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EDITORIAL

Antenada no futuro

O 
conceito “cidades inteligentes”, adotado com pioneirismo pelo 
Canadá há algum tempo, está servindo de referência para o 
Brasil, onde já começam a aparecer iniciativas bem-sucedi-
das. Esse é o tema da reportagem de capa desta edição, na 
qual se observam boas oportunidades de troca de experiências 

e da realização de negócios na área.
Também neste número, entre outros destaques, merece especial aten-

ção a celebração do aniversário do CAM-CCBC. O Centro de Arbitragem e 
Mediação, criado há 35 anos por dirigentes visionários da Câmara, é hoje 
um grande orgulho para todos nós e uma demonstração clara da nossa ca-
pacidade de atingir padrões de excelência em tudo o que fazemos. 

A CCBC está firmemente empenhada em fortalecer a sua atuação para 
dinamizar ainda mais as relações entre Brasil e Canadá, contribuindo para 
promover negócios en-
tre os dois países. Um 
processo gradual de 
transformação e apri-
moramento está a ca-
minho, pautado pela 
adequação ao mundo 
moderno dos negócios, 
pelas demandas dos 
associados e pela cla-
ra convicção de que as 
duas nações têm mui-
to a se beneficiar com 
a complementariedade 
das suas economias.

A propósito, a adoção 
do novo projeto gráfi-
co da revista, anuncia-
do na edição anterior, 
foi adiada – mas ape-
nas um pouquinho. No 
próximo número as no-
vidades poderão ser 
conferidas, coincidin-
do com o lançamento 
oficial da nova identi-
dade visual da CCBC. 
Aguarde!

SÃO PAULO
Rua do Rocio, 220 – 12o andar – cj. 121 

Vila Olímpia – São Paulo – CEP 04552-000
Tel. (11) 4058-0400

COMITÊ EXECUTIVO
Esther Donio B. Nunes (presidente), Antônio J.M. Morello, Elidie 

Bifano, Ely Couto, Francisco Itzaina, Frederico José Straube, 
Giancarlo Takegawa, Louis-Pierre Emond, Marcio A. Francesquine, 

Marcos Paulo de Almeida Salles, Roberto Castello Branco, 
Ronaldo Ramos, Tim Formuziewich  

Superintendente Administrativo e Financeiro
Silvia del Gallo

Superintendente de Relações Institucionais e de Negócios
Paulo de Castro Reis

CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO
Presidente: Frederico José Straube. Vice-presidentes: Antonio Luiz 

Sampaio Carvalho, Donald F. Donovan, Eduardo Silva Romero, 
Gilberto Giusti e Maristela Basso.

Secretário-geral: Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes  

FILIAL RIO DE JANEIRO
Roberto Castello Branco (presidente), 
Julio César Dias Moreira, Paulo Krauss

www.ccbc.org.br

A revista Brasil-Canadá é uma publicação  
bimestral da Câmara de Comércio Brasil-Canadá,  
editada em parceria com a Editora Casa Nova.

www.ccbc.org.br/revista

COMITÊ EDITORIAL
Antonio Luiz Sampaio Carvalho, Colin Shonk, 

Dina Thrascher, Gilles Mascle, James Mohr-Bell, 
Lilian Araújo, Paulo de Castro Reis, Ronaldo Ramos, 

Silvia Del Gallo e Todd Barret 

Redação, publicidade e administração
Editora Casa Nova – Rua Félix de Souza, 305 

Vila Congonhas – São Paulo – CEP 04612-080
Tel. (11) 5095-0096 

www.editoracasanova.com.br

REDAÇÃO
Diretor de redação: Marcelo Couto 
marcelo@editoracasanova.com.br

Assistentes de redação:  
Adriane do Vale, Bruno Ribeiro, Clarisse Sousa e Débora Luz  

Diretor de arte: Roberto Gomes  
roberto@editoracasanova.com.br 

Assistente de arte: Jessica Guedes 

Colaboradoras desta edição: Eliana Haberli e Estela Cangerana 

Tratamento de imagem: Premedia Crop 
www.premediacrop.hd1.com.br

 Traduções: Suzanne Apsan

Revisão: OK Linguística
www.oklinguistica.com.br

PUBLICIDADE
comercial@editoracasanova.com.br

MARKETING
marketing@editoracasanova.com.br

 
Impressão: Grass

 10 mil exemplares distribuição nacional

A revista Brasil-Canadá não se responsabiliza por ideias e 
conceitos emitidos em artigos ou matérias assinados, que 
expressam o pensamento dos autores. Não é permitida a 

reprodução integral ou parcial de textos publicados na revista 
sem a autorização prévia da CCBC.

 

REVISTA

IN TUNE WITH THE FUTURE
The concept of “smart cities”, first adopted by 
Canada some time ago, is a reference for Brazil, 
where well-succeeded initiatives are beginning to 
appear. That is the theme of this edition’s cover 
article, allowing us to expect good opportunities 
to exchange experiences and to develop business 
in this field.
Also in this edition, among other highlights, special 
attention is given to the celebration of CAM-CCBC’s 
anniversary. The Arbitration and Mediation Center, 
created 35 years ago by visionary leaders of the 
Chamber, today is a source of pride of pride for all 
of us and a clear demonstration of our capacity 
to reach levels of excellence in everything we do. 
CCBC is strongly committed to strengthening 
its activities, aimed at further intensifying the 
relations between Brazil and Canada, contributing 
to promote business between the two countries. 
A gradual transformation and enhancement 
process is in progress, based upon the adaptation 
to the modern business world, the demands 
of its associates and the clear conviction that 
the two nations will greatly benefit from the 
complementarity of their economies.
By the way, the implementation of the magazine’s 
new graphic design, announced in the previous 
edition, has been postponed – but only for a short 
while. The novelty will be in the next edition, which 
will coincide with the official launch of the new 
visual identity of CCBC. Wait to see them!

Impressão realizada em papel com 
certificação FSC, que garante 
adequado manejo florestal.
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Brasil e Canadá se 
aproximam nos esforços 
para a melhoria da qualidade 
no atendimento à saúde, 
com base nos altos padrões 
de exigência da certificação 
canadense nesta área

Parceria de 
qualidade

ESTELA CANGERANA

A quality 
partnership

Brazil and Canada come closer in their efforts 
to improve health care service quality, based 

on the high standards of Canada’s certification 
requirements in this field

A 31ª Conferência da International So-

ciety of Quality in Health Care (ISQua) 

aconteceu em outubro no Rio de Janei-

ro. Foi a primeira vez que o evento ocorreu em 

um país da América do Sul e revelou a impor-

tância dos esforços na melhoria da qualidade 

do atendimento à saúde na região. O Brasil vem 

avançando no setor e mostra isso com o cres-

cente número de hospitais nacionais que con-

quistaram a certificação canadense Qmentum 

International, emitida pela Accreditation Cana-

da International (ACI), em parceria com o insti-

tuto IQG Health Services Accreditation. Durante 

a conferência, inclusive, o CEO do IQG, Rubens 

Covello, e a presidente da Accreditation Cana-

da, Wendy Nicklin, foram convidados a falar da 

T he 31st Conference of the International 
Society of Quality in Health Care (ISQua) took 

place in October in Rio de Janeiro. It was the first 
time the event was held in South America and it 
showed the importance of the efforts to improve 
health care service quality in the region. Brazil is 
making progress in this industry, as proven by the 
growing number of hospitals in the country that 
were granted the Canadian Qmentum International 
certification, issued by Accreditation Canada 
International (ACI), in partnership with the IQG 
Health Services Accreditation institute. During the 
conference, IQG’s CEO, Rubens Covello, and the 
president of Accreditation Canada, Wendy Nicklin, 
were actually invited to talk about the successful 
partnership between the two countries in this field. 
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parceria de sucesso entre os dois países nes-

sa área. Covello contou à Brasil-Canadá como 

funciona esse trabalho de aproximação no setor 

de saúde pública e privada e revelou como fun-

ciona o processo de certificação.

Brasil-Canadá – Recentemente tivemos a 

31ª Conferência Internacional ISQua no Bra-

sil. O que esse evento representou para o 

processo de desenvolvimento da qualidade 

na área da saúde?

Rubens Covello – A ISQua, com sede em Du-

blin (Irlanda), é o órgão máximo internacional 

quando falamos de acreditação, qualidade e se-

gurança do paciente. É responsável pela orga-

nização, validação e disseminação desses con-

Covello told Brasil-Canadá how this approximation 
in the public and private health care sectors takes 
place and showed how the certification process is 
conducted.

Brasil-Canadá – Recently, the 31st International 
ISQua Conference was held in Brazil. What role 
did this event play in the quality development 
process in the field of health care?
Rubens Covello – ISQua, headquartered in Dub-
lin (Ireland), is the highest international body 
when one talks about accreditation, quality and 
safety of the patient. It is responsible for organiz-
ing, validating and disseminating these concepts 
around the world. This was the first forum in Lat-
in America and it gave us the opportunity to show 

Para Rubens Covello, 
CEO do IQG, o mercado 
de saúde brasileiro 
vem passando por uma 
série de alterações e 
adaptações 

For Rubens Covello, 
CEO of IQG, the Brazilian 
health market is 
undergoing a number 
of alterations and 
adaptations
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ceitos no mundo. Este foi o primeiro fórum na 

América Latina, e nos deu a oportunidade de 

mostrar para o mundo o que temos feito por 

aqui com relação à segurança do paciente e de 

nos compararmos com os programas dos outros 

65 países que estiveram presentes. Foi uma 

oportunidade única para nós, brasileiros, trocar-

mos informações e conceitos, focando, exclusi-

vamente, melhoria do atendimento em saúde.

BC – Como foi a participação do Canadá?

RC – O Canadá esteve presente através da ACI e 

com o nosso instituto, seu parceiro brasileiro (IQG 

Health Services Accreditation). As instituições tive-

ram um estande para demonstrar seus conceitos e 

produtos. Tivemos também várias e excelentes pa-

lestras proferidas por profissionais canadenses. Fo-

mos convidados, inclusive, para falar sobre os de-

safios da internacionalização dos padrões para a 

acreditação, tendo como base a experiência de su-

cesso no Canadá e no Brasil.

BC – Uma delegação da Accreditation Cana-

da esteve em São Paulo e se reuniu com re-

presentantes do governo estadual na área 

da saúde. Como anda essa aproximação? 

RC – A ACI no Brasil já trabalha pontualmente 

com instituições públicas, mas todas as que es-

tão certificadas internacionalmente (temos qua-

tro hospitais) são no modelo parceria público-pri-

vada. Durante a presença do board da Accredita-

tion Canada, e com a interferência do Consulado 

do Canadá em São Paulo, fizemos uma reunião 

com membros da Secretaria Estadual de Saúde 

de São Paulo para iniciarmos um processo de 

the world what we have done hereabouts in rela-
tion to patient safety and in terms of comparison 
with the programs of the other 65 countries that 
attended. It was a unique opportunity for us Bra-
zilians to exchange information and concepts, 
while exclusively focusing on the improvement of 
health care.

BC – How did Canada participate?
RC – Canada was represented by ACI and our in-
stitute, its Brazilian partner (IQG Health Services 
Accreditation). The institutions set-up a stand 
to display their concepts and products. We also 
enjoyed several excellent presentations by Cana-
dian professionals and we were even invited to 
speak about the challenge of the international-
ization of accreditation standards, based on the 
successful experience of Canada and Brazil.

BC – An Accreditation Canada delegation came 
to São Paulo and met with state government 
representatives in the field of health. What is the 
status of this approximation? 
RC – In Brazil, ACI occasionally already co-
operates with public institutions, but all of 
those with international certifications (we 
have four hospitals) do so in the public-private 
partnership model. With the presence here 
of the Board of Accreditation Canada and the 
mediation of the Canadian Consulate in São 
Paulo, we staged a meeting with representa-
tives of the Health Secretariat of the State of 
São Paulo to start the approximation process, 
aiming at improving the quality of basic health 
care in the State of São Paulo’s health sys-

“A ideia é trabalharmos um desenho específico de 
cooperação bilateral”

“The idea is to work on a specific bilateral 
cooperation concept”
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aproximação, visando a melhoria da qualidade na 

atenção básica do Sistema Estadual de Saúde de 

São Paulo. A ideia é trabalharmos em um dese-

nho específico de cooperação bilateral.

BC – Como Brasil e Canadá podem se apro-

ximar mais na área de qualidade na saúde?

RC – Existe há mais de oito anos uma joint ventu-

re entre a Accreditation Canadá e o IQG para de-

senvolver esta colaboração com relação à melhoria 

da assistência à saúde, tanto com foco no sistema 

privado como no público. Temos apoio muito gran-

de e estruturado do Consulado do Canadá no Bra-

sil para que consigamos crescer neste projeto em 

número de serviços certificados com a marca ca-

nadense. Esperamos maior investimento em pro-

gramas de marketing por parte das instituições pa-

ra darmos maior visibilidade a este programa que, 

com certeza, é o melhor hoje praticado no Brasil.

BC – Quais são as certificações emitidas 

pela ACI? No que elas diferem de outras, 

como, por exemplo, as norte-americanas?

RC – A ACI no Brasil trabalha com a certifica-

ção de instituições de saúde (hospitais, clínicas, 

bancos de sangue, laboratórios) aplicando uma 

metodologia denominada Qmentum Internatio-

nal. As principais características da certificação, 

e oriundas do Canadá, são: o foco em gestão de 

qualidade, as políticas de segurança do pacien-

te, a governança e a educação continuada. Isto, 

somado à adaptação de seus padrões à realida-

de dos países onde ela trabalha, resulta na prin-

cipal diferença entre esta metodologia e outras 

do mercado, como a brasileira, que tem foco na 

tem. The idea is to work on a specific bilateral 
cooperation concept.

BC – How can Brazil and Canada come closer in 
the field of health quality?
RC – For more than eight years, there has been a 
joint venture between Accreditation Canada and 
IQG to develop this cooperation with respect to 
the improvement of health care, with focus on 
both the private and the public realm. We are 
greatly supported, in a structured manner, by the 
Canadian Consulate in Brazil, to be able to devel-
op this project in terms of the number of certified 
services bearing the Canadian brand. We expect 
more investments in marketing programs by the 
institutions, to afford greater visibility to this pro-
gram which, undoubtedly, nowadays is the best 
in place in Brazil.

BC – Which certifications does ACI issue? How 
are they different compared to others, such as, 
for example, those of the USA?
RC – In Brazil, the ACI operates with the certi-
fication of health institutions (hospitals, clinics, 
blood banks, laboratories), applying a method 
known by the name Qmentum International. 
The main certification characteristics, as spec-
ified by Canada, are: focus on management 
quality, safety policies for the patient, gover-
nance, and continuous education. All this, in 
addition to the adaptation of its standards to 
the reality of the countries in which ACI oper-
ates, results in the main difference between 
this method and others in the market, such as 
the Brazilian, which focuses on regulation, and 

“Implantando o processo de acreditação canadense, as 
instituições de saúde terão menos eventos indesejáveis”

“By implementing the Canadian accreditation process, 
health institutions will face less unwanted events”
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regulamentação, e a americana, que tem foco 

na estrutura e nos processos. 

BC – Por que é importante para um organis-

mo da saúde possuir a acreditação? 

RC – O mercado de saúde brasileiro vem pas-

sando por uma série de alterações e adapta-

ções. Necessitamos urgentemente construir um 

modelo assistencial com foco na qualidade do 

atendimento e com menor custo, no qual o pa-

ciente estará sempre no centro do cuidado e da 

gestão. Implantando o processo de acreditação 

canadense com este foco, as instituições de 

saúde terão muito menos eventos indesejáveis 

e, portanto, maior credibilidade e visibilidade em 

relação ao serviço prestado. 

BC – Como é o processo para a obtenção 

do certificado? 

RC – Uma instituição interessada em prover quali-

dade e segurança do paciente ao seu cliente final, 

através do programa internacional da ACI, neces-

sita inicialmente ser elegível ao mesmo. Após isto, 

receberá as primeiras visitas da equipe de avaliado-

res e formadores do IQG, representante oficial da 

ACI no Brasil, e de maneira conjunta se desenha 

um mapa de forças e pontos a serem trabalhados 

com foco nos padrões e diretrizes do Qmentum.

Durante o processo de implantação, a instituição 

recebe uma senha do portal Qmentum para ter 

acesso on-line aos padrões e às boas práticas 

do programa, além de preencher uma autoava-

liação que irá orientar e ajudar em seu proces-

so de melhoria. Enquanto isso, a equipe do IQG 

the U.S. regulation, which focuses on structure 
and processes. 

