imemoráveis, os índios canadenses (que
compõem as chamadas Primeiras Nações)
são uma importante parte da sociedade
do país. Essas comunidades registram uma
rica trajetória e, atualmente, buscam resgatar e preservar costumes tradicionais, lembrando a todos
que, no passado, foram nações autossustentáveis, com suas
próprias formas de organização política, econômica e social. Com o objetivo de tornar conhecida a cultura desses
povos, foram criados roteiros que levam os turistas a um
mergulho no passado e no presente dessas comunidades.
No Canadá há quase 540 mil pessoas reconhecidas e
oficialmente registradas como aborígenes (cerca de 1,8%
da população), o que lhes garante condições especiais de
acordo com a lei do país. Mais da metade delas vive em áreas demarcadas como reservas. Ao todo, são mais de 2.200
reservas para 605 comunidades (Primeiras Nações).

W

ith a history dating back to immemorial times,
the Canadian Indians (who comprise the socalled First Nations) are an important part of
the country’s society. These communities are the result of an
enriching development, and they now seek to recover and
preserve traditional customs, while reminding everybody that
they were self-sustaining nations in the past, with their own
forms of political, economic and social organization. With the
idea of making these peoples’ culture better known, itineraries
were conceived to provide tourists the opportunity to dive into
the past and the present of these communities.
In Canada, almost 540,000 people are officially
considered and registered as Aboriginals (about 1.8% of the
population), living under special conditions according to the
country’s laws. More than half of them live in reservation
areas. Overall, there are more than 2,200 reservations for
about 605 communities (First Nations).
The First Nations comprise the indigenous peoples and
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Os pioneiros
Acredita-se que os nativos da América do Norte migraram da Sibéria, pelo Mar de Bering, entre 10 mil e 30
mil anos atrás. Os colonizadores europeus, ao chegarem ao território do atual Canadá, encontraram diversos
povos que, dependendo das condições da região, viviam de modo nômade ou se assentavam e construíam um
estilo de vida. Em geral, eram caçadores, pescadores ou lavradores. Todos compartilhavam um relacionamento
profundo e espiritual com a terra. A cultura de cada comunidade possuía crenças e cerimônias distintas, muitas
delas preservadas por gerações através da tradição oral.
The pioneers
It is believed that the natives of North America migrated from Siberia, crossing the Bering Sea, between 10,000
and 30,000 years ago. The European colonizers, who reached what is currently Canadian territory, discovered
several peoples living as nomads or who settled to build a style of life, depending on a region’s condition. They
were usually hunters, fishermen or farmers. Everyone lived a deep spiritual relationship with the land. Each
community’s culture had distinct beliefs and ceremonies, many of which were passed-on from generation to
generation by oral tradition.

As Primeiras Nações abrangem os povos indígenas e
seus descendentes e, juntamente com outros dois grupos
étnicos, os inuítes (esquimós das regiões árticas) e os métis (mestiços de índios com europeus), formam os povos
aborígenes do Canadá.
As tradições das Primeiras Nações vêm sendo reafirmadas como a chave para o orgulho e a autoconfiança dessas
comunidades. Programas de ensino de línguas, cultura e
história têm sido instituídos nas escolas, assim como é incentivado o resgate de crenças e práticas, para combater
problemas sociais. Diversos jornais e uma rede de serviços
de rádio e televisão oferecem programação voltada às comunidades em suas próprias línguas. Também o trabalho
de artistas indígenas tem sido cada vez mais divulgado.

Pra começar
Basta escolher o destino e aproveitar. Começando por
Ontário, misture-se aos comerciantes de pele durante
uma aventura noturna de remo no Parque Histórico de
Fort William. Reme das praias do Museu Canadense da
Civilização até uma ilha histórica na qual você assistirá a
uma apresentação de dança e fará uma refeição tradicional com salmão, bisão, arroz e a three sister soup (milho,
feijão e abóbora). Explore cavernas que remontam à era
glacial e que já foram um antigo local de adoração do
povo Huron. Cruze a maior ponte pênsil de Ontário em
Scenic Caves Nature Adventures. Ouça o som emitido pelos mergulhões sobre a água enquanto flutua em um caiaque rumo ao Algonquin Provincial Park, lar da Primeira
Nação Algonquin.
Na vizinha Quebec, seja hóspede de um estiloso alojamento de Huron-Wendat, conheça a culinária gourmet das
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their descendants and, together with two other ethnic
groups, the Inuit (Eskimos from the Artic regions) and the
Metis (half-breeds of Indians and Europeans), comprise the
aborigenes peoples of Canada.
The traditions of the First Nations are being reaffirmed
as the key for the pride and self-esteem of these communities.
Programs to teach languages, culture and history have
been offered in schools, as has been fostered the bringing
back of beliefs and practices to fight social problems.
Several newspapers and a radio and television service
network provide programs for the communities in their own
languages. The work of indigenous artists has also been
increasingly promoted.

