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CAM/CCBC: reconhecimento em arbitragem e atenção à mediação

agronegócio
Brasileiros querem 

mostrar o seu 
potencial exportador e 
também abrir espaço 

para comprar mais do 
Canadá

ambiente 
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A necessidade 
de adaptação de 
executivos no exterior

inveStimentoS
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A Lei do Bem

M anaging fiscal incentives and financing research, 
development and innovation are important means 

of fostering and contributing to economic development and 
technological progress of countries. This is no different in Brazil. 
In the context of a new scenario, in which the country became 
a showcase for investments in recent years, the need to entice 
companies to bet on research and development to become more 
competitive has become a must. Thus, one of Brazil’s main fiscal 
incentive tools came about: the “Goods” Law (Law 11,196, of 
November 2005, Chapter III, articles 17 to 26). 

Normatized by Decree nr. 5,798 of June 7, 2006 and based on 
the research and development principles set forth in the “Fra-
scati Manual” (method developed by members of the OCDE for 
defining and analyzing research and development), the “Goods” 
Law foresees the granting of fiscal incentives to corporations 
conducting technological research and the development of 
technological innovation. The federal government thus seeks 
to bring companies into close contact with universities, research 
institutions and micro entrepreneurial initiatives, which indi-
rectly benefit from said opportunity. 

Requisites
In order to qualify for the advantages provided under the “Goods” 

Law, companies must operate under the actual profit measurement 
system, attain a real profit in the reference year and prove they 
are not tax debtors (in the “CND” or “CPD-EN”).  Among the main 
advantages of using the law, one may highlight: the possibility to 
reinvest amounts deducted under the title R&D; continuous im-
provement of products, services and processes; increased market 
competition, innovation as an output – which fosters the growth of 
organizations – in addition to the company being classified by the 
Ministry of Science, Technology and Innovation [MCTI - Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação] as innovative.

In terms of opportunities, one may point to the fact that the 
“Goods” Law is directly applicable for deducting the corporate 

gestão de incentivos fiscais e de financiamento para 

pesquisa, desenvolvimento e inovação é fonte impor-

tante no fomento e na contribuição para o desenvolvimento 

econômico e o ganho tecnológico dos países. Em relação ao 

Brasil não é diferente. Com um novo cenário econômico em 

que o País se tornou vitrine de investimentos nos últimos anos, 

a necessidade de estimular as empresas a apostar em pesqui-

sa e desenvolvimento para serem mais competitivas se tornou 

imprescindível. Assim, surgiu uma das principais ferramentas 

de incentivos fiscais no Brasil: a Lei do Bem (Lei 11.196, de 

21 de novembro de 2005, capítulo III, artigos 17 a 26). 

Regulamentada pelo Decreto 5.798, de 7 de junho de 

2006, e tendo como base os princípios de pesquisa e de-

senvolvimento do Manual de Frascati (metodologia elaborada 

pelos membros da OCDE para a definição e análise da pes-

quisa e desenvolvimento), a Lei do Bem prevê a concessão de 

incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizem pesquisa 

tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica. O go-

verno federal visa, assim, aproximar as empresas das univer-

sidades, institutos de pesquisa e microempresários, que são 

beneficiados indiretamente com essa oportunidade. 

Requisitos

Para usufruírem a Lei do Bem, as empresas devem traba-

lhar com regime de lucro real, ter lucro fiscal durante o ano 

de referência e conseguir comprovar sua regularidade fiscal 

(CND ou CPD–EN). Dentre as principais vantagens da utiliza-

ção da lei, podem ser apontadas: a possibilidade de reinves-

tir os valores deduzidos na área de P&D, a melhoria contínua 

dos produtos, serviços e processos, a maior competitividade 

no mercado e a geração de inovação – que alavanca o cres-

cimento das organizações –, além de a empresa passar a 

ser considerada inovadora pelo MCTI (Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação).

Como oportunidades, salienta-se o fato de a Lei do Bem se 

a

the “goods” law
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income tax [“IRPJ”] and the “CSLL” contribution, in addition to 
deducting 50% of the “IPI” tax on machinery intended for R&D 
and the possibility for accelerated depreciation and amortiza-
tion. Thus, on average, companies achieve a ROI of 25% with 
projects that meet the R&D parameters.

ResuLts AccoRding to the MinistRy of science, tech-
noLogy And innovAtion [“Mcti”]

The report published by the Ministry of Science, Technol-
ogy and Innovation [MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação], in December 2012 shows the numbers of companies 
that applied for the incentive relative to the fiscal year 2011.

This report shows some of the particular shortcomings with 
respect to the prevailing culture in Brazil as concerning fis-

cal incentives, given that the number of companies 
seeking to obtain the incentive is minimal in 

comparison with the potential of more 
than 7,000 companies that qualify 
under the law. Between 2006 and 
2011, 1,475 made use of the incen-

tive. However, only 46 companies ap-
plied in every year, i.e., 3% of the total. 

In analyzing the map, one sees that the 
economically most developed regions are the 

ones with the highest number of companies seeking 
to reduce their taxes. This clearly shows the gain the State 

obtains when entrepreneurs take advantage of this kind of 
fiscal incentive (economic development, better products, the 

generation of jobs, better salaries, technological development, 
among others).  

aplicar diretamente no abatimento dos impostos IRPJ e CSLL, 

além da possibilidade de abatimento de 50% no IPI de má-

quinas e equipamentos destinados a P&D e de depreciação 

e amortização acelerada. Desse modo, as empresas conse-

guem, em média, 25% de retorno sobre os dispêndios em 

projetos elegíveis que se enquadram nos parâmetros de P&D.

Resultados MCti

Relatório divulgado pelo MCTI em dezembro de 2012 apre-

senta o número de empresas que pleitearam o incentivo re-

ferente ao exercício de 2011.

Esse relatório deixa evidentes algumas deficiências pecu-

liares com relação à cultura do Brasil quanto aos incentivos 

fiscais, pois o número de empresas que buscaram o incenti-

vo ainda é ínfimo perto do potencial de mais de 7.000 em-

presas que se enquadram nos requisitos exigidos pela lei. 

Entre 2006 e 2011, um total de 1.475 fez aproveitamento 

do incentivo. Porém, apenas 46 empresas pleitearam todos 

os anos, ou seja, 3% do total.

Através do mapa, percebemos que as regiões 

mais desenvolvidas economicamente são as 

que possuem um maior número de em-

presas buscando abater seus impostos. 

Isso reflete perfeitamente o ganho que 

o estado tem quando os empresários da 

região são conscientes dos benefícios que 

obtêm quando se aproveitam desse tipo de in-

centivo fiscal: desenvolvimento econômico, melhoria de 

produtos, geração de empregos, melhores salários, de-

senvolvimento tecnológico, entre outros. 

* thiago de Mello
Relações Estratégicas – F. Iniciativas Brasil – Assessoria em P&D 
Strategic Relations – F. Iniciativas Brasil – Advisory Services for R&D
www.f-iniciativas.com.br

“Goods” Law foresees the granting 
of fiscal incentives

Lei do Bem prevê a concessão de 
incentivos fiscais

lei do BeM
Nº de Empresas Participantes   962
Nº de Empresas Habilitadas      767
Nº Potencial de empresas 
a aproveitar dos incentivos        

7000

“Goods” law
Number of Participating Companies            962
Number of Qualified Companies                 767
Potential number of companies to take 
advantage of the incentives        7000
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Valuable recognition
Regras do CAM/CCBC são escolhidas para estudo e discussão no Vis Moot 2016/17. 
Arbitragem do Centro é consagrada em pesquisa do CBAr como a mais lembrada 

no Brasil. Confira também os eventos nacionais e internacionais que contam com a 
participação da entidade.

The CAM/CCBC rules were selected as a study and discussion object in the Vis Moot 2016/17. 
Arbitration by the Center is recognized as the most remembered in Brazil, in a survey by CBAr. 

Also see the national and international events in which the entity will participate.

Valioso 
reconhecimento

ArbitrAgem e mediAção  ArbitrAtion And mediAtion

Caderno Arbitragem_43 REVOK.indd   49 12/07/13   12:32



50 | Brasil-Canadá

t he CAM/CCBC has achieved an historical feat in 
the field of commercial arbitration. The entity’s 

rules will be adopted at the most important world 
event on the subject matter, the Vienna Vis Moot, in its 
2016/17 edition. This is a first-time occurrence for an 
entity from Brazil and Latin America.

For example, in 2013, the applied rules of refer-
ence were those of the Chinese - European Arbitra-
tion Center (CEAC). To have an idea of the compe-
tition’s significance, this year the Vienna Vis Moot 
gathered approximately 300 educational institu-
tions from more than 67 countries. 

The current selection of CAM/CCBC shows the 
international respect and the level of excellence 
achieved by the entity. “To be close to new genera-
tions of arbitration professionals is one of our mis-
sions”, states the president, Frederico J. Straube. He 
goes on to say that, as a part of this effort, the Center 
sponsors the participation of students in the Vis Moot, 
maintains partnerships with universities and entities 
of various countries and offers scholarships of refer-
ence centers, such as the German Max-Planck Insti-
tute (see note in this edition), among other initiatives. 

For the director of the Brazilian Arbitration Com-
mittee [Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAr], An-

o CAM/CCBC acaba de alcançar uma con-

quista histórica no campo da arbitragem 

comercial. As regras da entidade serão 

adotadas na mais importante competição mun-

dial sobre o tema no mundo, o Vis Moot Viena, na 

edição 2016/17. Trata-se de um feito inédito para 

uma entidade do País e da América Latina.

Em 2013, por exemplo, as regras utilizadas 

como referência foram as do Chinese-European 

Arbitration Center (CEAC). Para se ter ideia da 

abrangência da competição, neste ano, o Vis 

Moot Viena reuniu cerca de 300 instituições de 

ensino de mais de 67 países. 

A escolha agora do CAM/CCBC demonstra o 

respeito internacional e a excelência alcançada 

pela entidade. “Estar próximo a novas gerações 

de arbitralistas e futuros profissionais é uma das 

nossas missões”, analisa o presidente Frederico 

J. Straube. Ele explica que, como parte desse 

esforço, o Centro patrocina a participação de 

estudantes no Vis Moot, mantém parcerias com 

universidades e entidades de diversos países e 

oferece bolsas de estudo centros de referência, 

como o instituto alemão Max-Planck (leia nota 

nesta edição), entre outras ações. 

Feito inédito
regras do CAm/CCbC serão referência para o Vis moot 
CAm/CCbC rules will be the reference for the Vis moot 

Unprecedented accomplishment

Times brasileiros 
conquistaram grandes 

feitos com o apoio do CAM/
CCBC no Vis Moot 2013

Brazilian teams 
achieved outstanding 

accomplishments at the 
Vis Moot 2013 with support 

from CAM/CCBC

ArbitrAgem e mediAção  ArbitrAtion And mediAtion
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Unprecedented accomplishment

Para o diretor do Comitê Brasileiro de Arbi-

tragem (CBAr) André de A. Cavalcanti Abbud, a 

escolha pelo CAM/CCBC destaca “a crescente 

importância do Brasil e de suas instituições no 

cenário da arbitragem internacional”.

O reconhecimento é uma conquista coletiva, 

que teve a contribuição de vários nomes, entre 

eles Cláudio Finkelstein, Gerson Damiani, João 

Bosco Lee,  Lauro Gama, Leandro Tripodi e Na-

poleão Casado Filho, que ajudaram a disseminar 

o prestígio do Centro pelo mundo afora.

“A inclusão das regras do CAM/CCBC para reger 

a competição garante que a elite da advocacia 

da arbitragem internacional travará contato com 

estas, as quais estão em linha com as regras vi-

gentes nas principais instituições do mundo, ap-

tas a administrar, com eficiência, procedimentos 

arbitrais complexos”, salienta Finkelstein.  

Prestígio

Os arbitralistas brasileiros têm sido grandes 

apoiadores do trabalho do CAM/CCBC. Durante 

o jantar promovido pelo Centro no Palais Coburg 

para cerca de 75 convidados, muitos deles au-

xiliaram a diretoria na recepção de renomados 

profissionais, como Ingeborg Schwenzer, Martin 

Hunter, Mauro Rubino-Sammartano, Miguel Án-

gel F. Ballesteros, Patricia Shaughnessy, Pierre 

Karrer, além do ministro da Suprema Corte da 

Áustria, Erich Schwarzenbacher.  

dré de A. Cavalcanti Abbud, the selection of CAM/CCBC 
stresses the “growing importance of Brazil and its institu-
tions in the international arbitration scenario”.

The recognition is a joint accomplishment, with the 
contribution of several names, including Cláudio Fin-
kelstein, Gerson Damiani, João Bosco Lee,  Lauro 
Gama, Leandro Tripodi and Napoleão Casado Filho, 
committed to disseminating the prestige enjoyed by the 
Center around the world.

“The inclusion of CAM/CCBC’s rules to guide the 
competition assures that the elite of international ar-
bitration advocacy will become familiar with said rules, 
which are in conformity with those prevalent in the 
world’s main institutions, suited to efficiently manage 
complex arbitration proceedings”, states Finkelstein. 

 
Prestige

Brazilian arbitration professionals have been impor-
tant supporters of the work performed by CAM/CCBC. 
During the dinner offered by the Center at Palais Coburg 
for 75 invitees, many of them assisted the Center’s man-
agement in welcoming renowned professionals to the 
reception, including names such as Ingeborg Schwen-
zer, Martin Hunter, Mauro Rubino-Sammartano, Miguel 
Ángel F. Ballesteros, Patricia Shaughnessy, Pierre Kar-
rer, and the member of Austria’s Supreme Court, Erich 
Schwarzenbacher.  

Jantar promovido 
pelo Centro no Palais 
Coburg reuniu cerca 
de 75 convidados 

Dinner offered by 
the Center at Palais 
Coburg for 75 invitees
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Presidente do CAM/CCBC, Frederico J. Straube
President of the CAM/CCBC, Frederico J. Straube
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A mais lembrada
Pesquisa confirma a força do CAm/CCbC no meio da arbitragem 
Survey confirms the standing of CAm/CCbC in the arbitration community

the most remembered

o  CAM/CCBC é a instituição mais lembrada pelos pro-

fissionais ligados à arbitragem, segundo pesquisa do 

instituto Ipsos, realizada em parceria com o Comitê Bra-

sileiro de Arbitragem (CBAr). 

Quando questionados sobre qual “câmara arbitral vinha primei-

ro à cabeça”, 82% dos entrevistados citaram o CAM/CCBC. A 

pesquisa envolveu 158 profissionais, entre árbitros, advogados e 

representantes de câmaras de arbitragem. “Esse resultado reflete 

a importância que o Centro tem para a comunidade arbitral brasi-

leira. Ele é, provavelmente, fruto do pioneirismo da Câmara e do 

trabalho realizado por ela até aqui”, pontua André de A. Cavalcanti 

Abbud, diretor do CBAr e coordenador da pesquisa.

CAM/CCBC is the most remembered institution given its arbi-
tration professionals, according to a survey by the Ipsos insti-

tute, conducted in partnership with the Brazilian Arbitration Com-
mittee [Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAr]. 
Asked “which arbitration chamber comes to mind first”, 82% of 
the interviewees answered CAM/CCBC. The survey involved 158 
professionals, among arbitrators, attorneys and representatives 
of arbitration entities. “This result reflects the Center’s importance 
for the Brazilian arbitration community. It probably results from the 
Chamber’s pioneership and the work it developed so far”, assesses 
André de A. Cavalcanti Abbud, director of CBAr and coordinator of 
the survey.