BC – Why is it important for a health entity to 
have an accreditation? 
RC – The Brazilian health market is undergoing 
a number of alterations and adaptations. We ur-
gently need to build an assistance model with its 
focus on health care quality at low cost, in which 
the patient will always be the focal point in terms 
of care and management. By implementing the 
Canadian accreditation process with such focus, 
the health institutions will be faced with much 
less unwanted events, and hence, more credibil-
ity and visibility, as concerns services rendered. 

BC – How is the certification obtainment 
process? 
RC – An institution interested in providing quality 
and patient safety to its end client, through ACI’s 
international program, must initially be entitled 
to the program. Then it will receive the initial 
visits of appraisers and coaches of IQG, ACI’s 
official representative in Brazil, and together 
one will then draw-up a map showing strengths 
and items requiring attention, while focusing on 
Qmentum standards and guidelines.
During the implementation process, the insti-
tution will receive a password for the Qmentum 
portal, to have online access to the program’s 
standards and good practices, and will fill-out 
a self-appraisal form to guide and help in its 
improvement process. In the meantime, the 
IQG staff will follow this process in quarterly 

“Necessitamos urgentemente construir um modelo 
assistencial com foco na qualidade do atendimento”

“We must urgently build an assistance model with 
its focus on service quality”
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Instituições acreditadas no Brasil
• Banco de Sangue São Lucas, Ribeirão Preto, SP (Qmentum 

Diamante)

• Casa de Saúde São José, Rio de Janeiro, RJ

• COI – Clínicas Oncológicas Integradas, Rio de Janeiro, RJ

• Hospital A.C. Camargo, São Paulo, SP

• Hospital Barra D’Or, RJ (Qmentum Diamante)

• Hospital Hospitalys Amil, RJ (Qmentum Diamante)

• Hospital Madre Teresa, Belo Horizonte, MG

• Hospital Meridional, Vitória, ES

• Hospital Pró-Cardíaco, Rio de Janeiro, RJ

• Hospital Quinta D’Or, Rio de Janeiro, RJ

• Hospital Santa Helena, Santo André, SP

• Hospital São Camilo Pompeia, São Paulo, SP (Qmentum 

Diamante)

• Hospital São Camilo Santana, São Paulo, SP

• Hospital São Lucas Aracaju, Aracaju, SE

• Hospital Unimed Fortaleza, Fortaleza, CE

• Hospital Vila da Serra, Belo Horizonte, MG

• Hospital Vita Batel, Curitiba, PR

• Hospital Vita Curitiba, Curitiba,PR

• IOV – Instituto de Oncologia do Vale, S. José dos Campos, SP

• IPC – Instituto Paulista de Cancerologia, São Paulo, SP

• Laboratório Cordcell, São Paulo, SP (Qmentum Diamante)

• OSS Hospital Estadual de Diadema / Unifesp, São Paulo, SP

• OSS Hospital Geral de Pirajussara / Unifesp, São Paulo, SP

• OSS Hospital Sumaré / Unicamp, Sumaré, SP

• OSS Hospital Vila Alpina / Seconci, São Paulo, SP

Instituições integrantes em 2014 
(em preparação)
• Casa de Saúde São José, Rio de Janeiro, RJ

• Centro Paulista de Oncologia, São Paulo, SP

• CMA – Serviços de Anestesia, São Paulo, SP

• Hemocentro São Lucas, São Bernardo do Campo, SP 

• Home Doctor Serviços Domiciliares, São Paulo, SP

• Hospital Badim Rede D’Or, Rio de Janeiro, RJ

• Hospital Bandeirantes, São Paulo, SP

• Hospital Brasil Rede D’Or, São Bernardo do Campo, SP

• Hospital Esperança Rede D’Or,Recife, PE

• Hospital HSM, Belém, PA

• Hospital Lefort Santa Casa de Maceió, Maceió, AL

• Hospital Porto Dias, Belém, PA

• Hospital Português da Bahia

• Hospital Quinta D’Or, Rio de Janeiro, RJ

• Hospital São Camilo Ipiranga, São Paulo, SP

• Hospital São Camilo Santana, São Paulo, SP

• Hospital São Lucas, Ribeirão Preto, SP

• Hospital São Luiz Anália Franco Rede D’Or, São Paulo, SP

• Hospital São Luiz Morumbi Rede D’Or, São Paulo, SP

• Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, SP

• Hospital Unimed Joinville, Joinville, SC

• Hospital Vivalle Rede D’Or, São José dos Campos, SP

• OSS Hospital Estadual de Diadema / Unifesp, Diadema, SP

• OSS Hospital Geral de Pirajussara / Unifesp, Taboão da 

Serra, SP

• OSS Hospital Vila Alpina, São Paulo, SP

acompanha esse processo por meio de visitas tri-

mestrais, sinalizando diretrizes de como proceder 

com relação aos padrões internacionais e prepa-

rando a instituição para a visita final de acredita-

ção. Uma instituição demora de 18 a 24 meses 

para se preparar para a acreditação canadense, 

e seu certificado tem validade de três anos. 

BC – Quantos certificados já foram emitidos 

pela Accreditation Canada no Brasil? 

RC – Hoje temos no nosso País 49 instituições 

no programa canadense de acreditação. Grande 

parte acreditada e outros ainda em processo. 

visits, setting guidelines on how to deal with 
international standards, while preparing the 
institution for the final accreditation visit. An 
institution requires 18 to 24 months to prepare 
for the Canadian accreditation and its certifi-
cate is valid for three years. 

BC – How many certificates has Accreditation 
Canada issued in Brazil
RC – Today we have 49 institutions in the coun-
try in the Canadian accreditation program. A 
major number of institutions have been accred-
ited or are in the process of accreditation.
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Um ano glorioso 
O ano de 2014 trouxe grandes avanços ao relacionamento entre Brasil e Canadá. Apesar das dificuldades enfrentadas 
pela economia brasileira, em especial as sofridas pelos players do comércio exterior, os contatos evoluíram, os dois 
lados mostraram interesses compatíveis, e setores que nunca tinham conversado passaram a fazer negócios. Isso foi 
possível graças ao intenso trabalho desenvolvido pelas comissões da CCBC. Confira as principais ações:

Missões comerciais
Em março, a CCBC, em parceria com o Think Plastic Brazil, Glass Brasil 
e Metal Brasil, levou 20 empresas brasileiras de utilidades domésticas 
ao Canadá, para quase 300 encontros de negócios com 25 empresas 
locais. A iniciativa deu tão certo que os primeiros embarques de mer-
cadorias aconteceram ainda em abril passado. Até março de 2015, os 
frutos dessa missão atingirão US$ 3,6 milhões, representando vendas 
de um setor que simplesmente não se relacionava com o Canadá. Em 
setembro de 2014, foi a vez de os cafeicultores brasileiros apresen-
tarem a qualidade de seu produto aos canadenses, com o apoio e a 
organização da CCBC. Mais uma vez, o evento foi um sucesso e gerou 
negócios até mesmo nas rodadas iniciais de aproximação, revelando 
as boas oportunidades existentes para o produto no mercado local. A 
segunda edição das duas missões já está confirmada para este ano, e 
a elas deverão se juntar pelo menos outras quatro iniciativas, duas de 
brasileiros ao Canadá e duas de canadenses ao Brasil. Elas abordarão 
os setores de pedras ornamentais, alimentos, doces e resíduos sólidos.

Ações educacionais
Na área educacional, o relacionamento bilateral nunca esteve tão 
próximo. O Canadá permaneceu em 2014 como um dos destinos 
preferidos pelos brasileiros que vão estudar no exterior. A feira Imagi-
ne Estudar no Canadá, que ocorreu em setembro, foi um dos even-
tos de intercâmbio mais concorridos, atraindo milhares de jovens de 
vários Estados brasileiros. Do outro lado, universidades canadenses 
também vêm demonstrando cada vez mais interesse pelo Brasil. Ao 
longo do ano, a CCBC recebeu diversas comitivas de instituições 
de ensino interessadas em atrair estudantes brasileiros, mostrar aos 
seus próprios alunos de MBA o potencial do Brasil e estabelecer no-
vas parcerias de ensino e pesquisa.

Destaques culturais
Na área cultural também foram estabelecidas várias parcerias. O lon-
ga-metragem Zoom e o filme e série de TV “Rio Heat”, ambos a serem 
lançados em 2015, por exemplo, revelam as grandes oportunidades 
de coproduções audiovisuais de Brasil e Canadá. 
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Tecnologia para 
mudar o mundo
O engenheiro futurista, pesquisador de fontes de energia e 
cofundador da Singularity University na Califórnia, José Cor-
deiro, falou para empresários sobre energia e tecnologia no 
futuro, em novembro, no auditório da CCBC, em evento pa-
trocinado pela Rio Tinto. Cordeiro abordou tecnologias que 
se enquadram na categoria NBIC (Nano-Bio-Info-Cogno), 
que são estudadas pelas ciências “exponenciais” e que 
se desenvolvem mais rapidamente. “Daqui a 15 anos, em 
2029, a inteligência artificial alcançará a inteligência huma-
na”, comentou. O futurista destacou a importância da ener-
gia solar na substituição dos combustíveis fósseis. Segundo 
ele, a energia eólica também resistirá.

39º Projeto Comprador
Quase 30 empresas, entre compradoras e ven-
dedoras, nacionais e estrangeiras, estiveram 
reunidas nas instalações da CCBC para rodadas 
de negócio da 39ª edição do Projeto Comprador, 
promovido pelo Instituto Nacional do Plástico 
(INP), por meio de seu programa de incentivo à 
exportação, o Think Plastic Brazil, em novembro. 
A expertise do instituto no setor promoveu con-
tatos tão produtivos que pedidos chegaram a ser 
fechados ainda durante as reuniões de aproxima-
ção. Além das rodadas, as empresas participan-
tes do Projeto Comprador ainda cumpriram uma 
agenda de visitas técnicas a fábricas brasileiras e 
participaram de um workshop de inovação.

Negócios no Brasil 
Uma comitiva de 36 pessoas, formada por alunos e representantes 
do curso de MBA da Ivey Business School, conceituada escola de ne-
gócios da Western University (Ontário), esteve em São Paulo para de-
bater as relações comerciais entre Brasil e Canadá. O encontro ocor-
reu em dezembro, na sede da CCBC. Na ocasião, os participantes 
assistiram a uma palestra do superintendente de Relações Institucio-
nais e de Negócios da CCBC, Paulo de Castro Reis, que apresentou 
um panorama dos principais setores envolvidos no relacionamento 
bilateral e as características da cultura de negócios brasileira. Eles 

também ouviram as considerações do representante de soluções de supply chain da CN América Latina, Fernando 
Novaes, sobre logística para acessar o mercado brasileiro a partir do Canadá, e de Adeodato Volpi Netto, da Open 
Point Brasil, sobre as oportunidades entre os dois países na área de TI, incluindo aplicativos.
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Transporte 
sobre trilhos
Seis empresas canadenses, sendo cinco de 
Quebec, estiveram na 17ª edição da NTExpo, 
o maior evento de transporte sobre trilhos da 
América Latina, que ocorreu em São Paulo 
em novembro. Elas participaram do estande 
montado pelo Escritório de Quebec em São 
Paulo, que, em um trabalho conjunto com 
o departamento comercial da CCBC, promo-
veu a aproximação dessas companhias com 
alguns dos principais players do setor na 
região. Algumas reuniões aconteceram no 
próprio estande, e as perspectivas futuras de 
negócios são animadoras. O evento contou 
com 155 expositoras, entre empresas nacio-
nais, internacionais e associações do setor. 
A programação incluiu palestras, conferên-
cias e rodadas de negócio.

  Utilidades domésticas
A Comissão de Comércio Exterior da CCBC planeja levar 
produtores nacionais de utilidades domésticas (UD) para 
mais uma missão no Canadá. A Doing Business in Canada 
– Brazilian Housewares ocorrerá no início de março em To-
ronto e promoverá uma rodada de negócios com importado-
res locais para incentivar as exportações de UD brasileiras. 
Para apresentar o mercado canadense, a comissão fará uma 
apresentação destacando as principais características co-
merciais do país. Após o evento, as empresas seguem para 
Chicago (EUA), onde participarão como expositores da feira 
Home & Housewares.

Sucesso nas redes sociais
As páginas da CCBC nas principais redes sociais (Facebook e LinkedIn) têm 
muitas novidades. Acesse (QR Codes ao lado), curta e compartilhe!  
Câmara de Comércio Brasil-Canadá: informações sobre as principais 
ações da CCBC. 
Amigos do Canadá: a comunidade reúne pessoas que estudaram, es-
tudam ou pretendem estudar no Canadá e estimula a troca de informa-
ções, o networking e o relacionamento entre pessoas que se interessam 
pelo país, por sua cultura, educação e economia. 
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Investimentos no 
Brasil
O fundo Canada Pension Plan 
Investment Board (CPPIB) anunciou 
recentemente uma expansão no 
portfólio imobiliário no Brasil, com 
investimentos adicionais de R$ 1 bilhão 
em logística e nos setores do varejo. 
Com isso, os investimentos imobiliários 
do CPPIB no País somam mais de 
R$ 4,3 bilhões. “Nos últimos meses, 
aprofundamos nossas relações com 
parceiros-chave para realizarmos aportes 
adicionais em ativos imobiliários”, 
disse em comunicado o diretor-geral e 
líder de investimentos imobiliários do 
CPPIB nas Américas, Peter Ballon.

Cooperação espacial 
Um encontro entre o novo secretário da Embaixada do Canadá para assuntos comerciais, Keith Banerjee, e 
o trade commissioner Alex Krell com o presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), José Raimundo Braga 
Coelho, e o chefe da Assessoria de Cooperação Internacional, José Monserrat Filho, definiu os próximos passos 
da agenda de cooperação espacial entre Brasil e Canadá. Os representantes das agências dos dois países 
discutirão um eventual projeto na área de satélites e radar de abertura sintética durante uma videoconferência 
marcada para 25 de fevereiro. Esses equipamentos completam a função dos satélites electro-ópticos, pois 
são capazes de “enxergar” através das nuvens e da copa de árvores no monitoramento das florestas.
O processo de aproximação entre os países também ganhará o 2º Workshop Missão Espacial Canadense no Brasil, 
que será realizado no Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP). A área de formação de especialistas 
também deve se beneficiar da cooperação bilateral, com a ida de pós-graduados brasileiros ao Canadá e a 
vinda ao Brasil de professores de engenharia espacial canadenses. As informações foram divulgadas pela AEB.

Voo Rio-Toronto
O novo voo da Air Canada, Rio-Toronto, iniciou suas operações 
em dezembro com taxa de ocupação superior a 82%. A previsão 
para janeiro é de 70%. Serão três voos semanais, em um Boeing 
767-300 ER, com 24 assentos na classe Business e 187 na 
Econômica. A intenção com a nova rota é complementar os 
serviços que já eram oferecidos com o voo São Paulo-Toronto, 
dando mais opções e atendendo ao aumento da demanda. No 
final de outubro do ano passado, a empresa já havia substituído 
o equipamento que fazia a rota, o Boeing 767-300, por um 
Boeing 777-200. A troca possibilitou o aumento da oferta de 
assentos, que passou a ser de 349 lugares, 138 a mais. 
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Filmes brasileiros em Toronto 
A cidade de Toronto recebeu em novembro o 8º Brazil Film Festival. Foram exibidos 
18 filmes brasileiros, entre dramas, comédias, thriller e documentários. Na sessão 
de abertura, o escolhido foi o longa Getúlio, que conta a história dos bastidores 
do suicídio do então presidente brasileiro Getúlio Vargas, em 1954. Na categoria 
longa-metragem, quem se destacou como Melhor Filme foi Amor, Plástico e Barulho, 
de Renata Pinheiro, que garantiu o prêmio de Melhor Direção. O filme Aprender 
a Ler para Ensinar Meus Camaradas, de João Guerra, e Um Sonho Severino, de 
Danilo Baracho, ganharam na categoria Melhor Público. O Melhor Documentário ficou 
com Tarja Branca, dirigido por Cacau Rhoden. Na categoria Curta/Média-Metragem 
destacou-se como Melhor Filme O Sol Pode Cegar, de Toti Loureiro. 
Também fizeram parte da mostra o épico O Tempo e o Vento, baseado na 
obra homônima de Érico Veríssimo, o divertido Minha Mãe é uma Peça, 
escrita pelo comediante Paulo Gustavo, e o documentário Revelando 
Sebastião Salgado, que conta a trajetória do renomado fotógrafo. 

