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Antenada 
no futuro

Connected to the future

E
sta edição chega aos nossos leito-
res completamente revitalizada. 
A mudança acompanha o pro-
cesso de transformação viven-
ciado pela Câmara de Comércio 

Brasil–Canadá, que, em março, apresen-
tou à comunidade empresarial e aos seus 
parceiros uma nova marca, muito mais 
moderna, dinâmica e vibrante (leia a re-
portagem sobre o assunto).
Aproveitamos a oportunidade para tam-
bém enriquecer o conteúdo, incluindo 
seções destinadas a tratar de iniciativas 
das províncias canadenses, uma agenda 
das principais feiras e eventos de negó-
cios nos dois países e, em breve, uma área 
focada nas novidades das empresas asso-
ciadas. Em edições alternadas teremos 
ainda uma seção dedicada à sustentabi-
lidade. Outra mudança é que a reporta-
gem principal (Primeiro Plano) passa a 
ser veiculada regularmente em portu-
guês, inglês e francês.
Para completar, os temas de Arbitragem 
e Mediação, agrupados numa seção espe-
cífica, foram harmonizados com o novo 
padrão gráfico e organizados para garan-
tir a atratividade e o destaque que tanto 
merecem.
Esperamos assim tornar a leitura ainda 
mais agradável e proveitosa a todos que 
se dedicam a ampliar as relações entre os 
dois países. 

Boa leitura!

T his edition reaches our readers completely revitalized. The 
change occurs simultaneously with the transformation 
process the Chamber of Commerce Brazil-Canada 
is experiencing, having in March introduced to the 
business community and to its partners a new visual 

identity, much more up-to-date, dynamic and vibrant (read the story on 
this subject matter).
We took the opportunity to also enhance the magazine’s content, 
including sections that will cover initiatives of Canadian provinces, the 
agenda of the main trade fairs and events in both countries, and in the 
near future, space dedicated to what is going on in member companies. 
In every other edition there will be a section on sustainability. Another 
change is the cover story (Foreground), which will regularly be published 
in Portuguese, English and French.
Finally, there are topics on Arbitration and Mediation that were 
grouped in a specific section, harmonized with a new graphic design 
and organized to assure attractiveness and the distinct exposure they so 
well deserve.
We thus hope to make the reading even more enjoyable and useful to all of 
those dedicated to expanding the relationship between the two countries. 

Enjoy the reading!

EDITORIAL

Mídias sociais
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MOTORES 
DA ECONOMIA 
MODERNA

MODERN ECONOMY DRIVERS

MERIC GERTLER

por ESTELA CANGERANA

A 
Universidade de 
Toronto (UT) se 
destaca nos rankings 
globais de ensino e 
pesquisa como uma 
das melhores do 

mundo. Ao longo de sua existência, o 
centro de excelência foi celeiro de gran-
des talentos e empresas promissoras, atu-
ando como elemento-chave da economia 
de sua região. Com suas incubadoras e 
aceleradoras, entre 2009 e 2012, a insti-
tuição criou mais start-ups que qualquer 
universidade norte-americana. E, entre 
os formandos da UT (no ano passado foram 16,5 mil pes-
soas), 93% conseguem emprego em até dois anos após a 
graduação, a maioria em Toronto e seus arredores. Não 
por acaso a instituição é a preferida dos brasileiros que 
integram o programa de bolsas de estudo Ciência sem 
Fronteiras, do governo federal.
Mas a proximidade da UT com o Brasil vai mui-
to além disso, segundo o professor Meric Gertler, 

Segundo o professor Gertler, 
foco em competências, 
empreendedorismo, 
multiculturalidade e 
conectividade com outros 
centros de pesquisa são 
fundamentais

According to Professor Gertler, 
the focus on competencies, 

entrepreneurship, multi-culturality 
and connectivity with other 
research centers is essential

T he  University of 
Toronto (UT) stands-
out in the global 

rankings of education and 
research as one of the best 
institutions in the world. Since 
its founding, this center of 
excellence has been a source of 
great talents and promising 
businesses, having performed 
as a key element for the economy 
of its region. With its incubator 
and development units, in 
the period from 2009 to 2012 

the institution created more start-ups than any other 
North-American university. Of UT’s graduates (16,500 
people last year), 93% find employment in up to two 
years following graduation, mostly in Toronto and the 
surrounding region. Not by chance, the institution is 
preferred by Brazilians who have scholarships under 
the Science without Borders study program of the 
Federal Government. 
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“Nosso objetivo deve ser o de preparar melhor 
os alunos para o sucesso ao longo da vida”. “Our 
objective must be to better prepare students for success in life”
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However, UT’s proximity to Brazil goes far beyond, according 
Professor Meric Gertler, to the University’s president 
(equivalent to Dean in Brazil), one of the renowned 
international specialists in the study of so-called creative cities 
(those using innovation, creativity and culture as drivers 
for economic dynamism). In this interview, he reveals the 
importance of working together with research centers such 
as the University of São Paulo (USP), discusses the role 
of educational institutions in the age of knowledge-based 
economies and talks about the similarities between Toronto 
and São Paulo.

In the context of an ever-changing society, what has the UT 
done in preparing itself and its students to face the new 
demands of the global economy?
We have continuously and decisively changed our graduation 
curriculum framework in the course. Our objective must be 
to better prepare students for success in life, rather than to 
only seek to provide them with short-term employability. The 
challenges we will have to face as a global community are 
more interconnected, complex and of a social nature than 
ever – ranging from cybernetic safety and climate change to 
emergency epidemic, energy crises and urbanization. We have 
strongly emphasized helping our students to develop core 
competencies in quantitative reasoning, critical thinking, 
correct writing, communication and problem solving abilities, 
ethical and social reasoning, teamwork and entrepreneurship. 
Nowadays, I believe it is not simply a matter of what one 
studies, but rather of how. We must seek balance between the 
depth of specialization on one hand and latitude on the other. 

How can the gap between academic work and the market be 
overcome, reinforcing the relationship between universities 
and the private sector?
From 2011 to 2012, the UT and its partner hospitals 
invested 1.2 billion Canadian dollars in financed research. 
Although most of this amount originated from government 
research sponsors, about 250 million Canadian dollars came 

“Toronto é um ótimo lugar para se construir 
uma carreira”. “Toronto is a great place to build 
a career”

presidente (cargo equivalente ao de reitor) da univer-
sidade e um dos maiores especialistas internacionais no 
estudo das chamadas cidades criativas (aquelas que fazem 
uso de inovação, criatividade e cultura como impulsiona-
dores do dinamismo econômico). Nesta entrevista, ele re-
vela a importância do trabalho conjunto com centros de 
pesquisa como a Universidade de São Paulo (USP), discu-
te o papel das instituições de ensino na era da economia 
do conhecimento e fala das similaridades entre Toronto e 
São Paulo.

Em meio a uma sociedade em constante mudança, o que a UT 
tem feito na sua preparação e na de seus alunos para enfrentar 
as novas exigências da economia global?
Temos feito uma transformação contínua e intensa da nos-
sa grade curricular de graduação. Nosso objetivo deve ser 
o de preparar melhor os alunos para o sucesso ao longo da 
vida, e não apenas o de buscar a empregabilidade de curto 
prazo. Os desafios que teremos de enfrentar como uma 
comunidade global estão mais interligados, complexos e 
sociais do que nunca – desde segurança cibernética e mu-
dança climática às epidemias globais, crises de energia e 
urbanização. Temos colocado uma forte ênfase em ajudar 
nossos alunos a desenvolver core competencies (competências 
centrais) de raciocínio quantitativo, pensamento crítico, 
escrita eficaz e habilidades de comunicação, resolução de 
problemas, raciocínio ético e social, trabalho em equipe e 
empreendedorismo. Nos dias de hoje, eu acredito que não 
é simplesmente o que se estuda, mas como. Temos de pro-
curar o equilíbrio entre a profundidade da especialização 
por um lado e a amplitude do outro.  