ArbitrAgem e mediAção  ArbitrAtion And mediAtion

novas comissões / new committees

 duas novas comissões passam a fazer parte do CAM/

CCBC. A primeira, coordenada por Karina Haidar Müller, 

Nathalia Mazzonetto e Rodrigo Azevedo, é dedicada a 

Propriedade Intelectual, Contratos de Tecnologia e Inovação. 

De acordo com os coordenadores, os crescentes 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento criam um 

cenário atrativo para a aplicação da arbitragem, graças à 

celeridade, criatividade e neutralidade desse instrumento.

A outra comissão, comandada por  Gustavo Justino de 

Oliveira, trata de Administração Pública na Arbitragem. 

Segundo ele, com o estímulo da prática arbitral, 

esse instrumento se consolida como meio eficaz de 

solução de conflitos também pelo poder público.

two new committees are now a part of CAM/CCBC. The 
first, coordinated by Karina Haidar Müller, Nathalia Maz-

zonetto and Rodrigo Azevedo, is focused on intellectual prop-
erty, technology contracts and innovation. 
According to the coordinators, growing investments 
in research and development creates an attrac-
tive scenario for the use of arbitration, given its ce-
lerity, creativity and neutrality in conflict resolution.

The other committee, chaired by Gustavo Justino de 
Oliveira, focuses on Public Administration in Arbitra-
tion. According to him, by fostering the practice of ar-
bitration, this instrument also becomes a highly ef-
fective means of conflict resolution for public entities.
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Bolsa no exterior
CAm/CCbC patrocina pesquisa de brasileiros na Alemanha 
CAm/CCbC sponsors research conducted by brazilians in germany

Scholarship abroad

d ois candidatos conquistaram bolsas de 

pesquisa, com duração de três meses, 

no Instituto Max-Planck, entidade ale-

mã de direito comparado e direito internacional 

privado, sediada em Hamburgo. A iniciativa, pa-

trocinada pelo CAM/CCBC, visa difundir conhe-

cimentos acerca da arbitragem  e estimular a 

sua aplicação.

Julio Cesar Lazzarini Lemos é um dos contem-

plados. “Participar do concurso foi uma experi-

ência muito boa. A comissão entrou no mérito 

do trabalho apresentado e discutiu todos os 

pontos abordados”, diz. Sobre a bolsa de es-

tudos na Alemanha, ele acrescenta: “o inves-

timento em pesquisa, sem preocupação com 

resultados imediatos, especialmente no âmbito 

do direito, é a marca de países e instituições de 

primeira linha”.

O outro agraciado com a bolsa é Gustavo Hen-

rique Justino de Oliveira, que enfatiza a impor-

tância da troca de conhecimentos com institui-

ções de referência na área: “Essa oportunidade 

de cooperação científica é uma chance de aper-

feiçoar a experiência da Administração Pública 

brasileira no uso da arbitragem, a partir 

do contato com a tecnologia 

jurídica internacional sobre 

o tema”.

instituto de refêrencia 

– O Max-Planck é um 

grande centro mundial 

de direito privado e reúne 

a maior biblioteca jurídica 

brasileira no exterior. 

two candidates were granted scholarships, for a 
three-month period, at the Max-Planck Institute, 

a German entity of comparative law and private inter-
national law, headquartered in Hamburg. This initia-
tive, sponsored by CAM/CCBC, seeks to spread knowl-
edge about arbitration and foster its application.

Julio Cesar Lazzarini Lemos is one of the award 
receivers. “To participate in the competition was a 
very good experience. The committee assessed the 
paper presented in great detail and discussed its 
topics”, said Lemos. With respect to the scholar-
ship in Germany, Lemos added: “the investment 
in research, with no concern about immediate re-
sults, especially in the field of Law, is a feature of 
first-world countries and institutions”.

The other scholarship recipient, Gustavo Henrique 
Justino de Oliveira, emphasized the importance of 
exchanging knowledge with reference institutions 
in this field: “This scientific cooperation opportunity 
is a chance to improve the experience of Brazilian 

Public Admin-
istration en-
tities with ar-

bitration, based 
on contact with inter-

national legal know-how in 
the matter”.

reference institute – 
The Max-Planck Institute 
is an important world 
center of private Law, 
which holds the largest 
library of Brazilian law 
publications abroad. 
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Mediação de conflitos
Conflict mediation

A  mediação de conflitos pode ser definida como 

um processo em que um terceiro imparcial e 

independente coordena reuniões conjuntas ou 

separadas com as pessoas jurídicas ou físicas envolvidas 

em conflito. Essa simplicidade conceitual acima revela 

uma de suas principais características: a maneira simples 

de administrar o conflito com o auxílio de um terceiro. O 

objetivo da mediação, entre outros, é estimular o diálogo 

cooperativo entre as partes para que alcancem a solução 

das controvérsias em que estão envolvidas. Pode-se fazer 

uso do procedimento em diversos âmbitos. No contexto 

empresarial, isso tem demonstrado ser muito eficaz.

A mediação parte da premissa de que a gestão da con-

trovérsia com o auxílio de um terceiro leva ao pressuposto 

óbvio de que o passado não tem como ser modificado, 

mas o presente, com o advento do conflito, e o futuro de-

penderão de uma maior reflexão das partes. Nesse senti-

do, o diálogo promovido evita desgastes e desperdício de 

tempo com discussões estéreis, em que muitos falam e 

quase ninguém se escuta. 

Na realidade, a mediação aporta novos paradigmas 

sobre diversos aspectos da inter-relação, formal ou não 

(sem a existência de um contrato que a regule), existente 

entre os empresários, sejam decorrentes de crédito/dé-

bito, transações comerciais, financeiras ou imobiliárias, 

empreitadas, relações de franquia, operações com segu-

ros, questões societárias, fornecedor/cliente, prestador 

de serviço/usuário. Ela também oferece elementos de re-

flexão baseados em fatos daquela relação no passado e 

no presente, com vistas a construir um futuro, seja com a 

continuidade daquela relação, seja com o fim dela, resul-

tando na pacificação dos eventuais contendores.

O Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Co-

mércio Brasil-Canadá, por intermédio de sua Comissão 

de Mediação com grande apoio da presidência, desen-

volveu, desde o ano passado, uma série de instrumentos 

para que a atividade seja cada vez mais utilizada. Assim, 

C onflict mediation may be defined as a process in 
which an impartial and independent third party co-

ordinates joint or separate meetings of corporations or 
individuals involved in a conflict. The above conceptual 
simplicity reveals one of its main characteristics: the sim-
ple way to manage conflict with assistance from a third 
party. The main objective of mediation, among others, is 
to foster the cooperative dialogue among parties, to find a 
solution for the controversies in which they are involved. 
One can use this procedure in various instances, whereas 
in the business environment it has proven highly effective.

Mediation is based on the premise that managing con-
troversy with assistance from a third party leads to the 
obvious presupposition that the past cannot be changed, 
while the present, however, which entails the conflict, and 
the future, require reflexion about the subject matter.  In 
this respect, the dialogue that takes place precludes attri-
tion and the waste of time with unproductive discussions, 
in which many have a saying and almost nobody listens.  

Actually, mediation contributes new paradigms con-
cerning several aspects of the existing inter-relationship 
among entrepreneurs, whether in relation to debts or  
credits, commercial, financial or real estate transac-
tions, outsourced contracting, franchising, insurance op-
erations, corporate ownership issues, supplier/client and 
service provider/user relations, whether contractually 
regulated or informal, when no contract regulates their 
execution. Furthermore, it offers elements for reflexion 
based on facts inherent to such relation in the past and in 
the present, for the purpose of building the future, wheth-
er by continuing the current relation or ending it, with the 
consequent pacification of possible adversaries.

The Arbitration and Mediation Center of the Brazil-
Canada Chamber of Commerce, through its Mediation 
Committee and with the massive support from the Office 
of the President, since last year  developed a series of in-
struments aimed at the increased use of the activity. Thus, 

  Por Frederico straube1  e adolFo braga Neto2
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1 Advogado, árbitro, mediador e presidente do CAM/CCBC – 
Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá.
2 Advogado, mediador, coordenador da Comissão de Me-
diação do CAM/CCBC e presidente do conselho de admi-
nistração do Imab.

1 Attorney, Arbitrator, Mediator and President of the Arbi-
tration and Mediation Center [CAM] of the Brazil-Canada 
Chamber of Commerce [CCBC]
2 Attorney, Mediator, Coordinator of the Mediation Commit-
tee of CAM/CCBC and President of the Board of Directors 
of IMAB

implementou um Novo Regimento de Mediação que 

complementa as regras já contidas no roteiro. Outro 

importante instrumento adotado foi o Termo de Media-

ção, que será desenvolvido especificamente para cada 

caso concreto levado ao CAM/CCBC. Paralelamente a 

isso, outra série de ações voltadas a informações sobres 

esses novos instrumentos foi iniciada, como visitas aos 

escritórios de advocacia, empresas em geral, de distin-

tos segmentos econômicos, eventos na Câmara de Co-

mércio e voltados para o público em geral. Ao mesmo 

tempo, ampliou-se o número de mediadores de lista 

com experiência comprovada na área empresarial, sem 

mencionar que a atividade no CAM/CCBC conta hoje 

com profissional altamente experiente para preparar os 

futuros usuários da atividade, a fim de instrumentá-los 

melhor para que possam usufruir mais a mediação. Tudo 

isso e muito mais para atender melhor o cliente CCBC.  

a Set of Rules for Mediation was adapted, complementing 
the norms previously in effect. Another important instru-
ment adopted was the Mediation Agreement, which will 
be developed specifically for each concrete case brought 
before the CAM/CCBC. In parallel, another series of ini-
tiatives involving information about said new instruments 
was initiated, aimed at law firms, companies in general of 
various industries, events in the Chamber of Commerce 
and at the general public. At the same time, the number 
of accredited mediators, with proven experience in the 
business world, increased. Finally, one should point out 
that this activity at CAM/CCBC is well assisted by highly 
experienced professionals who can well prepare future 
users of mediation, to better equip them to reap the ben-
efits that come with the application of the instrument. All 
these initiatives and many others are intended to better 
assist CCBC clients. 

Advogando na 
mediação: curso 
organizado pelo 
CAM/CCBC foi um 
sucesso

Practicing law 
in mediation: 
course organized 
by CAM/CCBC 
was a success
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• Desmistificando a Ásia: Fechando Acordos e Administrando 
Riscos. Promovido em junho pelo Centro de  Arbitragem Interna-
cional de Hong Kong e o CAM/CCBC, em São Paulo.
• V Encontro Nacional de Arbitragem e Mediação. Realizado 
pelo Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem 
(Conima), em São Paulo. Estiveram em pauta temas como “Aces-
so à Mediação” e “Arbitragem nas Relações de Consumo”. 
• Advogando na Mediação. Foi a segunda edição do curso, de-
senvolvido com sucesso pelo CAM/CCBC, entre 3 e 6 de junho. Em 
agosto o curso contará com mais uma edição. Aguardem.
•VIII Congresso Internacional de Arbitragem, organizado pelo 
Club Español del Arbitraje, em Madri. “As boas práticas arbitrais” 
foram o tema central. 
• Congresso anual do Centro de Arbitragem da Câmara de Co-
mércio e Indústria Portuguesa, com o qual o CAM/CCBC man-
tém acordo de intercâmbio. O evento aconteceu em Lisboa no 
final de junho.
• Seminário de Arbitragem e Investimentos. Iniciativa do CAM/
CCBC e do CAM de Santiago, realizado em julho na capital paulis-
ta, para troca de experiência entre brasileiros e chilenos.
• SCG Legal: Encontro Internacional – Intercontinental São 
Paulo. Realizado em junho, o evento teve participação do presi-
dente Frederico J. Straube, com palestra sobre as contribuições 
da arbitragem na resolução de conflitos comerciais internacionais.

demystifying asia: Celebrating Agreements and Managing 
Risks. Promoted in June by the International Arbitration Center 
of Hong Kong and CAM/CCBC, in São Paulo.
V National arbitration and Mediation Meeting. An initiative of the 
National Council of Mediation and Arbitration Institutions [Con-
selho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem –CON-
IMA], in São Paulo. The event covered topics such as “Access to 
Mediation” and “Arbitration in Consumer Relations”. 
advocating in Mediation. The second edition of the course, suc-
cessfully carried out by CAM/CCBC, from June 3 to 6. 
Viii international arbitration congress, organized by Club Es-
pañol del Arbitraje, in Madrid. “Good arbitration practices” were 
the main topic. 
annual congress of the Arbitration Center of the Portuguese 
Chamber of Commerce and Industry, with which CAM/CCBC 
celebrated an exchange partnership agreement. The event took 
place in Lisbon at the end of June.
seminar on arbitration and investments. An initiative of CAM/
CCBC and of the CAM of Santiago, in July, in São Paulo, to ex-
change experience between Brazilians and Chileans.
scg legal: international Meeting – intercontinental são Paulo. 
Held in June, the event was attended by president Frederico J. 
Straube, who made a presentation about the contributions of ar-
bitration to the resolution of international trade conflicts.

eventos / EVENTS

Algumas das atividades com a participação do CAM/CCBC:                       

MEET TWO NEW MEMBERS OF CAM/
CCBC’S STAFF OF ARBITRATORS:

Master of Civil Law - University of São Paulo (USP); “DSU” 
in “Droit Privé Général” - University of Paris II; Bachelor of 
Law - PUC/RJ; undergraduate Civil Law professor at PUC/
RJ and of the graduate course at FGV/RJ; partner in the law 
firm Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide Advogados; activ-
ities in Civil, Commercial, Contract, Corporate, Construction, 
Banking, Capital Markets, and Insurance Law, and Adminis-
trative Law.

Bachelor, Master and Doctor of Law – Law School of the Uni-
versity of São Paulo. Attorney, arbitrator and legal consultant of 
companies. Senior Partner of law firm Paulo Salles de Toledo 
Advogados. Retired Justice of the Courts of the State of São Pau-
lo; professor of Commercial Law in undergraduate, master’s 
and doctoral graduate courses at USP; coordinator-general of 
the graduate course in Corporate Law at Centro de Extensão 
Universitária, in the Law Department of Instituto Internacional 
de Ciências Sociais – IICS. 

Paulo Fernando CamPos 
salles de toledo
Bacharel, mestre e doutor pela Faculdade de Direi-
to da USP. Advogado, árbitro e consultor jurídico de 
empresas. Sócio-titular da Paulo Salles de Toledo 

Advogados. Desembargador (aposentado) do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo; professor de Direito Comercial, nos cursos de 
graduação, mestrado e doutorado da USP; coordenador-geral de 
pós-graduação em Direito Empresarial do Centro de Extensão 
Universitária, Departamento de Direito do Instituto Internacional 
de Ciências Sociais – IICS. 

Quadro de árbitros / BOARD OF ARBITRATORS
ConheçA doiS membroS do CorPo de árbitroS do CAm/CCbC:

marCelo roberto  Ferro
Mestre em Direito Civil pela Universidade de São 
Paulo (USP); DSU em Droit Privé Général pela Uni-
versidade Paris II; bacharel em Direito pela PUC/
RJ; professor de Direito Civil da PUC/RJ e da pós-

-graduação da FGV/RJ; sócio do escritório Ferro, Castro Neves, 
Daltro & Gomide Advogados; e atuação em direito civil, comer-
cial, contratos, societário, construção, bancário, mercado de 
capitais, seguro e direito administrativo.

 Some activities involving CAm/CCbC:
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Comércio bilateral do agronegócio cresce 
sem parar, mas brasileiros querem mostrar 
para canadenses que têm muito mais que 
açúcar para oferecer. Em contrapartida, 
há bastante mercado no País para o trigo 
canadense e outros produtos

bilateral trade in 
agribusiness incessantly 
continues to grow, but 
brazilians want to show 
canadians that they have 
much more than sugar 
to offer. in turn, there is 
a large market in brazil 
for canadian wheat and 
other products.