Getting started
Choose a destination and enjoy the trip! Beginning with
Ontario, mingle among fur traders during a nighttime
rowing adventure in the Fort William Historical Park. Row
from the beaches of the Canadian Civilization Museum to an
historical island where you will watch a dance presentation
and enjoy a traditional meal of salmon, bison, rice and the
Three Sister Soup (corn, beans and pumpkin). Explore caves
dating back to the ice age which were previously adoration
sites of the Huron people. Cross over Ontario’s largest
hanging bridge at Scenic Caves Nature Adventures. Listen
to the sounds of the loon birds flying over the water while you
drift in a canoe headed for the Algonquin Provincial Park,
home to the Algonquin First Nation.
In neighboring Quebec, be a guest in the stylish HuronWendat lodge, get to know the First Nations’ gourmet cuisine
and the special treatments offered in the spa. Admire the
largest indoor totem collection in the magnificent Grand

Primeiras Nações e os tratamentos especiais de spa. Admire o maior agrupamento de totens em local fechado no
magnífico Grand Hall do Museu Canadense da Civilização.
Mergulhe na tradição do povo atikamekw dormindo em uma
cabana tradicional (tipi), participando de um círculo de nativos, tentando se conectar ao seu eu interior em uma tenda
de meditação ou remando com guias nativos.
Em Alberta, participe do típico campeonato anual de
Dança de Galinha (deve ser retomado em 2017) realizado
no Blackfoot Crossing Tipi Village. Ouça o antigo berro
do bisão e explore 6 mil anos de história das Grandes Planícies em um local considerado patrimônio mundial pela
Unesco. Ainda na província, explore a paisagem sagrada
onde índios das planícies deixaram sua marca, no Writing-On-Stone Provincial Park, e celebre a herança cultural do
Tratado 7 das Primeiras Nações no Rodeio de Calgary.

Aventuras inesquecíveis
Na Colúmbia Britânica, navegue a bordo de uma clássica escuna canadense em uma jornada por um místico
arquipélago, famoso por sua beleza rudimentar e pela herança das Primeiras Nações. Visite uma premiada vinícola

Hall of the Canadian Civilization Museum. Dive into the
Atikamekw people’s tradition, sleeping in a traditional cabin
(tipi) and participating in a Native Circle, trying to connect
with your inner self in a meditation tent or while rowing with
native guides.
In Alberta, participate in the typical annual Chicken
Dance championship (to be resumed in 2017) held in the
Blackfoot Crossing Tipi Village. Listen to the ancient roar of
the bison and explore 6,000 years of the Great Plains’ history
in a place considered a UNESCO World Heritage site. Also
in this province, explore the sacred scenery where Indians
from the plains left their mark, in the Writing-On-Stone
Provincial Park, and celebrate the cultural heritage of the
First Nations’ Treaty 7 at the Calgary Rodeo.

Unforgetable adventures
In British Columbia, sail on board a classic Canadian
schooner to a mystic archipelago, famous for its rustic
Caiaque rumo ao Algonquin Provincial Park, lar da Primeira
Nação Algonquin. Canoe headed for the Algonquin Provincial
Park, home to the Algonquin First Nation
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Em Manitoba, visite o The Forks, local de Winnipeg onde cultura, comunidade,
arte e entretenimento se encontram. In Manitoba, visit The Forks, a place in
Winnipeg where culture, community, art and entertainment meet

das Primeiras Nações e prove um nk’mip riesling gelado.
Conheça os bastidores da história no Royal BC Museum
de Victoria e descubra os tesouros escondidos preparados pelos curadores. Entre em um mundo místico de
árvores gigantescas, fiordes profundos e montanhas cobertas de neve em busca da fábula do Urso Espírito com
os guias das Primeiras Nações.
Estando em Manitoba, visite o The Forks, local de
Winnipeg onde cultura, comunidade, arte e entretenimento se encontram. Encare as águas do Aikens Lake
Wilderness Resort para uma aventura de pesca e uma
viagem cultural pelo comércio de peles. No maior pow-wow (reunião de povos nativos) de Winnipeg, entre
no ritmo dos tambores, de canções antigas, conduzidas por anciões, em meio a um frenesi de cores e
criação. Cruze a pradaria e veja um rebanho de bisões
berrando, reme em uma canoa canadense, refresque-se em uma plains cree tipi e mate a fome com o pão
bannock frito.
Para completar, celebre em Nunavut a primavera no Ár-
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beauty and as a heritage site of the First Nations. Visit a
First Nations’ award-winning winery and taste an iced
Nk’Mip Riesling. Learn about the background history
of Victoria’s Royal BC Museum and discover the hidden
treasures prepared by the curators. Enter a mystic world of
gigantic trees, deep fiords and snow covered mountains,
looking for the fable of the Bear Spirit, with the First
Nations’ guides.
When in Manitoba visit The Forks, a place
in Winnipeg where culture, community, art and
entertainment meet. Face the waters of Aikens Lake
Wilderness Resort for a fishing adventure and a cultural
incursion into the fur trade. In the biggest pow-wow
(native peoples’ gathering) of Winnipeg, get into the
rhythm of the drums, of ancient songs, played and sung
by the elderly, amidst a frenzy of colors and creativity. Go
across the prairie and watch a bison herd grunting, row
in a Canadian canoe, freshen-up in a Plains Cree Tipi
and eat the delicious baked Bannock bread.
Finally, celebrate in Nunavut the Spring in the Artic,
build an igloo, get pulled by dogs and play golf on the
ice. Go on a sleigh ride on a frozen sea. Fish on the
ice, see Beluga whales or even polar bears, go on sleigh
outings or try a Cariboo stew and get to know how the

tico, construa um iglu, puxe cães e jogue golfe no gelo.
Faça ainda um passeio de trenó em um mar congelado.
Pesque no gelo, aviste belugas ou até ursos-polares, passeie
em trenós ou experimente o ensopado de caribu e conheça o modo de vida inuíte em uma aventura inesquecível no
Ártico. Ouça o rock inuíte e participe dos shows do Festival
de Belas Artes de Alianait.

Quando ir
Os pow-wows de verão acontecem de junho a agosto,
com o grande Canadian Aboriginal Festival de Toronto ocorrendo todos os anos em novembro. O melhor
período para visitar Nunavut é de julho a meados de
agosto, quando os dias são longos e as tardes são quentes. Pacotes de camping tipi estão disponíveis de meados
de maio a meados de outubro em Alberta. Lembre-se:
antes de visitar uma atração cultural, ligue com antecedência para conhecer as cerimônias, apresentações e
palestras. Boa viagem! n
[Com informações do Consulado-Geral do Canadá em São
Paulo e do site Destination Canada]

Inuit people live, in an unforgettable adventure in the
Artic. Listen to Inuit rock music and participate in
shows at the Fine Arts Festival in Alianait.