Como a lacuna entre o trabalho acadêmico e o mercado pode 
ser superada, reforçando o relacionamento entre universidades 
e o setor privado?
Entre 2011 e 2012, a UT e seus hospitais parceiros consu-
miram 1,2 bilhão de dólares canadenses em pesquisa finan-
ciada. Embora grande parte desse valor tenha vindo de pa-
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from the cooperation with industrial companies, not-for-
profit institutions and partners, including large and small 
local companies and community-based organizations. Work 
performed in partnerships often leads to new insights. When 
such joint efforts take place, our faculty and students become 
not only providers of new ideas, but also their beneficiaries. 
Furthermore, a large portion of the research conducted inside 
our institutions ultimately ends up in the marketplace through 
a variety of channels, such as technology licensing agreements, 
patents, start-ups and other market sales alternatives. In order 
to strengthen the ties  between the universities and the private 
sector, no other relationship can be closer than when students, 
employees and faculty members start-up their own companies. 
 
You have said that universities are like global connection 
portals. How can one use such a connection to the benefit of 
cities and regions?

Instituição é a preferida dos brasileiros que integram o programa de bolsas 
de estudo Ciência sem Fronteiras, do governo federal. Institution preferred 
by Brazilians who have scholarships under the Science without Borders study 
program of the Federal Government

trocinadores de pesquisa do governo, cerca de 250 milhões 
de dólares canadenses surgiram da colaboração com indús-
trias, instituições e parceiros sem fins lucrativos, incluindo 
empresas locais grandes e pequenas e organizações de 
base comunitária. O trabalho baseado em parceiros leva, 
frequentemente, a novos insights. Quando há esse esforço 
conjunto, nosso corpo docente e alunos são tanto provedo-
res de novas ideias como beneficiários. Além disso, grande 
parte da pesquisa realizada dentro de nossas instituições, 
em última análise, encontra o seu caminho para o mercado 
através de uma variedade de canais, como acordos de licen-
ciamento de tecnologia, patentes, start-ups e outros merca-
dos de comercialização. Para o fortalecimento das relações 
entre as universidades e o setor privado, não há nenhuma 
relação mais estreita entre si do que quando os alunos, fun-
cionários e professores começam suas próprias empresas. 

O senhor costuma descrever as universidades como portas 
de conexão global. Como essa conexão pode ser utilizada em 
benefício das cidades e das regiões?
Duas das três principais prioridades que estou buscando 
como presidente são: a necessidade da UT de alavancar 
sua posição na região de Toronto de forma mais com-
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entrevista
Two of the three main priorities I pursue as the president are: 
the need for the UT to leverage its position in the Toronto 
region in a more substantive manner, while at the same time 
strengthening partnerships with other universities and cities 
around the world – an important example is the University 
of São Paulo (USP). I see these two objectives reinforcing 
themselves mutually. If we focus our energy on tightening the 
ties to other great universities in other cities/regions around 
the world, we can learn with our international colleagues how 
they are working with their local partners to resolve urban 
challenges and create opportunities. We can then take such 
lessons learned back to Toronto, for the broader benefit of the 
community.We are proud that the UT is privileged by being 
the most popular destination worldwide of students from the 
Science without Borders program. However, our commitment 
to Brazil is much older and encompasses many of the country’s 
excellent universities. For example, our Family Medicine and 
Community Department has cooperated in educating primary 
healthcare teams in Brazil since 1995. We currently maintain 

pleta e, ao mesmo tempo, o fortalecimento das parcerias 
com outras universidades e cidades ao redor do mundo 
– um importante exemplo é a Universidade de São Paulo 
(USP). Eu vejo que esses dois objetivos se reforçam mutua-
mente. Se concentrarmos nossa energia em aprofundar os 
laços com outras grandes universidades em outras grandes 
cidades/regiões de todo o mundo, poderemos aprender 
muito com nossos colegas internacionais sobre como eles 
estão trabalhando com seus parceiros locais para resolver 
desafios urbanos e criar oportunidades. Podemos, então, 
importar essas lições de volta para Toronto, para o bene-
fício mais amplo da comunidade. Estamos orgulhosos 
de a UT ter a distinção de ser o destino mais popular do 
mundo para alunos do Ciência sem Fronteiras. Contudo, 
o nosso compromisso com o Brasil é muito mais antigo e 
estende-se a muitas das suas excelentes universidades. Por 
exemplo, o nosso Departamento de Medicina de Família e 
Comunidade tem colaborado na formação de equipes de 
atenção primária à saúde no Brasil desde 1995. Hoje nós já 
temos acordos de parceria com 16 instituições brasileiras.

Qual é o papel que a universidade possui no processo de 
criação de cidades criativas?
Educar o capital humano, ou conhecimento incorporado, 

Ao longo de sua existência, o centro de excelência foi celeiro de grandes 
talentos. Since its founding, this center of excellence has been a source of 
great talents
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“Hoje nós já temos acordos de parceria com 16 
instituições brasileiras”. “We currently maintain 
partnership agreements with 16 Brazilian institutions”

representa a grande contribuição singular da universida-
de para uma cidade/região e, até mesmo, para uma na-
ção. É a nossa forma mais importante de “transferência de 
tecnologia”. Toronto é um ótimo lugar para se construir 
uma carreira em quase todos os segmentos, e os empre-
gadores claramente se beneficiam da oferta de graduados 
bem qualificados que saem de universidades e faculdades. 
Como todos nós sabemos, sucessivas ondas de imigrantes 
se deslocam para as nossas cidades para buscar oportunida-
des econômicas e estabilidade político-social, o que ajudou 
a criar duas das regiões mais multiculturais do mundo. Por 
exemplo, metade das pessoas que vivem em Toronto nas-
ceu fora de lá, assim como em São Paulo. Esses novos cida-
dãos ou seus filhos muitas vezes tornam-se nossos alunos. 
 
Como é possível desenvolver e usar toda a inovação, 
criatividade e cultura que vêm dessas peculiaridades para 
melhorar a economia das cidades?
Uma grande parte do conhecimento produzido no Canadá 
e no Brasil é atualmente criado na UT e na USP, em cola-
boração com o mundo. Só em 2013, os autores com filia-
ção à UT ou à USP produziram mais de 25 mil publicações 
em revistas acadêmicas e colaboraram com instituições em 
mais de 130 países. Essas colaborações muitas vezes levam a 
ideias que são o combustível da inovação local, assim como 
as inovações locais fluem para a arena global. Falando em 
termos de Toronto e São Paulo, a resiliência ao longo do 
tempo é um fator-chave para a criatividade. De onde ela 
vem? Pode-se certamente agradecer a desenvoltura e a 
tomada de riscos dos imigrantes e estudantes atuais e do 
passado. Há outras forças em ação também, como o bene-
fício do efeito propulsor das nossas universidades, cujos 
graduados têm sido a espinha dorsal da força de trabalho 
qualificada, diversificada e altamente criativa durante anos. 
Mas gostaria de acrescentar que o sucesso de Toronto e São 
Paulo como potências emergentes de inovação e empre-
endedorismo se assenta igualmente na sua enorme força 
multissetorial e convergente. n

partnership agreements with 16 Brazilian institutions.
What role does the university play in the creative city 
creation process?
To educate human capital, i.e., incorporated knowledge, 
represents a unique contribution of the university to a city/
region, and even to a nation. It is our most important means 
to ‘transfer technology’. Toronto is a great place to build a 
career in almost all segments and employers clearly benefit 
from the availability of qualified candidates who graduate 
from universities and colleges. As we all know, successive 
immigration waves have come to our cities looking for 
economic opportunity and political/social stability, which 
led to the creation of two of the world’s most multi-cultural 
regions. For example, half of all inhabitants of Toronto were 
born elsewhere, just as in the case of São Paulo. These new 
citizens or their children quite often become our students. 
 