EstEla CangErana

Açúcar,  
trigo e  
muito mais

sugar, wheat 
and much more
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as exportações do agronegócio brasileiro 

continuam crescendo. De janeiro a abril 

deste ano, a expansão foi de 14,3% em re-

lação a igual período de 2012, atingindo US$ 30,22 

bilhões em vendas. No acumulado dos últimos 12 

meses encerrados em abril, o resultado foi recorde, 

de US$ 99,59 bilhões, uma alta de 4,2% sobre o 

intervalo anterior. As vendas de produtos agrícolas 

para o Canadá vêm igualmente crescendo. Elas fo-

ram de US$ 198,14 milhões entre janeiro e abril de 

2013, elevação de 12,98% na comparação com os 

mesmos meses do ano passado. E os dados anuais 

mostram percentuais de desempenho expressivos 

ao longo dos últimos anos. Os dados são da Se-

cretaria de Relações Internacionais do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil 

(Mapa). Apesar disso, o Canadá, com 0,7% de par-

ticipação, é apenas o 34º no ranking do Mapa com 

os países de destino dos valores exportados pelo 

agronegócio brasileiro.

Brazilian agribusiness exports continue to 
grow. From January to April of this year, 

the figure increased by 14.3% in relation to the 
same period in 2012, reaching US$ 30.22 billion 
in sales. The aggregated figure for the last 
12-month period ended in April was a record US$ 
99.59 billion, a 4.2% increase over the previous 
period. Agro product sales to Canada have also 
been growing. They were at US$ 198.14 million 
from January to April 2013, a 12.98% increase 
in the comparison with the same months of last 
year. Annual data show impressive performance 
percentages in recent years. The data is published 
by the Secretariat of International Relations 
of the Brazilian Ministry of Farming, Cattle 
Breeding and Supply [Secretaria de Relações 
Internacionais do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Brasil (MAPA)]. Even 
so, Canada only ranks 34th in MAPA’s Brazilian 
agribusiness export figures, with a 0.7% share.

Considering the two countries’ potential, trade 
could be much more expressive. Who makes 
such statement is the Ministry’s Agribusiness 
Promotion director, Marcelo Junqueira.  According 
to him, Brazil is in fact much interested in the 
increase of shipments to Canada, but also enjoys 
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Levando-se em consideração o potencial dos 

dois países, as transações poderiam ser muito 

mais expressivas. Quem garante isso é o diretor 

de promoção do agronegócio do ministério, Mar-

celo Junqueira. Segundo ele, o Brasil tem, sim, 

muito interesse em incrementar os embarques 

para o Canadá, mas também tem possibilidade 

de comprar mais de lá, principalmente trigo. “Na 

verdade, o comércio é bom quando é feito em 

duplo sentido. Nós somos importadores líquidos 

de trigo, não conseguimos nos abastecer. E o Ca-

nadá já foi um grande fornecedor nosso, mas es-

sa relação diminuiu muito nos últimos dois anos”, 

afirma Junqueira. A redução dessas compras 

ocorreu pela substituição do trigo canadense pe-

lo argentino no período. “Uma boa oportunidade 

seria retomar essa corrente”, completa.

ConCentração 

Do lado dos embarques brasileiros, o grande 

destaque da balança bilateral são, de longe, os 

produtos do complexo sucroalcooleiro. As ven-

das do grupo cresceram 44,8% entre janeiro e 

abril de 2013 na comparação com igual período 

de 2012, atingindo os US$ 103,48 milhões, de 

acordo com o Mapa. O Canadá é hoje o sexto 

principal destino do açúcar brasileiro, com 4,6% 

de participação nas exportações totais do pro-

duto, segundo dados do Departamento de Eco-

nomia e Estatística da União das Indústrias de 

Cana-de-Açúcar (Unica).

O açúcar, em valores brutos, por exemplo, deu 

um salto de vendas nos últimos anos. Passou 

dos US$ 290 milhões em 2010 para US$ 490 

milhões em 2011, com uma ligeira retração em 

2012, para US$ 482 milhões. Ao mesmo tempo 

em que o crescimento do complexo sucroalco-

oleiro brasileiro no mercado canadense é muito 

positivo, ele revela também uma concentração 

perigosa, já que respondeu sozinho por mais de 

50% das nossas exportações para lá entre ja-

neiro e abril. “É uma concentração indesejável”, 

afirma Junqueira.

the prospect of purchasing more from Canada, mainly 
wheat. “Actually, trade is good when done in both 
directions. We are net importers of wheat, since we 
fail to cover our supply demand. Canada, in the past, 
was one of our major suppliers, but this relationship 
decreased considerably in the last two years”, says 
Junqueira. The reduction occurred because Canadian 
wheat was replaced by the Argentinean product in 
said period. “A good opportunity would be to return 
to that trade flow”, concludes the director.

ConCEntration 
Brazilian shipments are predominantly 

concentrated in the product combination sugar/
ethanol in the bilateral trade relationship. Sales in 
this segment grew by 44.8%, from January to April of 

O Canadá é hoje o sexto principal destino 
do açúcar brasileiro

Canada nowadays ranks sixth as a destination 
country for Brazilian sugar
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Marcelo Junqueira, 
diretor de promoção do 
agronegócio do Mapa: 
Brasil tem interesse em 
incrementar os embarques 
para o Canadá

Marcelo Junqueira, 
Ministry’s Agribusiness 
Promotion director: Brazil 
is interested in the increase 
of shipments to Canada

Segundo ele, isso vem acontecendo, em par-

te, pela proibição imposta pelo Canadá às com-

pras de carnes bovina e suína brasileiras. O mo-

tivo? A detecção de um caso de febre aftosa há 

dez anos. Mas isso pode ser revertido em breve. 

“O Brasil está na expectativa de uma solução. Há 

uma boa perspectiva de que vá haver em breve a 

abertura para a carne suína do Estado de Santa 

Catarina e para a carne bovina de 14 estados”, 

acredita o diretor de promoção do ministério. 

Além das muitas negociações para a liberação, o 

otimismo vem também do resultado positivo ob-

tido com relação ao Japão, que, depois de sete 

anos, acabou de liberar a entrada de carne suína 

de Santa Catarina em seu mercado.

2013, in comparison with the same period in 2012, 
reaching US$ 103.48 million, according to MAPA. 
Canada nowadays ranks sixth as a destination 
country for Brazilian sugar, with a 4.6% share in 
the product’s total exports, according to data of 
the Economics and Statistics Department of the 
Sugarcane Industry Association [Departamento 
de Economia e Estatística da União das Indústrias 
de Cana de Açúcar (UNICA)].

For example, in gross numbers, a major increase 
in sales occurred in recent years. It went from US$ 
290 million in 2010 to US$ 490 million in 2011, 
decreasing slightly in 2012, to US$ 482 million. While 
the increase in terms of the product combination 
sugar/ethanol in the Canadian market is highly 
positive, it also reveals a dangerous concentration, 
given that it alone accounted for more than 50% of 
our exports to Canada from January to April. “It is 
an undesirable concentration”, states Junqueira.

According to him, this is in part happening because 
of Canada’s prohibition of Brazilian bovine and 
pork meat purchases. The reason? The detection, 
ten years ago, of a foot-and-mouth disease case. 
However, this situation may soon be reverted. 
“Brazil is hoping for a solution to come about. There 
is expectation that soon there will be an opening 
for pork from the State of Santa Catarina and for 
bovine meat from 14 states”, believes the Ministry’s 
Promotions director. In addition to innumerous 
negotiation meetings to free shipments, optimism 
also results from the positive outcome of the 
relationship with Japan, which, after seven years, 
has just approved the entry of pork from the State 
of Santa Catarina into its market.

O grande destaque da balança bilateral são 
os produtos do complexo sucroalcooleiro

Bilateral trade is concentrated in the product 
combination sugar/ethanol
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Frutas brasileiras

Depois das carnes, Junqueira considera as fru-

tas brasileiras como outra boa oportunidade de 

negócio com os canadenses, como destacou a 

brasil-Canadá na edição anterior. “Temos um 

potencial muito grande. O Nordeste, por exem-

plo, possui um polo produtor bem competitivo”, 

diz. Um dos destaques é o melão. O Brasil detém 

9% do mercado mundial dessa fruta, mas vende 

muito pouco para o Canadá. Há ainda possibili-

dades com produtos como cacau e mel.

“Estou bem esperançoso com o aumento dos 

nossos negócios com o Canadá”, diz Junqueira. 

Parte dessa expectativa vem das excelentes pers-

pectivas que o grupo de 12 empresários brasi-

leiros teve em missão comercial organizada pelo 

ministério para um evento canadense no mês 

passado. Tanto que já foi confirmada a ida de 

uma comitiva maior no ano que vem.

Da parte das importações de itens do agrone-

gócio canadense, os brasileiros destacam, além 

do trigo, as frutas temperadas e a genética bovi-

na para a pecuária de leite. “O Canadá é muito 

refinado na genética bovina”, finaliza o represen-

tante do Mapa. 

Brazilian fruit
Besides meat, Junqueira emphasizes Brazilian 

fruit as another great opportunity for business with 
the Canadians, as shown in the previous edition 
of the Brasil-Canadá magazine. “We have huge 
potential. For example, the Northeast has a highly 
competitive production center”, says Junqueira. One 
of the highlights is the melon fruit, of which Brazil 
covers 9% of the world market, but sells very little 
to Canada. Additionally, there are opportunities for 
products such as cocoa and honey.

“I am quite hopeful concerning the increase of our 
business with Canada.” In part, such expectation 
derives from the outstanding outlook the group of 12 
Brazilian entrepreneurs that went on a trade mission 
to Canada last month, organized by the Ministry, 
obtained. In fact, it was so successful that an even 
larger committee is planned for next year.

As concerns imports of agribusiness 
products from Canada, Brazilians 

are interested not only in wheat, 
temperate climate fruit and 

bovine cattle genetics for 
the dairy industry. “Canada 
is highly sophisticated in 
the field of bovine cattle 

genetics”, concludes the 
MAPA representative.  

Vendas de produtos 
agrícolas para o Canadá 
foram de US$ 198,14 
milhões entre janeiro e 
abril de 2013
Agro product sales 
to Canada were at 
US$198.14 million from 
January to April 2013
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éline Dion foi uma das principais responsá-

veis por consagrar o Canadá como celeiro 

de talentos artísticos. Nascida no Québec, 

em 1968, a diva tornou-se célebre nos anos 1990 

com as músicas dos filmes “A Bela e a Fera” e “Tita-

nic”. Todo mundo sabe que ela é canadense. Alanis 

Morissette, Avril Lavigne e Justin Bieber são igual-

mente reconhecidos representantes do País, mas 

o público ainda faz bastante confusão sobre a na-

cionalidade de algumas personalidades canadenses 

que ganharam fama internacional. Nesta primeira 

matéria de uma série de reportagens, conheça ato-

res de Hollywood que você jurava serem de outras 

nacionalidades, menos canadense. 

LiLian CrepaLdi

c

Berço de talentos
conheça os atores canadenses que se 
destacaram em Hollywood e ganharam 
o mundo, mas que muitas vezes são 
tidos como de outras nacionalidades
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Céline Dion é uma das responsáveis por 
consagrar o Canadá como celeiro de 

personalidades artísticas

Alçado a astro internacional no filme “O Máska-

ra” (1994), Jim Carrey (James Eugene Carrey) 

nasceu em 1962, na cidade de Newmarket, On-

tário. Também morou nas cidades de Scarborough 

e Burlington. Ainda criança, fazia stand-up para os 

colegas de escola. Apesar das dificuldades finan-

ceiras da família, em meados da década de 1970 

estreou em Toronto como comediante. Em 1979, 

mudou-se para Los Angeles para levar adiante o 

sonho de ser ator. O sucesso veio em 1994, quan-

do estrelou três comédias: “Ace Ventura – Um de-

tetive diferente”, “Débi & Loide – Dois idiotas em 

apuros” e “O Máskara”. Carrey se tornou o primei-

ro ator a receber cachê de US$ 20 milhões (filme 

“O pentelho”, 1996). No gênero drama, ganhou 

projeção com “O show de Truman” (1998) e “O 

mundo de Andy” (1999), pelos quais ganhou Glo-

bos de Ouro de melhor ator. Outro filme de desta-

que de Carrey é “Brilho eterno de uma mente sem 

lembranças” (2004). Nesse mesmo ano, recebeu 

a cidadania americana.

Também consagrado no gênero comédia, Mike 

Myers (Michael John Myers) nasceu em 1963, 

em Scarborough, Ontário. Começou na TV em 

1988 no famoso programa norte-americano 

“Saturday Night Live”, no qual atuou durante seis 

temporadas, e ganhou destaque no cinema com 

o longa-metragem “Quanto mais idiota melhor” 

(1992). O sucesso veio com o espião inglês da 

série de filmes “Austin Powers” (1997, 1999 e 

2002). O ator também dá voz ao ogro mais ama-

do de todos, Shrek.

Outro queridinho das telonas é Michael J. 

Fox, que nasceu em Edmonton, Alberta, em 

1961. Com dez anos, mudou-se para Vancou-

ver. Aos 15, tornou-se astro no Canadá com a 

série “Leo and me”. Aos 18 anos, mudou-se pa-

ra Los Angeles. Em 1985, ganhou o papel de 

James Cameron é cineasta, 
produtor, roteirista e editor

Rachel McAdams, a mocinha 
de “Diário de uma paixão”

Par romântico de Rachel em “Diário 
de uma paixão”, o ator Ryan Gosling 

MoSaico
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sua vida na trilogia “De volta para o futuro”. Em 

1990, começou a apresentar sinais do mal de 

Parkinson durante as filmagens do filme “Dou-

tor Hollywood”. Até hoje, luta contra a doença 

e atua como ativista. Sua fundação promove 

pesquisas com células-tronco embrionárias para 

combater o Parkinson.

Lista extensa

 São muitos os exemplos de artistas canaden-

ses consagrados mundo afora sem o devido re-

conhecimento da nacionalidade. São de Ontá-

rio, por exemplo: o cineasta, produtor, roteirista 

e editor James Cameron; John Candy, de “Antes 

só do que mal acompanhado”; e Rachel McA-

dams e Ryan Gosling, que atuaram juntos no fil-

me “Diário de uma paixão”. De Toronto, a lista 

inclui: Catherine O’Hara, a mãe de Kevin (Ma-

caulay Culkin) no filme “Esqueceram de mim”; 

Rick Moranis, de “Os caça-fantasmas” e “Queri-

da, encolhi as crianças”; além de Michael Iron-

side, de “Top Gun” e “O exterminador do futuro: 

a salvação”.

Outros destaques dessa lista são: Margot 

Kidder, que interpreta Lois Lane nos filmes do 

Superman, nascida em Northwest Territories; Ja-

son Priestley, de “Barrados no baile”, de Van-

couver; e Nia Vardalos, estrela de “Casamento 

grego” e natural de Winnipeg.

natural de Winnipeg.  