When to go
The Summer pow-wows take place from June to August,
with the big Canadian Aboriginal Festival of Toronto
taking place annually in November. The best time to visit
Nunavut is from July to mid-August, when the days are
long and the afternoons are hot. Tipi camping packages
are available from mid-May to mid-October in Alberta.
Remember: before going to a cultural attraction, call in
advance to know about the ceremonies, presentations and
talks. Have a nice trip! n
[With information from the Canadian ConsulateGeneral in São Paulo and Destination Canada]

O trabalho de artistas indígenas tem sido cada vez mais
divulgado no Canadá. The work of indigenous artists has
been increasingly promoted
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NUMBERS ON THE RISE

VALORES EM ALTA

Cifras médias envolvidas nas arbitragens administradas pelo CAM-CCBC saltaram 63% em 2016
Average value numbers on arbitrations administrated by CAM-CCBC increased 63% in 2016

O

por Estela Cangerana

movimento de consolidação da arbitragem como método eficaz e usual
para a resolução de conflitos no Brasil caminha a passos largos. O Centro
de Arbitragem e Mediação da Câmara
de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), o pioneiro do setor no País, encerrou 2016 com
268 procedimentos em andamento, 98 deles instaurados ao
longo do ano. E, embora o número de novas causas tenha
sido um pouco menor que no período anterior, os valores
médios envolvidos deram um salto de 63%, de R$ 83,8 milhões em 2015 para R$ 136,5 milhões em 2016.
Para o presidente do CAM-CCBC, Carlos Suplicy de
Figueiredo Forbes, as estatísticas confirmam o crescimento da disseminação do uso e confiança no método,
além de reforçar o desenvolvimento da cultura arbitral
no País. “A arbitragem com certeza é hoje reconhecida
no Brasil como meio efetivo para a resolução de conflitos. E o Brasil tem recebido aplausos da comunidade
mundial pela legislação de arbitragem que tem e por
como o Poder Judiciário se relaciona com o ambiente
arbitral”, afirma.
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T

he consolidation of arbitration as an
efficient and customary method for
conflict resolution in Brazil is advancing
at a fast pace. The Center for Arbitration
and Mediation of the Chamber of Commerce BrazilCanada (CAM-CCBC), the pioneer of this activity
in Brazil, ended 2016 with 268 proceedings going
on, 98 of which started during the year. Although the
number of new cases decreased slightly in comparison
with the previous period, the average amounts
increased considerably by 63%, from R$ 83.8 million
in 2015 to R$ 136.5 million in 2016.
According to the President of CAM-CCBC, Carlos
Suplicy de Figueiredo Forbes, the statistics confirms
the increasing use of the method and of confidence
in it, besides strengthening the arbitration culture
in the country. “Certainly, arbitration is nowadays
viewed in Brazil as an effective means of conflict
resolution, and the country has been praised by the
world community for its legislation on arbitration and
for how the Judiciary interacts with the arbitration
environment”, states Forbes.
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Desde o início dos anos 2000, o método vem experimentando um amadurecimento vertiginoso em função
do estabelecimento de legislações adequadas e da agilidade, eficácia e segurança oferecidas nas arbitragens.
Ao mesmo tempo, o trabalho contínuo de aperfeiçoamento e a busca da excelência na qualidade dos serviços prestados pelo CAM-CCBC transformaram a mais
tradicional instituição brasileira do setor na opção mais
requisitada para a administração dos procedimentos no
mercado nacional.

Liderança
Esse esforço se revela na obtenção e renovação constante da certificação de qualidade ISO 9001:2015 (veja
reportagem nesta edição), em investimentos e melhorias
contínuas na secretaria do centro, em parcerias e trocas
de experiências com instituições internacionais, em ações
de divulgação do método e em estímulos para a formação
de novos profissionais especializados. “Os resultados já
são colhidos. Hoje em dia temos cada vez mais a nomeação do CAM-CCBC para soluções de contratos nacionais
e internacionais”, diz Forbes.
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Since early 2000s, the method underwent a tremendous
maturing process, due to the implementation of adequate
legislation and the agility, efficiency and safety provided
by arbitration. At the same time, the continuous effort
to improve the method and the seeking for excellence in
the quality of services provided by CAM-CCBC made the
most traditional Brazilian institution the most soughtafter option for managing arbitration proceedings in the
Brazilian market.

Leadership
This effort reflects in the acquisition and constant
renewal of the ISO 9001 certification (see article in this
edition), in investments and constant improvements
in the CAM-CCBC’s secretarial office, in partnerships
and in the exchange of experiences with international
partners, involving initiatives to disseminate the
arbitration method and incentives to educate new expert
professionals. “The results are already being reaped.
Nowadays, CAM-CCBC is increasingly more often
selected to handle finding a solution for national and
international contracts”, says Forbes.

A cada ano, também, novos recordes são batidos. Em
2015, pela primeira vez na história da instituição, o número de arbitragens iniciadas por ano superou a casa das
cem anuais. E, no ano passado, a alta expressiva foi registrada nos valores médios envolvidos. O montante total
das causas instauradas em 2016 atingiu R$ 13,3 bilhões.
De acordo com estudo sobre o mercado de arbitragem
no Brasil conduzido pela advogada, pesquisadora e especialista no setor Selma Lemes, entre 2010 e 2015, o CAM-CCBC foi a instituição mais solicitada para a administração dos procedimentos no Brasil, com 45% do total de
causas. Considerando-se apenas o ano de 2015, essa participação ultrapassa os 50%. Com relação às quantias envolvidas, o centro também liderou, com 52% do valor total movimentado pelo segmento no período de seis anos.
Os números relativos a 2016 ainda não estão disponíveis.