Intercâmbio com o Canadá
O governo do Estado de São Paulo firmou uma parceria de intercâmbio 
com o Canadá para enviar alunos dos 227 Centros de Estudos de Língua 
(CEL), programa que visa ensinar até sete idiomas para alunos dos 
níveis fundamental e médio, para aprender inglês e francês no país da 
América do Norte. O acordo foi assinado pela Secretaria do Estado com a 
Languages Canada, associação que representa mais de 220 programas 
no país. Os detalhes e prazos da parceria ainda não foram divulgados.

Pedras nacionais
Entre 3 e 6 de fevereiro foi realizada a 
39ª Vitória Stone Fair, feira internacional 
de mármore e granito, tradicionamente 
organizada na capital capixaba. O 
evento contou com a participação 
de mais de 400 expositores. 
A expectativa é de crescimento no setor. 
O Brasil é o terceiro maior exportador de 
granito do mundo. O Espírito Santo sozinho 
responde por 50% da produção nacional 
de rochas ornamentais e por mais de 
70% das exportações brasileiras. Agora 
o País avança em estratégias focadas na 
venda de produtos acabados, cut-to-sizee 
padronizados, cujo valor de comercialização 
é dez vezes maior que o das rochas brutas.
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Parede do Som no Rio
As comemorações dos 450 anos do Rio de Janeiro terão um toque 
canadense. Como parte das festividades programadas pela Cidade 
Maravilhosa será realizado o espetáculo multimídia The Wall of Sound, 
com uma abordagem conceitual e cenográfica jamais vista no País. 
A apresentação, que fez grande sucesso na celebração do 
402º aniversário de Quebec, será adaptada para a realidade 
local. Ao todo, serão 300 artistas no palco, prontos para 
despertar a emoção do público e colocar em primeiro plano 
o melhor da tradição musical e da cultura carioca.
No momento, a equipe responsável pelo projeto está captando recursos 
e negociando patrocínios. Entre outras vantagens, a iniciativa conta com 
incentivos fiscais de até 4% do imposto de renda federal (Lei Rouanet). 

Para saber mais e aproveitar 

a oportunidade de expor 

a sua marca, visite: 

www.parededosom.com 

e www.dufour.tv

Contatos:

DUFOUR Espetáculos e Imagens

E-mail: esohierdubois@dufour.tv

Câmara de Comércio Brasil-Canadá
E-mail: comercial@ccbc.org.br 
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Urbanistas apostam que 
cidades sustentáveis 
e eficientes serão 
aquelas gerenciadas por 
sistemas que antecipem 
problemas urbanos 

Urbanists bet that 
sustainable and 
efficient cities will 
be those managed 
by systems that will 
anticipate urban 
problems

LUCIANA FLEURY

Smart  is 
being sustainable

Inteligente é ser  
sustentável

PRIMEIRO PLANO  FOREGROUND
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Estudos apontam que em 2050 duas a 

cada três pessoas no mundo estarão vi-

vendo em megacidades. Para tornar essa 

concentração possível e gerenciar bem os ser-

viços públicos, urbanistas defendem que a saí-

da é investir em tecnologias conectadas, apro-

veitando o imenso volume de dados disponível 

sobre as pessoas e a maneira como interagem 

e tomam decisões cotidianas. É o conceito de 

“smart cities” que o Canadá adotou com pionei-

rismo e que o Brasil começa a experimentar. 

“Uma gestão centralizada, apoiada por um 

complexo sistema de computadores, ajuda a 

mapear aspectos de infraestrutura, saúde, cli-

ma, mobilidade, riscos e acidentes, entre outras 

variáveis, para mitigar muitos dos problemas do 

dia a dia”, afirma o professor Carlos Leite, do 

curso de Arquitetura e Urbanismo da Universida-

de Presbiteriana Mackenzie. Autor do livro “Ci-

dades sustentáveis, cidades inteligentes”, ele dá 

exemplos do potencial dessas soluções citando 

sistemas que monitoram a vazão da água na re-

de pública e indicam a existência de vazamentos 

ou ainda se a iluminação e o transporte públicos 

estão adequados ao fluxo de pessoas.

AÇÕES ARTICULADAS

Não se trata de algo simples de se implantar. 

“Isso leva tempo, demanda altos investimentos, 

mudanças no modo de pensar a infraestrutura 

e precisa contar com talentos e vontade polí-

tica, pois uma “smart city” depende de pesso-

Uso “inteligente” da tecnologia para questões urbanas 
também surge de moradores, como a utilização 

de aplicativos com GPS
The “smart” use of technology for urban issues 

also comes from residents, for instance, the use of 
applications connected to the GPS

Studies show that by 2050 two out of every three 
people will be living in mega cities. To make 

such concentration possible and to manage public 
services well, urbanists defend the idea that the 
way out is to invest in connected technologies, 
making use of the huge amount of data available 
on people and on how they interact and make 
everyday decisions. This is the “smart city” concept 
that Canada was the first to adopt and which Brazil 
is beginning to experiment. 

“Centralized management, supported by a 
complex computer system, helps to lay-out 
aspects related to infrastructure, health, the 
climate, mobility, risks and accidents, among 
other variables, to mitigate many of the everyday 
problems”, states the professor of the course 
in Architecture and Urbanism of Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, Carlos Leite. The 
author of the book “Sustainable cities, smart 
cities”, he provides examples of the potential of 
such solutions, referring to systems that monitor 
the water flow in the public network and show 
where there are leakages, or even whether the 
public lighting and transportation systems are 
adequate for the flow of people.

COORDINATED ACTIONS
This is not something easy to be implemented. 

“It takes time, requires high investments, changes 
in the way of thinking about infrastructure, 
and it requires talented people and political 
determination. This is so because a smart city 
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as treinadas e habilitadas, que não só saibam 

interpretar as evidências baseadas em dados, 

mas também que utilizem as análises para im-

plementar ações necessárias”, diz John Jung, 

urbanista premiado e presidente cofundador da 

Intelligent Community Forum Foundation. 

A entidade liderada por Jung reúne 126 cida-

des associadas pelo mundo, incluindo 23 cana-

denses e quatro brasileiras (Curitiba, Porto Ale-

gre, Rio de Janeiro e a fluminense Piraí), inte-

ressadas em acompanhar e promover debates, 

trocar experiências e compartilhar boas práticas.

Nascido no Canadá, Jung fez parte da formu-

lação desse conceito quando, ainda nos anos 

1980, pesquisava como a tecnologia, especial-

mente as possibilidades oferecidas pela banda 

larga para a comunicação em tempo real e a 

conexão de pessoas e empresas, poderia ser in-

tegrada ao planejamento urbano. Na década de 

1990, viajou o mundo fazendo palestras e parti-

cipando de discussões sobre o tema. Ele conta 

Toronto was elected the intelligent community of 2014 by the 
Intelligent Community Forum. This distinction has been granted 
annually since 1999 and it is based on a quantitative analysis of 
hundreds of factors, conducted by an international jury comprising 
representatives of ex-intelligent communities of the year, public 
institutions, business leaders, academics, and consultants 
involved in the development of intelligent communities.
Toronto won for its efforts to become a well-equipped city, 
culturally rich, providing a high-quality urban experience. 
The central point is the Waterfront Toronto, the largest urban 
renovation project in North America, which is revitalizing 800 
hectares to offer 40,000 residential units (10% destined to low-
income residents), besides parks and a one million square 
meters large space for businesses and shops, conceived 
according to the highest environmental standards. one of the 
several public-private cooperation initiatives through which the 
city is progressing to a future driven by information technology. 
Rio de Janeiro is one of the candidate cities competing for the 
title in 2015.

COMUNIDADE INTELIGENTE DO ANO INTELLIGENT COMMUNITY OF THE YEAR

Toronto foi eleita a comunidade inteligente de 2014 pelo Intelli-
gent Community Forum. O reconhecimento é dado anualmente 
desde 1999 e é baseado em uma análise quantitativa de dezenas 
de fatores realizada por um júri internacional formado por re-
presentantes de ex-comunidades inteligentes do ano, de órgãos 
públicos, líderes empresariais, acadêmicos e consultores envolvi-
dos no desenvolvimento de comunidades inteligentes.
Toronto venceu por seus esforços para se tornar um município 
bem equipado, rico culturalmente e que proporciona uma expe-
riência urbana de alta qualidade. O ponto central é o Waterfront 
Toronto, maior projeto de renovação urbana da América do Norte, 
que está revitalizando 800 hectares para oferecer 40 mil unidades 
residenciais (10% delas destinadas a moradores de baixa renda), 
além de parques e 1 milhão de metros quadrados de espaço para 
empresas e comércio, concebidos segundo os mais altos padrões 
ambientais. E essa é apenas uma das diversas iniciativas de co-
laboração público-privada por meio das quais a cidade está pro-
gredindo para um futuro movido pelas tecnologias da informação. 
O Rio de Janeiro é uma das cidades-candidatas ao título de 2015.

depends on trained and qualified people, who 
must not only know how to interpret evidence 
based on data, but also how to use analyses to 
implement necessary actions”, says John Jung, 
a distinguished urbanist and the co-founding 
president of the Intelligent Community Forum 
Foundation. 

The entity Jung commands congregates 126 
associated cities around the world, including 23 
in Canada and four in Brazil (Curitiba, Porto Alegre, 
Rio de Janeiro and Piraí in the State of Rio de 
Janeiro). Those cities are/The entity is interested in 
following and promoting discussions, exchanging 
experiences and sharing good practices.

Born in Canada, in the 1980’s Jung took 
part in the formulation of the concept, while 
researching the technology, particularly on 
how the possibilities afforded by broad band 
for real time communication and the linking of 
people and companies could be integrated into 
urban planning. In the 1990’s, he travelled the 
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que Montreal saiu na frente ao criar, em 1998, 

a Cidade Multimídia, a qual comprovou que um 

grande território industrial degradado pode ser 

revitalizado e ocupado por uma atividade econô-

mica criativa e de inovação, funcionando de ma-

neira colaborativa, com um sistema de comuni-

cação ágil e com políticas públicas de incentivo 

e melhoria dos serviços públicos. O exemplo se 

espalhou pelo Canadá, que teve tempo para se 

aprimorar. Em 2014, Toronto foi reconhecida co-

mo a Comunidade Inteligente do Ano pelo Intelli-

gent Community Forum (leia quadro).

Jung conhece também iniciativas brasileiras, 

como o Porto Digital no Recife e os esforços 

em termos de mobilidade eficiente de Curitiba, 

e destaca o Centro de Operações da Prefeitura 

do Rio de Janeiro. Inaugurado em dezembro de 

2010, no bairro carioca Cidade Nova, o centro 

recebe informações em tempo real das conces-

sionárias e instâncias públicas e capta imagens 

de 560 câmeras instaladas nas ruas. Reúne 30 

world making presentations and participating 
in discussions on the subject. Jung states that 
Montreal was the pioneer, having created the 
Multimedia City in 1998, which showed that a big 
degraded industrial area could be revitalized and 
occupied by a creative and innovative economic 
activity, performing in a collaborative manner, with 
a fast communication system and fostering public 
policies and the improvement of public services. 
The example spread across Canada, which in time 
perfected it. In 2014, Toronto was acknowledged 
as the Intelligent Community of the Year by the 
Intelligent Community Forum (read box).

Jung is also familiar with Brazilian initiatives, 
such as the Digital Port of Recife, the efforts 
made for efficient mobility in Curitiba, and he 
highlights the Operations Center of the Municipal 
Government of Rio de Janeiro. Inaugurated in 
December of 2010 in the district of Cidade Nova, 
the center receives information in real time from 
utility companies and public entities by means of 

Centro de Operações 
da Prefeitura do Rio 

de Janeiro recebe 
informações em tempo 

real das concessionárias 
e instâncias públicas 
e capta imagens de 

560 câmeras

The Operations Center 
of the Municipal 

Government of Rio 
de Janeiro receives 

information from utility 
companies and public 

entities in real time and 
generates images by 

means of 560 cameras
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órgãos que monitoram, 24 horas por dia, o co-

tidiano da cidade, integrando as etapas de um 

gerenciamento de crise, desde a antecipação, 

redução e preparação até a resposta imediata 

às ocorrências, como chuvas fortes, deslizamen-

tos e acidentes de trânsito. Os mais de 400 pro-

fissionais envolvidos se revezam em três turnos 

para acionar os órgãos competentes para cada 

tipo de situação identificada. 

Além das iniciativas do poder público, a apli-

cação “inteligente” da tecnologia para questões 

urbanas também surge de seus moradores, 

como quando um motorista usa um aplicativo 

interligado com GPS para fugir de vias conges-

tionadas, lembra o urbanista Carlos Leite.

 

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS

É fácil imaginar o campo de oportunidades de 

geração de negócios que a aplicação prática do 

conceito de “smart cities” promove. E, se em 

um primeiro momento o que surge são nomes 

560 cameras installed in the streets. The facility 
congregates 30 entities that monitor the city’s 
daily routine around the clock, integrating the 
phases of a crisis management scenario, from 
its anticipation, diminishment and preparation, to 
the immediate response to events such as heavy 
rains, landslides and traffic accidents. More than 
400 professionals involved, alternate in shifts to 
get the respective responsible entities to take 
action in each type of situation that comes up.

Carlos Leite reminds us that besides the 
initiatives of public authorities, the “intelligent” 
application of technology to urban issues also 
originates from urban residents, for instance, 
when a driver uses an application linked to the 
GPS, to by-pass traffic jams.

BUSINESS OPPORTUNITIES
It is easy to imagine the scope of opportunities for 

generating business that the smart cities concept 
allows. If in an initial instance names of mega size 
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de megacorporações como IBM, CISCO, Sie-

mens, GE e outras que vêm investindo em sis-

temas robustos e soluções capazes de gerenciar 

grandes volumes de dados, há espaço para em-

presas de todos os tamanhos. “Sei de pequenas 

e médias empresas brasileiras que estão vindo 

para o Canadá apresentar seus produtos e servi-

ços e vice-versa”, diz Jung.

Apresentada como uma forma de melhorar 

significativamente a vida das pessoas no meio 

urbano, a smart city também é alvo de críticas 

pela perda de privacidade inerente à coleta de 

dados dos hábitos de seus cidadãos e pelo fato 

de disponibilizar essas informações, pessoais e 

públicas, a empresas privadas. “Há quem veja 

nisso um grande perigo, inclusive para a sobe-

rania nacional. Haverá ainda muita polêmica e a 

sociedade terá de se posicionar sobre os limites 

necessários, mas eu acredito que se trata de um 

caminho sem volta e que haverá uma acomoda-

ção dessas questões no futuro”, prevê Leite. 

companies such as IBM, CISCO, Siemens, GE and 
others comes to mind, all of which are investing 
in robust systems and in solutions capable of 
managing large volumes of data, there is also room 
for companies of all sizes. “I know of small and 
medium size Brazilian companies that are coming 
to Canada to show their products and services and 
vice-versa”, says Jung.

Presented as a means to improve people’s lives 
significantly in an urban setting, a smart city is also 
the object of criticism due to the loss of privacy 
inherent to the collecting of data on citizens’ habits, 
and also because of the fact that such data, whether 
of a personal or public nature, is made available to 
private companies. “There are people who see this 
as a great danger, also from the point of view of 
national sovereignty. There are bound to be polemic 
discussions and society will have to position itself 
with respect to the necessary limits, but I believe 
it’s a path of no return and that these issues will 
eventually be settled”, predicts Leite.
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Para ir já
Está na hora de curtir o inverno canadense. 
E ele ganha um charme especial na região 
da cidade de Quebec, capital da província de 
mesmo nome e cidade mais antiga do Canadá

It is time to enjoy the Canadian winter, with its 
unique charm in the region around the city of 
Quebec, the capital of the province with the same 
name, and Canada’s oldest city

TURISMO  TOURISM

ESTELA CANGERANA

Let´s go
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O inverno rigoroso, tão distante da realida-

de dos brasileiros, pode ser também uma 

grande oportunidade para se divertir. E os 

canadenses conhecem essa verdade como nin-

guém. Prova disso é o incrível hotel de gelo, que 

surpreende a cada ano, e o carnaval da cidade de 

Quebec, o maior festival de inverno do mundo. Es-

sas duas atrações fazem parte dos destaques desta 

edição da série que a Brasil-Canadá está publican-

do sobre as Experiências Únicas Canadenses, uma 

coletânea de 41 exclusividades do país que devem 

ser vivenciadas ao menos uma vez na vida, selecio-

nadas pela Comissão Canadense de Turismo.