Nia Vardalos, a estrela de 
“Casamento grego”

O ator John Candy é natural 
de Ontário

Catherine O’Hara, de Toronto, 
brilhou em “Esqueceram de mim”
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na bagagem

os 24 anos, o cantor e compositor David 

Giguère é apontado como um dos novos 

expoentes da música canadense. O públi-

co brasileiro pôde conhecê-lo melhor neste ano, 

quando veio ao Brasil pela primeira vez para par-

ticipar do festival multicultural “Semana da Fran-

cofonia”. Para o artista, a viagem foi recheada de 

descobertas, especialmente as musicais. “Fiquei 

muito feliz de participar da Semana da Francofo-

nia e de dividir minha música com um público to-

talmente novo para mim. A acolhida foi mais que 

calorosa e apreciei muito a visita ao País”, conta 

o músico nascido em Montréal. Durante a viagem, 

ele visitou São Paulo, Bauru, Ribeirão Preto, Brasí-

lia, Rio de Janeiro e Curitiba. “O tempo era curto e 

não pude visitar tudo que gostaria, mas destaco o 

espetáculo que fizemos em uma capela em Curiti-

ba, onde a acústica se mostrou majestosa”, conta. 

a

Descobertas
musicais
Um país caloroso e com muitas riquezas musicais. 
É assim que o jovem cantor canadense David 
Giguère define o Brasil, onde esteve neste ano para 
participar do evento Semana da Francofonia

David diz que conhece pouco da música brasilei-

ra, mas que tem desejo de se aprofundar mais 

na manifestação musical do País. “A beleza de 

nossa profissão é poder aproveitar os encon-

tros e descobrir novos artistas e estilos musi-

cais. Voltei para meu país trazendo na bagagem 

alguns álbuns de artistas locais com os quais 

meus amigos e o público me presentearam e, 

agora, pretendo ouvi-los com atenção”, afirma. 

DesDe ceDo 

O cantor, que lançou no início deste ano seu 

primeiro álbum, Hisser Haut, também é ator e 

conta que começou nas artes muito cedo, quan-

do criança. “Tudo começou quando tinha uns 

sete anos e pedi a meu pai – não sei por qual ra-

zão – que me colocasse em um curso de teatro. 

Eu morava em Laval, perto de Montréal. Nesse 

AdriAnA cArvAlho
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“A beleza de nossa profissão é poder 
aproveitar os encontros e descobrir novos 

artistas e estilos musicais”

momento, descobri uma grande paixão pelas 

artes cênicas”, diz. No teatro, David atuou em 

peças como “Chante avec moi”, do dramaturgo 

Olivier Choinière, além de “Caligula” (Remix) e 

“Dom Juan uncensored”, de Marc Beaupré. No 

cinema, atuou no longa-metragem “Starbuck”, 

de Ken Scott, no qual interpreta uma de suas 

canções, “L’atelier”. 

Na música, David diz que não tem um estilo 

musical definido e que não gosta de rótulos. “É 

sempre uma questão delicada falar sobre isso e 

espero jamais ter que ficar preso a uma estru-

tura qualquer. Quero me reinventar de tempos 

em tempos e passear por vários estilos musi-

cais. Hoje sou tocado por um contraste entre 

a mistura da música acústica e da eletrônica”, 

afirma ele, que pretende lançar no ano que vem 

o segundo álbum. “Estou escrevendo e compon-

do as canções do novo trabalho e estou também 

no processo de encontrar parceiros e colabora-

dores”, diz David, que tem entre suas influências 

grupos e músicos como Béluga, Martin Léon, 

K-OS e Gilbert Bécaud. “Sou uma pessoa que 

adora descobrir a nova música.” 
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 O s órgãos de turismo do Canadá estão de 

olho nos viajantes brasileiros e vice-versa. 

De acordo com a Comissão Canadense de 

Turismo (CTC na sigla em inglês), o Brasil é um mer-

cado prioritário e, por isso, estão sendo direciona-

dos investimentos para o consumidor final e para o 

trade turístico brasileiro por meio de treinamentos e 

participação em eventos voltados ao setor. Mais de 

2.000 profissionais já receberam o certificado de 

especialista no destino.

Targeting 
tourists

CTC invests in the Brazilian market, while the country 
seeks to attract travelers from Canada
Marcelo couto

CTC investe no mercado brasileiro, e País 
busca atrair os viajantes do Canadá

Turistas 
na mira

C anadian tourism authorities are looking to 
Brazilian travelers and vice-versa. Accord-

ing to the Canadian Tourism Commission, Brazil 
is a priority market, and hence, investments are 
targeted at the end-consumer and the tourism 
trade in the country, by means of training and 
the participation in events staged by the industry. 
More than 2,000 professionals have already been 
awarded specialist certificates at their destina-
tion locations.
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Um dos principais focos são as chamadas Expe-

riências Únicas, aquelas que só podem ser vividas 

no Canadá. Recentemente, a CTC publicou uma 

nova brochura em português dessas atrações, que 

incluem o Festival de Jazz de Montreal, o Edgewalk, 

a Aurora Boreal de Yukon, viagens de trem pela Via 

Rail e pelo Rocky Mountaineer, o Carnaval e o Hotel 

de Gelo de Quebec, o icewine, as vinícolas de Oka-

nagan Valley e o Granville Public Market em Van-

couver, entre outras.

One of the main features are so-called Unique 
Experiences, i.e., such that can only be enjoyed 
in Canada. Recently, the CTC published a new 
brochure in Portuguese showing such attrac-
tions, which include the Montreal Jazz Festival, 
Edgewalk, the Yukon Boreal Aurora, train rides 
on Via Rail and the Rocky Mountaineer, Carnival, 
the Ice Hotel in Quebec, ice-wine, the wineries in 
Okanagan Valley and the Granville Public Market 
in Vancouver, among others.

Among other initiatives, the CTC took part in 
the most recent edition of Tourism Week, the 
largest off-season event held in Brazil. “Canada’s 
participation was an invitation for Brazilians to 
get to know a destination that combines, in all 
aspects of its culture and gastronomy, the hos-
pitality of Brazil, the charm of Europe and the 
conveniences of the USA”, states Sheila Nassar, 
diretor at Vertebratta, the company representing 
the CTC in Brazil.

In May, the CTC took a group of 30 tourism 
operators from Brazil to Rendezvous Canada, a 
Canadian tourism products exhibition in Ottawa. 
In August, CTC partners in Canada (provinces, 
cities, attractions, hotels, reception service com-
panies, etc.) will be in São Paulo to showcase 
their products to local agents and operators.

De acordo com a 
Comissão Canadense de 

Turismo, o Brasil é um 
mercado prioritário

According to the 
Canadian Tourism 

Commission, Brazil is a 
priority market

O Brasil também se 
movimenta para atrair os 

canadenses
Brazil too is going about 

attracting Canadians

Tecla Sap_43 REVOK.indd   35 12/07/13   12:13



TECLA SAP  SAP KEy 

36 | Brasil-Canadá

Embratur (Instituto 
Brasileiro de Turismo) fez 
uma série de roadshows 
no Canadá 

Embratur, the Brazilian 
Tourism Institute, 
staged a number of road 
shows in Canada 

Entre outras iniciativas, a CTC participou da mais 

recente edição da Turismo Week, a maior promoção 

de baixa temporada realizada no Brasil. “A partici-

pação do Canadá foi um convite para o brasileiro 

conhecer um destino que reúne, em todos os as-

pectos de sua cultura e gastronomia, a hospitali-

dade do Brasil, o charme europeu e a conveniência 

americana”, detaca Sheila Nassar, diretora da Ver-

tebratta, empresa que representa a CTC no Brasil.

Em maio, a CTC levou um grupo de 30 opera-

dores de turismo do Brasil para o Rendez-vous Ca-

nada, uma exposição de produtos turísticos cana-

denses, em Ottawa. Em agosto, parceiros da CTC 

no Canadá (províncias, cidades, atrações, hotéis, 

empresas de receptivos etc.) estarão em São Paulo 

para um showcase cujo objetivo é apresentar seus 

produtos aos agentes e operadores locais. 

Brasil de Braços aBertos

O Brasil também se movimenta para atrair 

os canadenses. No início de junho, a Embratur 

(Instituto Brasileiro de Turismo) fez uma série de 

roadshows no Canadá, para apresentar o País 

como destino. Os workshops capacitaram mais 

de 200 agentes de turismo em Ottawa, Toronto, 

Vancouver, Calgary e Winnipeg. Os participan-

tes também puderam conhecer produtos dos 

segmentos Sol e Praia, Ecoturismo e Aventura, 

Cultura, Negócios e Eventos, Esporte e Produtos 

Focados, além das 12 cidades-sede da Copa do 

Mundo de 2014.

“Os roadshows são ótimas oportunidades de 

Brazil with open arms
Brazil too is going about attracting Canadi-

ans. In the beginning of June, Embratur, the 
Brazilian Tourism Institute [Instituto Brasileiro 
de Turismo] staged a number of road shows in 
Canada, to portray the country as a destina-
tion. These workshops qualified more than 200 
tourism agents in Ottawa, Toronto, Vancouver, 
Calgary and Winnipeg. Participants were also 
given the opportunity to get to know products 
of the segments Sun and Beach, Ecotourism 

and Adventure, Culture, Busi-
ness and Events, Sports and 
Focus Products, in addition to 
the 12 host cities of the 2014 
World Cup.

“Road shows are excellent 
opportunities to contact Ca-
nadian travel agents, to meet 
the press in general and the re-
gional press, given that Brazil 
stands out mainly due to the 

Tecla Sap_43 REVOK.indd   36 12/07/13   12:13



Brasil-Canadá | 37

A oferta de assentos 
aéreos entre o Canadá 
e o Brasil atualmente é 

1.477 por semana

Current seat 
availability in air 

transportation between 
Canada and Brazil is at 

1,477 per week

contato com os agentes de viagens cana-

denses, além da imprensa geral e regional, 

já que o Brasil está em evidência, principal-

mente pela realização da Copa do Mundo e 

das Olimpíadas. Isso reforça a estratégia de 

promover o Brasil”, destaca a diretora de Mer-

cados Internacionais da Embratur, Leila Hols-

bach. “Conversamos sobre a possibilidade de 

um futuro evento com os donos das principais 

agências de viagem no Canadá e com toma-

dores de decisão”, acrescentou o técnico da 

Embratur, Arthur Grimaldi Fonseca.

A oferta de assentos aéreos entre Canadá 

e Brasil atualmente é de 1.477 por semana, 

distribuídos em sete frequências, pela com-

panhia Air Canada. As principais operadoras 

que vendem o destino Brasil estão espalha-

das pelo Canadá, com maior concentração 

nas regiões mais populosas. Entre elas, Costa 

Oeste, em Vancouver, e região Central, em To-

ronto, Ottawa, Montreal e Winnipeg, além da 

Costa Leste, em Halifax e St. John.

Confederations Cup matches and the World 
Cup. This strengthens our strategy to pro-
mote Brazil as a tourism destination”, em-
phasizes the director of International Mar-
kets at Embratur, Leila Holsbach. “We talked 
about the possibility of a future event with 
the principals of the main Canadian travel 
agencies and the main decision-makers”, 
added Embratur specialist, Arthur Grimaldi 
Fonseca, who accompanied the party to the 
five Canadian cities.

The current seat availability in air trans-
portation between Canada and Brazil is at 
1,477 per week, distributed among seven 
frequencies on the Air Canada airline. The 
main operators selling the destination Bra-
zil are spread throughout Canada, but con-
centrated in the more populated regions, 
including the West Coast, in Vancouver, and 
the central region encompassing Toronto, 
Ottawa, Montreal and Winnipeg, in addition 
to Halifax and St. John on the East Coast. 

“O Canadá reúne a hospitalidade 
do Brasil, o charme europeu e a 

conveniência americana”
“Canada combines the hospitality 
of Brazil, the charm of Europe and 

the conveniences of the USA”
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Nesta quinta reportagem da série sobre infraestrutura, 
saiba mais sobre o funcionamento do turismo fluvial e 
os planos de investimento no setor  

 O Plano Nacional de Turismo 2013–2016, 

lançado recentemente, tem como meta 

elevar a posição do Brasil na economia 

turística mundial. Enquanto os investimentos em 

portos, aeroportos e estradas estão contempla-

dos em programas federais, sobretudo o Progra-

ma de Aceleração do Crescimento (PAC), um seg-

mento ainda é pouco explorado: o fluvial. Popular 

na Europa, onde rios como Danúbio, Reno, Douro 

e Sena são percorridos por turistas, a navegação 

fluvial no Brasil ainda é pouco explorada.

O Brasil possui 35 mil quilômetros de vias nave-

gáveis, mas apenas 13 mil são utilizadas econo-

micamente, em sua maioria para o transporte de 

cargas. Governos e empresas privadas concordam 

que o País tem grande potencial no turismo fluvial, 

mas é preciso apoiar o desenvolvimento das regiões 

turísticas e melhorar a infraestrutura. 

O secretário nacional de Programas de Desen-

volvimento do Ministério do Turismo, Fábio Mota, 

estima que o valor atual do investimento no turis-

mo fluvial seja de R$ 355 milhões. Segundo ele, 

o setor é de extrema importância: o turista náu-

tico gasta, em média, cinco vezes mais do que o 

tradicional. “É um turismo qualificado, de renda 

per capita muito alta”, afirma. Isso contribui para 

a geração de empregos locais e divisas.

Navegar
é possível

Contudo, de acordo com o secretário, é preciso 

melhorar a capacitação na área. Durante os boat 

shows (exposições de produtos e serviços náuti-

cos), o Ministério do Turismo mapeia os principais 

gargalos do setor, além de prever a realização de 

um estudo para identificar os trechos com poten-

cial para o turismo fluvial. Em 2012, o Ministério do 

Turismo participou da 40ª edição do Salão Náuti-

co Grand Pavois, em La Rochelle, França, e iniciou 

as negociações para que o evento ocorra em Itajaí 

(SC), em 2014, o que estimularia o crescimento 

do setor no Brasil.

Destinos

O turismo fluvial já está consolidado na região 

amazônica desde a década de 1950, mas apre-

sentou crescimento de mais de 300% nos últimos 

dez anos. São milhares de expedições por ano, 

que abarcam tanto o ecoturismo como a pesca es-

portiva. A Amazônia possui o maior percentual de 

vias hidroviárias e alguns dos rios mais extensos: 

Amazonas (com cerca de 7.000 quilômetros), So-

limões, Madeira, Negro e Tapajós. Normalmente, 

LiLian CrepaLdi

Região das Mil Ilhas, entre Ontário e Québec, está 
entre as mais visitadas
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Maid of the Mist leva 
600 passageiros 

para uma aventura 
inesquecível nas 

cataratas do Niágara 
(abaixo), no Canadá

Investimento no turismo fluvial brasileiro 
chega a R$ 355 milhões

os barcos utilizados são feitos de madeira local, mas 

também são utilizados canoas, lanchas e até iates. Já 

os barcos-hotéis são opções para viagens mais longas. 

O destino preferido é o rio Negro. Navegável por 720 

quilômetros, possui praias de areia branca, cachoeiras, 

integração com os povos locais e infraestrutura para es-

portes aquáticos. Os navios de cruzeiro fluvial abrigam 

em torno de 150 passageiros, mas há também embar-

cações de luxo, como o Iberostar Grand Amazon.

Outros destinos para o turismo fluvial na região são: o 

Encontro das Águas (rio Solimões e rio Negro), o Parque 

Ecológico do Lago Janauari, o lago do Acajatuba, o Par-

que Nacional de Anavilhanas (um dos maiores arquipé-

lagos fluviais do mundo) e o arquipélago de Mariuá. Há 

potencial, inclusive, no turismo náutico religioso. Desde 

1986, ocorre no Pará a Romaria Fluvial, que integra o 

calendário oficial do Círio de Nazaré. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Turismo (Em-

bratur), os locais de maior potencial estão nos rios Pa-

raguai, Negro, Xingu, Tapajós, Trombetas, Araguaia e 

Branco. Já o ecoturismo pode ser realizado no Delta do 

Parnaíba, na foz do São Francisco, no Jalapão, em Ca-

simiro de Abreu, nos Três Rios e em Santa Catarina. No 

Tocantins, há cruzeiros fluviais que chegam até a ilha do 

Bananal e ao arquipélago do Tropeço, com 366 ilhas. 