Year after year, new records are broken. In 2015, for
the first time in the institution’s history, the number of
arbitrations started annually exceeded one hundred.
Last year, the significant increase was also reflected in
the average amounts involved. The total amount of cases
started in 2016 reached R$ 13.3 billion.
According to a survey on the arbitration market in
Brazil conducted by Selma Lemes, attorney, researcher
and industry expert, between 2010 and 2015 CAMCCBC was the most sought-after institution to conduct
proceedings in Brazil, accounting for 45% of all cases.
Considering only the year 2015, this share exceeds 50%.
With respect to the amounts involved, CAM-CCBC was
also the leader, with 52% of the total amounts spent in
the industry in a six-year period. The numbers of 2016,
are not yet available.

Setores
Entre os tipos de litígios submetidos ao CAM-CCBC no ano
passado estiveram matérias societárias (conflitos entre sócios
a respeito de acordo de acionistas, questões societárias, deliberações de assembleias e contratos de joint ventures, entre
outros), causas nos setores da construção civil e energia, con-

VALOR TOTAL
EM DISPUTA

2012

2013

2014

Os segmentos mais envolvidos nos litígios, como o societário, influenciaram
na elevação dos valores das causas em 2016. The sectors most frequently
involved in litigation, such as the field of incorporations, influenced the
increase in the amount of cases in 2016

2015

2016 R$13.383.615.576,03
R$9.388.528.798,98

R$8535.717.871,17

R$2.698.133.073,09

R$2.428.186.572,38

VALOR MÉDIO EM DISPUTA
2012
2013
2014
2015
2016

R$
R$
R$
R$
R$

37.940.415,19
29.979.256,37
89.849.661,80
83.826.149,99
136.567.505,88
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tratos de fornecimento de bens e serviços, contratos empresariais em geral, contratos internacionais, entre outros.
Os segmentos mais envolvidos nos litígios, como o societário, influenciaram na elevação dos valores das causas
em 2016. “No passado, estrangeiros fizeram aquisições no
Brasil, e providências a serem cumpridas naqueles contratos não foram resolvidas”, afirma Carlos Forbes. Conforme explica o presidente do CAM-CCBC, os conflitos envolvendo o ramo da engenharia civil também costumam
movimentar cifras mais altas. “Nesse segmento ocorreram
muitos inadimplementos”, revela.
Já as arbitragens envolvendo diretamente organismos
da administração pública – uma tendência que deve
aumentar nos próximos anos – corresponderam a 9%
das causas iniciadas no CAM-CCBC no ano passado. A
modalidade já era praticada no Brasil, mas sua expressa
As arbitragens envolvendo diretamente organismos da administração pública
corresponderam a 9% das causas iniciadas no CAM-CCBC em 2016. Arbitration
directly involving governmental entities accounted for 9% of cases initiated by
CAM-CCBC last year
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Sectors
Among the litigation cases submitted to CAM-CCBC last
year were corporate issues (conflicts among partners concerning
Shareholders’ Agreements, corporate matters, decisions reached
in shareholder meetings and joint venture contracts, among
others), cases involving construction and energy sectors, goods
and services supply contracts, business contracts in general
and international contracts, among others.
The sectors most frequently involved in litigation, such
as the field of incorporations, influenced the increase in
the amount of cases in 2016. “In the past, foreigners
made acquisitions in Brazil and actions resulting from
such contracts remained unresolved”, states Carlos Forbes.
As explained by the President of CAM-CCBC, conflicts
involving construction usually involves very high amounts.
“In this sector, many defaults occurred”, reveals Forbes.
On the other hand, arbitration directly involving
public entities – a trend expected to increase in years to
come – accounted for 9% of cases initiated by CAMCCBC last year. This modality was previously practiced

previsão no texto da reforma da Lei da Arbitragem (Lei
13.129/2015) gerou um incremento grande no número
de casos. A reforma da legislação trouxe, dentre outras
previsões, a regulamentação do uso do método em contratos de parcerias público-privadas (PPPs).

Mediação
Uma outra tendência entre os meios adequados de
solução de conflitos que obteve destaque nas estatísticas do CAM-CCBC no ano passado foi a mediação, cujo
número de casos quadruplicou entre 2015 e 2016. Diferentemente da arbitragem, a mediação é um meio
consensual de resolução de disputas, que propõe que a
solução do conflito seja construída pelas partes envolvidas e não imposta por um terceiro.
O mecanismo ganhou grande impulso com a promulgação da Lei de Mediação (Lei nº 13.140) em 2015, obtendo maior visibilidade no meio empresarial brasileiro.
Atento ao mercado, o CAM-CCBC lançou seu novo Regulamento de Mediação em agosto de 2016. n

in Brazil, but its express legal provision brought by the
revision of the Brazilian Act (Law nº 13.129/2015)
caused a considerable increase in the number of cases. The
reformed legislation resulted, among other provisions, in
the regulation of the use of the method by Public-Private
Partnerships (PPPs).