How is it possible to develop and use all the innovation, 
creation and culture deriving from these peculiarities to 
improve cities’ economy?
Most of the knowledge produced in Canada and Brazil is 
currently generated at UT and USP, in collaboration with 
the world. In 2013 alone, authors associated with the UT or 
USP produced more than 25,000 publications in academic 
magazines and cooperated with institutions in over 130 
countries. Such collaboration often results in ideas that boosts 
local innovation, just as local innovations spread to the global 
marketplace. In terms of Toronto and São Paulo, resilience over 
time is a key element for creativity. Where does it come from? 
One can surely thank the resourcefulness and willingness to 
take risks of both present and past immigrants and students. 
Other forces also play a role, such as the dynamic thrust feature 
of our universities, whose graduates have been the backbone 
of our qualified, diversified and highly creative workforce for 
all these years. I would like to add that the success of Toronto 
and São Paulo as emerging powers of innovation and 
entrepreneurship is also based on their enormous multi-sectorial 
and convergent strength. n



NOVA IDENTIDADE
NEW IDENTITY

WITH A NEW LOOK

DE CARA NOVA
CCBC lança sua nova identidade visual, marco da nova 
postura da instituição, cada vez mais próxima dos seus 
associados e pronta para acompanhar a revolução em curso 
na economia e na sociedade
CCBC presents its new visual identity, a mark of the institution’s new 
positioning to be increasingly closer to its members and ready to 
follow the revolution in progress in the economy and society
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A 
Câmara de Comércio Brasil–Canadá 
(CCBC) acaba de concluir mais uma 
fase de sua atual trajetória de mo-
dernização e revisão da atuação. Em 
almoço ocorrido em março em São 
Paulo, foi divulgada a nova identida-

de visual da instituição e suas áreas de atuação, como 
o Centro de Arbitragem e Mediação (CAM–CCBC) e 
o Instituto Cultural Brasil–Canadá (ICBC). O evento 
contou com a presença de representantes do governo 
canadense, autoridades, executivos de diversos ramos 
de atuação, associados, parceiros e colaboradores.

 “O que apresentamos hoje é a conclusão de mais 
uma etapa em nosso processo de modernização, mos-
trando que estamos alinhados com a nova realidade 
que se apresenta, prontos para apoiar nossos associados 
em suas necessidades atuais e futuras e executar cada 

T he Chamber of Commerce Brazil-Canada (CCBC) 
very recently concluded another phase of its 
current development towards modernization and 

the review of the ways in which it operates. At a lunch held 
in March in São Paulo, its new visual identity, as well as 
its fields of activity, such as the Arbitration and Mediation 
Center (“CAM-CCBC”) and the Brazil-Canada Cultural 
Institute (“ICBC”), were presented. The event was attended 
by representatives of the Canadian government, authorities 
and executives of a variety of industries, members, partners 
and employees.

“What we presented today is the conclusion of yet another 
phase of our modernization process, showing that we are in 
tune with the new reality as it unfolds, ready to support our 
members in their current and future needs, and to increasingly 
well perform our function of being the link between Brazil and 
Canada”, stated CCBC’s president, Esther Nunes. 
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NOVA IDENTIDADE
NEW IDENTITY

vez melhor nossa função de elo entre o Brasil e o Ca-
nadá”, afirmou a presidente da CCBC, Esther Nunes. 

Um papel que vem sendo desempenhado com exce-
lência, na opinião do presidente do Parlamento cana-
dense, Andrew Scheer. “A CCBC tem feito muito pela 
aproximação entre os dois países, seja no comércio, em 
investimentos, em ações com a comunidade canadense. 
É um grande time”, disse. “Organizações como essa são 
muito importantes até para nós, políticos, porque nos 
ajudam na facilitação das relações e trazem benefícios 
para todos”, completou. Scheer participou do evento de 
lançamento da nova identidade visual liderando uma 
comitiva de parlamentares do Canadá em visita oficial 
ao Brasil. O grupo foi acompanhado pelo embaixador 
do Canadá no Brasil, Jamal Khokhar, e pelo cônsul-geral 
em São Paulo, Stéphane Larue.

O trabalho de revitalização visual da CCBC foi capitane-
ado pelo coordenador do Comitê de Estratégia, Ronaldo 
Ramos, juntamente com os diretores da instituição, Silvia 
Del Gallo e Paulo de Castro Reis, e envolveu toda a equi-
pe da CCBC. Para Ramos, um dos fatores preponderantes 
para que a empreitada fosse bem-sucedida foi justamente 
o trabalho coletivo. “Foi uma grande honra poder partici-
par de um processo de construção dessa magnitude, em 
que todas as partes interessadas tiveram oportunidade de 
opinar, definir suas culturas e identidades, reforçando nos-
sas raízes e aproximando nossos futuros”, disse.

A role that is very well played, according to the president 
of the Canadian Parlament, Andrew Scheer. “CCBC has 
done a lot to draw the two countries closer, whether in 
trade, investments, or initiatives involving the Canadian 
community. It is a great team”, he said, concluding that 
“organizations such as this one are very important even for 
us, politicians, because they help us establish relations and 
bring benefits to all”.  Scheer participated in the event that 
presented the new visual identity, having led the delegation 
of members of Parliament from Canada on an official 
visit to Brazil. The group was accompanied by Canada’s 
ambassador to Brazil, Jamal Khokhar, and by the consul-
general in São Paulo, Stéphane Larue.

The work involving the revitalization of CCBC’s 
visual identity was coordinated by the chairman of the 
Strategy Committee, Ronaldo Ramos, together with the 
institution’s directors Silvia Del Gallo and Paulo de 
Castro Reis, involving the entire CCBC staff. According 
to Ramos, one of the main reasons for the initiative’s 
success was precisely the joint effort. “It was a great honor 
to participate in the creation process of such magnitude, 
in which all interested parties had the opportunity to 
state their opinion, define their cultures and identities, 
reinforcing our roots and bringing our future closer”, 
said Ramos.

The task of interpreting the expectations of all concerned, 
as well as the changes affecting the Chamber and to give 
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A função de captar todas as expectativas dos envol-
vidos e as mudanças pelas quais a câmara passa e dar 
vida à nova marca coube à agência Pande. O resultado 
foi uma identidade inovadora e dinâmica, assim como 
a linha de atuação que a câmara está desenhando: ágil, 
flexível e em total sintonia com seu público.

 “O mundo atual passa por uma revolução. Novos mode-
los de negócios estão surgindo e os consumidores se torna-
ram protagonistas. É a era da economia compartilhada, em 
que a velocidade se tornou fator crucial. Todas as corpora-
ções terão que rever seus papéis e definir novos caminhos”, 
afirmou Gisela Schulzinger, chief branding officer da Pande. 
Para ela, na CCBC esse trabalho já começou. “A CCBC vive 
um momento de profundas mudanças e nesse processo 
está revendo sua forma de atuar. Fizemos uma imersão nes-
se universo, que pautou nossa criação, porque uma nova 
identidade é criada para projetar o futuro e serve de inspi-
ração para nos levar aonde queremos chegar”, completou.

De acordo com a diretora da câmara, Silvia Del Gallo, 
o resultado de todo esse esforço traduz a filosofia da ins-

life to the new identity was assigned to the Pande agency. 
The result was an innovative and dynamic identity, as 
is the direction the Chamber is taking in its activities, 
characterized as agile, flexible and in total synchronization 
with its public.

“The world today is in a revolutionary process. New 
business models are being created and consumers have 
become protagonists. It is the age of a shared economy, in 
which speed is a crucial factor. All businesses will have 
to review their roles and establish new paths”, stated 
Gisela Schulzinger, chief branding officer at Pande. For 
her, this work has already begun at CCBC. “CCBC is 
experiencing far-reaching change and in this process it is 
questioning the way the institution conducts its business. 
We plunged into this universe, which guided our creation, 
since a new identity is created to project the future and 
to serve as inspiration to take us where we want to go”, 
concluded Schulzinger.

According to the Chamber’s director, Silvia Del Gallo, 
the result of all this effort translates the institution’s 

Resultado foi uma identidade inovadora e dinâmica, assim como a linha de atuação 
que a câmara está desenhando. The result was an innovative and dynamic identity, as is the 
direction the Chamber is taking in its activities

Diretores da CCBC, Silvia Del Gallo e Paulo de Castro 
Reis; acima, embaixador Jamal Khokhar, o presidente do 

Parlamento canadense, Andrew Scheer, e o cônsul-geral do 
Canadá em São Paulo, Stéphane Larue; na pág. ao lado, a 

presidente da CCBC, Esther Nunes

CCBC directors Silvia Del Gallo and Paulo de Castro Reis; 
above, ambassador Jamal Khokhar, the president of the 

Canadian Parliament, Andrew Scheer, and the consul-general 
of Canada in São Paulo, Stéphane Larue; on the opposite page, 

CCBC’s president, Esther Nunes
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NOVA IDENTIDADE
NEW IDENTITY

tituição. “O processo de revitalização pelo qual passou 
a CCBC foi desafiante e compensador. O engajamento 
da equipe toda, que comprou a ideia, foi fundamental 
para que alcançássemos o resultado que buscávamos. 
Hoje, temos uma identidade visual que espelha nosso 
novo rumo”, afirmou a executiva.