Na bacia do Prata, os rios Paraná, Uruguai e Paraguai 

também podem ser aproveitados, assim como o 

São Francisco, no Nordeste. Em São Paulo, o turis-

mo fluvial concentra-se nas áreas limpas do Tietê, 

como o passeio entre Jaú e Barra Bonita. 

CanaDá

O Maid of the Mist, nas cataratas do Niágara, é 

uma das embarcações mais conhecidas do mun-

do. O barco para 600 passageiros chega perti-

nho das cachoeiras, numa aventura inesquecí-

vel. Mas o potencial do turismo fluvial canadense 

vai além das majestosas quedas.

A região das Mil Ilhas, entre Ontário e Québec, 

está entre as mais visitadas. Além de apreciar a 

beleza do local, os turistas que embarcam nos 

cruzeiros pelo rio Saint-Laurent, seus afluentes 

e canais, vivem uma rica experiência cultural ao 

longo de 1.197 km. Parte da região que se es-

tende dos Grandes Lagos ao oceano Atlântico faz 

parte das Reservas da Biosfera, da Unesco.

O turismo fluvial é bastante aproveitado: em 

2012, o corredor Saint-Laurent atraiu 7 milhões 

de visitantes. Somente a Gananoque Boat Lines 

possui 22 partidas diárias e transporta 300 mil 

turistas por ano. O passeio tradicional – com 
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Secretário nacional 
de Programas de 
Desenvolvimento do 
Ministério do Turismo, 
Fábio Mota: setor 
fluvial é de extrema 
importância e contribui 
para a geração de 
empregos locais

O TieTê em SãO PaulO
Em abril, o governo paulista anunciou a 

construção de uma nova eclusa no rio Tietê, 
na barragem da Penha. Com investimento de 
R$ 100 milhões, o objetivo é tornar navegáveis 
mais 14 km do rio, passando dos atuais 41 para 
55 km até o fim de 2014. O projeto faz parte 
da criação do hidroanel, que terá 170 km para 
transportar lixo e sedimentos de dragagem. 

Um estudo encomendado à Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo afirma que, para garantir a navegação 
entre os rios Tietê e Pinheiros e as represas 
Billings e Taiaçupeba, serão necessárias 20 
eclusas, além de um canal artificial de 16 km 
para ligar as represas. O custo total do hidroanel 
está estimado em R$ 4 bilhões e a previsão é que 
as obras terminem por volta de 2040.

Contudo, o plano só é possível com a 
completa despoluição do Tietê e de outros rios 
do estado. Iniciado em 1992, o Projeto Tietê 
está na penúltima fase. Durante esse período, 
R$ 3,2 bilhões foram investidos e a mancha de 
sujeira diminuiu 160 km. A estimativa oficial é 
que as águas do Tietê estarão sem cheiro e terão 
vida aquática em 2015. A despoluição completa 
deve terminar em 2019. 

duração de uma a cinco horas – percorre man-

sões históricas do século 19, faróis, moinhos, 

campos de batalha e navios naufragados da 

época da pirataria e visita o Castelo Boldt (loca-

lizado no estado americano de Nova York, mas 

com acesso a partir do Canadá). Outras atrações 

incluem um dos 40 sítios arqueológicos que 

atestam a presença dos povos nativos. O turista 

também pode praticar esportes náuticos na baía 

de Beauport, conhecer a região do porto anti-

go do Québec, o centro de interpretação Place 

Royale (para aprender sobre a colonização fran-

cesa), ver as baleias em Tadoussac e passear no 

calçadão Samuel de Champlain.

De acordo com o plano de gestão do  

St. Lawrence Islands National Park of Canada, para 

que o aproveitamento turístico seja sustentável, é 

preciso levar em conta a proteção das heranças tra-

dicionais, a parceria com os povos nativos, a con-

servação das espécies em risco e a autenticidade 

cultural e natural da região. 

Para o Brasil, onde o turismo fluvial está em cres-

cimento, o Canadá é um exemplo de como aprovei-

tar economicamente as riquezas naturais e históri-

cas dos rios.  

Paisagem na região dos Grandes Lagos (ao 
lado) e o Encontro das Águas dos rios Negro e 
Solimões, na Amazônia
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Negócios  busiNess

brasileiros e 
canadenses têm 
formas diferentes 
de agir no ambiente 
corporativo, o que 
requer adaptação de 
executivos expatriados

brazilians and canadians behave differently in the 
corporate world, requiring adaptation by expatriates

Luciana FLeury

cultural tuning

Sintonia cultural

 Foi com surpresa que a quebequense de 

Montréal Sylvie Faria se viu sendo abraça-

da pelos colegas em seu primeiro empre-

go no Brasil minutos após ser apresentada como 

nova integrante da equipe. Apesar de julgar estar 

acostumada com o jeito expansivo e a proximi-

dade física típicos dos brasileiros, não esperava 

que esse comportamento fosse comum também 

 It came as a surprise for Sylvie Faria, a native 
of Montreal, Quebec, when she was hugged by 

her colleagues at work, in her first job in Brazil, 
just minutes after being introduced as a new 
team member. Although she was familiar with 
the expansive behavior and physical closeness 
typical of Brazilians, she did not expect to see 
this kind of attitude in the workplace. In turn, 
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no ambiente corporativo. Já o curitibano Erick Me-

neghini Martins acreditou estar seguindo fielmente 

a etiqueta da empresa em que trabalha no Canadá 

quando se juntou a um colega francês para am-

bos oferecerem, como é tradição por lá, café e do-

nuts para toda a equipe quando completaram seis 

meses de contratação. Erick viu os doces trazidos 

pelo francês serem rapidamente consumidos en-

quanto sua caixa de donuts permaneceu intoca-

da. Ao resolver oferecê-los diretamente, descobriu 

o erro. Uma colega tratou de avisá-lo: “Erick, aqui 

costumamos comer donuts da marca ‘A’”. Prestar 

atenção em um detalhe como esse ou a atitudes 

frequentes faz a diferença.

As situações descritas mostram que, se nor-

malmente profissionais preparam-se para vencer 

os desafios de idioma, clima e legislações tra-

balhistas distintas, devem saber também que o 

próprio ambiente corporativo reserva diferenças 

e sutilezas culturais importantes e que devem 

ser levadas em consideração. 

“Algumas empresas oferecem treinamentos 

para adaptação cultural de expatriados e isso 

deveria ser visto como um investimento valioso, 

porque atitudes ou reações inadequadas podem 

comprometer o clima organizacional”, diz Cristina 

Santos, sócia do departamento de realocation da 

EMDOC, organização especializada na assessoria 

para a acomodação de expatriados no Brasil.

A questão fica ainda mais complexa quando as 

diferenças podem render processos judiciais. “Há 

o problema do que pode ser considerado assédio 

Ambiente corporativo reserva diferenças e 
sutilezas culturais que devem ser levadas 

em consideração
The corporate environment is characterized 

by important cultural differences and 
subtleties that need to be taken into account

Quebequense Sylvie 
Faria se viu sendo 

abraçada pelos colegas 
em seu primeiro 

emprego no Brasil 
minutos após ser 

apresentada como nova 
integrante da equipe

Sylvie Faria, a native of 
Quebec, was hugged by 
her colleagues at work, 
in her first job in Brazil, 
just minutes after being 

introduced as a new 
team member

Erick Meneghini Martins, from Curitiba, Paraná, 
who works at a company in Canada, thought he 
was faithfully complying with the requirements 
of company etiquette when he partnered with a 
French colleague to offer the entire work team, as 
is the local tradition, coffee and donuts to celebrate 
the six months since their hiring.  Erick saw the 
pastry brought by the Frenchman being consumed 
rapidly, whereas his Dunkin Donuts box remained 
untouched. When he decided to offer his donuts 
directly, he saw  what was wrong. A colleague tried 
to explain: “Erick, here we usually eat Tim Hourton 
donuts”. To pay attention to details such as this, 
or to common practices, makes all the difference.

The above portrayed situations show that if 
professionals usually prepare themselves to 
overcome the challenges posed by the different 
language, climate, and labor laws, they should 
also know that the corporate environment is 
characterized by important cultural differences 
and subtleties that need to be taken into account. 

“Some companies offer expatriates cultural 
adaptation training, and this should be viewed 
as a valuable investment, because inadequate 
attitudes or reactions may compromise the 
organizational climate”, says Cristina Santos, a 
partner in the reallocation department of EMDOC, 
an organization specializing in advisory services for 
finding accommodations for expatriates in Brazil.
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moral e sexual. A postura corporal do brasileiro é 

mais descontraída e aberta e pode passar uma 

mensagem errada a um estrangeiro. Além dis-

so, em outros países, a comunicação costuma 

ser mais direta, o que pode parecer grosseria ou 

mesmo intimidação para um brasileiro”, alerta 

Aurea Imai, diretora executiva da Boyden, empre-

sa de executive search com atuação global.

Interpretação

O jeito de realizar negócios também varia muito 

e pode confundir os profissionais. Sylvie, em seu 

trabalho na consultoria de RH Mercuri Urval, en-

contra dificuldade com a ambiguidade de sinais 

que encontra em seus contatos. “Saio de uma reu-

nião acreditando que fecharei um contrato, pois o 

cliente em prospecção elogia a apresentação, diz 

que gostou de tudo, mas já percebi que, em geral, 

o brasileiro não quer ser desagradável e levo dias 

tentando retomar o contato para descobrir que algo 

que parecia certo não resultará em negócios. No 

Canadá, é mais fácil sair com uma resposta, mes-

mo quando não é a que queremos.”

Chamam a atenção também a descontração 

e a maior informalidade reinante no mundo cor-

porativo no Brasil. “Brasileiros fazem piadas e brin-

cadeiras no ambiente de trabalho, o que é ótimo 

ConTATo FíSiCo
Os brasileiros têm uma 
tendência a abraçar, beijar 
e tocar as pessoas no am-
biente de trabalho, o que 
não ocorre no Canadá.

PhySiCAl ConTACT
Brazilians tend to kiss, 
hug and touch people in 
the workplace. This does 
not happen in Canada.

PonTuAlidAde
Enquanto no Brasil há alta tolerância a 
atrasos até mesmo em reuniões internas 
(que não são afetadas pelo trânsito), no 
Canadá não chegar no horário marcado 
é algo considerado muito desrespeitoso.

PunCTuAliTy
While in Brazil being late even to inter-
nal meetings (delays not caused by traf-
fic problems) is very much tolerated. In 
Canada, to not be on time for a scheduled 
meeting is viewed as highly disrespectful.

Os entrevistados ouvidos pela 
reportagem apontaram as prin-
cipais diferenças culturais no 
mundo corporativo que enxer-
gam entre os dois países.

our interviewees pointed to the 
main cultural differences they 
see in the corporate world, in 
the two countries.

Diferenças essenciais
esseNtial diFFereNces

Jeito de realizar negócios varia muito e pode 
confundir os profissionais

The way to do business varies greatly and may 
be confusing for professionals

This issue becomes even more complex when 
the differences may result in lawsuits. “There is 
the problem of what may be considered moral and 
sexual harassment. Body posturing of Brazilians 
is more laid-back and open and may send a wrong 
message to a foreigner. In addition, in other 
countries, communication tends to be more direct, 
which to a Brazilian may be perceived as grossness 
or even intimidation”, warns Aurea Imai, executive 
director at Boyden, an executive search company 
with global operations.

interpretatiOn
The way to do business also varies greatly and may 

be confusing for professionals. Sylvie, in her work at HR 
consulting firm Mercuri Urval where she works, sees 
a certain degree of ambiguity in signals received from 
her contacts. “I come out of a meeting in the belief that I 
landed a contract, because the prospective client praises 
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para deixar a rotina mais leve. Já no Canadá, agir 

dessa forma pode dar ideia de falta de seriedade 

profissional”, diz o canadense Olivier Virthe, gerente 

de comércio exterior do grupo Pão de Açúcar, há 

14 anos trabalhando em São Paulo.

Apesar de tudo, a percepção dos entrevista-

dos é que canadenses e brasileiros coincidem 

na receptividade e abertura para o que é dife-

rente e na capacidade e vontade de adaptação, 

fazendo com que não haja, entre os dois países, 

uma diferença cultural inconciliável que possa 

levar a uma situação-limite nas relações profis-

sionais. Apenas um ponto parece incomodar de 

forma mais contundente os canadenses: a falta 

de pontualidade brasileira. “Mesmo estando há 

tanto tempo no Brasil, ainda preciso me contro-

lar para não ficar nervoso porque as reuniões 

quase nunca começam no horário combinado”, 

confessa Virthe. 

VidA PeSSoAl  
No Brasil, é comum falar de assuntos pessoais no tra-
balho, como problemas familiares, e companheiros de 
trabalho saírem juntos e frequentar as casas uns dos ou-
tros. No Canadá, dificilmente os profissionais comentam 
aspectos pessoais, e os círculos de amigos e colegas de 
trabalho são diferentes.

PriVATe liFe 
In Brazil, it is customary to talk about private matters at 
work, such as family problems, to go out with work col-
leagues and to visit each other’s homes. In Canada, pro-
fessionals seldom comment private matters at work and 
private and professional relationship circles are different.

equiPe de APoio 
Ter, nos quadros da empresa, um 
auxiliar de limpeza ou alguém res-
ponsável por servir água e café a 
clientes é algo que não existe no Ca-
nadá. A limpeza é feita à noite, por 
empresas especializadas.

SuPPorT STAFF 
To employ cleaning personnel or 
someone to serve water and coffee 
to visitors is unheard of in Canada. 
Cleaning is done at night, by special-
ized companies. 

Canadenses e brasileiros compartilham a 
receptividade para o que é diferente

Canadians and Brazilians share their attitude 
towards receptiveness to what is different

the presentation, says he or she liked everything 
and shows interest. But I have already learnt that, 
in general, Brazilians do not want to be unpleasant, 
that it takes me days to try to reestablish contact, and 
that what seemed to be a sure deal will actually not 
materialize. In Canada, it is easier to come out with 
an answer, even if it is not the expected one”.

Casualness and more informality in Brazil’s 
corporate world also call attention. “Brazilians tell 
jokes and are playful in the workplace, which is great to 
make routine more bearable. In Canada, on the other 
hand, such attitudes may convey the idea of lacking 
professionalism”, says Canadian Olivier Virthe, foreign 
trade manager at Grupo Pão de Açúcar, who has been 
working in São Paulo for 14 years.

All this notwithstanding, the perception of the 
interviewees is that Canadians and Brazilians share 
their attitude towards receptiveness and openness 
with respect to what is different and in relation to 
their ability and willingness to adapt. This results 
in that there is no irreconcilable cultural difference 
that might lead to a limit situation in professional 
relations. Only one feature seems to annoy 
Canadians more incisively: the lack of Brazilians’ 
punctuality. “Even after living here for so long, I still 
have to control myself because meetings almost 
never start on time”, admits Virthe.  
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Empresas canadenses 
foram o principal 
destaque na mais 
recente rodada 
de licitação para 
exploração de petróleo 
no Brasil. Há também 
grande potencial de 
investimentos nos 
setores eólico e de gás

Canadian companies stood out in the recent 
bidding round for oil exploration in Brazil. There 
is also great potential for investments in the wind 
energy and gas sectors

Karla Mendes (de Halifax, Canadá)

Abundant 
energy

Energia 
de sobra

A abundância de recursos naturais e as se-

melhanças geográficas entre o Canadá e o 

Brasil abrem uma gama de oportunidades 

para investimentos no setor de energia. As grandes 

reservas petrolíferas conferem às duas nações uma 

peculiar expertise na exploração desse recurso. A 

alta incidência de ventos também aponta para um 

enorme potencial de produção de energia eólica, 

em um cenário de forte demanda por fontes de 

energias renováveis.