Mediation
Another trend using appropriate conflict resolution
methods that strongly showed in CAM-CCBC statistics for
last year was mediation - the number of mediation cases
quadrupled between 2015 and 2016. Unlike arbitration,
mediation is a consensual means of conflict resolution,
which proposes that the resolution be achieved by the
parties involved, rather than imposed by a third party.
This mechanism was greatly fostered by the enactment of
the Brazilian Mediation Law (Law nº 13.140) in 2015,
having achieved greater exposure in the Brazilian business
environment. Tuned to the market, CAM-CCBC issued its
new Mediation Rules in August of 2016. n
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INTENSIVE SCHEDULE

PROGRAMAÇÃO INTENSA
Está aberta a temporada de preparação para as competições internacionais de arbitragem em 2017
The preparatory season for the international arbitration competitions in 2017 has begun

E

por Estela Cangerana

studantes de Direito do mundo todo já
estão iniciando os treinamentos para
a temporada de competições internacionais de arbitragem de 2017. A principal delas, o Willem C. Vis International Commercial Arbitraton Moot (Vis
Moot), acontece na primeira quinzena de abril, em
Viena (Áustria), e, neste ano, em sua 24ª edição, usará
o Regulamento do Centro de Arbitragem e Mediação
da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC)
como base da disputa. Até lá, a programação para os
mooties (como são chamados os participantes das competições) será intensa, com workshops, palestras e disputas
pré-evento no Brasil e no exterior.
São ocasiões em que as equipes de estudantes têm a
oportunidade de aperfeiçoar a oratória, o raciocínio e
a argumentação, além de aprofundarem seus conhecimentos sobre a arbitragem e se acostumarem com os
desafios que enfrentarão futuramente nos tribunais. Os
times de mooties, que possuem técnicos e coachs, muitas
vezes também contam com o apoio e o patrocínio de instituições como o CAM-CCBC, as quais organizam esses
eventos pré-Moot e proporcionam a ida às competições.
Graças a essa parceria entre universidades e instituições de arbitragem, que tem ainda a colaboração de
professores, especialistas e escritórios de advocacia, a
participação brasileira nas principais disputas internacionais do setor vem ganhando importância a cada ano,
e já está se tornando comum ver times do País entre os
primeiros colocados de todo o mundo.

L

aw students from around the world are
beginning to practice for the season of
international arbitration competitions in
2017. The most important among them, the
Willem C. Vis International Commercial Arbitration
Moot (Vis Moot), takes place in the first half of April,
in Vienna (Austria). This year, in its 24th edition, the
Rules of the Arbitration and Mediation Center of the
Chamber of Commerce Brazil-Canada (CAM-CCBC)
will be used as the basis for the contest. Until then,
the schedule for the mooties (as the participants in the
competitions are called) will be intense, with workshops,
presentations and pre-event disputes, in Brazil
and abroad.
These are occasions when the student teams can
improve their speech, reasoning and argumentation
skills, besides expanding their knowledge about
arbitration and getting used to the challenges they will
face in the courts in the future. The teams of mooties,
which have technical advisers and coaches, are often
supported and sponsored by institutions such as CAMCCBC, which organize such pre-Moot events and make it
possible for the mooties to attend the competitions.
Thanks to the partnership between universities and
arbitration institutions, which are additionally supported
by professors, specialists and law firms, the participation
of Brazil in this sector’s main international disputes is
becoming more relevant year after year. It has been quite
common to see the country rank among the top contenders
from all over the world.

Trabalho contínuo

Continuous effort

O CAM-CCBC tem como uma de suas missões, desde
sua fundação, em 1979, a promoção do estudo e da utilização dos métodos adequados de resolução de conflitos
(ADRs), como a arbitragem e a mediação. Além da for-

Since its foundation in 1979 one of CAM-CCBC’s
missions is to foster the study and the use of appropriate
conflict resolution methods (ADRs), such as arbitration
and mediation. Besides educating new professional
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mação de novos profissionais especialistas, as competições internacionais contribuem para o desenvolvimento
e o amadurecimento desses métodos no Brasil.
Para este ano, o CAM-CCBC, que se tornou um dos
maiores incentivadores do Brasil no Vis Moot, colocou
no ar um site especialmente dedicado ao tema, com uma
série de informações relevantes para os mooties e um calendário completo dos eventos de treinamento e competições ao redor do mundo (www.mootcam.com).
Até abril, serão diversas oportunidades para aprimorar os conhecimentos sobre arbitragem em
localidades como as cidades brasileiras de São
Paulo e Curitiba, a alemã Hamburgo e a chinesa
Hong Kong, entre outras.n

specialists, the international competitions contribute
to the development and improvement of such methods
in Brazil.
CAM-CCBC, which has become one of Brazil’s major
encouragers of the Vis Moot, has created this year a
site specifically dedicated to the theme, with relevant
information for the mooties and a complete schedule of
the training and competition events around the world
(www.mootcam.com). Until April, there will be
several opportunities to improve knowledge about
arbitration in places such as the Brazilian cities
of São Paulo and Curitiba, the German city of
Hamburg and the Chinese city of Hong Kong,
among others. n

Na pauta

Eventos organizados ou patrocinados pelo CAM-CCBC para os mooties em 2017:
DATA

EVENTO

11 e 12
de março

2017 CAM-CCBC Pré-Moot

São Paulo

DESCRIÇÃO
Evento pré-Moot organizado pelo CAM-CCBC
Pre-Moot event organized by CAM-CCBC

L.O. Baptista Advogados e Mattos Filho Advogados

Curitiba

Evento pré-Moot com a participação de nomes internacionais ilustres

14th Willem C. Vis East Moot

Hong Kong

Competição Vis East Moot

Hamburg Conference

Hamburgo

17 e 18
de março

Curitiba Pré-Moot

26 de
março a
2 de abril
4 de abril

LOCAL

Universidade Positivo

4e5
de abril

1st Hanseatic CAM-CCBC
Pre-Moot

Hamburgo

6 a 13
de abril

24th Willem C. Vis International
Commercial Arbitration Moot

Viena

31 de
março

CAM-CCBC Dinner at the
China Club

Hong Kong

8 de abril

Brazilian Cocktail

9 de abril

CAM-CCBC Dinner at the
Belvedere

Viena – a confirmar
Viena

Pre-Moot event with the participation of well-known international names

Vis East Moot Competition

Conferência que antecede o 1º Pré-Moot organizado
pelo CAM-CCBC na Europa
Conference prior to the 1st Pre-Moot organized by CAM-CCBC in Europe