 “Nós não contratamos uma empresa para apenas de-
senhar um logo mais moderno. Foi todo um processo, 
em que primeiro reavaliamos a nossa visão de futuro 
e adequamos nossa proposta de valor e serviços para 
depois construirmos toda uma identidade visual que re-
presentasse isso. A própria missão da câmara, como elo 
entre as culturas, empresas e pessoas do Brasil e do Ca-
nadá, agora fica clara também na sua marca”, explicou 
o diretor Paulo de Castro Reis.

O caminho seguro e confiável oferecido pela CCBC 
para o estabelecimento e estreitamento das relações bila-
terais, respeitando as características de cada um dos paí-
ses, é representado nas cores cuidadosamente escolhidas 
do novo logotipo: o verde, da natureza exuberante, tão 
tipicamente associado ao Brasil; o vermelho, que remete 
ao Canadá e às tonalidades de seu famoso outono; e o 
azul, representativo da neutralidade e da institucionali-
dade que uma câmara de comércio deve ter. Tudo conec-
tado, como na sociedade atual. (EC) n 

Uma nova identidade é criada para projetar o futuro e serve de inspiração para nos 
levar aonde queremos chegar. A new identity is created to project the future and to serve as 
inspiration to take us where we want to go

philosophy. “The revitalization process that took place at 
CCBC was challenging and worthwhile. The commitment 
of the entire team, which grasped the idea, was essential 
to attain the results we wanted. Today, we have a 
visual identity that reflects our new direction”, stated 
the executive.

“We did not simply hire a company to draw a more 
up-to-date logotype. It was an entire process, in which we 
initially reassessed our vision of the future and adapted 
our proposal in terms of value and scope of services, 
to then create a visual identity that stands for that. 
The actual mission of the Chamber, as a link among 
cultures, companies and people in Brazil and Canada 
is now clear even in its brand”, explained the director 
Paulo de Castro Reis.

The safe and reliable path offered by CCBC as the 
means to establish and strengthen bilateral relations, 
respecting the characteristics of each of the countries 
is represented by the carefully selected colors of the new 
logotype. Green, for the exuberant nature, so typically 
associated with Brazil. Red, which is associated with 
Canada and the colors of its famous autumn.  And 
blue, representing neutrality and institutionality that 
a Chamber of Commerce must have. All connected, as 
society is in our time and age. (EC) n

Conheça o novo portal da CCBC. Acesse: www.ccbc.org.br
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Os atrativos do Canadá para empreendedores e investidores foram tema do seminário da 
Série Líderes de Negócios Globais, realizado em São Paulo no mês de fevereiro. No evento, 
o vice-presidente sênior e economista-chefe do TD Bank Group, Craig Alexander, ressaltou 
a transparência e as condições políticas e econômicas canadenses como grandes fatores 
favoráveis. O evento, que teve também uma rodada de negócios entre empresas brasileiras 
interessadas em investir no Canadá e representantes de várias cidades canadenses, foi 
organizado pelo Consulado Canadense em São Paulo em parceria com a CCBC. 
The attractions of Canada for entrepreneurs and investors were the theme of the seminar 
Global Business Leaders Series, held in São Paulo, in February. At the event, the senior 
vice-president and chief economist of the TD Bank Group, Craig Alexander, emphasized the 
transparency and Canadian political and economic conditions as major favorable factors. This 
event, that also included B2B meetings between Brazilian companies interested in investing in 
Canadá and representatives from various Canadian cities, was organized by the Canadian 
General Consulate in São Paulo in partnership with CCBC. 

Bom lugar para investir
A good place to invest

A busca de sinergia entre Brasil e Canadá na área de Tecnologia da Informação e 
Comunicações (TIC) ganhou um novo fórum, a Comissão de Tecnologia da CCBC. O 
grupo reúne profissionais das várias ramificações do segmento, incluindo start-ups, 
investidores e membros do setor acadêmico, além de entidades. A comissão deverá 
divulgar oportunidades de negócios, discutir tendências e desafios, apresentar cases 
relevantes e promover a contínua troca bilateral de informações. 
The quest for synergy between Brazil and Canada in the field of Information Technology 
and Communications (ITC) now has a new forum available: CCBC’s Technology 
Committee. The group gathers professionals of several industry sectors, including start-ups, 
investors and academics, as well as other entities. The committee aims at sharing business 
opportunities, discussing trends and challenges, presenting relevant cases and promoting 
the continuous bilateral exchange of information.

Profissionais do setor de mineração 
voltaram os olhos a Toronto entre 1º 
e 4 de março, quando foi realizada 
a convenção anual do Prospectors & 
Developers Association of Canada 
(PDAC). O Brasil esteve particularmente 
em foco na nona edição do The 
Brazil-Canada at PDAC, organizado 
pela BCCC, câmara de comércio 
congênere da CCBC no país da 
América do Norte. A CCBC também 
marcou presença. 
Professionals in the mining industry set 
their eyes on Toronto from March 1 to 4, 
on the occasion of the annual convention 
of the Prospectors & Developers 
Association of Canada (PDAC). Brazil 
in particular was in the spotlight in 
the ninth edition of “Brazil-Canada at 
PDAC”, organized by BCCC, CCBC’s 
sister chamber of commerce in Canada. 
CCBC also attended.

Mineração em 
perspectiva
Mining in perspective

Aproximação via TIC
Approaching via ITC

CCBC IN ACTION

EM AÇÃO
CCBC

Seminário da Série Líderes de Negócios 
Globais, realizado em São Paulo em fevereiro. 
Seminar Global Business Leaders Series, held 
in São Paulo, in February
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O estilista cearense João Paulo Guedes lançou sua nova coleção na mais recente Semana de 
Moda Masculina, realizada em Toronto no mês de fevereiro. Em 2014, ele havia participado 
do evento e conquistado o prêmio Emerging Menswear Design Award Competition (EMDA), 
voltado a jovens estilistas do país. Como parte do reconhecimento, levou para casa 10 mil 
dólares canadenses e o convite para mostrar suas criações agora em 2015. Guedes, formado 
em design de moda na George Brown College (Toronto), mora no Canadá há seis anos.  
Stylist João Paulo Guedes, from the State of Ceará, launched his new collection at the recent 
Toronto Men’s Fashion Week, in February. In 2014, he had participated in the event and was 
granted the Emerging Menswear Design Award (EMDA), which distinguishes the country’s 
young stylists. In recognition of his work, he took home 10,000 dollars and the invitation to 
show his creations now in 2015. Guedes, a fashion design graduate from George Brown 
College (Toronto), has lived in Canada for six years.

O Quebec busca profissionais qualificados para atuar nas áreas de tecnologia da informação, engenharia, contabilidade e 
auditoria financeira, administração e marketing. Para divulgar as oportunidades, a assessora do Ministério de Imigração, 

Diversidade e Inclusão da província, Perla Haro Ruiz, tem realizado palestras em diversas cidades brasileiras. Até o 
final de março, havia passado por São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, João Pessoa e Natal. 
Quebec is looking for qualified professionals to perform in the fields of information technology, engineering, accounting and 
financial auditing, business administration and marketing. To share the opportunities, Immigration Promotion Officer Perla 

Haro Ruiz, of Quebec’s Ministry for Immigration, Diversity and Inclusion, has made presentations in several Brazilian cities. 
Until the end of March, she had visited São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, João Pessoa and Natal.

Procuram-se brasileiros qualificados
Looking for qualified Brazilians

Expert em moda masculina
Expert in men’s fashion
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A Universidade Federal de 
Pernambuco assinou um 
termo de cooperação com a 
canadense University of Guelph 
para incentivar pesquisas 
conjuntas. Durante o ato, em 
fevereiro, a diretora de Relações 
Internacionais, Maria Leonor 
Maia, destacou que a instituição 
é a terceira que mais acolhe 
estudantes da UFPE no Canadá 
e reforçou que as portas estão 
abertas também aos colegas do 
país da América do Norte.   
The Federal University of 
Pernambuco (“UFPE”) signed a 
Term of Cooperation with the 
Canadian University of Guelph 
to foster joint research. During 
the ceremony, in February, the 
director of International Relations, 
Maria Leonor Maia, emphasized 
that the institution ranks third 
in terms of the number of UFPE 
students hosted in Canada and 
emphasized that the gates are also 
open for Canadian colleagues.  