O interesse das empresas canadenses pelo Brasil 

tem aumentado significativamente. No setor de pe-

tróleo, a investida de companhias do país da Améri-

ca do Norte ganhou destaque no leilão realizado em 

maio pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natu-

ral e Biocombustíveis (ANP). Entre as 18 compa-

nhias estrangeiras vencedoras, as canadenses figu-

ram em primeiro lugar. São elas: Pacific Brasil (grupo 

Pacific), Gran Tierra Energy, Irati Petróleo e Energia 

T he abundance of natural resources and 
the geographic similarities between 

Canada and Brazil open a range of investment 
opportunities in the energy industry. The vast 
oil reserves, for example, provide the two 
nations a particular expertise for exploiting this 
resource. The intensity of wind also points to the 
enormous potential for producing wind energy, 
in the context of strong demand for renewable 
energy sources.

The interest of Canadian companies in 
Brazil has increased significantly. In the oil 
industry, initiatives undertaken by Canada 
stood out in the auctioning staged in May by the 
National Oil, Natural Gas and Biofuel Agency 
[Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis – ANP]. Of the 18 winning 
foreign companies, the Canadians ranked first. 
They are: Pacific Brasil (Pacific Group), Gran 

Oportunidades Energia_43 REVOK.indd   20 12/07/13   12:51



Brasil-Canadá | 21

FO
TO

S
: D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

Oportunidades Energia_43 REVOK.indd   21 12/07/13   12:52



22 | Brasil-Canadá22 | Brasil-Canadá

(grupo Forbes & Manhattan) e Niko Resources. Na 

sequência, aparece o Reino Unido (três empresas), 

seguido de EUA e Colômbia (duas cada um).

A presença de grupos canadenses no setor pe-

trolífero pode aumentar. A ANP programou para 

outubro a primeira rodada de licitações para áre-

as do pré-sal e, para o fim de novembro, a 12ª 

rodada, que leiloará áreas em bacias sedimenta-

res com potencial para produção de gás natural. 

“Nossa área de petróleo voltou a existir no ce-

nário internacional com a retomada dos leilões”, 

destaca Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro 

de Infraestrutura (CBIE). Além da licitação das 

áreas em si, Pires destaca que há boas oportuni-

dades nas áreas de bens e serviços correlatas à 

Tierra Energy, Irati Petróleo e Energia (Forbes 
& Manhattan Group) and Niko Resources. Next 
rank the United Kingdom (3), followed by the 
United States and Colombia (2).

The presence of Canadian groups in the oil 
industry may increase. For October, the ANP 
has programmed the first round of bidding for 
pre-salt layer areas and for November the 12th 
round of bidding for sedimentary basin areas 
with the potential to produce natural gas. “Our 
activities in oil have made a comeback in the 
international scenario with the resumption 
of auctions”, stresses Adriano Pires, director 
of the Brazilian Infrastructure Center [CBIE]. 
Pires emphasizes not only the actual tendering 
of areas, but also interesting opportunities for 
goods and services related to the production of 
oil and gas, for both large and small companies.

“Canada has two characteristics that make 
it comparable to Brazil: the expressive electric 
energy generation using hydric resources, 
in large or small hydroelectric plants, the 
exploration of oil, which, in the case of Canada, 
involves small and medium-size companies, 
an important means Brazil lacks, but should 
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Adriano Pires, 
diretor do Centro 

Brasileiro de 
Infraestrutura (CBIE)

Adriano Pires, 
director of 

the Brazilian 
Infrastructure 
Center (CBIE)

produção de petróleo e gás, tanto para grandes 

como para pequenas empresas.

“O Canadá tem duas características que o apro-

ximam do Brasil: a expressiva geração de energia 

elétrica por recursos hídricos e a exploração de pe-

tróleo, que no Canadá tem significativa participa-

ção de pequenas e médias empresas, um impor-

tante canal que o Brasil não tem, mas que deverá 

ter”, compara. Na avaliação do diretor, quanto à 

questão hidrelétrica, os dois países estão no mes-

mo patamar. No setor de petróleo, contudo, Pires 

considera que o modus operandi das companhias 

canadenses está mais avançado, consequência 

da política governamental, que favoreceu a proli-

feração de empresas no segmento, ao passo que 

no Brasil o mercado é dominado pela Petrobras.

De acordo com Nadine Lopes, gerente comercial 

do setor de petróleo e gás do Consulado-Geral do 

Canadá no Rio de Janeiro, é justamente na indús-

tria fornecedora de bens e serviços que tem au-

mentado o interesse pelo setor petrolífero do Brasil. 

Essas empresas estão concentradas no “Canadá 

Atlântico”, berço da atividade offshore (no mar), se-

gundo Nadine. Também há interesse por parte das 

companhias da região de Alberta, que têm forte re-

lação com o setor brasileiro de onshore (em terra). 

Ela também vislumbra oportunidades para as 

canadenses em treinamento offshore, exploração 

e produção onshore, além da área de dutos, com 

foco em manutenção e eficiência da produtividade 

e logística, visto que não há previsão de construção 

de novos projetos de dutos no País a médio prazo. 

“Tendo em vista as exigências de conteúdo local 

vigentes no setor de petróleo e gás, uma grande 

contribuição seria a assistência na identificação e 

actually have”, states Pires. In the director’s 
assessment, in terms of hydroelectric energy 
generation, the two countries are at the same 
level. In the oil industry, however, Pires states that 
the “modus operandi” of Canadian companies is 
more developed, the result of government policy 
that favored the proliferation of companies in 
the industry, whereas in Brazil the market is 
dominated by Petrobras.

According to Nadine Lopes, commercial 
manager for the oil and gas industry at the 
Canadian Consulate-General in Rio de Janeiro, it is 
precisely the goods and services industry that has 
increased its interest in the oil industry in Brazil, 
in recent years. Such companies are concentrated 
in the region known as “Atlantic Canada”, where 
the offshore (at sea) activity prospered, says 
Nadine Lopes. Companies are also interested in 
the Alberta region, which has strong ties to the 
Brazilian onshore (on land) sector.

She also foresees opportunities for Canadian 
companies engaged in offshore training, 
exploration, and onshore production, in 
addition to pipeline activities, with the focus 
on maintenance and productivity and logistics 
efficiency, since there are no new projects in 
sight for building pipelines in the medium term. 
“In light of the requirements in force concerning 
local content in the oil and gas sectors, a major 
contribution could be made by identifying and 
promoting partnership opportunities between 
Brazil and Canada. Both countries would stand 
to gain, as would the Brazilian oil and gas 
industry, from new solutions and technologies”, 
emphasized Nadine Lopes.

Em outubro de 2011, foi lançado o 1º Diálogo de Parceria 
Estratégica entre o Canadá e o Brasil

In October 2011, the 1st Strategic Partnership Dialogue 
between Canada and Brazil was launched
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promoção de parcerias entre Brasil e Canadá. Am-

bos sairiam ganhando e também a indústria bra-

sileira de petróleo e gás se beneficiaria de novas 

soluções e tecnologias”, enfatizou Nadine.

As relações entre os dois países têm se forta-

lecido. Em outubro de 2011 foi lançado o 1º Di-

álogo de Parceria Estratégica entre o Canadá e 

o Brasil, resultado da visita do primeiro-ministro 

Stephen Harper ao Brasil meses antes.

  

BONS VENTOS

A competitividade de preços alcançada pela 

energia eólica no Brasil abre outro filão para inves-

timentos externos. “Em 2011, tivemos leilões em 

que a energia eólica foi comercializada por R$ 100 

o gigawatt-hora (GWh), só perdendo para grandes 

hidrelétricas, como Jirau e Santo Antônio”, come-

mora Elbia Melo, presidente da Associação Brasi-

leira de Energia Eólica. Além da comercialização 

da energia em si, ela destaca que outra oportuni-

dade são as fábricas de aerogeradores. 

O Canadá ainda não tem investimentos no Brasil 

no campo da energia eólica. Entretanto, as empre-

sas canadenses têm feito notáveis parques eólicos 

em seu país, o que, segundo Elbia Melo, abre um 

horizonte de investimentos no Brasil. Os valores 

movimentados por esse mercado são um forte 

atrativo, da ordem de R$ 50 bilhões por ano.

Tito Ângelo, especialista em regulação na área 

de concessões de geração da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel), destaca o forte potencial 

eólico do Brasil. Enquanto na Europa o fator de 

captação dos ventos para conversão em energia 

elétrica varia de 15% a 20%, no Brasil é quase o 

dobro: 35%. “Se alguém quiser investir no Brasil, 

 Brazil-Canada relations have strengthened in 
recent years. In October 2011, the 1st Strategic 
Partnership Dialogue between Canada and Brazil 
was launched, as a result of Prime Minister 
Stephen Harper’s visit to Brazil in 2011.
  
Good winds

The price competitiveness of wind energy 
in Brazil opens a new set of opportunities for 
foreign investments. “In 2011, we saw auctions in 
which wind energy was sold at R$100/Gigawatt/
hour (GWh), short only of large hydroelectric 
projects such as Jirau and Santo Antônio”, 
commemorates Elbia Melo, president of the 
Brazilian Wind Energy Association [Associação 
Brasileira de Energia Eólica]. Besides the actual 
sale of energy, she emphasizes that another 
opportunity are the windmill generator plants. 

As yet, Canada has not invested in wind energy 
in Brazil. However, Canadian companies have 
built remarkable wind parks in their country, 
a fact that according to Elbia Melo unveils 
the investment horizon in Brazil. The values 
associated with this market – some R$ 50 billion 
per year - are a strong incentive, according to 
the Association’s president.

Tito Ângelo, a specialist in regulation in the 
Field of generation concessions at the National 
Electric Energy Agency [Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL], emphasizes the 
strong wind energy potential of Brazil. Whereas 
in Europe the wind capture factor for conversion 
to electric energy varies from 15% to 20%, in 
Brazil it is almost double: 35%. States Ângelo: 
“if somebody wants to invest in Brazil, now is the 

Elbia Melo, presidente 
da Associação Brasileira 
de Energia Eólica

Elbia Melo, president 
of the Brazilian Wind 
Energy Association

Competitividade de preços alcançada pela energia eólica no 
Brasil abre outro filão para investimentos externos

Price competitiveness of wind energy in Brazil opens a new 
set of opportunities for foreign investments
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está na hora”, avisa. Ele destaca que o País ain-

da tem vastas áreas para instalação de fábricas de 

equipamentos e parques eólicos, mas, com a vinda 

de investidores europeus e americanos para o País 

a partir de 2009, alguns locais já começam a che-

gar próximo dos níveis de saturação. Este ano, a 

Aneel fará dois leilões de energia eólica.

Nos próximos dez anos, o conjunto das fontes 

renováveis de energia no Brasil crescerá em média 

5,1% ao ano, passando de uma participação total 

de 43,1% na matriz energética brasileira para 45% 

em 2021. Nesse mesmo período, o gás natural te-

rá sua participação na matriz energética brasileira 

aumentada de 11% para 15,5%, segundo o Plano 

Decenal de Expansão de Energia (PDE), produzido 

pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 

time”. He emphasizes that Brazil still has ample 
room for the installation of equipment plants and 
wind parks, but following the arrival of European 
and American investors in 2009, some places are 
reaching the saturation point. This year, ANEEL 
will realize two wind energy auctions.

In the next ten years, the renewable energy 
complex in Brazil will grow at an average rate 
of 5.1% per year, increasing from a 43.1% share 
in the Brazilian energy matrix, to 45% in 2021. 
In this same period, natural gas’ share in the 
energy matrix will increase from 11% to 15.5%, 
according to the Decennial Energy Expansion 
Plan [Plano Decenal de Expansão de Energia 
– PDE], published by Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE).   
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notícias da ccBc

Um momento memorável, de muita descontração. Assim 
ficou marcada a noite de 27 de junho para associados e 
parceiros da CCBC convidados a assistir ao espetáculo 
Corteo, do Cirque du Soleil, em São Paulo. Recebidos no 
Tapis Rouge, a área VIP do consagrado circo canadense, os 
participantes desfrutaram de tratamento diferenciado para 
tornar o momento especial. A CCBC contou com uma área 
preparada para receber os seus convidados e estimular a 
integração neste momento em que a Câmara também ce-
lebra o seu aniversário de 40 anos. 

Durante a apresentação, todos foram acomodados numa 

área privilegiada para aproveitar melhor a magia do espe-
táculo. Corteo (“cortejo”, em italiano) é uma parada festiva 
imaginada por um palhaço. O show reúne a paixão do ator 
com a graça e a força do acrobata, para transportar o pú-
blico a um mundo teatral de comédia e espontaneidade, 
situado num espaço misterioso entre o céu e a terra.

A trupe do Cirque du Soleil já passou pelo Brasil outras 
quatro vezes, apresentando Saltimbanco, Alegria, Quidam 
e Varekai. O espetáculo Corteo estreou neste ano e, além 
de São Paulo, passará por Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, 
Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Corteo marcante

Convidados circulam pelo coquetel de recepção preparado pela 
CCBC na área VIP do canadense Cirque du Soleil d
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Outros detalhes e informações sobre os 
eventos e os serviços  

prestados pela Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá (CCBC)  

podem ser obtidos no site da entidade: 
www.ccbc.org.br

Comentários, críticas, sugestões e releases podem ser enviados à revista 
Brasil-Canadá via e-mail: redacao@editoracasanova.com.br ou por 

carta: Editora Casa Nova • Rua Princesa Isabel, 94 – cj. 112
 Brooklin • São Paulo/SP • 04601-000

espaço do leitor

Enquete comemorativa
“Achei a enquete divertida. Parabéns pelos 
40 anos da CCBC.”

Ana Paula Correa, Rio de Janeiro (RJ)

Legado
“Que legal conhecer a história de empresas 
visionárias como a Light. Não sabia que ela 
havia investido tanto na nossa cidade.”

Julio Fernandes, São Paulo (SP)

Desafios
“Trocar experiências é sempre muito bom para a organização 
de grandes eventos. É uma pena que os custos acabem 
ficando sempre muito maiores que os orçados.”

Gustavo Ferreira, Brasília (DF)
Potencial agrícola
“O mercado de orgânicos deve abrir portas para o Brasil, assim 
como as frutas podem trazer boas oportunidades. Gostaria de 
saber mais sobre os negócios agrícolas entre os dois países.”

Cláudia Garcia, Londrina (PR)

Ocupando o 7º lugar no ranking dos países nos quais o vinho brasileiro é comercializado, o Canadá está na mira 
dos produtores nacionais. A intenção é dobrar as exportações até 2016 em oito mercados prioritários.
Considerando o potencial do Canadá, a CCBC está contribuindo para o desenvolvimento desse mer-
cado, por meio de parcerias com entidades setoriais e agentes  governamentais. Exemplo disso são 
as iniciativas de apoio ao trabalho da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento 
(SDPI) do Rio Grande do Sul, Estado que responde por 98% da produção de vinho no País. 
Em 2012, o Rio Grande do Sul produziu 428,98 milhões de litros da bebida. Os vinhos finos 
responderam por 48,98 milhões de litros. “Destaque-se também a qualidade do espumante 
gaúcho, premiado na Europa”, afirma Sandra Ferreira, diretora de Promoção de Negócios da 
SDPI. Segundo ela, a produção vinícola é um dos 22 setores estratégicos da política indus-
trial gaúcha. Leia mais sobre o assunto na próxima edição da Brasil-Canadá.

Brinde aos negócios

O Consulado-Geral do Canadá em São Paulo e 
a CCBC organizaram um café da manhã e uma 
mesa-redonda para receber John Pecman, co-
missário interino do Escritório de Competição 
do Governo do Canadá. O evento aconteceu em 
junho e a Câmara foi representada pelo diretor-
-executivo James Mohr-Bell.