AVENTURA URBANA NO GELO

São apenas três meses por ano de disponibilida-

de. E nunca é igual de um ano para o outro. O hotel 

de gelo é reerguido a cada inverno com toneladas 

de gelo e neve, mas seu projeto é sempre dife-

rente, de acordo com o arquiteto escolhido para a 

temporada, que muda também a cada ano. Des-

de o lobby, o turista depara com toda a decoração 

feita de gelo, com estátuas, pilares e candelabros 

únicos e temporários. O clima se completa com um 

drinque servido em taças esculpidas na água em 

seu estado sólido e tomado no Ice Bar, com mesas 

e bancos também de gelo. Vista roupas quentes, 

porque o ambiente é mágico, mas até as suítes 

temáticas são decoradas com móveis do mesmo 

material. Para descansar, elas possuem sacos de 

dormir térmicos. À noite é possível mergulhar em 

uma banheira de água quente sob a luz das estre-

las, ou aproveitar o spa local. 

Quando ir: de janeiro a março. 

Onde: cidade de Quebec (Quebec). 

FESTIVAL DE INVERNO CANADENSE

Já pensou em passar um carnaval diferente? 

O de Quebec, que tem o urso Bonhomme como 

mascote, é o maior festival de inverno do mundo. 

A alegria contagiante é igual à de outros lugares do 

planeta. As pessoas dançando e cantando pelas 

ruas da área antiga da cidade também. Mas lá há 

T he harsh winter, so distant from Brazilians’ 
reality, can actually be a great opportunity 

to have fun. The Canadians know this like nobody 
else. Proof hereof is the amazing ice hotel, an 
every-year surprise, and carnival in the city of 
Quebec, the world’s biggest winter festival. These 
two attractions are the highlights of this edition 
of the series Unique Canadian Experiences that 
Brasil-Canadá is publishing, a compilation album 
with 41 exclusive features on Canada one should 
experience at least once in a lifetime, selected by 
the Canadian Tourism Commission.

URBAN ADVENTURE ON ICE
Available only three months in a year, and 

never is one year the same as any other. The ice 
hotel is rebuilt every winter with tons of ice and 
snow, but its design is always different, accord-
ing to the architect chosen for the season, who 
is also a different person every year. Beginning in 
the lobby, tourists get to see the entire decoration 
in ice, with statues, columns and unique tempo-
rary chandeliers. The welcoming atmosphere is 
accomplished with drinks served in “glasses” 
sculptured in solid-state water and consumed at 
the Ice Bar, with tables and seats also made of 
ice. Put on warm clothes, because the environ-
ment is magic, with even the thematic suites 
decorated with “furniture” made of the same ma-
terial. To rest, make use of heated sleeping bags. 
At night, enjoy a hot-water tub bath, brightened 
by a star-sprinkled sky, or just enjoy the local spa. 
When to go: from January to March. 
Where: city of Quebec (Quebec). 

CANADIAN WINTER FESTIVAL
Have you ever thought about enjoying a differ-

ent carnival? The one in Quebec, whose mascot is 
the Bonhomme bear, is the world’s biggest winter 
festival. The contagious enjoyment is like every-
where else around the globe, also with people 
dancing and singing in the streets of the old part 
of the city. However, there are attractions one will 
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atividades que você não encontrará em nenhum 

outro carnaval, como a corrida de canoas pelo con-

gelado rio St. Lawrence, a competição das maiores 

esculturas de neve, as corridas de trenós puxados 

por cães, rafting nas encostas cobertas de neve e a 

parada noturna. O aroma do maple syrup aquecido 

nas ruas ainda é inconfundível. Para quem prefere 

algo mais tranquilo, a dica é jantar em um dos res-

taurantes de comida típica ou passear de charrete 

contemplando as estrelas.

Quando ir: final de janeiro, começo de fevereiro.

Onde: cidade de Quebec (Quebec). 

VIAGEM PELA GASTRONOMIA DE QUEBEC

Uma deliciosa aula prática de cultura e história 

franco-canadenses espera o visitante durante a via-

gem gastronômica por Quebec. Através da história 

de cada prato, é possível aprender muito sobre as 

influências dos ameríndios, britânicos e franceses. 

Presença obrigatória no roteiro, e no cardápio, os 

famosos queijos de Quebec e os deliciosos vinhos 

canadenses agradam aos paladares mais exigen-

tes. Com a ajuda de um guia local, e aprendendo 

sobre os costumes e as tradições quebequenses, 

o passeio pelas fortificações e pelas ruas da cidade 

Durante o Festival de 
Inverno Canadense, 

o carnaval da cidade 
de Quebec, a alegria 
contagiante é igual à 

de outros lugares 
do planeta 

During the Canadian 
Winter Festival, 

in the carnival of 
the city of Quebec, 

the contagious 
enjoyment is like 
everywhere else 

around the globe 

not find in any other carnival, such as the canoe 
race on the frozen waters of the St. Lawrence 
River, the biggest sculptures-in-ice competition, 
dog sleigh races, rafting on the snow-covered 
slopes, and the nighttime parade. The hot maple 
syrup aroma in the streets is unmistakable. For 
those wanting something more relaxing, the tip 
is to dine in one of the typical food restaurants, or 
to go on a carriage ride contemplating the stars.
When to go: end of January, beginning of February
Where: city of Quebec (Quebec). 

A TRIP THROUGH THE GASTRONOMY OF QUEBEC
A delightful practical experience in French-Ca-

nadian culture and history awaits visitors during 
a gastronomic trip through Quebec. Through the 
history of each dish, one can learn a lot about the 
influences of Native Americans, the British and 
the French. A must-presence on the tour and on 
the menu are the famous Quebec cheeses, and 
the delicious Canadian wines appeal even to the 
most demanding tastes. With help from a local 
guide, while learning about mores and traditions 
of Quebec, the trip to the fortifications and along 
the streets of the old part of the city becomes 
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Aulas práticas de 
cultura e história 
franco-canadenses 
esperam o visitante 
durante a viagem 
gastronômica por 
Quebec

A practical 
experience in 
French-Canadian 
culture and 
history awaits 
visitors during a 
gastronomic trip 
through Quebec

antiga fica ainda mais atraente. Vale a pena passar 

pelo belo Hotel Fairmont Chateau Frontenac.

Quando ir: o ano todo, exceto dia 25 de janeiro. 

Onde: cidade de Quebec (Quebec). 

O LITORAL DE CHARLEVOIX, DE TREM

Lindas paisagens, muitas histórias, cidades 

encantadoras e boa comida esperam os passa-

geiros do trem que faz a jornada pela lendária 

região canadense de Le Massif de Charlevoix. No 

trajeto de 140 quilômetros se revelam detalhes 

sobre o rio St. Lawrence, se descobre sobre o 

viajante francês Jacques Cartier, que explorou a 

área em 1534, e descortinam-se peculiaridades 

da região. São encantos como os da pequena ci-

dade de Baie St. Paul, que respira arte por todos 

os lados e atrai turistas pelas casas de telhados 

coloridos e as muitas galerias. Para relaxar, um 

passeio é uma pedida certeira. 

Quando ir: de fevereiro a abril. 

Onde: cidade de Quebec, La Malbaie (Quebec). 

Na próxima edição, conheça as experiências úni-

cas de Montreal, a maior cidade da província de 

Quebec, e de sua região.

even more attractive. It is worthwhile to go to see 
the beautiful Hotel Fairmont Chateau Frontenac.
When to go: all year round, except on January 25.
Where: city of Quebec (Quebec). 

THE SHORES OF CHARLEVOIX, BY TRAIN
Beautiful scenery, many stories, amazing cities 

and good food await the passengers of the train 
that runs through the legendary Canadian region 
of Le Massif de Charlevoix. On the 140-kilometer 
tour, details about the St. Lawrence River unveil, 
one discovers information about the French trav-
eler Jacques Cartier, who explored the region in 
1534, and the region’s peculiarities unfold. There 
are charms such as the small village of Baie St. 
Paul, where one breathes art all over the town, 
and tourists are attracted to see the houses with 
their colorful roofs and the many galleries. To 
rest, an outing there is a sure pick. 
When to go: from February to April. 
Where: city of Quebec, La Malbaie (Quebec). 

In the next edition, get to know the unique experi-
ences in Montreal, the largest city in the province 
of Quebec and the surrounding region.
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Desde o ano passado, algumas mudanças facilitaram 
e agilizaram os processos de concessão de vistos para 
o Canadá, mas eles ainda são necessários para quem 
deseja entrar no país. Para evitar imprevistos na hora 
de viajar, conheça os tipos de vistos mais utilizados e o 
processo para obtê-los

Since last year, certain changes made the visa 
issuance procedure for Canada easier and faster, 
but a visa is still required for entry to the country. To 
avoid unpleasant surprises when travelling, become 
familiar with the more common types of visas and the 
procedures to obtain them

No red tape

Sem 
burocracia

EM FOCO  IN FOCUS 
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C anada is very welcoming to foreigners and 
to Brazilians in particular. Every year, more 

than 35 million people from all over the world 
visit the country, for tourism, study or business, 
or simply to meet friends and relatives. But, 
before travelling, it is important to understand 
the procedures, not to be taken by surprise upon 
arrival. Canada requires Brazilians to have a visa, 
so it is essential to know which type is the most 
adequate for your trip to the country. The good 
news is that, since last year, certain changes made 
the issuance of the document quicker and simpler.

The first change was the exemption from 
submitting financial statements in the visa 
application procedure, for all individuals who 
travelled to Canada or the United States in the last 
ten years and can submit proof thereof by showing 
visas or stamps in the passport.

Another novelty was the number of entries 
allowed with a temporary resident visa. 
Previously, the applicant could only choose 
between the authorization for a single entry or 
multiple entries, with each of the two modalities 
priced differently. Now, the visitor visa is for 
multiple entries and it is valid for as long as the 
passport is. Thus, it is also 35% cheaper. 

The temporary resident visa is the one valid for 
visitors in general (tourist, business, participants 
in congresses, transit passengers etc.) and it is 
the most usual type for who intends to travel. 
The temporary resident (visitor) visa is also 
appropriate for students who will take courses 
not exceeding six month duration periods. On the 
other hand, those students who will take courses 
or participate in college exchange programs, for 
periods longer than six months, are required to 
obtain a “study permit”. 

It is important to emphasize that if studies 
include a work period, then a “study permit” is 
also required, even for courses lasting less than 
six months. For people who will work temporarily, 
there is a specific type of visa, a “work permit”.

O Canadá é muito receptivo aos estrangei-

ros e, em especial, aos brasileiros. Todos 

os anos, mais de 35 milhões de pesso-

as de todo o mundo visitam o país, para turismo, 

estudos, negócios ou simplesmente rever amigos 

e parentes. Mas, antes de viajar, é importante 

conhecer os trâmites para evitar imprevistos na 

chegada. O Canadá exige visto para brasileiros e 

é fundamental saber qual tipo é o mais adequado 

para a sua ida ao país. A boa notícia é que, desde 

o ano passado, algumas mudanças agilizaram e 

simplificaram a emissão do documento.

A primeira delas foi a isenção da apresentação 

de documentos financeiros no processo de requi-

sição do visto para pessoas que já viajaram para o 

Canadá ou para os Estados Unidos nos últimos dez 

anos e podem comprovar isso através de vistos ou 

carimbos no passaporte (atual ou anterior).

Outra novidade foi a alteração no número de en-

tradas permitido pelo Visto de Residente Temporá-

rio. Antes, o requerente podia optar pela autoriza-

ção para apenas uma entrada ou para múltiplas, 

e os preços das duas modalidades eram distintos. 

Agora, o visto de visitante é de múltiplas entradas e 

válido pelo período de duração do passaporte. Com 

isso, também acabou ficando 35% mais barato. 

O Visto de Residente Temporário é o visto para 

visitantes em geral (turismo, negócios, participação 

em congressos, trânsito etc.) e representa a moda-

lidade mais procurada por quem pretende viajar. O 

Visto de Residente Temporário (visitante) é também 

o tipo adequado para aqueles estudantes que farão 

cursos que não excedam seis meses de duração. 

Já para aqueles que farão cursos ou intercâmbio 

universitário por período superior a esse período, é 

necessário obter a Permissão de Estudos. 

 É importante salientar que se os estudos in-

cluem um período de trabalho, também é preciso 

uma Permissão de Estudos, mesmo para cursos 

de menos de seis meses. Para quem vai trabalhar 

temporariamente, há também um tipo específico 

de visto, a Permissão de Trabalho.
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Em todos os casos, recomenda-se que a solicita-

ção do visto de entrada seja feita com pelo menos 

seis semanas de antecedência da viagem. O prazo é 

uma medida de segurança,  pois na maioria das ve-

zes o processo de emissão é rápido. De acordo com 

o Consulado-Geral do Canadá em São Paulo, o tem-

po estimado para  a emissão do Visto de Residente 

Temporário, para quem viaja a negócios, é de quatro 

dias úteis e, para quem viaja com outros objetivos, 

dez dias. As permissões de estudos ou de trabalho 

levam cerca de 20 dias úteis para ficarem prontas. 

Nos últimos meses, porém, os vistos vêm sendo 

emitidos em prazos menores que os estimados.

A eficiência e a rapidez na análise dos vistos se 

devem ao moderno processo utilizado pelo governo 

do Canadá, que está em aprimoramento constante 

para promover melhorias no atendimento. Os pedi-

dos de visto podem ser feitos on-line, diretamente 

no site do Departamento de Cidadania e Imigração, 

ou por meio de um dos três Centros de Solicitação 

de Vistos para o Canadá  (CVAC) nas cidades de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Os CVACs 

recebem pedidos de visto tanto pessoalmente 

(sem necessidade de agendamento) de segunda 

a sexta-feira das 9h às 18h, como pelo correio.

Para saber mais:

• Para fazer pedidos de visto diretamente no site 

In all cases, it is recommended that the 
entry visa application be submitted at least six 
weeks prior to the date of travel. This period is 
a precaution, because in most cases the visa 
issuance procedure is quick. According to the 
Canadian Consulate-General in São Paulo, the 
time estimated for the issuance of a visa for a 
temporary resident, for someone who travels on 
business, is four work days, and for those who 
travel for other reasons, ten days. Study or work 
permits require about 20 work days for issuance. 
In recent months, however, visas have been issued 
in periods much shorter than those expected.

The efficiency and celerity in analyzing visa 
applications is due to the modern process used 
by the Canadian government, which is constantly 
improving its services. Visa applications can be 
submitted online, directly on the website of the 
Department of Citizenship and Immigration, or 
through one of the three Canada Visa Application 
Centers (CVACs) in the cities of São Paulo, Rio 
de Janeiro and Brasília. The CVACs receive visa 
applications in person (no need to schedule 
appointments), from Mondays to Fridays, from 
9 a.m. to 6 p.m., or by mail.

FOR MORE INFORMATION:
To submit applications directly to the Canadian 
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Express Entry

Para quem não quer apenas viajar para o Canadá, mas gostaria 

de morar lá, também há novidades importantes. Desde o dia 1º 

de janeiro deste ano, o Departamento de Cidadania e Imigração 

(CIC) colocou no ar seu novo sistema eletrônico, o Express Entry. 

O sistema vai agilizar e facilitar os processos de imigração em 

sintonia com programas econômicos de imigração já existentes.

Por ele, os candidatos a imigrante podem se inscrever gratuita-

mente, e preencher um perfil com suas qualificações (incluindo 

nível de conhecimento em línguas, formação profissional e área 

de atuação, entre outras coisas). Empresas canadenses que 

queiram recrutar estrangeiros poderão utilizar o sistema, que 

permitirá o cruzamento das informações dos candidatos com 

as necessidades dos empregadores. Conheça mais detalhes do 

Express Entry no site (em inglês) do CIC, em:

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/express/express-en-

try.asp

Express Entry

For those individuals who not only want to travel to Canada, 

but also want to live in the country, there are also important 

novelties. Since January 1 of this year, the Department of Citi-

zenship and Immigration (CIC) has aired its new electronic sys-

tem, the Express Entry. The system will expedite and facilitate 

immigration processes, fine-tuned with immigration economic 

programs already in place.