Pesquisas 
conjuntas
Joint research

A ministra-conselheira e chefe da Seção Política da Embaixada do Canadá, Karine 
Asselin (foto), visitou em fevereiro universidades de Santa Catarina. Na ocasião, ela 

destacou as oportunidades nas áreas de ciência, inovação e pesquisa para estudantes 
e professores, principalmente por meio do programa canadense Futuros Líderes nas 

Américas (Elap) e do brasileiro Ciência sem Fronteiras. 
Karine Asselin, the Minister Counsellor and Head of the Political Section at the Canadian 
Embassy, visited universities in the State of Santa Catarina in February. On that occasion, 

she highlighted the opportunities available in the fields of science, innovation and 
research, for students and professors, mainly through the Canadian program Emerging 

Leaders in the Americas (ELAP) and the Brazilian Science without Borders program.

Parceiros na educação
Partners in education

Will Butler, vocalista da banda Arcade Fire, fez uma música sobre a 
crise hídrica paulista. Ele compôs You must be kidding (“você só pode 
estar brincando”), inspirado numa notícia no jornal britânico The 
Guardian, intitulada “São Paulo – a anatomia de uma metrópole em 
colapso: moradores sofrem com falta d’água”. A iniciativa faz parte de 

um projeto, proposto ao músico pelo periódico, de fazer canções baseadas em notícias. 
A banda canadense se apresentou na capital paulista em abril do ano passado, durante o 
festival Lollapalooza.  
Will Butler, a vocalist in the Arcade Fire band, composed a song about the State of São 
Paulo’s hydric crisis. He composed “You must be kidding”, inspired by news in British 
newspaper The Guardian, called “São Paulo – the anatomy of a collapsing metropolis: 
residents suffer with the lack of water”. The initiative is part of a project proposed to the 
musician by the journal to compose songs based on the news. The Canadian band performed 
in the city of São Paulo in April of last year, during the Lollapalooza festival.

Música para a falta de água
Music about water shortage

O Marriott International poderá se tornar a maior operadora hoteleira do 
Canadá, somando 120 empreendimentos e 27 mil unidades habitacionais. O 

grupo assinou acordo para adquirir a rede Delta, subsidiária da British 
Columbia Management Corporation. O negócio, fechado por US$ 
135 milhões, envolve 38 empreendimentos e 10 mil quartos no país. A 
expectativa é que o acordo seja concluído no segundo semestre deste ano.   
Marriot International may become Canada’s largest hotel chain, totaling 

120 establishments and 27,000 rooms. The group signed an agreement 
to purchase the Delta chain, a subsidiary of British Columbia Management 
Corporation. The deal, worth US$ 135 million, involves 38 enterprises and 
10,000 rooms in the country. One expects the transaction will be concluded 
in the second semester of this year. 

Gigante hoteleiro 
Hospitality giant 
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Espírito de iniciativa e profissionais qualificados são as marcas do Quebec
Proactive state-of-mind and qualified professionals are a Quebecois mark

por ESTELA CANGERANA

FORÇA 
INOVADORA

INNOVATIVE FORCE
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O 
Quebec está entre os líderes de nível 
internacional em vários setores-chave 
da economia, como tecnologia da 
informação e comunicações, aeroes-
pacial, transporte e ciências da vida. 
A pujante economia local é ainda be-

neficiada por abundantes recursos naturais, pela energia 
limpa e renovável e pela diversificação dos setores de ati-
vidade. Além disso, a criação de nichos de excelência e de 
agrupamentos industriais tem estimulado o crescimento 
da expertise quebequense e assegurado o dinamismo da 
economia. Para completar, há também na província um 
ambiente de negócios que está entre os melhores do 
mundo, contribuindo decisivamente para a realização 
de ––grandes projetos de investimento. Saiba um pouco 
mais sobre os setores nos quais o Quebec se destaca:

Tecnologia da informação
Há cerca de 7 mil empresas empregando mais de 180 

mil trabalhadores em áreas como desenvolvimento de 
software, microeletrônica, multimídia, óptica/fotônica, 
serviços de consultoria e telecomunicações. A indústria 
de jogos eletrônicos, entre as três maiores do mundo, 
conta com cerca de 80 empresas especializadas em de-
senvolvimento, publicação, serviços de produção, sof-
tware e aplicações interativas. Aproximadamente 9 mil 
pessoas são empregadas por essas empresas. O Quebec 
é a casa de diversos centros de pesquisa.

Aeroespacial
O Quebec tem uma das mais bem estruturadas indús-

trias aeroespaciais, com mais de 200 empresas, incluin-
do grandes contratantes e fabricantes de equipamentos 
de classe mundial, bem como uma rede de fornecedores 

Quebec is among the international leaders in various 
key sectors of the economy, such as information 
technology and communications, aerospace, 

transportation and life sciences. The vigorous local 
economy also benefits from abundant natural resources, 
clean and renewable energy and the diversification of 
activity fields. In addition, the creation of excellence niches 
and industrial group formations has fostered the growth 
of Quebecois expertise, thereby warranting a dynamic 
economy. Furthermore, the province is favored by a business 
environment that ranks among the best in the world, 
decisively contributing to the materialization of major 
investment projects. Learn a little more about the sectors in 
which Quebec stands-out:

Information technology
Some 7,000 companies employ more than 180,000 

workers in fields such as software, microelectronics, 
multimedia, optics and photonics, consulting 
services and telecommunications. The electronic 

games industry, one of the three largest in the 
world, comprises about 80 companies specializing 
in development, publishing, production services, 

software and interactive applications. These companies 
employ approximately 9,000 people. Quebec is home to many 
research centers.

Aerospace
Quebec has one of the best-organized aerospace industries, 

with more than 200 companies and including large world-class 
equipment contractors and manufacturers, as 
well as a supplier and sub-contractor network for 
special products. Quebec ranks sixth in the world 

in terms of aerospace industry sales, with a business 

O Brasil para o Quebec
❒ Décimo parceiro comercial do Quebec no mundo

❒ Segundo parceiro comercial mais importante na América Latina 
(somente atrás do México)

❒ O Quebec é responsável por aproximadamente 40% do comércio 
bilateral entre o Brasil e o Canadá

❒ Balança comercial favorável ao Brasil (2013):

❒ Produtos do Quebec exportados para o Brasil: US$ 542 milhões 

❒ Produtos do Brasil exportados para o Quebec: US$ 1,5 bilhão

Brazil for Quebec
❒ Tenth trade partner of Quebec in the world

❒ Second most important trade partner in Latin America  
(only behind Mexico)

❒ Quebec accounts for approximately 40% of  
the bilateral trade between Brazil and Canada

❒ Trade balance favors Brazil (2013):

❒ Quebecois products exported to Brazil: US$ 542 million 

❒ Brazilian products exported to Quebec: US$ 1.5 billion
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e subcontratados de produtos especiais. O Quebec está 
em sexto lugar no mundo em termos de vendas do se-
tor aeroespacial, com um volume de negócios de 12,13 
bilhões de dólares canadenses em 2012. Mais de 60% da 
produção e 70% da despesa com pesquisa e desenvolvi-
mento no setor aeroespacial canadense estão concen-
tradas na região de Montreal, tornando-a um dos três 
principais centros aeroespaciais do mundo, juntamente 
com Seattle e Toulouse.

Transporte
Com mais de 650 empresas operando em diferentes 

áreas, dezenas de milhares de trabalhadores qualificados 
e um número significativo de centros de pesquisas inova-
doras, o setor de transporte terrestre tornou-se um com-
ponente importante da economia do Quebec. A província 
tem uma reputação internacional excelente em muitos se-
tores, incluindo veículos de recreação, automóveis, veícu-
los especializados, ônibus urbanos e indústria ferroviária.