Mesa-redonda
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Para mais informações, entre em contato:

events@ccbc.org.br

11 3044-4535

A CCBC está comemorando   
40 anos de existência e, para celebrar essa 

data importante, vai realizar diversos eventos 
com associados, parceiros e convidados.

Estamos disponibilizando pacotes  
para divulgação de sua marca e seus  

produtos durante essas ações
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1. Quem era o presidente da CCBC quando a entidade foi 
oficialmente registrada na Junta Comercial de São Paulo?
a) William Crocker
b) Antonio Gallotti
c) Jorge da Rocha Fragoso

2. A CCBC iniciou suas atividades tendo quantas 
empresas associadas?
a) Cerca de 70 empresas
b) 130 empresas
c) Exatamente 53 empresas

3. Qual é a duração do mandato presidencial na CCBC?
a) Um ano
b) Dois anos
c) Quatro anos

Em comemoração às quatro décadas da fundação da CCBC, as curiosidades abaixo são relacionadas a importantes 
episódios da história e do dia a dia da entidade. Descubra quanto você está por dentro dos acontecimentos: 

Enquete CCBC 40 anos 

4. A criação do primeiro núcleo de arbitragem 
do país partiu de uma iniciativa do advogado 
João Caio Goulart Penteado. A CCBC apoiou 
a proposta e ofereceu o suporte necessário 
para a construção do CAM. Em que ano isso 
aconteceu?
a) 1974

5. A Lei de Arbitragem foi fundamental para o 
desenvolvimento do CAM/CCBC, uma vez que 
garantiu a segurança jurídica do método. Que lei é 
essa e em que ano foi promulgada?

a) lei n˚ 9.307, 1999
b) lei n˚ 9.307, 1996
c) lei n˚ 5.869, 1973
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b) 1976   c) 1979

Novo contato no Canadá                      New contact in canada
A revista Brasil-Canadá passa a contar com uma 
representante comercial no Canadá. Silvia Bertoni Reis deverá 
ser contatada por anunciantes do País e também buscará 
empresas e instituições interessadas nos espaços publicitários.
Sílvia conhece bem o ambiente de negócio de ambos os 
países. Ela atuou durante 26 anos no setor de Educação e 
Diplomacia Pública na Embaixada do Canadá no Brasil. Além 
disso, esteve à frente de projetos de cooperação mútua nas 
áreas de Educação e Cultura. Desde 2006, representa, em 
Brasília, a Global Mission Intercâmbios e presta consultoria 
educacional em diversos projetos bilaterais.
Empresas e demais organizações situadas no Canadá, 
interessadas em dar visibilidade aos seus produtos e serviços, 
por meio da nossa prestigiada revista, podem contatar 
Silvia pelo e-mail gmccbc@gmail.com. Anuncie e faça 
bons negócios!

The Brasil-Canadá magazine now has a new commercial 
representative in Canada. Silvia Bertoni Reis will assist 
advertisers in the country and will also contact companies and 
institutions interested in placing ads.
Silvia knows the business environment of Brazil and Canada 
very well. For 26 years, she worked in the Education and 
Public Diplomacy sector of the Canadian Embassy in Brazil. 
She also led mutual cooperation agreements in the fields 
of Education and Culture. In Brasilia, since 2006, she has 
represented Global Mission Intercâmbios and provides 
advisory services in the field of Education for a variety of 
bilateral projects.
Companies and other organizations located in Canada, 
interested in achieving exposure for their products and 
services through our prestigious magazine can contact Silvia 
at gmccbc@gmail.com. Place an ad and do good business!
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Experiência amazônica

Brasil na rede

Compradores internacionais fecharam negócios com empresas brasileiras de alimentos, 
bebidas e cosméticos durante a Amazon Business Experience, ação realizada em 28 de junho 
em Manaus. O evento, promovido pela Apex-Brasil e pela Rede do Centro Internacional de 
Negócios da CNI, contou com a participação das companhias canadenses GVity, BR4Trade 
e Organic Pure. Além das rodadas de negócios, os executivos conheceram pontos turísticos 

da região. Carlos Frederico Martins, um dos organizadores, explica que a experiência de 
entretenimento faz parte do conceito trabalhado pela Apex-Brasil: “O empresário fica à vontade 

para estreitar relacionamentos e aumenta sua abertura para os negócios.” 

Empresários brasileiros e canadenses se encontraram nas rodadas de negócios realizadas em São Paulo, entre 25 e 
28 de junho, durante a SIAL Brazil, a maior feira do setor de alimentos e bebidas do País, realizada pela Confederação 
Nacional da Indústria, com o apoio da Apex-Brasil.
Em mais de 200 reuniões comerciais, três compradores canadenses, entre os 16 estrangeiros participantes, puderam 
conhecer produtos, estreitar relações e fechar negócios. Ricardo Barros, representante da Atlantic Trade International, 
avalia que “produtos de qualidade e com alto valor nutricional agregado são o que o Brasil tem de melhor a oferecer.” 
Ele espera fechar negócios a longo prazo: “O País tem um potencial enorme, estou animado.” Para o executivo, o 
evento proporciona troca de experiências e relacionamentos comerciais que facilitam parcerias.

Parcerias bem nutridas

O impressionante crescimento do uso da 
internet e das transações on-line no Brasil 
tem chamado a atenção dos especialistas 
internacionais. Em junho, o presidente da 
rede canadense de franquias na área de 
marketing digital WSI, Doug Schust (foto), 

visitou o País para debater o assunto. Ele esteve no Consulado-
Geral do Canadá e fez palestras a jornalistas, franqueados e 
clientes sobre o panorama e as oportunidades do mercado.
“O Brasil é um dos dois maiores mercados potenciais do 
mundo, pela sua economia e pelo crescimento do uso de 
dispositivos móveis. As oportunidades nos próximos dois ou 
três anos são excepcionais, com uma expansão estimada 
em 38% no marketing digital”, afirmou o executivo. 
O País já tem 80 milhões de usuários de internet, 
32 milhões de e-consumidores. É a quinta maior 
audiência da internet no mundo, segunda maior no 
YouTube e quinto no acesso a redes sociais.

Estudar no Canadá
O Consulado-Geral do Canadá em São Paulo 
promoverá em 24 de setembro uma nova edição 
da feira “Imagine Estudar no Canadá”, em Porto 
Alegre. O anúncio ocorreu durante a visita do 
embaixador Jamal Khokhar e de sua delegação 
ao Rio Grande do Sul, no final de junho. A feira 
proporcionará aos estudantes a aproximação com 
mais de 40 instituições canadenses. Em 2012, o 
governo canadense promoveu eventos em Recife, 
Brasília e São Paulo, reunindo 10 mil visitantes. 
Desta vez, espera-se um público de cerca de 3 
mil na capital gaúcha.
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Projeto “Doing Business in Canada” evidencia 
segmentos com grande potencial e apoia empresas 
interessadas no mercado canadense 
The project “Doing Business in Canada” tags segments with large potential 
and supports Brazilian companies interested in the Canadian market 

Seeking opportunities

eSPeCial  SPeCial

Busca de 
oportunidades
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Seminário realizado em São Paulo, no 

dia 18 de junho, marcou o lançamento 

do “Doing Business in Canada” (Fazen-

do Negócios no Canadá), projeto desenvolvido 

pela CCBC em parceria com a Agência Brasileira 

de Promoção de Exportações e Investimentos – 

Apex-Brasil. A iniciativa tem como objetivo apre-

sentar oportunidades e apoiar empresas brasilei-

ras interessadas no mercado canadense. 

O projeto está estruturado em quatro fases. A 

primeira consiste na apresentação dos setores 

prioritários para as empresas brasileiras no Canadá 

(eventos multissetoriais), seguida do planejamento 

de ações específicas junto a entidades parceiras, 

produção de estudos setoriais e, para completar, a 

realização de eventos comerciais, como missões de 

empresários brasileiros ao Canadá. 

Mercado atrativo

País com 35 milhões de consumidores, PIB per 

capita da ordem de US$ 45 mil e grande abertura 

comercial, o Canadá é bastante atrativo. “Trata-se 

de um mercado com alto poder de compra e que 

precisa ser melhor explorado pelos exportadores 

brasileiros”, considera James Mohr-Bell, diretor-

-executivo da CCBC, acrescentando que a entidade 

é um agente facilitador do acesso comercial ao país.

As perspectivas são positivas e, segundo Mohr-

-Bell, o comércio entre Brasil e Canadá poderia 

aumentar significativamente nos próximos anos 

caso fosse firmado um acordo bilateral para in-

tensificar as transações entre os países. 

Uma pesquisa conduzida pela Apex-Brasil en-

volvendo empresas exportadoras brasileiras de 

18 segmentos aponta que 48% possuem conhe-

cimento apenas razoável desse mercado, o que 

dá uma ideia do potencial ainda a ser trabalhado.

Por ocasião do seminário de lançamento do 

“Doing Business in Canada”, Leonardo Machado, 

analista de gestão e negócios da Unidade de In-

teligência Comercial e Competitiva da Apex-Brasil, 

detalhou os setores com as maiores oportunidades 

comerciais no país da América do Norte, incluindo 

 A seminar held in São 
Paulo on June 18 

was the occasion for the 
launching of the “Doing 
Business in Canada” proj-
ect, an initiative of CCBC in 
partnership with the Brazil-
ian Export and Investment 
Promotion Agency [Agência 
Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investi-
mentos – APEX-Brasil]. 
The project’s objective 
is to offer opportunities 
and support for Brazilian 
companies interested in 
the Canadian market. 

The project is organized in 
four phases. The first consists of the presentation of 
priority industries for Brazilian companies in Canada 
(multi-sectorial events), followed by the planning 
of specific initiatives together with partner entities, 
the elaboration of sectorial studies, and lastly, the 
realization of trade events, such as business mis-
sions of Brazilian entrepreneurs to Canada.  

AttrActive mArket
A country of 35 million consumers, with a per 

capita GDP of US$ 45,000 and widespread trade 
relations, Canada is very attractive. “It is a high pur-
chasing power market that must be better exploited 
by Brazilian exporters”, states James Mohr-Bell, 
executive director of CCBC, asserting that the entity 
acts as a facilitator for trade access to Canada.

The outlook is positive and according to Mohr-
Bell trade between Brazil and Canada could in-
crease significantly in coming years if a bilateral 
agreement to intensify transactions between the 
two countries were to be signed. 

A survey conducted by APEX-Brazil among 
Brazilian exporting companies of 18 industries 
showed that 48% have only a faint knowledge 
about that market, thus revealing the potential 

Cônsul-geral do Canadá 
em São Paulo, Stéphane 

Larue, e Leonardo 
Machado (Apex-Brasil) 

General consul of 
Canada in São Paulo, 
Stéphane Larue, and 

Leonardo Machado 
(Apex-Brazil)
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eSPeCial  SPeCial

alimentos e bebidas; moda e 

cuidados pessoais; casa e cons-

trução; e máquinas e equipa-

mentos, entre outros. 

Foi uma importante ocasião 

para analisar o panorama ma-

croeconômico canadense, as re-

lações comerciais daquele país 

com o mundo, e particularmente 

com o Brasil, e informar as ações 

em andamento ou necessárias 

para potencializar as transações.

Projeto-Piloto

O segmento de Utilidades Do-

mésticas (UD), que abarca pro-

dutos plásticos, de vidro e metal, além de itens  de 

iluminação, é um dos alvos das iniciativas e foi es-

colhido como projeto-piloto para as ações da CCBC 

e da Apex-Brasil, juntamente com as entidades se-

toriais, no âmbito do “Doing Business in Canada”, 

conforme destacado por John Kirkup na seção En-

trevista desta edição. 

As iniciativas relacionadas ao setor de UD in-

cluem a produção de um detalhado estudo sobre 

os players que atuam na área e as cidades de maior 

demanda no Canadá; a organização de um evento 

dirigido ao setor (previsto para agosto); e, também, 

a realização do Projeto Vendedor, missão de empre-

sários brasileiros programada para acontecer em 

março do próximo ano em Toronto e Montréal.

“A nossa expectativa é que o ‘Doing Business in 

Canada’ se torne um programa contínuo de de-

senvolvimento das empresas acerca do mercado 

canadense e que, a partir da experiência com o 

projeto-piloto na área de UD, possamos replicar 

com sucesso esse modelo aos demais setores-

-alvo”, planeja Arminio Calonga Júnior, responsá-

vel pelo setor de Serviços Comerciais da CCBC.

Porta de entrada

As possibilidades de comércio com o Canadá – 

para exportação e importação – são muito maio-

yet to be exploited.
On the occasion of the “Doing Business in 

Canada” project launching, Leonardo Machado, a 
management and business analyst of APEX-Brazil’s 
Trade and Competition Intelligence Unit detailed 
information on the industries with the most trade 
opportunities in that North American country, in-
cluding food and beverages, fashion and personal 
care items, house ware and construction materials, 
as well as machinery and equipment, among others. 

It was an important occasion to analyze the Ca-
nadian macro-economic scenario, that country’s 
trade relations with the world, and with Brazil in 
particular, and to provide information needed or 
information about progress in the optimization of 
trade transactions.

Pilot Project
The house ware segment comprises products 

made of plastic, glass and metal, in addition to 
lighting devices, having been selected as one of the 
targets and the pilot project for CCBC and APEX-
Brazil initiatives, along with the sectorial entities, 
in the context of the “Doing Business in Canada” 
project, as pointed out by John Kirkup in this edi-
tion’s interview section. 

The initiatives related to the house ware segment 
encompass a detailed study of the performers in 
this market and the biggest consumption cities in 
Canada, the organization of an event conceived for 
this industry (set to take place in August), as well as 
the realization of the Salesperson Project, which is 
a trade mission of Brazilian entrepreneurs sched-
uled for March of next year in Toronto and Montreal.

“Our expectation is that the ‘Doing Business in 
Canada’ project will become a continuous develop-
ment program of Brazilian companies with respect 
to the Canadian market and also that, based on the 
experience with the pilot project in the house ware 
segment, one may repeat the success achieved with 
this model in all other target industries”, as per 
the plans of Arminio Calonga Júnior, responsible 
at CCBC for the trade services department.

James Mohr-Bell, 
diretor-executivo da 
CCBC. Na página ao 
lado, Arminio Calonga 
Júnior, responsável 
pelo setor de Serviços 
Comerciais da entidade

James Mohr-Bell, 
executive director 
of CCBC. Next page, 
Arminio Calonga Júnior, 
responsible at entitie 
for the trade services 
department
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the entrAnce door
Trade opportunities with Canada – for imports 

and exports – are more plentiful than Brazilian 
companies might deem possible, in the assess-
ment of Alejandro Gorissen, president of Trade 
Americas and deputy vice-president of foreign 
trade at CCBC. “That is why initiatives such as 
‘Doing Business in Canada’ are essential”, states 
Gorissen. “For example, during the event’s launch, 
participants had the opportunity the obtain an ob-
jective impression about which products are in high 
demand in Canada and about who supplies them 
globally. By matching the data with our exports and 
the fields in which we are more competitive, we 
know what products to offer and what strategies 
to adopt”, stresses Gorissen.

He calls attention to one valuable aspect, though: 
to enter the Canadian market means to have ac-
cess to NAFTA and to benefit from a free and open 
market, particularly in the northern states of the 
USA, which border on Canada. With a modern port 
infrastructure and stable policies, the country also 
offers good conditions for companies to export at 
competitive costs and conditions to North America.