Accordingly, immigration candidates can register free-of-

-charge and fill-out a qualification profile (including language 

proficiency, professional education and field of work, among 

others). Canadian companies seeking to hire foreigners can 

use the system, which allows cross-referencing information on 

candidates with employers’ requirements. See more details 

about the Express Entry on the CIC website (in English), at:

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/express/express-en-

try.asp

do setor de imigração do governo do Canadá: 

http://www.cic.gc.ca/english/my_application/

apply_online.asp?s=1

• Informações sobre os pedidos de visto através 

dos CVAC (contato, documentos necessários, 

taxas, informações sobre os processos, rastre-

amento dos pedidos): http://www.vfsglobal.ca/

Canada/brazil/index.html 

• Página do setor de vistos do Consulado-Geral 

do Canadá em São Paulo: http://www.cana-

dainternational.gc.ca/brazil-bresil/visas/index.

aspx?lang=por&menu_id=38

• Relação de documentos exigidos para soli-

citar Visto de Residente Temporário: http://

www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil/

visas/52_1.aspx?lang=por

• Relação de documentos para solicitar Permis-

são de Estudos: http://www.canadainternational.

gc.ca/brazil-bresil/visas/53_1.aspx?lang=por

• Pedir a Permissão de Trabalho: http://www.cic.

gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5488E.pdf 

government’s immigration department: http://
www.cic.gc.ca/english/my_application/apply_
online.asp?s=1

Information about visa applications through 
the CVACs (contact, required documents, fees, 
information about processes, follow-up of 
applications): http://www.vfsglobal.ca/Canada/
brazil/index.html 

Webpage of Canada’s Consulate-General in São 
Paulo: http://www.canadainternational.gc.ca/
brazil-bresil/visas/index.aspx?lang=por&menu_
id=38

List of documents required for a Temporary 
Resident Visa: 

http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-
bresil/visas/52_1.aspx?lang=por

List of documents to request a Study Permit: 
http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-
bresil/visas/53_1.aspx?lang=por

Request a Work Permit: http://www.cic.gc.ca/
english/pdf/kits/forms/IMM5488E.pdf 
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Para garantir atividades e enfrentar questões 
ambientais críticas, como a escassez de recursos 
hídricos, mineradoras devem adotar práticas 
sustentáveis e inovadoras 

To assure continuity of activities and to face critical environmental issues, 
such as the lack of hydric resources, mining companies must adopt 
sustainable and innovative practices.

Challenging initiatives

Iniciativas
desafiadoras
ELIANA HABERLI
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Os compromissos com a sustentabilidade 

ambiental na indústria mineradora, que 

vêm se intensificando há mais de uma dé-

cada, foram testados por duas grandes adversida-

des em 2014 – a escassez de recursos hídricos no 

Sudeste brasileiro e a maior pressão por rentabili-

dade do setor exportador diante de um quadro de 

preços internacionais em baixa. A atividade mine-

radora necessita de água como recurso fundamen-

tal, e a rentabilidade menor, em princípio, diminui a 

disponibilidade de recursos para programas como 

os de defesa ambiental. Mas o Instituto Brasileiro 

da Mineração (Ibram) afirma que os programas de 

sustentabilidade não serão prejudicados pela situ-

ação econômica pontual, uma vez que foram cria-

dos com mentalidade de longo prazo.

T he mining industry’s commitments to 
environmental sustainability, which have 

been intensifying for more than a decade, were 
challenged by two major adversities in 2014 – the 
lack of hydric resources in southeastern Brazil 
and than increased pressure for profitability in the 
industry’s exports, in view of a low international 
price scenario. The mining activity requires water 
as an essential resource and the lesser profitability, 
in principle, reduces the availability of funds for 
programs such as for environmental protection. 
However, the Brazilian Mining Institute (IBRAM) 
states that sustainability programs will not be 
affected by an untimely economic situation, given 
that they were created in a long-term perspective.

The issue of hydric resources is among the most 
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important to be discussed in 2015, says Cláudia 
Salles, the Institute’s environmental affairs 
manager. “IBRAM’s policy is to strengthen the 
mining industry’s representativeness in all forums 
in which discussions take place on issues such as 
the National Hydric Resources Policy at federal 
level and Basin Management Policies at state level, 
says Salles. “The activity is in fact highly dependent 
on water, but the current practice entails a high 
degree of reutilization.”

IBRAM, which in 2000 implemented the Special 
Program for Hydric Resources, is updating and 
reviewing the planning. “There are exemplary 
projects showing progress of sustainability in some 
of the production centers, such as Brumadinho, 
under the responsibility of Vale, and in the 
“Triângulo Mineiro” region, under the responsibility 
of Votorantim Metais”, says Salles. “In the mining 
of iron, the industry’s flagship product, water is 
typically recycled at a rate of 80% and only 20% 
comes from rivers. There are also several ‘zero 
disposal’ projects, i.e., that fully recycle the water 
taken from the environment”, adds Salles. The 
environmental agent also mentioned the expansion 

A questão dos recursos hídricos está entre as 

mais importantes a serem debatidas em 2015, diz 

Cláudia Salles, gerente de Assuntos Ambientais 

do instituto. “O Ibram tem por diretriz fortalecer a 

representação do setor de mineração em todos 

os fóruns onde são debatidas questões como a 

Política Nacional de Recursos Hídricos (federal) e 

as políticas de gestão de bacias (estaduais)”, ob-

serva. “A atividade é realmente muito dependente 

de água, mas a praxe, hoje, é de um alto reúso.”

O Ibram, que implantou o Programa Especial de 

Recursos Hídricos em 2000, está atualizando e re-

forçando o planejamento. “Há projetos exemplares 

de avanço da sustentabilidade em alguns polos 

produtores, como Brumadinho, de responsabili-

dade da Vale, e Triângulo Mineiro, da Votorantim 

Metais”, diz Cláudia. “A tipologia da mineração de 

ferro, que é o carro-chefe do setor, é de 80% de re-

ciclagem da água e só 20% de retirada dos rios. E 

há diversos projetos de ‘descarte zero’, ou seja, que 

garantem a devolução integral da água retirada do 

ambiente”, acrescenta. A agente ambiental men-

ciona também que o projeto de ampliação da pro-

dução de ferro em Carajás, no Pará (Carajás S11D, 
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Mineração Maracá 
Indústria e Comércio 
(MMIC), da Yamana, 

foi eleita pela Dupont 
a mineradora com 
as melhores ações 
na categoria Saúde 

e Segurança do 
Trabalhador  

Mineração Maracá 
Indústria e Comércio 

(MMIC), of Yamana, was 
elected by Dupont as 
the mining company 

with the best initiatives 
in the category Worker 

Health and Safety   
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da Vale), com previsão de iniciar a produção em 

2016, introduz a “mineração a seco”, um processo 

que usa a umidade do próprio minério. 

Práticas agressivas como o descarte de água 

com materiais pesados não ocorrem no universo 

representado pelo Ibram, composto pelas 150 

maiores empresas de mineração, em um total de 

quase 7 mil existentes no País, afirma Cláudia. “A 

adoção dos princípios de sustentabilidade é mais 

difícil em setores com maior capilaridade. A água, 

na verdade, é uma outorga, uma concessão. Em 

muitas empresas, considera-se mais barato pagar 

pela água do que investir em um processo de reúso 

ou em uma bomba mais eficiente”, explica. 

Cláudia destaca que os programas de gover-

nança de recursos hídricos nas grandes empresas 

estão fundamentados sobre três pilares: a promo-

ção da educação, a busca de eficiência hídrica 

dos processos industriais e a gestão integrada.

Além dos recursos hídricos, outro assunto que 

continuará ocupando a agenda do setor são os 

programas de boas práticas de Saúde e Seguran-

ça Ocupacional e o incentivo ao desenvolvimento 

of the iron production project in Carajás, in the 
State of Pará, (Carajás S11D, of Vale), estimated 
to come on stream in 2016, which introduces the 
“dry mining” process, in which humidity of the ore 
itself is used. 

Aggressive practices such as the disposal of 
water containing heavy materials do not occur in 
the realm of IBRAM associates, the 150 largest 
mining companies, says Salles. “The adoption 
of sustainability principles is more difficult in 
industries with higher degrees of capillarity. 
Actually, water is a grant, a concession. In many 
companies, it is cheaper to pay for water than to 
invest in a reutilization process or in a more efficient 
pump”, explains Salles. 

She points out that the hydric resources 
governance programs in the large companies are 
based on three pillars: fostering education, the 
quest for hydric efficiency of industrial processes 
and integrated management.

Besides hydric resources, another theme 
that will be on the industry’s agenda are good 
practices programs for health and occupational 

Yamana também foi a 
mais bem conceituada 
mineradora na 
primeira edição do 
prêmio Green Mine, 
elaborado pela revista 
In the Mine

Yamana was also the 
most distinguished 
mining company 
in the first edition 
of the Green Mine 
award, afforded by the 
magazine In the MineFO
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Para Cláudia Salles, 
gerente de Assuntos 

Ambientais do Ibram, 
questão dos recursos 
hídricos está entre as 

mais importantes a 
serem debatidas 

em 2015

For Cláudia Salles, 
Environmental Affairs 

manager at IBRAM, 
the issue of hydric 

resources is among the 
most important to be 

discussed 

das comunidades próximas aos locais de extração. 

Em cooperação com órgãos do governo e com a 

Confederação Nacional da Indústria, o Ibram tam-

bém participará de fóruns sobre baixa emissão 

de carbono e dos preparativos para a conferência 

das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, a 

COP 21, a ser realizada em Paris neste ano.

Comunidades 

O Ministério de Minas e Energia (MME) destaca 

a importância das iniciativas de defesa ambiental 

aliadas à integração com comunidades locais. O 

secretário de Geologia, Mineração e Transformação 

Mineral do ministério, Carlos Nogueira, afirma que 

“o licenciamento ambiental deve considerar, além 

dos aspectos puramente ambientais, os econômi-

cos e os sociais da sustentabilidade, incluindo o 

desenvolvimento social, o combate à pobreza e a 

instalação de infraestrutura para garantir a todos 

uma melhor qualidade de vida”. 

A diretora de Meio Ambiente da Vale, maior pro-

dutora de minério de ferro do mundo, Gleuza Je-

sué, diz que a preocupação ambiental é vital e está 

totalmente incorporada aos negócios da empresa. 

Ela ressalta que “não dá para pensar na ampliação 

de uma mina antiga ou entrar com um projeto novo 

sem considerar a questão ambiental”. 

Gleuza diz que a Vale alavancou muito os pro-

cessos de controle ambiental, adotando sistemas 

internos pioneiros, como o guia de meio ambien-

te e licenciamento para a capacitação das equi-

pes. A diretora cita ainda que a taxa de reutili-

zação de água nas operações é de 75%, o que 

significa que a empresa deixa de captar 1 bilhão 

de metros cúbicos por ano. Ao todo, a Vale aplica 

anualmente mais de US$ 1 bilhão em ações am-

safety and incentives for the development of 
communities located close to extraction sites. In 
cooperation with governmental entities and the 
National Confederation of Industry, IBRAM will 
also participate in forums discussing low carbon 
emissions and the preparations for the United 
Nations conference on climate change, COP 21, 
this year to take place in Paris.

Communities 
The Ministry of Mines and Energy (MME) 

emphasizes the importance of environmental 
protection initiatives, in combination with the 
integration of local communities. The Ministry’s 
secretary for Geology, Mining and Mineral 
Transformation, Carlos Nogueira, states that “the 
environmental licensing must consider, in addition 
to purely environmental aspects, those related to 
the economy and social aspects of sustainability, to 
fighting poverty and the necessary infrastructure, 
to assure all beneficiaries a better quality of life.” 

The director for the Environment at Vale, the 
world’s largest iron ore producer, Gleuza Jesué, 
says the environmental concern is vital and that 
it is fully integrated into the company’s business. 
She emphasizes that “one cannot think in terms of 
expanding an old mine or entering into a new project 
without considering the environmental issue”. 

Jesué said that Vale greatly enhanced 
environmental control processes, using pioneer 
internal systems, such as the guide on the 
environment and environmental licensing, to qualify 
the teams. The director also mentioned that the 
water reutilization rate in the company’s operations 
is 75%, meaning that Vale foregoes sourcing 1 
billion cubic meters per year. In total, Vale invests 

Preocupação ambiental é vital e está totalmente 
incorporada aos negócios da empresa

Environmental concern is vital and it is fully 
integrated into the company’s business
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Atividade mineradora 
necessita de água como 
recurso fundamental, e 
a rentabilidade menor 
diminui a disponibilidade 
de recursos para 
programas como os de 
defesa ambiental

The mining activity 
needs water as an 
essential input, and 
lesser profitability 
diminishes the 
availability of funds for 
programs such as the 
one for environmentalFO
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more than US$ 1 billion annually in environmental 
initiatives which include, besides the rational use of 
water, objectives such as the reduction in residue 
generation, waste material and rejects. 

The concerns 
Although the environmental fundaments are 

viewed as untouchable by industry representatives, 
the concern with profitability is great. Prices of the 
iron ore commodity dropped from US$ 135 per ton 
at the end of 2013 to about US$ 70 in December of 
last year, the lowest level in five years.

The Ministry of Industry and Foreign Trade 
(MDIC) does not project an iron ore price recovery 
in 2015. “Prices will be below the levels practiced 
in 2014”, said the Ministry’s secretary for Foreign 
Trade, Daniel Godinho. 

Towns where mining is an important source of 
revenue already suffer from the decline in income. 
They receive transfers from CFEM – the Financial 
Compensation for Mineral Exploration entity. In 
CFEM’s national calculation, in relation to R$ 1.573 
billion between January and November of 2014, 
there was a 28.9% reduction compared with 2013 
(R$ 2.213 billion), in the most recent data available 
at the National Mineral Production Department 
(DNPM/MME). 

bientais, incluindo, além do uso racional da água, 

objetivos como redução de geração de resíduos, 

de estéril e de rejeitos. 

Preocupações 

Embora os fundamentos ambientais sejam 

considerados intocáveis pelos representantes do 

setor, a preocupação com a rentabilidade é gran-

de. A cotação da commodity minério de ferro caiu 

de US$ 135 por tonelada no final de 2013 para 

cerca de US$ 70 em dezembro passado, o menor 

patamar em cinco anos.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (Mdic) não prevê a recupera-

ção dos preços do minério de ferro em 2015. 

“Eles devem se situar abaixo dos níveis pratica-

dos em 2014”, disse em janeiro o secretário de 

Comércio Exterior do ministério, Daniel Godinho. 

Os municípios onde a mineração é fonte impor-

tante de recursos já sofrem queda de receita. Eles 

recebem repasses da Compensação Financeira 

pela Exploração Mineral (Cfem). Na apuração na-

cional da Cfem, de R$ 1,573 bilhão entre janeiro 

e novembro de 2014, a redução foi de 28,9%, em 

relação ao montante obtido em 2013 (R$ 2,213 

bilhões), no último dado disponível do Departamen-

to Nacional de Produção Mineral (DNPM/MME). 
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Boas práticas
Os ganhadores do Prêmio Melhores Práticas 

em Saúde e Segurança do Trabalho, promovi-

do pelo Ibram, por meio do Programa Especial 

de Saúde e Segurança na Mineração, com 

patrocínio do Sesi/CNI, foram conhecidos em 

dezembro em solenidade realizada na Federa-

ção das Indústrias de Minas Gerais. 

Na categoria Atendimento às Emergências fo-

ram premiadas a Mineração Rio do Norte, a 

Votorantim Metais e a Yamana Gold. Na ca-

tegoria Sistemas de Comunicação de SST Efi-

cazes Utilizados nas Operações de Trabalho, 

foram premiados projetos da Samarco Mine-

ração, da AngloGold Ashanti e da Usiminas. E 

na categoria Sistemas Eficazes de Capacitação 

de Trabalhadores levaram as condecorações a 

Anglo American, a Vale e a Yamana Gold.

A Yamana foi também destacada recente-

mente pelas ações da Mineração Maracá, 

eleita pela Dupont como a mineradora com 

as melhores ações na categoria Saúde e 

Segurança do Trabalhador. “Ficamos orgu-

lhosos com o reconhecimento de nossos rí-

gidos processos, além da implementação de 

programas que visam ao monitoramento e o 

atendimento às normas”, informa o gerente 

de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Co-

munidades da empresa, Guilherme Araújo. 

Em junho, a empresa foi também a mais bem 

conceituada mineradora na primeira edição 

do prêmio Green Mine, elaborado pela revista 

In the Mine, sendo escolhida em quatro das 

doze categorias. Em seguida, foi agraciada 

nas categorias Responsabilidade Social e 

Gestão Integrada pelo II Prêmio Nacional de 

Sustentabilidade Legal, da Verde Ghaia. E foi 

ainda agraciada pela segunda vez consecu-

tiva no Guia Exame de Sustentabilidade de 

2014, pelo aumento da eficiência e redução 

no consumo de diesel e energia elétrica.

Good practices
The winners of the IBRAM-promoted Award 

for Best Practices in Health and Labor Safety, 
through the Special Program for Health and 
Safety in Mining, sponsored by SESI/CNI, were 
announced in December in a solemn event at the 
Federation of Industry of Minas Gerais. 