Ciências da vida
As empresas do Quebec desse setor nunca sofrem de fal-

ta de ideias ao se tratar de inovação. O enorme potencial de 
inovação da província é um forte atrativo para as farmacêu-
ticas internacionais, 19 das quais optaram por estabelecer 
suas sedes no Quebec. Mais de 400 empresas empregam 
mais de 25.400 trabalhadores qualificados. Mais de 10 mil 
pesquisadores trabalham em centros de pesquisa biomédi-
ca. Um número significativo de centros de pesquisa é re-
conhecido mundialmente por suas descobertas científicas.

O Quebec em São Paulo
Com sete anos de existência, o Escritório do Governo 

do Quebec em São Paulo trabalha para intensificar e 
diversificar as relações nas áreas de economia, ciência 
e tecnologia, cultura e educação. Essa iniciativa baseia-
-se na política internacional do Quebec que considera o 
Brasil um país prioritário na região. Somente o departa-
mento econômico já apoiou mais de 600 empresas que-
bequenses e realizou mais de 50 missões comerciais. n

volume of 12.13 billion Canadian dollars in 2012. More 
than 60% of production and 70% of expenditures for 
research and development in the Canadian aerospace 
industry are concentrated in the Montreal region, making it 
one of the three main aerospace centers in the world, together 
with Seattle and Toulouse.

Transportation
With more than 650 companies operating in 

different fields, thousands of qualified workers 
and a significant number of innovative research 
centers, the land-based transportation industry 

has become an important factor in Quebec’s economy. 
The province enjoys an excellent international reputation 
in many industries, including recreational vehicles, 
automobiles, custom-built vehicles, urban buses and the 
railroad industry.

Life sciences
Quebecois companies in this industry never suffer 

from the lack of ideas when the issue is innovation. 
The province’s huge innovation potential is a 

strong attraction factor for international 
pharmaceutical companies, 19 of which chose 

to set-up their headquarters in Quebec. More 
than 400 companies employ over 25,400 qualified 

workers. More than 10,000 researchers work in biomedical 
research centers. A significant number of research centers are 
internationally acknowledged for their scientific discoveries.

Quebec in São Paulo
Opened seven years ago, the Office of the Government 

of Quebec in São Paulo is engaged in the intensification 
and diversification of relations in the economic, scientific, 
technological, cultural and educational fields. The 
initiative is based on Quebec’s international policy, which 
considers Brazil a priority country in the region. The 
economic department alone has provided support to more 
than 600 Quebecois companies and undertaken more than 
50 trade missions. n

A economia local é ainda beneficiada por abundantes recursos naturais, pela energia limpa 
e renovável e pela diversificação dos setores de atividade. The local economy benefits from 
abundant natural resources, clean and renewable energy and the diversification of activity fields
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Pesquisadores analisam a eficácia de técnicas e estratégias lúdicas na educação
Researchers assess the effectiveness of game techniques and strategies in education

OS JOGOS ENSINAM
LEARNING FROM GAMES

A 
Universidade de Brasília (UnB) reali-
za, em 22 de abril, o seminário “A Ga-
mificação como Estratégia Educativa”, 
durante o qual serão apresentados os 
resultados do projeto de cooperação 
entre Brasil e Canadá no estudo da 

aplicação de técnicas e estratégias de jogos como recur-
so pedagógico. Na ocasião também serão lançados um 
software educativo e um livro sobre o tema.

“A gamificação consiste no emprego de técnicas e es-
tratégias de jogos em situações de ensino e aprendizagem 
que envolvem complexidade, com a finalidade de tornar 
a experiência cognitiva prazerosa, significativa e efetiva”, 
segundo descreve Gilberto Lacerda Santos, coordenador 
do projeto e professor da Faculdade de Educação da UnB. 

“O tema é bastante atual”, diz o professor Richard Gag-
non, da Universidade Laval. Segundo ele, vários sistemas 
de ensino estão sendo aprimorados com base em técnicas 
lúdicas. Ele explica que o livro ajuda a compreender o tema 
e a ênfase desse recurso no desenvolvimento de conheci-
mentos significativos pelos alunos. 

A iniciativa vem mobilizando o 
meio acadêmico, tendo servido de 
base para uma tese de doutorado no 
Brasil, três dissertações de mestrado 
(Brasil, França e Bélgica), cooperação 
entre dois pesquisadores canadenses e 
a participação de quatro estudantes bra-
sileiros em atividades de pesquisa sobre 
o tema na Universidade Laval (Quebec). 
O projeto, desenvolvido e financiado 
basicamente por Brasil e Canadá, rece-
beu também contribuições da União Eu-
ropeia, que patrocinou, por exemplo, as 
versões do software em inglês, francês e 
espanhol. n

CASE
CASE

O n April 22nd the University of Brasilia (“UnB”) 
will host the seminar “Gamification as an 
Educational Strategy”, in which will be presented 

the results achieved in the Brazil-Canada cooperation project 
involving the study of the application of game techniques 
and strategies as an educational resource. On that occasion, 
educational software and a book on the subject will be 
launched.

“Gamification consists of applying game techniques and 
strategies to teaching and learning scenarios involving 
some complexity, with the intent of making the learning 
experience enjoyable, relevant and effective”, according 
to  Gilberto Lacerda Santos, the project coordinator and 
professor at the Education College of UnB. “The subject 
matter is quite current”, assures Professor Richard Gagnon 
from the University of Laval. According to him, several 
teaching systems based on game techniques are being perfected 
worldwide. He explains that the book helps to understand the 
subject matter, which is the focus of this resource in developing 
significant knowledge by students. 

The initiative has mobilized the academic 
community and it is the basis for one 
doctoral thesis in Brazil and three master’s 
dissertations (in Brazil, France and 
Belgium), for the cooperation  between 
two Canadian researchers, and for 
the participation of four Brazilian 
students in research activities related to 
the subject matter at the University of 
Laval (Quebec). The project, essentially 
developed and financed by Brazil and 
Canada, also received contributions 
from the European Union which, 
for example, sponsored the software 
versions in English, French and 
Spanish. n
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FLAVORS’ MARKET

MERCADO 
DO SABOR

E
ntre 28 e 30 de abril, Toronto sediará 
a 12ª edição da Sial Canada, a mais im-
portante feira do setor de alimentos e 
bebidas do país e uma das maiores do 
mundo. Além das portas abertas para 
o ingresso no mercado canadense, o 

evento é uma grande oportunidade para quem visa ao 
Nafta, bloco econômico dos países da América do Norte, 
um mercado de mais de 440 milhões de consumidores e 
que gira bilhões de dólares anualmente em exportação 
e importação de alimentos e bebidas. Para os brasileiros, 
é a chance de ampliar as vendas dos produtos já aceitos 
por lá e incrementar a pauta com muitas outras merca-
dorias de maior valor agregado. Isso em um momento 

F rom April 28 to 30, Toronto will host the 12th 
edition of SIAL Canada, the country’s most 
important food and beverage industry fair and 

one of the largest in the world. Besides opening the gates to the 
Canadian market, the event is a great opportunity for those 
aiming at NAFTA, the economic block comprising the countries 
of North America, a market of more than 440 million consumers 
that annually generates billions of dollars in exports and imports 
of foods and beverages. For the Brazilians it is the opportunity to 
increase the sales of products already introduced to that market 
and to combine them with others of higher aggregated value. 
This is taking place at a time of a depressed domestic market, 
with a dollar exchange rate favorable for exports.
SIAL will congregate more than 800 exhibitors from 45 countries, 

Sial Canada pode ser uma boa oportunidade para o 
Brasil emplacar de vez alimentos com maior valor 

agregado às vendas para a América do Norte
Sial Canada may be a great opportunity for Brazil 

to finally succeed at bringing foods of higher aggregated  
value to the North American market
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de economia interna desaquecida e cotação do dólar 
favorável às exportações.

A Sial reunirá mais de 800 expositores, de 45 países, 
interessados em conquistar os mais de 14 mil comprado-
res esperados, entre varejistas e distribuidores. De olho 
nesses compradores, o governo brasileiro organiza, já há 
alguns anos, um pavilhão do País no evento. As empre-
sas nacionais são levadas pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), em ação de parceria 
com o Ministério das Relações Exteriores (MRE). Os 
órgãos se responsabilizam pela montagem e decoração 
do pavilhão, edição de catálogo dos expositores e con-
tratação de recepcionistas bilíngues. Em 2014, foram 24 
empresas brasileiras, que geraram negócios de US$ 38 
milhões no período de 12 meses, com a oferta de produ-
tos como castanhas, frutas, café, farinhas, açúcar, cacau, 
chocolates, alimentos preparados e sucos, entre outros.