Pré-Moot organizado pelo CAM-CCBC em Hamburgo com a presença
de grandes nomes brasileiros e internacionais
Pre-Moot event organized by CAM-CCBC in Hamburg with the presence
of well-known Brazilian and international names

Vis-Moot de Viena, que será arbitrado pelo presidente
do CAM-CCBC, Carlos Forbes
The Vienna Vis-Moot to be arbitrated by CAM-CCBC’s president, Carlos Forbes

Jantar de gala oferecido pelo CAM-CCBC
Gala dinner offered by CAM-CCBC

Coquetel para todos os árbitros presentes ao evento, com participação dos
mais importantes escritórios brasileiros
Cocktail for all arbitrators present at the event, with the participation of the major Brazilian law firms

Jantar de gala oferecido pelo CAM-CCBC
Gala dinner offered by CAM-CCBC

Veja o calendário completo em www.mootcam.com
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EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO

CAM-CCBC renova certificação de qualidade NBR ISO 9001:2015
CAM-CCBC renews the NBR ISO 9001:2015 quality certificate
por Estela Cangerana

O

Centro de Arbitragem e Mediação da
Câmara de Comércio Brasil-Canadá
(CAM-CCBC) teve sua certificação de
qualidade da série ISO 9001:2015 renovada no final do ano passado. O certificado atesta a qualidade e a eficiência do centro na prestação de serviços de administração
de procedimentos arbitrais, e sua conquista faz parte do
processo contínuo de busca de excelência no atendimento do CAM-CCBC.
O CAM-CCBC, além de ser a entidade pioneira do
setor no Brasil, é a única de seu segmento no País que
possui essa certificação. Ela foi conquistada em 2004 e,
desde então, vem sendo renovada continuamente. Para
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T

he Arbitration and Mediation Center of
the Chamber of Commerce Brazil-Canada
(CAM-CCBC) obtained the approval of its
quality certificate of the ISO 9001:2015 series
at the end of last year. The certificate proves the quality
and efficiency of the Center in rendering administrative
services in arbitration proceedings, and obtaining it is
part of a continuous process in the quest for excellence in
CAM’s activity.
CAM-CCBC is not only the pioneer entity in this sector
in Brazil, but it is also the only one in its segment in
Brazil to hold this certificate. Originally obtained in
2004, it has ever since been continuously renewed. To
obtain the seal, it is required that the institution’s Quality

obter o selo é preciso que a instituição cumpra, em seu
Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ), os rigorosos padrões definidos pela norma internacional da série 9001
da International Organization for Standardization (ISO).
A adequação e o cumprimento dos procedimentos são
auditados e comprovados anualmente por um organismo
certificador; no caso do CAM-CCBC, o grupo SGS.
De acordo com a secretária-geral adjunta do centro, Patrícia Kobayashi, o cuidado contínuo com o aprimoramento dos serviços, confirmado pela conquista e renovação do
selo, é um fator primordial da essência da instituição. “A
certificação ISO 9001 atesta a
eficiência de nosso Sistema de
Gestão de Qualidade, que é fundamental para que a secretaria
consiga administrar um procedimento arbitral de forma independente e consistente”, afirma.
Segundo ela, o objetivo é ampliar cada vez mais a satisfação
do usuário final dos serviços do
CAM, a partir de pilares como
eficiência, transparência, imparcialidade, independência e melhoria contínua, através de um trabalho padronizado, com bases sólidas e perfeitamente organizadas.
Isso permite uma visão ampla e ao mesmo tempo aprofundada dos procedimentos arbitrais administrados
pelo centro. Cada uma de suas etapas pode ser acompanhada de perto, com facilidade, agilidade e informações
detalhadas.
O novo certificado, renovado em dezembro de 2016, é
válido pelo período de janeiro deste ano a janeiro de 2020. n

Management System comply with the rigorous standards
established in the international series 9001 norm of the
International Organization for Standardization (ISO).
The adequacy and compliance of processes are audited
and annually confirmed by a certifying entity which, in
the case of CCBC, is the SGS Group.
According to the deputy secretary-general of the Center,
Patricia Kobayashi, the continuous care to improve the
services, proven by the achievement and the renewal of
the seal, is a key aspect of the institution’s essence. “The
ISO 9001 certificate confirms the efficiency of our Quality
Management System, which is
fundamental so that the office
of the secretariat can manage
the arbitration proceeding in
an independent and consistent
way”, says Kobayashi.
According to her, the objective
is to increasingly expand the
satisfaction of the end user of
CAM services, based on criteria
such as efficiency, transparency,
impartiality, independence and continuous improvement,
through standardized work, with solid and perfectly well
organized bases. This allows for a broad view, while
at the same time detailing the arbitration proceedings
managed by the Center. Each phase can be closely
monitored, in a simple and quick manner and with
detailed information.
The new certificate, renewed in December 2016, is valid
for the period from January of the current year to January
of 2020. n

Política de Qualidade do CAM-CCBC
Disponibilizar, independentemente de origem, nacionalidade ou filiação à Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a administração de
arbitragem prestada de acordo com o regulamento próprio e a legislação aplicável.
São pilares do CAM-CCBC: imparcialidade, independência, eficiência, transparência e melhoria contínua do sistema de gestão.