In the category Emergency Services the award 
went to Mineração Rio do Norte, Votorantim 
Metais and Yamana Gold. In the category 
Efficient Communication Systems for Safety and 
Health at Work Used in Labor Operations the 
award-winning projects were those of Samarco 
Mineração, AngloGold Ashanti and Usiminas. 
In the category Efficient Systems for Worker 
Qualification, Anglo American, Vale and Yamana 
Gold took home the condecorations.

Yamana was recently honored for the initiatives 
of Mineração Maracá, elected by Dupont as the 
mining company with the best initiatives in the 
category Worker Health and Safety. “We were 
proud to have been acknowledged for our rigorous 
processes, in addition to the implementation of 
programs conceived for monitoring compliance 
with the norms”, informed the company’s 
manager for Safety, Health, the Environment 
and Communities, Guilherme Araújo. 

In June, the company also stood-out as the 
most renowned mining company in the first 
edition of the Green Mine award, afforded by 
magazine In the Mine, having been selected in 
four out of the twelve categories. Subsequently, 
it was also distinguished by Verde Ghaia with 
the II National Award for Legal Sustainability 
in the categories Social Responsibility and 
Integrated Management. Furthermore, the 
company was distinguished in the 2014 edition of 
Guia Exame de Sustentabilidade, for the second 
consecutive time, for the increase in efficiency 
and the reduction in consumption of diesel oil 
and electric energy.
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Levantamento nacional
Os efeitos da mineração sobre o patrimônio 

natural e a vida das populações que vivem 

em regiões mineradoras foi o tema de uma 

pesquisa realizada pelo Centro de Tecnologia 

Mineral (Cetem), em 22 Estados brasileiros 

e que resultou no livro Recursos Minerais e 

Comunidade: Impactos Humanos, Socioam-

bientais e Econômicos, lançado em novem-

bro último. O livro retrata o setor mineral (mi-

neração, metalurgia e transformação mineral 

de não metálicos), com foco 

na necessidade da adoção de 

práticas sustentáveis.

“O objetivo é sensibilizar a to-

dos sobre a necessidade de 

adoção de práticas sustentá-

veis. É fundamental boa go-

vernança por parte do poder 

público e das empresas, inves-

timentos em fiscalização e, no 

caso das pequenas unidades 

produtivas, apoio no acesso 

a tecnologias limpas e uso ra-

cional dos bens minerais”, diz 

Francisco Rego Chaves Fer-

nandes, tecnólogo do Cetem. 

Avanços e oportunidades
O livro cita os avanços na área ambiental a 

partir dos anos 1990, com a adoção de nor-

mas de qualidade, como a série ISO 14000, 

e investimentos em tecnologia e modernas 

práticas de gestão. 

O setor atualmente emprega cerca de 200 

mil trabalhadores e responde por 4% do PIB 

brasileiro e, como qualquer outra atividade 

que utiliza recursos naturais, deve estar em 

consonância com a vontade e as necessida-

des da população das regiões onde se situam 

as minas, segundo enfatiza o pesquisador. 

National survey
The effects of mining on the natural heritage and 

the lives of the populations living in mining regions 
was the theme of a survey conducted by the Mineral 
Technology Center (CETEM), in 22 Brazilian states, 
which resulted in the book “Recursos Minerais e 
Comunidade: Impactos Humanos, Socioambientais 
e Econômicos” (Mineral Resources and Community: 
Human, Socio-environmental and Economic 
Impacts), first published last November. The book 
portrays the mineral sector (mining, metallurgy 

and the mineral transformation 
of non-metallic materials), and 
focuses on the need to adopt 
sustainable practices.

“The intent is to sensibilize 
everyone to the need to adopt 
sustainable practices. Good 
governance is essential on the 
part of public authorities and 
companies, as well as investments 
in oversight and, in the case of 
small production units, support 
for access to clean technologies 
and the rational use of mineral 
assets”, says Francisco Rego 
Chaves Fernandes, technologist 
at CETEM. 

Progress and opportunities
The book refers to the progress made in the 

environmental field, beginning in the 1990’s, with 
the adoption of quality norms, such as the ISO 14000 
series, and investments in technology and modern 
management practices. 

The industry currently employs about 200,000 
workers and accounts for 4% of Brazilian GDP and, 
like any other activity using natural resources, it 
must be consistent with the will and the needs of the 
population in regions where the mines are located, 
as emphasized by the surveyor.
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A visita que o jovem canadense Ryan 

Hreljac, 23 anos, fez recentemente ao 

Brasil foi destacada pela sua personali-

dade e pela relação inescapável com a crise hídri-

ca do Sudeste brasileiro. Ryan, que desde os dez 

anos de idade está à frente da fundação Ryan’s 

Well (O poço de Ryan), destinada a ajudar popu-

lações carentes da África e do Haiti a terem água 

limpa e saneamento básico, chegou em plena 

seca histórica. Ele esteve em Belo Horizonte em 

outubro a convite da organizadora do Congresso 

Brasileiro de Águas Subterrâneas, a Associação 

Brasileira de Águas Subterrâneas (Abas). 

A simplicidade do jovem, que manteve o sonho 

de infância de ajudar populações necessitadas, 

conquistou o público. “A falta de água que ocorre 

no Brasil é um problema global. Temos que nos unir 

Jovem canadense visita o 
Brasil e conta como começou 
seu trabalho humanitário

O poço 
de Ryan 

ELIANA HABERLI
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T he visit that young Canadian Ryan Hreljac, 23 
years of age, recently made to Brazil stood out 

due to his personality and the intertwined relation with 
the hydric crisis of southeastern Brazil. Ryan who, 
since the age of ten, heads the Ryan’s Well foundation, 
intended to assist the needy populations of Africa and 
Haiti to have clean water and basic sanitation, arrived 
in the middle of the historic drought. He went to Belo 
Horizonte in October, invited by the organizing entity 
of the Brazilian Congress of Underground Waters, the 
Brazilian Association of Underground Waters (ABAS). 

The simplicity of the young man, who upheld his 
childhood dream of helping needy populations, 
won over the public. “The lack of water affecting 
Brazil is a global problem. We need to unite to 
change. Change does not occur overnight. First, 
one must bring about awareness”, said Ryan. 

Ryan’s 
well
Young Canadian visits Brazil 
and tells how he started his 
humanitarian work
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para mudar. A mudan-

ça não ocorre da noite 

para o dia, é preciso, 

primeiro, conscienti-

zar”, discursou. 

SONHO NA PRÁTICA

Ryan tinha seis 

anos quando ouviu 

sua professora primá-

ria em Ontário falar 

das condições precá-

rias de vida em diver-

sas regiões da África 

– onde as pessoas 

precisavam caminhar 

quilômetros para con-

seguir água para be-

ber. “Mãe”, disse ele 

quando chegou em 

casa, “quero comprar 

um poço de água para 

as crianças da África. 

A professora disse que 

custava 70 dólares 

canadenses. A mãe, que não sabia a importân-

cia que sua afirmativa teria no futuro de cente-

nas de milhares de pessoas, combinou pagar-lhe 

a soma em troca de tarefas domésticas.

Quando juntou os C$ 70, Ryan foi com a mãe à 

sede da WaterCan, organização não governamental 

que perfura poços na África. Mas lá ele foi infor-

mado que a quantia citada pela professora apenas 

como referência precisava do acréscimo de outros 

serviços e que a soma chegaria a mais de C$ 2 mil.  

Não havia tarefas suficientes em sua casa para 

chegar a essa soma. Ryan não desistiu e, com a 

ajuda de irmãos e vizinhos, voltou com C$ 700 à 

organização. A WaterCan aceitou cobrir a diferença 

e abriu em 1999 o primeiro poço ao lado de uma 

escola em Otwal, ao norte de Uganda. 

No mesmo ano, Ryan Hreljac criou a fundação 

Ryan’s Well (O Poço de Ryan). Desde então, a 

A DREAM IN PRACTICE
Ryan was six years old when he heard his ele-

mentary school teacher in Ontario talk about the 
precarious living conditions in several regions of 
Africa – where people had to walk kilometers to 
find drinking water. “Mom”, he said when he got 
home, “I want to buy a water well for the chil-
dren of Africa. The teacher said it costs 70 Cana-
dian dollars. The mother, who had no idea about 
the importance of his statement for the future 
of thousands of people, agreed to pay him the 
amount in exchange for household chores.

When he saved the C$ 70, Ryan went with his 
mother to the headquarters of WaterCan, an 
NGO that drills wells in Africa. At the entity’s 
office, he was told that the amount mentioned 
by the teacher was only a reference and that he 
needed to increase it to more than C$ 2,000, to 
cover other services. There were not enough 
chores in the house to reach that amount. Ryan 
did not give up, and, with help from brothers 
and neighbors, went back to WaterCan with C$ 
700. WaterCan agreed to cover the difference 
and in 1999 drilled a first well next to a school 
in Otwal, in northern Uganda. 

In that same year, Ryan Hreljac set-up the 
Ryan’s Well foundation. Ever since, the initia-
tive of a boy who refused to give-up his dream 
has already made possible the drilling of 860 
wells and the construction of 1.2 million toilets 
in places like Uganda, Togo, Kenia, Burkina 
Faso and Haiti – 16 countries in total.  The ben-
eficiaries total 800,000 people. Ryan became a 
hero in Uganda, the country he visited for the 
first time with his parents, as soon as the first 
well was built. Help is always provided combin-
ing three elements: valorization of water, edu-
cation in basic sanitation and the strengthening 
of communitarian groups. 

WORKING TOGETHER
Every year, the foundation collects C$ 1 million 

from companies and individuals, a sum equiva-

Ryan esteve em Belo 
Horizonte a convite 

da Associação 
Brasileira de Águas 

Subterrâneas (Abas)
Ryan went to Belo 
Horizonte invited 

by the Brazilian 
Association of 
Underground 

Waters (ABAS). 
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lent to about R$ 2.16 million. In the last 13 years, 
the entity organized a team of 100 volunteers, 
spread around the world. “We have projects that 
make use of rain water, protect vegetation and 
provide sanitation in schools”, said Ryan. “One 
of the things I noticed when I started helping 
African children was the lack of hygiene prevail-
ing in schools, and therefore, we are concerned 
about this. Most of the financiers are in the United 
States and Canada”, said Ryan, who did not men-
tion any plan to raise funds in Brazil, a country he 
has now visited for the first time. He says he trav-
els around the world giving speeches and asking 
for support for the cause he has embraced since 
he was a child. Apart from that, he sees himself 
“as a boy like any other”, who wants to graduate 
in International Relations and Political Sciences. 

Ryan made a presentation about motivation be-
fore an audience of hundreds of students at Minas 
Centro. He explained how the work is done in Af-
rica and emphasized the determination that has 
always motivated him, ever since the first funding 
initiative with the children in his neighborhood. 
“It does not matter who you are, you can make 
the difference. One need not be a superman to 
change the world.” At the end, asked about what 
he liked most in Brazil, the answer was simple: 
“the ordinary people”. 

iniciativa de um garoto que não desistiu de seu 

sonho já permitiu a perfuração de 860 poços e 

a construção de 1,2 milhão de banheiros em 

locais como Uganda, Togo, Quênia, Burkina Faso 

e Haiti – ao todo são 16 países.  Os beneficiados 

chegam a 800 mil pessoas. Ryan se tornou um 

herói em Uganda, a qual visitou pela primeira 

vez com os pais logo que o primeiro poço foi 

construído. A ajuda se baseia sempre em um 

tripé: valorização da água, educação para o sa-

neamento básico e fortalecimento dos grupos 

comunitários. 

TRABALHO CONJUNTO

Por ano, a fundação arrecada C$ 1 milhão de 

empresas e pessoas físicas, algo em torno de 

R$ 2,16 milhões. Nos últimos 13 anos, a en-

tidade formou uma equipe de cem voluntários 

espalhados pelo mundo. “Temos projetos de 

aproveitamento de água da chuva, proteção ve-

getal e saneamento nas escolas”, disse. “Uma 

coisa que percebi quando comecei a ajudar as 

crianças africanas era a falta de higiene que ha-

via nas escolas, por isso, temos essa preocupa-

ção. A maior parte dos financiadores está nos 

Estados Unidos e no Canadá”, disse Ryan, que 

não abordou nenhum plano de levantamento de 

recursos no Brasil, país que visitou agora pela 

primeira vez. Ele diz que viaja pelo mundo dando 

palestras e pedindo apoio à causa que abraçou 

na infância. Fora isso, considera-se “um rapaz 

como qualquer outro” e quer se formar em Rela-

ções Internacionais e Ciências Políticas. 

Ryan fez uma palestra sobre motivação para 

centenas de estudantes no Minas Centro. Ele 

explicou como é feito o trabalho na África e des-

tacou a certeza que sempre o animou, desde a 

primeira campanha de recursos com os meninos 

da vizinhança. “Não importa quem você seja, 

você pode fazer a diferença. Não é preciso ser 

um super-homem para mudar o mundo.” Ao final, 

perguntado sobre o que gostou mais no Brasil, a 

resposta foi simples: “das pessoas comuns”. 

Ryan viaja pelo 
mundo dando 
palestras e pedindo 
apoio à causa que 
abraçou na infância

Ryan travels around 
the world making 
presentations and 
asking for support 
for the cause he 
embraced in his 
childhood
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35 years of excellence
Centro de Arbitragem mais antigo do Brasil, o CAM-CCBC comemora três 

décadas e meia de existência, consolidado como uma importante 
referência internacional 

The oldest Arbitration Center in Brazil, CAM-CCBC is commemorating three and a half 
decades of existence, consolidated as an important international reference 

35 anos de 
excelência

ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO  ARBITRATION AND MEDIATION

Secretaria com certificação ISO 9001
Regras eleitas para o Willem C. Vis Moot 2016/17

ESTELA CANGERANA
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A total of 13 international agreements 

with some of the most renowned enti-

ties in the world, partnerships with top-

-level educational institutions for the granting of 

scholarships, a stand-out participation in major 

international congresses and the organization of 

high-level meetings, not to mention an impec-

cable infrastructure, a well-organized secretarial 

office, a body of experienced arbitrators ackno-

wledged for their excellence, its modern set of 

rules, and its proven service quality as attested 

by the ISO 9001 certification. All these attribu-

tes, which made the CAM-CCBC – Arbitration and 

Mediation Center of the Chamber of Commerce 

Brazil-Canada the absolute leader in its class in 

Brazil, are the result of its recently completed 35 

years of a successful history.

From the Arbitration Committee created by 

CCBC in 1979 to the modern international cen-

S 
ão 13 convênios internacionais com 

algumas das entidades mais respei-

tadas no mundo, parcerias com ins-

titutos de ensino de primeira linha 

para concessão de bolsas de estudos, participa-

ção destacada em grandes congressos mundiais 

e organização de encontros de alto nível. Sem 

contar a infraestrutura impecável, uma organi-

zada secretaria, corpo de árbitros experientes 

e reconhecidos por sua excelência, o moderno 

regulamento e a comprovação da qualidade na 

prestação de serviços obtida pela certificação ISO 

9001. Todos esses predicados, que fizeram do 

Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de 

Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) o líder ab-

soluto em sua categoria no Brasil, são resultado 

de uma séria trajetória de 35 anos de existência, 

recém-completados.

Da Comissão de Arbitragem criada pela CCBC 

Sucesso 
consolidado 
CAM-CCBC comemora 35 anos com 
trajetória repleta de grandes desafios e 
inúmeras conquistas 

Consolidated 
success 
CAM-CCBC is commemorating a history of 35 
years, with plenty of challenges and innumerous 
achievements 
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Coquetel seguido de 
jantar completou as 

comemorações dos 35 
anos do CAM-CCBC, 

em novembro, no Hotel 
Unique, em São Paulo

A cocktail followed 
by a dinner ended 

CAM-CCBC’s 35-year 
anniversary celebration 
in November at Unique 

Hotel in São Paulo
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ter, 35 years went by, six presidents held offi-

ce and 530 cases were resolved, representing 

revenues of about US$ 9 billion. A history that 

climaxed at the beginning of this year with the 

entity becoming a member in the International 

Federation of Commercial Arbitration Institutions 

(IFCAI), which congregates the world’s most no-

torious arbitral institutes.

Its acknowledgement comes in addition to all 

other evidence that the eyes of the international 

community are focused on CAM, for instance, 

the variety of partnerships celebrated with similar 

institutions of other countries. In the year 2014 

alone, cooperation agreements were signed with 

the Mediation and Arbitration Center (CMAP), of 

France; with the Permanent Court of Arbitration 

(PCA) in The Hague, Holland; with the Hong Kong 

em 1979 ao moderno centro internacional pas-

saram-se 35 anos, seis presidentes e 530 ca-

sos, que movimentaram cerca de US$ 9 bilhões. 