Fora do Pavilhão do Brasil, porém, vários outros 
players nacionais do mercado também devem participar, 
em ações independentes ou em comitivas de institui-
ções setoriais. “A Sial Canada é uma excelente oportu-
nidade para quem deseja conhecer melhor o mercado 
da América do Norte, fazer contatos e até iniciar uma 

interested in supplying to the more than 14,000 expected buyers, 
including retailers and distributors. With focus on these buyers, 
the Brazilian government, for a number of years, has  been 
staged a country pavilion at the event. Brazilian companies 
participate with support from the Ministry of Agriculture, Live-
stock and Supply (“MAPA”), in a joint effort with the Ministry 
of Foreign Relations (“MRE”). These government institutions 
take responsibility for setting-up and decorating the pavilion, 
publishing the exhibitor catalogue and hiring the bilingual 
receptionists. In 2014, 24 Brazilian companies participated, 
generating US$ 38 million in business in a 12-month period, 
offering the market products such as chestnuts, fruit, coffee, 
flours, sugar, cocoa, chocolates, industrialized foods and juices, 
among others.

Besides the Brazil Pavilion, there will be several other 
national players in the market, also expected to participate 
in independent initiatives or in industry-related delegations. 
“SIAL Canada is an excellent opportunity for those who want 
to better understand the North American market, establish 

Em 2014, foram 24 empresas brasileiras, que geraram negócios de US$ 38 milhões. 
In 2014, 24 Brazilian companies participated, generating US$ 38 million in business
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investida que tem tudo para ser bem-
-sucedida por lá”, afirma o dietor de 
relações institucionais da CCBC, 
Paulo de Castro Reis. “O Canadá 
é muito receptivo a novidades, e 
na feira estarão reunidos com-
pradores interessados justamen-
te nisso”, completa. A CCBC tam-
bém participará do evento.

Muito a acrescentar
O Brasil é um dos maiores exportadores 

do agronegócio do mundo, líder em setores como 
soja em grão, carnes bovina e de frango, café, açúcar e 
suco de laranja. Somente nos últimos 12 meses encer-
rados em fevereiro, o País embarcou US$ 95,04 bilhões 
em produtos agrícolas. Mais da metade desse valor é de-
vido à soja, às carnes e ao complexo sucroalcooleiro, de 
acordo com dados do Mapa. No entanto, apesar desses 
números, é ponto pacífico entre os especialistas que é 
preciso alavancar as vendas externas de alimentos com 
mais valor agregado.

O Canadá, que não está entre os nossos maiores im-
portadores de alimentos processados, semielaborados 
(commodities agroindustriais como carne verde, açú-
car bruto, suco de laranja, farelo de soja, frango resfria-
do e congelado) ou industrializados (biscoitos, balas, 
confeitos, caldos e sopas, preparações alimentícias em 
geral), é visto como um mercado com ótimo potencial 
para essa expansão. Associações setoriais já perceberam 
o país como uma boa oportunidade e algumas até o 
incluíram em seus planos internacionais.

É o caso, por exemplo, da Associação Brasileira da In-
dústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Deri-
vados (Abicab), através do Projeto Sweet Brasil, fruto de 
sua aliança com a Agência Brasileira de Promoção das 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para o in-
centivo das vendas externas de artigos de confectionary 
(como é conhecido o setor de doces industrializados, 
como chocolates, confeitos, balas e afins) brasileiros. 

contacts or even undertake an 
initiative that stands very good 

chances of succeeding in that 
market”, states CCBC’s 
director of institutional 
relations, Paulo de Castro 
Reis. “Canada is a market 
highly receptive to novelties 

and at the fair, there will be 
buyers interested precisely in 

such products”, Castro Reis points 
out. CCBC will also attend the event.

A lot to contribute
Brazil is one of the largest agribusiness exporters in the 

world, leading in segments such as soybeans, beef and chicken 
meat, coffee, sugar and orange juice. In the last 12 months 
ended in February, the country shipped US$ 95.04 billion 
in agricultural products, with more than half that amount 
resulting from soya, meat and the sugar-alcohol product 
combination, according to Mapa data. In spite of this 
number, industry experts agree that it is necessary to foster 
sales of foods abroad with a higher aggregated value.

Canada, which is not among our largest importers of 
industrialized food, semi-processed products (agroindustry 
commodities such as fresh meat, raw sugar, orange juice, 
soybean meal, refrigerated and frozen chicken meat or 
industrialized products (biscuits, sweets, comfit, bouillon and 
soups, and processed foods in general), is considered a market 
with an excellent growth potential. Industry-related associations 
have taken notice of the country as a grand opportunity and 
some have included it in their international plans. 

Such is the case, for example, of Associação Brasileira 
da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e 
Derivados (“ABICAB” – the Brazilian Chocolates, Cocoa, 
Peanut, Sweets and Derivatives Industry Association), 
through the “Sweet Brasil” project, the result of a partnership 
with the Brazilian Trade and Investment Promotion Agency 
(“Apex-Brasil”) for fostering sales abroad of Brazilian 
confectionary products. In this respect, Canada stands-out 

Sial Canadá reunirá mais de 800 expositores, de 45 países, interessados em 
conquistar os mais de 14 mil compradores esperados. SIAL Canada will congregate more than 
800 exhibitors from 45 countries, interested in catering to the more than 14,000 expected buyers
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No plano estratégico do projeto para o período de 2014 
a 2016, o Canadá foi apontado como um dos mercados-
-alvo prioritários para essa empreitada mundo afora. 

Segundo dados levantados pela instituição, o Brasil 
representará cerca de 10% do mercado de confectiona-
ry em 2018, mas participa com menos de 2% das expor-
tações mundiais, em um setor que cresce, em média, 
3% ao ano. Atualmente, em torno de 16% dos embar-
ques de produtos brasileiros do segmento têm como 
destino a América do Norte e, desses, 94% vão para os 
Estados Unidos.

A indústria nacional é a terceira maior do mundo em 
produção nessa área e exportou 118 mil toneladas em 
2013, que geraram US$ 291,5 milhões, segundo as es-
tatísticas da Abicab. Mas, do total, apenas US$ 4,9 mi-
lhões corresponderam às receitas com as vendas ao Ca-
nadá. E o número foi pouca coisa maior que o obtido 
no ano de 2012, de US$ 4,8 milhões.

De acordo com o instituto de pesquisas Datamonitor, 
o segmento de confectionary movimentou US$ 2,8 bi-
lhões no Canadá em 2012, com o consumo de 209,5 mil 
toneladas. A perspectiva é que essa atividade continue 
crescendo e alcance a cifra de US$ 3,1 bilhões em 2017. 

as a priority target market in the project’s strategic plan for 
the 2014 to 2016 timeframe.  

According to data collected by the institution, Brazil will 
represent approximately 10% of the world confectionary 
market in 2018, while currently accounting for less than 2% 
of world exports in this industry which, on average, grows 
3% per year. Currently, approximately 16% of the shipments 
of Brazilian products in this industry are destined to North 
America, 94% of which are shipped to the United States.

Brazil ranks third in the world in terms of production in this 
industry, having exported 118,000 tons in 2013, generating 
revenues of US$ 291.5 million, according to ABICAB statistics. 
However, of the total, only US$ 4.9 million of the revenues came 
from sales to Canada. This figure was only slightly higher than 
the result achieved in 2012, which totaled US$ 4.8 million.

According to the Datamonitor research institute, the 
confectionary industry totaled US$ 2.8 billion in revenues 
in Canada in 2012, with the consumption of 209,500 
tons. Expectations are that this economic activity will 

O Brasil é um dos maiores exportadores do agronegócio do mundo. Brazil is one of 
the largest agribusiness exporters in the world
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Os três maiores players do mercado canadense do ramo 
atualmente são Mondelez, Nestlé e Mars.