CAM-CCBC’s Quality Policy
To make available, regardless of origin, nationality or membership, to the Chamber of Commerce Brazil-Canada, the management of
arbitration performed pursuant to its own rules and the applicable legislation.
The pillars of CAM-CCBC are: impartiality, independence, efficiency. transparency and continuous improvement of the Management System.
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Mulheres na arbitragem
Women in Arbitration

Uma conferência realizada pela Arbitral Women, instituição que promove a participação de profissionais do sexo feminino em
disputas internacionais, debaterá temas como “O que há de errado com a arbitragem internacional”, “Crise econômica e seus efeitos
na arbitragem” e “Passos para a igualdade de gênero”. O encontro ocorrerá em 16 de fevereiro, em São Paulo, e tem o apoio e o
patrocínio do CAM-CCBC. Entre os palestrantes estarão Eleonora Coelho e Luciano Timm, secretária-geral e coordenador da Comissão
de Advocacia Corporativa do CAM-CCBC, respectivamente, e Monica Costa, advogada do escritório Tozzini Freire.
A conference held by Arbitral Women, an institution that fosters the participation of female professionals in international disputes, will
discuss themes such as “What is wrong with international arbitration”, “Economic crisis and its effects on arbitration” and “Steps to
gender equality”. The meeting will take place on February 16, in São Paulo, sponsored by CAM-CCBC. Among others, the speakers will
be Eleonora Coelho, the secretary-general, and Luciano Timm, the coordinator of the Corporate Advocacy Committee of CAM-CCBC,
and Monica Costa, attorney at the law firm Tozzini Freire.

Prontos para 2017
Ready for 2017

FOTO: FLÁVIO GUARNIERI

Todos os anos, o CAM-CCBC realiza o seu
tradicional jantar para homenagear árbitros
e demais parceiros, a fim de promover a
integração entre os profissionais da instituição.
Desta vez, o evento ocorreu em formato de
coquetel em 5 de dezembro, na Casa Bisutti,
em São Paulo.
CAM-CCBC holds its traditional annual dinner to
honor arbitrators and other partners, to promote
the integration of the institution’s professionals.
This time, the event was a cocktail meeting last
December 5, at Casa Bisutti in São Paulo.

Criatividade e espírito crítico
Creativity and critical spirit

A 4ª edição do Congresso Brasileiro de Arbitragem e Mediação Empresarial (IV CBAME), promovido pelo Conselho Nacional das
Instituições de Mediação e Arbitragem (Conima), ocorrerá em 30 e 31 de março, na capital mineira. O objetivo é fomentar o estudo
dos métodos alternativos de resolução de conflitos empresariais na comunidade acadêmica e profissional, estimulando a criatividade e
o espírito crítico de colaboradores. Adolfo Braga Neto, coordenador da Comissão de Mediação do CAM-CCBC, integra a Comissão
Científica de Mediação Empresarial do evento.
The 4th Edition of the Brazilian Business Arbitration and Mediation Congress (IV “CBAME”), promoted by “Conselho Nacional das
Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA” (National Council of Mediation and Arbitration Institutions) will take place on
March 30 and 31, in Belo Horizonte. The objective is to foster the study of alternative business conflict resolutions in the academic
and professional community, encouraging the creativity and critical sense of collaborators. Adolfo Braga Neto, coordinator of
CAM-CCBC’s Mediation Committee, is a member of the event’s Scientific Committee of Business Mediation.
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Melhores práticas
Best practices

A cada ano, a Columbia University
promove o seu tradicional Columbia
Arbitration Day para disseminar as
melhores práticas da arbitragem. Neste
ano, o tema escolhido foi “Como encontrar
um equilíbrio para enfrentar as tensões
em face dos desafios da arbitragem
internacional”. O evento ocorre em 3 de
março, na Law School, em Nova York.
Columbia University every year promotes its traditional Columbia Arbitration Day to
disseminate best practices in arbitration. This year, the chosen theme was “How to reach
balance to face tensions in light of the challenges of international arbitration”. The event
will take place on March 3, at the Law School in New York.

Aperfeiçoamento profissional
Professional improvement

O Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), instituição internacional especializada no
aperfeiçoamento da prática de resolução alternativa de litígios, promoveu um curso de
arbitragem internacional no CAM-CCBC em 14 de fevereiro. Os participantes puderam
obter validação na lista de membros do CIArb após realização de prova on-line.
The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), an international institution specialized in the
improvement of alternative litigation resolution practices, offered a course in international
arbitration at CAM-CCBC, on February 14. The participants obtained their credentials as
members of the CIArb, following approval in an online test.

Concurso de
monografia

Monograph competition
“Arbitragem e o dever de coerência:
um convite à reflexão” foi o tema
escolhido pelo Atelier Jurídico para
o seu 1º Concurso de Monografias.
Bacharéis e estudantes de Direito
podem participar e o prazo para
envio dos trabalhos é 22 de março. A
iniciativa conta com o apoio do CAMCCBC. Confira as regras e obtenha
mais informações através do site www.
atelierjuridico.com.
Arbitration and the coherence
obligation: an invitation to reflection”
was the theme chosen by “Atelier
Jurídico” (Legal Workshop) for
its 1st Monograph Competition.
Law graduates and students can
participate and the deadline to submit
papers is March 22. The initiative is
supported by CAM-CCBC. See the
rules and more information in the site
www.atelierjuridico.com.