Uma história que culminou, no início deste ano, 

com a entrada como membro da International 

Federation of Commercial Arbitration Institutions 

(Ifcai), que reúne os mais relevantes institutos 

de arbitragem do mundo.

O reconhecimento se somou às demais pro-

vas de que os olhos da comunidade internacio-

nal têm se voltado para o CAM, como as várias 

parcerias fechadas com organismos similares 

de outros países. Somente no ano de 2014 fo-

ram assinados acordos de cooperação com o 

Centre de Médiation et d’Arbitrage (CMAP), da 

França; com a Corte Permanente de Arbitragem 

(PCA) de Haia, Holanda; com o Hong Kong Inter-
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Entre os convidados 
estiveram personagens 
que fizeram, e ainda 
fazem, história no 
CAM-CCBC 
Among the guests were 
personalities who were, 
and still are, leading 
participants of CAM-
CCBC’s history

International Arbitration Center, of Hong Kong; the 

International Center for Dispute Resolution (ICDR) 

of North-American entity American Arbitration As-

sociation (AAA); and with the Cairo Regional Cen-

ter for International Commercial Arbitration (CR-

CICA), of Egypt. 

Besides the above, partnerships had previou-

sly been celebrated with the Arbitration and Me-

diation Center of the Chamber of Commerce of 

Santiago (Chile), the Arbitration Chamber of Mi-

lan of the Chamber of Commerce of Milan (Italy), 

the Arbitration Chamber of the Lisbon Trade As-

sociation (Portugal), the Chamber of Commerce 

and Industry of Brussels (BECI, of Belgium), the 

German Arbitration Institution (DIS, of Germany), 

the Arbitration Court of the Chamber of  Com-

merce of Madrid (Spain), the International Ar-

bitral Center of the Austrian Federal Economic 

national Arbitration Centre, de Hong Kong; com 

o Centro Internacional de Solução de Contro-

vérsias (ICDR), da norte-americana Associação 

Americana de Arbitragem (AAA); e com o Cairo 

Regional Centre for International Commercial Ar-

bitration (CRCICA), do Egito. 

Antes dessas, já havia parcerias com o Centro 

de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comer-

cio de Santiago (Chile), Camera Arbitrale di Milano 

da Camera di Commercio di Milano (Itália), Câmara 

de Arbitragem da Associação Comercial de Lisboa 

(Portugal), Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Bruxelles (Beci, da Bélgica), The German Insti-

tution of Arbitration (DIS, da Alemanha), La Corte 

de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid 

(Espanha), The International Arbitral Centre of the 

Austrian Federal Economic Chamber (Viac, da Áus-

tria), e com o Instituto Peruano de Arbitraje (Peru).
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Chamber (VIAC, of Austria), and with the Peru-

vian Arbitration Institute (Peru).

Projection
Actually, together with the Peruvian entity, CAM 

organized the 1st Pan-American Arbitration Con-

gress in São Paulo, an event that gathered dis-

tinguished personalities of the trade, including 

the masters Martin Hunter and Eric Bergstein, for 

three days of debates at the end of October of last 

year. The Brazilian center’s international projec-

tion, however, had previously stood-out at another 

important meeting, the 22nd Biennial Congress of 

the International Council for Commercial Arbitra-

tion (ICCA), which took place in April of 2014, in 

PROJEÇÃO

Com o organismo peruano, inclusive, o CAM 

organizou o 1º Congresso Pan-Americano de Ar-

bitragem em São Paulo, evento que reuniu gran-

des expoentes do setor, incluindo os mestres 

Martin Hunter e Eric Bergstein, para três dias de 

debates no final de outubro do ano passado. A 

projeção internacional do centro brasileiro, po-

rém, havia conquistado grande destaque em 

outro importante encontro, o 22º Congresso 

Bienal do Conselho Internacional de Arbitragem 

Comercial (ICCA), ocorrido em abril de 2014, em 

Miami, nos Estados Unidos. O CAM, que já tinha 

participado das edições anteriores, foi patrocina-

dor platinum e anfitrião de expressivos nomes da 

Um dos pontos altos da 
noite no Hotel Unique 
foi a retrospectiva 
histórica do Centro 
An historical 
retrospective of the 
Center was one of 
the highlights of the 
evening at the 
Unique Hotel
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A festa teve bolo com 
globo marcando todos 
os países com os quais 
o CAM-CCBC tem 
acordos de cooperação 
e homenagem aos 
ex-presidentes
The ceremony had 
a cake with a globe, 
showing all the countries 
with which CAM-CCBC 
has cooperation 
agreements. The former 
presidents were honored

✦ Frederico José Straube (desde 2007)

✦ Marcos Paulo de Almeida Salles (1999-
2007)

✦ Fábio Nusdeo (1995-1999)

✦ Frederico José Straube (1993-1995)

✦ Guido Fernando Silva Soares (1992-1993)

✦ João Caio Goulart Penteado (1984-1992)

✦ José Carlos de Magalhães (1979-1984)

GALERIA DE EX-PRESIDENTES: 
GALLERY OF FORMER PRESIDENTS:

Miami, USA. CAM, which had already participa-

ted in previous editions, was a platinum sponsor 

and the host of renowned international arbitration 

personalities at a reception offered at the dashing 

Perez Art Museum of Miami. Some of the part-

nerships celebrated in subsequent months were 

initially conceived on that occasion. 

CAM’s well-appreciated participation in the 

Congress was, at the time, reason for praise by 

Brazilian and international specialists. “CAM-

-CCBC’s presence reflected Brazil’s important 

role in the world of international arbitration”, 

said Professor John H. Rooney, advisor to the 

organizing committee and a panel member at 

the event. “The 2014 ICCA in Miami was an im-

portant moment for the discussion of arbitration 

themes and served as arbitration’s emancipation 

certificate in Brazil. It was CAM-CCBC that issued 

arbitragem internacional em recepção oferecida 

no arrojado Perez Art Museum de Miami. Algumas 

das parcerias fechadas nos meses seguintes co-

meçaram a ser costuradas naquela ocasião. 

A prestigiada participação do CAM no congres-

so foi, na época, motivo de elogios de especia-

listas nacionais e internacionais. “A presença do 

CAM-CCBC refletiu o importante papel do Brasil 

no mundo da arbitragem internacional”, disse o 

professor John H. Rooney, conselheiro do comi-

tê organizador e painelista do evento. “O ICCA 

Miami 2014 marcou importante momento para 

a discussão de temas arbitrais e serviu como 

certidão de maioridade da arbitragem no Brasil. 

Coube ao CAM-CCBC emitir tal certidão”, confir-

mou o professor doutor Hermes Marcelo Huck.

Para o vice-presidente do CAM-CCBC e doutor 

Antonio Luiz Sampaio Carvalho, “ficou claro (na 
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such certificate”, corroborated Prof. Dr. Hermes 

Marcelo Huck.

For CAM-CCBC’s vice-president, Dr. Antonio 

Luiz Sampaio Carvalho, “it became clear (on the 

occasion) that Brazil is definitively inserted in the 

international arbitration context, next to the lar-

gest institutions. If a few years ago this was a pro-

mise, today it is a reality”.

Rules
Another aspect that calls one’s attention due to 

its high quality, and had already stood-out at the 

2014 ICCA, is the set of rules of the Brazilian 

center. “Many people wanted to know about the 

rules we follow. They learned that we are aligned 

with the most current sets of rules”, stated Prof. 

Dr. Marcos Paulo de Almeida Salles, ex-president 

of CAM-CCBC and currently the Arbitration Vice-

-president of CCBC.

The center’s set of rules, initially formulated in 

ocasião) que o Brasil está definitivamente inse-

rido no contexto internacional de arbitragem, ao 

lado das maiores instituições. Se há alguns anos 

era uma promessa, hoje é uma realidade”.

REGULAMENTO

Outro ponto que chama a atenção pela sua 

alta qualidade, o que já ficou expresso também 

no ICCA 2014, é o regulamento do centro brasi-

leiro. “Houve grande afluência de pessoas que-

rendo saber como estávamos regrados. E elas 

tomaram conhecimento de que caminhamos 

em linha com os regulamentos mais moder-

nos”, afirmou o professor doutor Marcos Paulo 

de Almeida Salles, ex-presidente do CAM-CCBC 

e atual vice-presidente de Arbitragem da CCBC.

O regulamento do centro, inicialmente formu-

lado em 1998, passou por reformas profundas 

e completas ao longo dos anos, para se manter 

sempre atual, em linha com as necessidades 

Alguns números que expressam a seriedade 
do CAM-CCBC

– 35 anos de existência.

– 13 parcerias com instituições arbitrais das 
Américas, Europa, Ásia e África.

– 4 parcerias voltadas a ensino e pesquisa 
com instituições educacionais, que 
concederão até o final deste ano 12 bolsas de 
estudo integrais e duas meias.

– 77 árbitros de várias nacionalidades.

– 530 casos administrados.

– 70 procedimentos realizados por ano, em 
média, nos últimos três anos.

– R$ 35,5 milhões de valor médio dos 
procedimentos iniciados nos últimos três anos. 

– US$ 9 bilhões movimentados no total.

– 3 salas de audiência com capacidade para 
até 30 pessoas e mais 10 salas de apoio 
formam a infraestrutura atual.

Some of the figures portraying CAM-CCBC’s 
seriousness

– 35 years of existence.

– 13 partnerships with arbitral institutions in the 
Americas, Europe, Asia and Africa.

– 4 partnerships intended for educational and 
research initiatives which, until the end of this 
year, will grant 12 full and 2 partial (50%) 
scholarships.

– 77 arbitrators of several nationalities.

– 530 cases resolved.

– 70 proceedings conducted per year, on 
average, in the last three years.

– R$ 35.5 million is the average amount of 
proceedings initiated in the last three years.

– US$ 9 billion in total revenues.

– 3 conference rooms with a capacity of up to 
30 people and additionally, 10 support offices 
comprising the current support infrastructure.

LIDERANÇA ABSOLUTA / ABSOLUTE LEADERSHIP
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1998, over the years underwent far-reaching and 

complete change, to always be up-to-date and in 

tune with contemporary requirements, and even 

in anticipation of future demands. It has also been 

announced that the document will serve as the 

basis for the contributions at the world’s most im-

portant arbitration competition for Law students, 

the Willem C. Vis International Commercial Arbi-

tration Moot (Vis Moot), in its 2016/2017 edition.

Brazil’s participation in  this event, with the su-

pport of CAM-CCBC, has been growing year after 

year. In 2014, for the second time, the center 

acted as the organizer, in partnership with other 

entities, of the Moot Marathon, an intensive trai-

ning for Brazilian students who will take part in the 

international competition.

The concern about the education and the qua-

lification of professionals is also manifested in the 

partnerships celebrated by the entity with reno-

wned educational institutions around the world. 

Through them, six full and two partial (50%) scho-

larships for Brazilians have been granted, at the 

specialization, doctoral and post-doctoral levels. 

Six others are planned in coming months. The 

dos tempos modernos e até antecipando de-

mandas futuras. Já foi anunciado também que o 

documento será a referência usada para emba-

sar os trabalhos da mais importante competição 

sobre arbitragem para estudantes de Direito do 

mundo, o Willem C. Vis International Commer-

cial Arbitration Moot (Vis Moot), em sua edição 

de 2016/2017.

A participação brasileira na disputa e o apoio 

do CAM-CCBC a ela vêm crescendo a cada ano. 

Em 2014, pela segunda vez, o centro foi orga-

nizador, em parceria com outras entidades, da 

Maratona Moot, um treinamento intensivo para 

os estudantes brasileiros que participarão da 

competição internacional.

A preocupação com a formação e a capaci-

tação dos profissionais é expressa também nas 

parcerias fechadas pelo organismo com institui-

ções de ensino renomadas ao redor do mundo. 

Através delas, já foram concedidas seis bolsas 

de estudos inteiras e mais duas meias para bra-

sileiros em níveis de especialização, doutorado 

ou pós-doutorado. Outras seis estão previs-

tas para os próximos meses. Os acordos con-

Natureza dos litígios, de 2012 a 2014
Construção civil e energia
Contrato de fornecimento de bens e serviços
Contratos empresariais em geral
Contratos internacionais
Contratos referentes à propriedade intelectual
Matérias societárias
Outros
Fonte: CAM-CCBC

  6,76%
  5,86%
39,64%
  8,56%
  1,80%
33,33%
  4,05%

Litigation modalities, from 2012 to 2014
Civil construction and energy
Supply contracts for goods and services
Business contracts in general
International contracts
Intellectual property contracts
Corporate ownership issues
Others
Source: CAM-CCBC

  6,76%
  5,86%
39,64%
  8,56%
 1,80%
33,33%
  4,05%
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templam o Instituto Max Planck, de Hamburgo 

(Alemanha), a Société de Législation Comparée 

(SLC), de Paris (França), e as instituições norte-

-americanas Washington College of Law – Cen-

ter on International Commercial Arbitration e 

Universidade de Miami.

OLHOS NO FUTURO, GRAÇAS AO PASSADO

Tantas conquistas em diversas linhas de atua-

ção revelam o perfil que delineou o trabalho do 

CAM-CCBC desde a sua fundação, marcada por 

pioneirismo e inovação. Quando o centro foi fun-

dado ainda não havia no Brasil legislação a res-

peito de arbitragem. Ela só veio 17 anos depois, 

em 1996. Mas os olhos visionários dos fundado-

res da instituição (o então presidente da CCBC 

Juergen Engelbrecht, que acolheu a ideia dos 

advogados João Caio Goulart Penteado, João 

Batista Prado Rossi, José Carlos de Magalhães e 

Guido Fernandes Soares) anteviam os inúmeros 

benefícios que a utilização do método traria ao 

Brasil e a necessidade de haver um organismo 

preparado para atender essa demanda quando 

ela chegasse.

E foi o que aconteceu. Os anos de organi-

zação e preparo levaram o CAM a dar grandes 

saltos com a regulamentação da arbitragem no 

Brasil. Os mais recentes passos, a internacio-

nalização e o reconhecimento mundial, refletem 

todo o contínuo esforço dos presidentes e cola-

boradores do centro.

O atual presidente, Frederico José Straube, no 

cargo desde 2007, tendo sido antes vice-presiden-

te, encerra sua gestão neste ano com a certeza do 

dever cumprido. Ele comemora as muitas conquis-

tas. “Já éramos notórios no Brasil, mas almejáva-

mos reconhecimento internacional definitivo”, dis-

se, lembrando os motivos que levaram ao aumento 

da exposição no exterior e a uma agenda intensa de 

viagens dos representantes do centro nos últimos 

anos. “Semeamos projetos de grande relevância e 

conseguimos uma projeção internacional que supe-

rou todas as expectativas”, afirmou.

agreements encompass the Max Planck Institu-

te, of Hamburg (Germany), Société de Législation 

Comparée (SLC), of Paris (France), and the US 

institutions Washington College of Law – Center 

on International Commercial Arbitration and the 

University of  Miami.

Eyes to the future, based on the past
All the achievements on different fronts of ac-

tivities unveil the profile that characterizes the 

work performed by CAM-CCBC since its founda-

tion, particularly as concerning pioneerism and 

innovation. When the center was founded, Brazil 

still had no legislation on arbitration, which was 

introduced only 17 years later, in 1996. However, 

the visionary outlook of the institution’s founders 

(CCBC’s then president, Juergen Engelbrecht, 

who encompassed the idea of attorneys João 

Caio Goulart Penteado, João Batista Prado Rossi, 

José Carlos de Magalhães and Guido Fernandes 

Soares) foresaw the innumerous benefits the use 

of the method would provide Brazil and the need 

to have an entity prepared to meet such demand 

when it would arise.

That is what happened. Years of organization 

and preparation made CAM take enormous leaps 

with the coming about of arbitration in Brazil. The 

most recent steps, the internationalization and 

global recognition, reflect the continuous effort of 

the presidents and staff members of the center.