In light of the still modest exploitation of op-
portunities by Brazilian companies, the “Doing 
Business in Canada” project is expected to be-
come an increasingly more important means to 
spread information and to serve as a promoter 
of good business with Canadian partners. For 
those interested in more details, please contact 
CCBC at phone number (11) 3044-4535 or e-mail 
events@ccbc.org.br.  

res do que as companhias brasileiras costumam 

considerar, na avaliação de Alejandro Gorissen, pre-

sidente da Trade Americas e vice-presidente adjunto 

de Comércio Exterior da CCBC. “Por isso, iniciativas 

como o ‘Doing Business in Canada’ são essenciais”, 

afirma. “Durante o evento de lançamento, por 

exemplo, os participantes puderam ter uma ideia 

objetiva de quais produtos são mais demandados 

pelo Canadá e quem os fornece em âmbito global. 

Cruzando os dados com as nossas exportações e as 

áreas em que somos mais competitivos podemos 

saber o que oferecer e quais estratégias adotar”, 

destaca.

Gorissen chama atenção para outro valioso as-

pecto: entrar no mercado canadense é ter acesso 

ao Nafta e desfrutar um mercado livre e aberto, so-

bretudo o dos estados do Norte dos EUA, vizinhos 

ao Canadá. Com moderna estrutura portuária e po-

líticas estáveis, o país também oferece boas condi-

ções para as empresas exportarem com custos e 

condições competitivas na América do Norte.

A considerar as oportunidades ainda pouco explo-

radas pelas empresas brasileiras, o “Doing Business 

in Canada” deverá se tornar um instrumento cada 

vez mais importante de disseminação de informa-

ções e catalisador de bons negócios com parceiros 

canadenses. Os interessados em saber mais podem 

entrar em contato com a CCBC, pelo tel. (11) 3044-

4535 ou pelo e-mail events@ccbc.org.br.  

Setor de Utilidades Domésticas foi escolhido 
como projeto-piloto para as ações

The houseware industry was selected as 
the pilot Project for initiatives
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entrevista  interview John KirKup

projeto vai estimular o comércio de produtos brasileiros manufaturados

Negócios com o Canadá 

AdriAnA GAvAçA

project will foster trade of Brazilian manufactured goods

Business with Canada

 p  romover  itens atualmente fora da pauta dos 

dois países e evidenciar oportunidades pouco 

aproveitadas pelo Brasil é um dos focos do 

novo programa “Doing Business in Canada” (Fazendo 

Negócios no Canadá), desenvolvido pela CCBC em 

parceria com a Apex-Brasil. “Buscamos analisar o co-

mércio entre os países e identificar o que as empre-

sas canadenses compram de outros parceiros, para, 

então, promover produtos brasileiros que atendam a 

essa demanda”, afirma John Kirkup, coordenador da 

Comissão de Comércio Exterior da CCBC. 

Na entrevista a seguir, ele comenta o novo progra-

ma e afirma que o País vive novamente um momen-

to favorável às exportações. Acompanhe a conversa 

e a matéria especial publicada na sequência.

Brasil-Canadá – Como nasceu o “Doing Business 

in Canada”?

John Kirkup – Partimos da conclusão de que não es-

távamos focando o suficiente a nossa pauta de comér-

cio. Por meio da junção de associados e pegando co-

mo gancho dados da CN [empresa logística que opera 

na remessa de produtos para o Canadá], começamos 

a dar corpo ao projeto. O modelo de atuação começou 

a ser definido, apoiado também em pesquisas e expe-

riências da Apex-Brasil. Procuramos nos concentrar no 

que consiste o comércio entre Brasil e Canadá e quais 

as potencialidades não exploradas. 

BC – Como se deu a escolha dos setores conside-

rados prioritários pelo projeto?

JK – Focamos principalmente empresas com produ-

T o promote items currently not on any of 
the two countries’ foreign trade roster, 

and to highlight opportunities mostly ignored 
by Brazil, is one of the focal points of the new 
“Doing Business in Canada” project developed 
by CCBC in partnership with apeX-Brazil. “we 
seek to assess trade between the countries and to 
find out what Canadian companies buy from other 
partners, to then promote Brazilian products 
that meet such demanad”, states John Kirkup, 
coordinator of CCBC´s foreign trade committee. 

In the following interview he comments on the 

new project and states that the country is again 

enjoying an export-favorable phase. Read the in-

terview and the subsequent special article.

Brasil-Canadá – How did “Doing Business in Can-
ada” come about?
John Kirkup – we started out from the conclu-
sion that we were not sufficiently focusing on 
our trade roster. By conjugating associates and 
data from Cn [the logistics company that ships 
products to Canada], we began to develop the 
project. --the operational model started to 
take shape, also based on the experience of 
apeX-Brazil. we focused on what constitutes 
the essence of trade between Brazil and Cana-
da and on the unexploited potential. 
BC – How did you select the project’s tar-
get industries?
JK – we focused mainly on manufacturing compa-
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tos manufaturados. Elas são as que mais enfren-

tam dificuldades na hora de exportar, pois são 

obrigadas a lidar com o custo Brasil e a forte con-

corrência internacional, diferentemente das com-

modities, que sofrem menor impacto por apre-

sentarem vantagens competitivas de volume e 

custo. Claro que no projeto entrará um pouco de 

commodities, mas investiremos sobretudo em 

manufaturados. Uma das ações nesse sentido é 

a parceria com a Think Plastic Brazil, iniciativa que 

reúne Petrobras, centrais petroquímicas e produ-

tores de resinas termoplásticas e transformado-

res, além do governo brasileiro, por meio da Apex-

-Brasil, com quem já realizamos uma rodada de 

negociações. Esse grupo tem um viés interessan-

nies. they are the ones facing the most difficulties to 
export, because they cope with the “Brazil Cost” and 
intensive international competition, unlike commodity 
suppliers that are less affected since they enjoy com-
petitive advantages in terms of volume and cost. of 
course the project foresees the inclusion of some 
commodities, but we will focus primarily on manu-
factured goods. in this regard, one of the initiatives is 
the partnership “think plastic Brazil”, which gathers 
petrobras, petrochemical units, thermoplastic resin 
production units and transformation units, as well 
as the Brazilian government, through apeX-Brazil, 
with which we have had a round of negotiations. this 
group has an interesting prospect: ecological plastic, 
produced from ethanol, which has the green stamp 
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te: o plástico ecológico, feito a partir de etanol, pos-

suidor de selo verde e cuja procura está crescendo 

bastante. Queremos replicar essa experiência em ou-

tros setores, ir a fundo na análise das potencialida-

des, analisar cada segmento e identificar as nomen-

claturas mundiais de produtos. Por meio do código 

deles em âmbito internacional, conseguimos desco-

brir quem exporta e quem compra, quanto compra 

e assim por diante. Em resumo: o primeiro passo é 

identificar produtos, setores e mercados, firmar par-

cerias com associações e, assim, traçar caminhos 

para levar interessados ao mercado canadense. 

BC – O que motivou a parceria com o Think Plas-

tic Brazil?

JK – O pessoal que participa do Think Plastic já frequen-

tava a feira de UD [Utilidades Domésticas] de Chicago, 

uma das maiores do mundo. De 15 a 20 empresas fo-

ram ao evento nos últimos dois anos. Chegamos até 

elas e perguntamos: por que vocês não vão também ao 

Canadá? Algumas já exportaram para o Canadá. Das 

conversas nasceu a ideia de organizar, para março de 

2014, uma missão também a Toronto. Daqui até lá va-

mos analisar o setor no Canadá, identificar potenciais 

compradores, para fazer uma rodada de negócios. Que-

remos ainda levar o empresariado a conhecer um pou-

co do país, sua cultura, sua gente. 

BC – Faz parte dos planos também trazer empresá-

rios canadenses para conhecer o Brasil e os seus 

produtos in loco?

JK – Entidades de apoio, a exemplo da Apex-Brasil, que 

já patrocinam eventos, como a Fórmula Indy, abrem es-

and enjoys growing demand. we want to apply this 
experience in other industries, assess in all detail 
the existing potential, analyze each industry and 
identify the products contained in the international 
nomenclature index, thereby seeing who exports 
and who buys, how much is bought, and so on.  in 
short: the first step is to identify products, indus-
tries, markets, set up partnerships with associa-
tions and thus lay out ways to bring interested par-
ties to the Canadian market. 
BC – What motivated the “Think Plastic Brazil” 
partnership?
JK – the participants in think plastic were already 
attending the home appliances Fair in Chicago, 
one of the largest in the world. some 15 to 20 
companies attended the event in recent years. we 
contacted them and asked: why do you not also 
go to Canada? some of these companies have 
already exported to Canada. From the contacts 
established, the idea arose to also organize, for 
March 2014, a mission to toronto. From now until 
then we will analyze the industry in Canada in all 
detail, identify potential buyers and set up a round 
of negotiations. we also want the get the business 
community representatives to get to know Canada 
a little, its culture and its people. 
BC – Do your plans include bringing Canadian 
entrepreneurs to get to know Brazil and its 
products here at site?
JK – support entities, such as apeX-Brazil, that 
already sponsor events such as the indy racing 

Primeiro passo é 
identificar produtos, 

setores e mercados para 
levar interessados ao 
mercado canadense

The first step is to 
identify products, 

industries, markets to 
bring interested parties 
to the Canadian market
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“Queremos compartilhar as experiências”
“We want to share the experiences” 

paço para a participação de investidores em corri-

das no Canadá e no Brasil, como ocorreu em maio. 

É importante trazer parceiros de lá para cá, para 

que possam ver as fábricas, como são tratados os 

funcionários, a segurança das linhas de produção 

etc. É uma forma de aproximar o comprador do pro-

duto que está sendo levado àquele país.

BC – Depois dessa primeira apresentação do 

projeto, quais os próximos passos? 

JK – Temos um planejamento até 2014. Mapea-

mos os setores e estamos definindo uma agen-

da para cada segmento. Queremos compartilhar 

as experiências dos que já estão nesse merca-

do. Já temos marcada a primeira reunião com o 

pessoal do segmento de frango. Pretendemos 

trazer um trader para contar casos como o da 

BR Foods, apresentando como é vender produtos 

prontos para o consumo, mostrar barreiras de en-

trada, embalagens apropriadas, selos de garan-

tia, qualidade. Outro exemplo clássico é o do ca-

fé. Podemos compartilhar o sucesso do Café Pelé, 

de como foi levado à Rússia, tendo o Pelé como 

garoto-propaganda. O investimento em marketing 

foi muito grande e crucial para o sucesso e a in-

serção do produto naquele mercado. Empresas 

como essas podem motivar, mostrar um caminho 

para quem está começando. Podemos dividir es-

sas experiências, trazendo empresários para per-

to do projeto e depois conversar individualmente, 

para saber o que cada um espera. 

BC – Vivemos um momento oportuno para a ex-

portação de produtos brasileiros? 

JK – Sem dúvida. Acho que a imagem do Brasil 

nunca esteve tão boa para vender um produto lá 

fora. O cenário atual para o exportador é esse: uma 

boa imagem do Brasil, câmbio favorável e exemplos 

positivos de empresas exportadoras. O Brasil tem 

de ser um grande exportador. Para isso, deve abrir 

novos mercados. Ele já alcançou bons resultados 

em lugares como a África. Agora é a vez do Cana-

dá. Muitos empresários abriram portas no mercado 

americano. Não podem perder oportunidades. E o 

Canadá, com certeza, é uma delas.  

League, make possible the participation of investors in 
racing in Canada and Brazil, as was the case last May. it 
is very important to bring partners from there to here, to 
see factories, how employees are treated, the safety of 
production lines, etc.. it is a way to bring closer the buyer 
of the product that is being shipped. 
BC – After this initial presentation of the project, what 
are the next steps? 
JK – we have a plan until 2014. we have mapped nine 
industries and set up an agenda for each segment. we 
want to share the experiences of who is already in this 
market. a first meeting with people of the poultry indus-
try was already set up. we plan to have a trader come and 
talk about cases such as that of Br Foods, showing how 
to go about selling consumption-ready products, to show 
what barriers exist, the recommended packaging, guar-
antee seals and quality. another classical example is cof-
fee. we can share the success story of Café pelé, of how 
it was introduced in russia, with pelé acting as pitchman. 
the investment in marketing was very high and essential 
for the successful introduction of the product in that mar-
ket. Companies such as this one can motivate, show the 
way for who is getting started. we can share such experi-
ences, bringing entrepreneurs into close contact with the 
project and then by talking to each one of them, to find 
out what is expected. 
BC – Are we experiencing a favorable moment for the 
export of Brazilian products? 
JK – absolutely. i believe Brazil’s image has never been 
better to sell products abroad. the current scenario for 
the exporter is the following: a good Brazil image, fa-
vorable exchange rate and good examples by exporter 
companies. Brazil has to be a major exporter. therefore, 
it must open new markets. Brazil has already achieved 
good results in places such as africa. now it is Canada’s 
turn. Many entrepreneurs opened doors in the u.s. mar-
ket. they cannot afford to lose opportunities. Canada, for 
sure, is one of such opportunities.  
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editorial

Cenário favorável

 N os últimos dois anos, o fluxo do comércio entre Brasil e Canadá superou 
US$ 6 bilhões e as perspectivas são bastante promissoras. Foi levando em 
consideração este cenário que a CCBC, juntamente com a Agência Brasilei-

ra de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), concretizou a 1ª edi-
ção do “Doing Business in Canada” (Fazendo negócios no Canadá), programa que 
visa apresentar aos empresários brasileiros novas oportunidades de negócios no Ca-
nadá nos mais diversos segmentos econômicos. A iniciativa é abordada nesta edi-
ção da Brasil-Canadá e destacada na seção Entrevista.

Os brasileiros investiram US$ 18,5 bilhões no Canadá até 2012. Já os canaden-

ses aportaram US$ 9,5 bilhões no Brasil no mesmo período, liderados por fundos 

de investimento e indústrias de peças e componentes. Os setores de alto potencial 

atualmente são os de petróleo e gás, mineração, equipamentos e serviços, agrone-

gócio, infraestrutura, transportes e logística, além de TI e outras novas tecnologias. 

Nesta edição estão em evidência as oportunidades no setor de energia (com des-

taque para os segmentos de petróleo, gás e fontes eólicas) e do agronegócio, nos-

sa reportagem de capa. De janeiro a abril, o aumento das exportações brasileiras no 

setor agro para o Canadá foi de 14,3% em relação a igual período de 2012. 

Não menos importante é o turismo, que tem crescido fortemente nos últimos 

anos em ambas as direções. Enquanto o Canadá se mobiliza para apresentar em 

terras verde-amarelas as suas “Experiência Únicas”, o Brasil busca mostrar na Amé-

rica do Norte os seus encantos, aproveitando-se da grande visibilidade gerada pela 

proximidade dos grandes eventos esportivos que sediará nos próximos anos.

Para completar, outro tema importante: a adaptação de executivos no exterior. 

Quanto mais intenso é o fluxo comercial, mais relevante torna-se o processo de as-

similação cultural – e particularmente da vida corporativa – do profissional que via-

ja ou trabalha no outro país.

Fica o convite à leitura!
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A pesquisa foi realizada pela empresa de pesquisa independente Skytrax com mais de 18,8 milhões de viajantes globais, usando mais de 38 diferentes aspectos de satisfação dos passageiros para classifi car os padrões 
de produtos e serviços de companhias aéreas. Esta pesquisa anual é considerada no setor de transporte aéreo como uma ferramenta de benchmarking primário para o nível de satisfação dos passageiros de 
companhias aéreas em todo o mundo. Mais detalhes em aircanada.com/awards

Estamos muito honrados em ser eleitos a Melhor Companhia Aérea 
Internacional da América do Norte pelo quarto ano consecutivo. 
Obrigado a todos que votaram e a todos os nossos funcionários 
que tornaram isso possível.

É COM MUITO ORGULHO 
QUE MAIS UMA VEZ 
RECEBEMOS ESSE PRÊMIO.
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