Simulação arbitral
Arbitral simulation

Estudantes do curso de arbitragem promovido pela Escola de Direito do Instituto Internacional
de Ciências Sociais (IICS) participaram, em dezembro, de uma aula no CAM-CCBC, com
a presença do presidente da instituição, Carlos Forbes, da secretária-geral adjunta, Patrícia
Kobayashi, e da assessora jurídica da presidência, Luíza Kömel, além da docente do curso
e secretária-geral do CAM-CCBC, Eleonora Coelho. Na ocasião, os alunos simularam uma
audiência arbitral. Forbes, que foi árbitro na atividade, esclareceu que “os árbitros não estão
a favor de nenhuma das partes, sendo o único interesse solucionar o procedimento”.
Students of the arbitration course of the Law School of “Instituto Internacional de Ciências
Sociais – IICS” (International Social Sciences Institute), attended a class last December
at CAM-CCBC, in the presence of the institution’s president, Carlos Forbes, the deputy
secretary-general, Patrícia Kobayashi, and the legal advisor in the office of the president,
Luíza Kömel, besides the instructor in the course and secretary-general of CAM-CCBC,
Eleonora Coelho. On the occasion, the participants simulated an arbitration session.
Forbes, who acted as arbitrator in the event, explained that “arbitrators do not favor any of
the parties, the only objective being to solve the proceeding”.
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AGENDA

7 a 10 de março, São Paulo

March 7 to 10, São Paulo
Expo Revestir
Construção | Construction

21 de março a 24 abril, Lucas do Rio Verde (MT)

March 21 to April 24, Lucas do Rio Verde (MT)
Show Safra
Agronegócio | Agribusiness

3 a 7 de abril, São Paulo April 3 to 7, São Paulo
Feiplastic
Plástico | Plastics

4 a 6 de abril, São Paulo April 4 to 6, São Paulo
Autocom Automação | Automation

4 a 6 de abril, São Paulo April 4 to 6, São Paulo
Intermodal
Logística | Logistics

4 a 8 de abril, São Paulo April 4 to 8, São Paulo
Feicon Batimat
Arquitetura | Architecture

De 19 a 30 de junho de 2017
18 a 20 de abril, São Paulo

April 18 to 20, São Paulo
ISC Brasil
Segurança | Security

1º a 5 maio, Ribeirão Preto (SP) May 1 to 5, São Paulo
Agrishow
Máquinas agrícolas | Agricultural machinery

16 a 19 maio, São Paulo May 16 to 19, São Paulo
Hospitalar
Saúde | Health

23 a 25 maio, São Paulo May 23 to 25, São Paulo
Enersolar + Brasil
Energia solar | Solar energy

23 a 25 de maio, São Paulo May 23 to 25, São Paulo
FCE Pharma
Indústria farmacêutica | Pharmaceutical industry

23 a 25 de maio, São Paulo May 23 to 25, São Paulo
FCE Cosmetique
Indústria de cosméticos | Cosmetic industry
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10 a 12 de fevereiro, Quebec

February 10 to 12, Quebec
Technibois Madeira para construção| Construction wood

5 a 8 de março, Toronto March 5 to 8, Toronto
PDAC Tecnologia de mineração| Mining technology

6 a 8 de abril,

Toronto April 6 to 8, Toronto
Graphics Canada Gráfica e impressão | Graphics and printing

19 e 20 de abril, Calgary April 19 to 20, Calgary
ISA Calgary Show Óleo e gás | Oil and gas

20 a 23 de abril, Vancouver

April 20 to 23, Vancouver
ADHD Tecnologias médicas | Medical technologies

26 a 27 de abril, Quebec April 26 to 27, Quebec
Salon Industriel de Quebec

2 a 4 de maio, Toronto May 2 to 4, Toronto
SIAL Canada Alimentação | Food

30 de abril a 3 de maio, Montreal

April 30 to May 3, Montreal
CIM Convention
Mineração, metalurgia e petróleo | Mining, metallurgy and oil

15 a 17 de maio, Montreal

May 15 to17, Montreal
UITP North America | Global Public Transport Summit
Transporte e logística | Transportation and logistics

16 a 18 de maio, Toronto

May 16 to18, Toronto
Packex
Embalagens | Packaging

DIREITO NO CANADÁ
CURSO DE DUAS SEMANAS

Apoio institucional:

De 19 a 30
de junho de 2017
Curso prático com o objetivo de apresentar o sistema legal canadense para
profissionais e advogados brasileiros que buscam:
•

Ampliar seus conhecimentos jurídicos, aperfeiçoando processos de negociações envolvendo os dois países;

•

Contato com dois sistemas jurídicos: Common Law (aplicado nos Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo)
e Direito Romano-Germânico (aplicado no Brasil, entre outros países);

•

Uma experiência de imersão em instituições públicas e empresas sediadas em uma das maiores
economias do planeta;

Além de:
•

Uma incrível experiência cultural: o curso acontecerá em 3 cidades canadenses: Montreal, Ottawa e Québec.

ATENÇÃO - VAGAS LIMITADAS!
"O curso de direito no Canadá oferecido pela CCBC foi de suma importância para o meu amadurecimento acadêmico
e profissional: a formulação do curso, trazendo os elementos mais importantes do direito canadense, dando um
enfoque no direito empresarial e traçando, quando possível, um paralelo entre o direito brasileiro e o canadense, foi
capaz de resumir os tópicos mais importantes da matéria jurídica deste país".
André Catta Preta Federighi, estudante de direito da Pontifícia Universidade Católica

“Enriquecedor, uma verdadeira imersão cultural no universo jurídico Canadense”.
Maria da Graça Montalvão - Diretora Jurídica Brasil da Yamana Gold
*Depoimentos de participantes da edição 2016 do Curso de Direito no Canadá

Mais informações:

Apoio Institucional:

Organização:

direitonocanada@ccbc.org.br
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No seu próximo embarque,
conﬁe sua carga com quem realmente
entende de logística.
Atuando no mercado de logística há mais de 15 anos, e considerada como referência no
comércio Brasil-Canadá, a MELLOHAWK Logistics é um agente de cargas internacional
com sua matriz localizada na Grande Toronto (CA) e ﬁlial em Miami (US). Resolução de
problemas, cargas complicadas e carregamentos que requisitam tratamento especial, são
nossas especialidades. Faça um orçamento conosco.

Rapidez - Excelência - Segurança - Conﬁabilidade
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