The current president, Frederico José Straube, 

in office since 2007, having previously served as 

vice-president, will end his tenure this year with 

the certainty of a fulfilled mission. He commemo-

rates the many achievements. “We were already 

well-known in Brazil, but we longed for definitive 

international recognition”, said Straube, recalling 

the reasons that led to increasing international 

exposure and to an intensive travel agenda of 

the center’s representatives in recent years. “We 

sowed highly relevant projects and achieved an 

international projection beyond all expectations”, 

concluded Straube.    
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Parcerias internacionais 
O CAM-CCBC fechou recentemente mais duas parcerias 
internacionais com prestigiados institutos, um na América do 
Norte e o outro na África. A primeira foi com o Centro Internacional 
para a Solução de Controvérsias (ICDR, da sigla em inglês), 
divisão internacional da Associação Americana de Arbitragem 
(AAA). A segunda, com o Cairo Regional Centre for International 
Commercial Arbitration (CRCICA), do Egito. Em ambos os 
acordos, as instituições deverão cooperar para o avanço da 
arbitragem e mediação e outras alternativas de solução de 
controvérsias em transações comerciais internacionais. 
Em novembro, o ICDR e o CAM-CCBC, em parceria com o Centro de 
Arbitragem e Mediação da Amcham, organizaram a 8th International 
Arbitration and Mediation Conference, com o tema “Riscos e 
Desafios na Arbitragem Internacional”, no escritório Pinheiro Neto 
Advogados, em São Paulo. O evento reuniu diretores jurídicos e 
advogados com larga experiência em ADR, que deram informações 
práticas de como evitar potenciais problemas e aumentar a 
probabilidade de sucesso na resolução de disputas internacionais. 

Curso de arbitragem 
“Os Fundamentos da Arbitragem 
Internacional” foi o tema de um curso 
promovido pelo International Arbitration 
Institute da Universidade de Miami, entre 7 e 
11 de janeiro. O CAM-CCBC concedeu uma 
bolsa de estudos na instituição, e o agraciado 
foi o advogado Lucas Philippi Dall’Agnol, de 
Porto Alegre. O treinamento foi conduzido pelo 
professor Jan Paulsson, com os professores 
Keith S. Rosenn e John Rooney.

2ª Maratona Moot 
Mais uma vez, o treinamento organizado pelo CAM-CCBC para a disputa do Willem C. Vis Moot comprovou ser uma 
maneira eficiente de preparação intensiva. A agenda da segunda Maratona Moot, composta por palestras, workshops 
e aulas, no final de outubro, trouxe grandes especialistas. Durante aula magna proferida pelos mestres Eric Bergsten 
e Martin Hunter, no 1º Congresso Pan-Americano de Arbitragem, os estudantes tiveram contato com a história da 
arbitragem e os bastidores das discussões dos tratados internacionais que envolvem o tema. Nos dias seguintes, 
durante o 4th International Arbitration Workshop, conduzido por Martin Hunter e Gerson Damiani, discutiu-se a 
simulação de audiência arbitral para inquirição de testemunhas, entre outros. 
Outro evento realizado no âmbito da maratona foi o seminário apresentado por integrantes da Associação Franciscana 
dos Amigos do Moot (Mutusp). Mediados por Alfred Habib Sioufi Filho, os expositores Gustavo Santos Kulesza e Ana 
Gerdau de Borja abordaram o tema de execução específica de contratos internacionais regidos pela Cisg. O presidente 
do CAM-CCBC, Frederico Straube, foi convidado de honra da Mutusp e na ocasião recebeu uma placa comemorativa 
“em reconhecimento por sua valiosa contribuição à educação e ao desenvolvimento da arbitragem e do direito do 
comércio internacional, em particular às atividades atinentes ao Willem C. Vis International Commercial Arbitration 
Moot”. A programação da maratona ainda incluiu o curso The Art of Advocacy Workshop, ministrado por Peggy Forel, 
que abordou os elementos de um discurso ideal, como linguagem clara e adequado uso da voz, o principal instrumento 
do orador. Os moots poderão testar suas habilidades em breve, durante o pré-moot organizado pelo CAM-CCBC, que 
ocorrerá de 28 de fevereiro a 1º de março. Para mais informações, acesse www.ccbc.org.br

FIQUE POR DENTRO
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Colhendo frutos
Gustavo Justino de Oliveira, coordenador 
da Comissão de Administração Pública 
do CAM-CCBC e um dos primeiros 
beneficiários da bolsa de estudos 
concedida pelo CAM-CCBC em parceria 
com o instituto alemão Max Planck, 
foi convidado para dar uma palestra 
sobre arbitragem público-privada em 
dois eventos no final de dezembro, 
na Alemanha. No primeiro evento, 
ele abordou o contexto brasileiro das 
arbitragens que envolvem a administração 
pública. No segundo, o especialista 
falou sobre a experiência e a posição 
brasileiras no âmbito internacional.

Bolsas de estudos 
A parceria para a cooperação científica entre o 
CAM-CCBC e a Société de Législation Comparée 
(SLC), da França, concluiu o processo de 
seleção de mais três bolsas de estudos de até 
três meses para brasileiros. Os vencedores 
foram Luiz Fernando Kuyven, Wagner Menezes e 
Napoleão Casado Filho. O objetivo do programa 
é estimular o intercâmbio acadêmico e a 
cooperação entre as instituições para o fomento 
de iniciativas relacionadas à arbitragem.

Novas tendências 
O Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Direito Administrativo Democrático (Nepad-
USP) promoveu o V Colóquio de Direito 
Administrativo, que debateu as novas 
tendências em arbitragem e mediação 
envolvendo a administração pública. As 
discussões ocorreram na Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, 
em dezembro de 2014.

Petróleo e gás 
O CAM-CCBC promoverá um seminário em parceria com a universidade 
norte-americana Washington College of Law (WCL), sobre as práticas 
de arbitragem comercial internacional nas questões que envolvem 
petróleo e gás, nos dias 2 e 3 de março, no Grand Mercure Ibirapuera, 
em São Paulo. Profissionais nacionais e internacionais estarão à frente 
de discussões importantes, como o que os árbitros devem saber sobre 
disputas históricas de arbitragem que envolveram petróleo e gás e 
práticas relativas à negociação e execução de contratos na área. 

Estímulo científico
O II Congresso Brasileiro de Arbitragem e Mediação Empresarial, 
organizado pelo Grupo de Estudos de Arbitragem (GEArb) e pelo Grupo 
de Estudos em Mediação Empresarial (GEMedE), ocorrerá em 26 e 27 
de fevereiro, com o patrocínio do CAM-CCBC, na PUC–SP. O objetivo é 
incentivar o estudo dos métodos, estimulando a criatividade e o espírito 
crítico. Trabalhos de advogados, estudantes e professores selecionados 
serão apresentados durante o congresso, sob coordenação geral do 
professor Cláudio Finkelstein, da USP, Fernanda de Castro Pereira, do 
escritório Oliveira Gonçalves Advogados, e Leandro Rigueira Rennó 
Lima, professor da PUC Minas. 

Varas especializadas 
A ministra Nancy Andrighi anunciou em novembro a criação de duas 
varas especializadas em mediação e arbitragem nas capitais brasileiras. 
“Investir na aplicação do uso da mediação é dever de todos nós, juízes”, 
disse durante seminário realizado no Conselho da Justiça Federal 
(CJF), em Brasília. A medida servirá de apoio ao desenvolvimento dos 
métodos no País. Ela enfatizou ainda que o artigo 18 da Lei 9.307/96 
assenta a equivalência das jurisdições quando afirma que o árbitro, ao 
conduzir um processo de arbitragem, é um juiz de fato e de direito. 
Segundo a ministra, a convivência e o trabalho harmonioso entre juízes 
e árbitros constituem a verdadeira democratização do Poder Judiciário, 
propiciando a abertura de múltiplos e novos caminhos. (CJF) 
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Em 13 de novembro passado, a Suprema 

Corte canadense  declarou a incidência 

do princípio da boa-fé no direito contratual 

em caso de repercussão, porque marca importan-

te viragem no entendimento acerca daquele prin-

cípio no âmbito do common law, aproximando-o 

da percepção vigente no civil law e, inclusive, 

no direito brasileiro. Tratou-se de afirmar a boa-

-fé objetiva como instituto jurídico cujas funções 

são: (i) a geração de deveres de comportamento 

aos contraentes, direcionando-os a uma conduta 

leal e coerente aos fins do contrato; (ii) o forne-

cimento de critério hermenêutico, viabilizando a 

interpretação do contrato e a integração de suas 

lacunas; e (iii) a atuação como limite ao exercício 

jurídico manifestamente desleal . No caso Bhasin 

v. Hrynew, 2014 SCC 71, a Corte canadense tra-

tou de analisar se, na execução de um contrato de 

representação comercial, as partes estão sujeitas 

a agir honestamente por conta da incidência do 

princípio da boa-fé, a despeito da ausência de 

previsão contratual ou legal a esse respeito. E a 

resposta foi afirmativa. 

O contrato de representação comercial fora fir-

The obligation of honesty derived 
from the good faith principle in the 

execution of contracts

Dever de honestidade derivado 
do princípio da boa-fé na 
execução dos contratos

Last November 13, the Supreme Court of Can-
ada  asserted the applicability of the good 

faith principle in contract law in cases of reper-
cussion, because it characterizes an important 
shift in the understanding of said principle in the 
context of common law, drawing it closer to the 
prevailing perception in civil law, as well as in 
Brazilian law. The outcome consolidated objec-
tive good faith as a legal institute, whose func-
tions are: (i) the generation of conduct obligations 
to contract parties, guiding them to loyalty and 
coherence in relation to contract objectives; (ii) 
providing a hermeneutic criterion, allowing for 
the interpretation of the contract and the inte-
gration of its blanks; and (iii) performance as a 
limit to a distinctly disloyal legal exercise . In the 
case Bhasin v. Hrynew, 2014 SCC 71, the Cana-
dian Court assessed whether in the execution of 
a commercial representation contract the parties 
were obliged to act honestly due to the applica-
bility of the good faith principle, notwithstanding 
the lack of a contractual or legal provision in that 
respect. The answer was affirmative. 

The commercial representation contract had 

JUDITH MARTINS-COSTA  E RAFAEL XAVIER 
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mado entre a Canadian American Financial Corp 

(Can-Am) e o Sr. Bhasin, por meio de pessoa ju-

rídica, para oferecer a potenciais interessados, 

planos de poupança educacional. Bhasin atuava 

como núcleo de uma boa equipe de vendas. Pre-

via-se, também, cláusula de renovação automá-

tica, a menos que houvesse notificação de uma 

das partes com antecedência de seis meses, ten-

do sido o contrato renovado por três vezes.

Avizinhando-se a época da quarta renovação, 

a Can-Am passou a adotar o que a Corte veio a 

qualificar como manobras enganosas (actively 

misleading or deceiving) que tiveram como con-

sequência a denúncia contratual. Muito sintetica-

mente: a Can-Am também mantinha contrato de 

representação com o Sr. Hrynew, cujo interesse 

estava em proceder a uma fusão entre as suas 

agências e as do Sr. Bhasin, sendo este contrá-

rio à ideia. A Can-Am, então, contratou Hrynew 

para auditar as contas da sociedade de Bhasin, 

alegadamente para regularizá-la perante a Comis-

são de Valores Mobiliários de Alberta, com o que 

Hrynew teria acesso a informações confidenciais 

de Bhasin. Este negou fornecê-las, e, em conse-

quência, a Can-Am decidiu não renovar o contrato 

com Bhasin.

Essas atitudes censuradas pela Corte caracte-

rizaram, no seu modo de ver, conduta contratual 

desleal. Embora a notificação para a denúncia te-

nha se dado no prazo contratualmente previsto, 

aquelas manobras desleais atingiram o exercício 

do poder extintivo de denúncia, por contrariar a 

honestidade exigida dos parceiros contratuais.

Não prevaleceu sequer a alegação da Can-Am 

sobre a existência de cláusula de entendimento 

integral (Entire Agreement Clauses), pois a Corte 

interpretou-a segundo a boa-fé, reconhecendo a 

prevalência, no caso, de um dever de honestida-

de inerente ao contrato, cuja finalidade é impedir 

(mormente nos contratos contendo obrigações 

duradouras, como no caso) condutas “capciosas 

e arbitrárias” ou que viessem a se chocar com a 

honestidade e a razoabilidade comercial.

been celebrated between Canadian American Fi-
nancial Corp (Can-Am) and Mr. Bhasin, through a 
legal entity, to offer educational savings plans to 
potentially interested parties. Bhasin’s role was to 
perform as the center-figure of a good sales team. 
There was also the contractual provision for au-
tomatic renewal, unless notice was to be given six 
months in advance by one of the parties, with the 
contract having been renewed three times.

With the fourth renewal period drawing closer, 
Can-Am started adopting what the Court quali-
fied as actively misleading actions, which result-
ed in notice of termination of the contract. Very 
briefly: Can-Am had also celebrated a represen-
tation contract with Mr. Hrynew, whose interest 
was to bring about a merger between his enter-
prises and those of Mr. Bhasin, with the latter op-
posing the idea. Can-Am then contracted Hrynew 
to audit the accounts of Bhasin’s business, alleg-
edly to regulate it before the Alberta Securities 
Commission, whereby Hrynew would have ac-
cess to confidential information on Bhasin. The 
latter refused to provide such information, and, 
hence, Can-Am decided to not renew the contract 
with Bhasin.

Such attitudes, rejected by the Court constitut-
ed, in its viewpoint, disloyal contractual conduct. 
Although the contract termination notice had 
been submitted within the contractual term, such 
disloyal actions affected the power to extinguish 
the accusation, since they contradicted the hon-
esty required of contractual partners.

The allegation by Can-Am concerning the ex-
istence of an Entire Agreement Clause was to 
no avail, given that the Court interpreted it pur-
suant to the good faith principle  recognizing, in 
this case, the prevalence of an honesty obliga-
tion inherent to the contract, whose purpose is 
to prevent (particularly in contracts entailing 
long-term obligations, as in this case) “captious 
and arbitrary” conduct, or such other conduct as 
might conflict with honesty and commercial rea-
sonability. 
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19 de fevereiro a 1º de 
março, Montreal
16th Montréal En Lumière
Artes cênicas, museus e 
gastronomia

18 a 22 de fevereiro, 
Vancouver
B.C. Home & Garden Show
Design, jardinagem

1º a 4 de março, Toronto
PDAC
Exploração e desenvolvimento 
mineral

8 a 10 de março, Montreal
Naffem
Moda feminina e masculina, 
peles

27 a 29 de março, Edmonton
Alberta Farm & Ranch Show
Agrícola, alimentício, gado, 
máquinas agrícolas, laticínios

16 a 18 de abril, Toronto
Graphics Canada
Impressão e gráfica, packaging, 
tecnologia, design, máquinas de 
impressão

22 a 23 de abril, Calgary
ISA Calgary Show
Oil & gas, tecnologia, 
telecomunicações, turismo

Até 29 de abril, Montreal
Festival Internacional de Filme 
sobre Arte
Cinema

Brasil

2 a 6 de fevereiro, Paraná
Show Rural Coopavel
Máquinas e equipamentos 
agrícolas

3 a 6 de fevereiro, Espírito 
Santo
Vitória Stone Fair
Mármore e granito

7 a 10 de fevereiro, São 
Paulo
Têxtil House Fair 
Móveis e eletro

7 a 10 de fevereiro, São 
Paulo
4ª Feira do Empreendedor
Franquia, representação 
comercial

23 a 26 de fevereiro, São 
Paulo
Gift Fair Brazilian International
Presentes e utilidades 
domésticas

23 a 26 de fevereiro, São 
Paulo
D.A.D.
Decoração

3 a 6 de março, São Paulo
Expo Revestir
Revestimento

5 a 15 de março, Paraná
Expo Umuarama
Agropecuária 

9 a 13 de março, Rio Grande 
do Sul
Expodireto Cotrijal
Agronegócio

9 a 13 de março, Paraná
Movelpar
Móveis

10 a 14 de março, São Paulo
Feicon Batimat
Construção civil

10 a 12 de março, São Paulo
ISC Brasil
Segurança

17 a 20 de março, Rio 
Grande do Sul
Fimec
Couro

24 e 25 de março, São Paulo
Vitafoods South America
Alimentos funcionais

24 a 26 de março, São Paulo
Brazil Road Expo
Construção e infraestrutura viária 
e rodoviária

27 a 29 de março, São Paulo
ABC Franchising
Franquias
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TORONTO
NON-STOP
SÓ COM A

AIR CANADA.

Eleita por 5 anos consecutivos a Melhor Cia. Aérea da 

América do Norte, a Air Canada é a única que tem voos 

diretos de São Paulo e Rio de Janeiro para Toronto, com 

conexões imediatas para todo o Canadá, Estados Unidos, 

Ásia e Europa. Viaje em boa companhia. 

VOE AIR CANADA.

Consulte seu agente de viagens ou ligue: 

São Paulo (11) 3254 6630  

Rio de Janeiro (21) 2220 5343

www.aircanada.com.br
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