Pães, bolos e biscoitos
Outra organização que já está atenta às oportunida-

des é a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoi-
tos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados 
(Abimapi), através do projeto Happy Goods, Baked 
in Brazil, marca que resultou da ação de parceria 
com a Apex-Brasil. Assim como ocorre com o setor de 
confectionary, no caso das massas e biscoitos, as expor-
tações para o país da América do Norte já existem, mas 
são pequenas. Dos US$ 155,2 milhões vendidos ao exte-
rior em 2014 em biscoitos, massas, pães e bolos, apenas 
US$ 515 mil tiveram como destino o Canadá. 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de bis-
coitos e um dos tradicionais fornecedores globais de 
“waffles & wafers”. Suas vendas, no entanto, são 50% 
destinadas à América do Sul, 23% à África e 18% à Amé-
rica do Norte. Entre as mercadorias com boas chances 
de conquistar o mercado canadense estão produtos 
com maior valor agregado, como biscoitos recheados 
ou massas com ovos. n

continue to grow and reach a total of US$ 3.1 billion in 
2017. Currently, the three largest players in this industry 
in Canada are Mondelez, Nestlé and Mars.

Bread, cake and biscuits
Another organization already alert to the existing 

opportunities is Associação Brasileira das Indústrias 
de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos 
Industrializados (“ABIMAPI” – Biscuits, Pasta and 
Industrialized Bread and Cake Industry Association), through 
the “Happy Goods, Baked in Brazil” project, a trade name 
that resulted from a partnership with Apex-Brasil.  As is the 
case of the confectionary industry, pasta and biscuit exports to 
Canada do take place, but they represent a small volume. Of the 
US$ 155.2 million in sales abroad in 2014 of biscuits, pasta, 
bread and cake, only US$ 515,000 were destined to Canada. 

Brazil is the second largest producer of biscuits in the world 
and one of the traditional global suppliers of “waffles & 
wafers”. Of the country’s sales, however, 50% are destined to 
South America, 23% to Africa and 18% to North America. 
The products with a favorable outlook for entering the 
Canadian market are those with a higher aggregated value, 
such as sandwich cookies or egg pasta. n
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MARCHÉ DES SAVEURS
Sial Canada peut représenter une bonne opportunité pour le Brésil de vendre des 
aliments à plus forte valeur ajoutée sur le marché nord-américain

Entre le 28 et le 30 avril, Toronto accueillera la 
12e édition du Sial Canada, la plus importante 
foire du pays dans le secteur des aliments et des 
boissons et une des plus importantes dans le 

monde. En plus d’ouvrir les portes du marché canadien, 
l’évènement est une grande opportunité pour tous ceux 
qui visent la pénétration du Nafta, le bloc économique 
des pays d’Amériques du Nord, un marché de plus de 440 
millions de consommateurs et qui génère annuellement 
des milliards de dollars en exportations et importations 
d’aliments et de boissons. Pour les Brésiliens, cela 
représente l’opportunité d’augmenter les ventes des 
produits qui sont déjà autorisées par les autorités de 
ces pays ainsi que d’agrandir la liste de ces produits par 
l’ajout d’autres produits à plus forte valeurs ajoutée.  Cela 
à un moment où l’économie interne est atone et où la 
cotation du dollars favorise les exportations. 

Le Sial réunira plus de 800 exposants, de 45 pays, désireux 
de conquérir, parmi les détaillants et les distributeurs 
présents, les plus de 14 miles acheteurs potentiels. Visant 
ces acheteurs, le gouvernement brésilien monte, depuis 

quelques années déjà, un pavillon national lors de 
l’évènement. Les entreprises nationales y sont menées 
par le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du 
Ravitaillement (Mapa), en partenariat avec le Ministère 
des Relations Internationales (MRE). Ces organes sont 
responsables du montage et de la décoration du pavillon, de 
l’édition du catalogue des expositions et de l’embauche de 
réceptionnistes bilingues. En 2014, ce furent 24 entreprises 
brésiliennes qui ont généré un chiffre d’affaires de US$ 
38 millions sur une période de 12 mois, à travers l’offre de 
produits tels que des noix, fruits, café, farine, sucre, cacao, 
chocolat, aliments préparés et jus, entre autres.

Cependant, en dehors du pavillon du Brésil, de nombreux 
autres acteurs nationaux du marché participent également, à 
travers des actions indépendantes ou au sein de délégations 
d’institutions sectorielles. “ le Sial Canada est une excellente 
opportunité pour qui souhaite mieux connaitre le marché 
nord-américain, obtenir des contacts et même initier un 
investissement qui a toutes les chances de réussir”, affirme le 
directeur des relations institutionnelles de la CCBC, Paulo de 
Castro Reis. “Le Canada est très receptif aux nouveautés, et 
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dans la foire seront réunis des acheteurs justement intéressés 
par cela” a-t-il ajouté. Bien qu’elle ne ramène pas de 
délégation entreprenariale, la CCBC participera également à 
l’évènement.

Un grand potentiel de croissance
Le Brésil est un des plus importants exportateurs de 

l’agro-industrie dans le monde, leader dans certains secteurs 
comme les grains de soja, les viandes bovines et avicoles, le 
café, le sucre et le jus d’orange. En comptant seulement les 
12 derniers mois précédent mars, Le pays a expédié US$ 
95,04 milliards en produits agricoles, plus de la moitié de 
cette valeur étant dû au soja, aux viandes et à l’industrie 
de l’alcool de canne à sucre, selon les données du Mapa. 
Cependant, malgré ces chiffres, les spécialistes du secteur 
concordent pour dire qu’il est nécessaire de tirer parti des 
ventes externes d’aliments de plus grande valeur ajoutée.

Le Canada qui ne compte pas parmi nos plus 
importants importateurs d’aliments transformés, semi-
finis (produits agro-industriels comme la viande fraiche, 
le sucre non transformé, le jus d’orange, la farine de 
soja, le poulet refrigéré et congelé) ou industriels 
(biscuits, bonbons, confiserie, des bouillons et des 
soupes, des préparations alimentaires en général), est vu 
comme un marché avec un grand potentiel pour cette 
expansion. Les associations sectoriels ont déjà perçu la 
bonne opportunité que représente le pays et certaines 
vont jusqu’à l’inclure dans leurs plans internationaux.

C’est le cas, par exemple, de l’Association brésilienne 
de l’Industrie du Chocolat, du Cacao, d’Arachide, de 
Confiseries et autres Dérivés (Abicab), à travers le projet 
Sweet Brasil, fruit de son alliance avec l’Agence Brésilienne 
de Promotion des Exportations et des Investissements 
(Apex-Brasil) pour l’encouragement des ventes externes 
d’articles de confiseries (connu internationalement comme 
le secteur des friandises industrielles, telles que les chocolats, 
les confiseries, les bonbons etc) brésiliens. Dans le cadre du 
plan stratégique du projet pour la période de 2014 à 2016, 
le Canada s’est démarqué comme un des marchés cibles 
prioritaire pour ce développement dans le monde.

Selon les données recueillis par l’institution, le Brésil 
représentera près de 10% du marché de confiserie en 
2018, mais il participe à hauteur de moins de 2% dans 

les exportations mondiales, dans un secteur qui croit, 
en moyenne, de 3% par an sur la planète. Actuellement 
autour de 16% des livraisons de produits brésiliens de ce 
segment ont pour destination l’Amérique du Nord et, de 
celles-ci, 94% vont pour les États-Unis.

L’industrie national est la troisième plus importante 
du monde en production dans ce secteur, et a exporté 
118 miles tonnes en 2013, ce qui a généré US$ 291,5 
million, selon les statistiques de l’Abicab. Mais de ce 
total, seulement  US$ 4,9 million provenaient des 
recettes des ventes au Canada. Ces chiffres étaient 
légèrement supérieures à ceux obtenus pendant l’année 
de 2012, qui étaient de US$ 4,8 million.

Pour donner une idée de combien cela est peu comparé 
au potentiel d’expansion, Il suffit d’observer les données 
du marché canadien. Selon l’institut de recherche 
Datamonitor, le segment des confiseries  a brassé US$ 2,8 
milliards au Canada en 2012, avec une conssommation 
de 209,5 miles tones. La probabilité est que ce secteur 
d’activité continue à croitre et atteigne  US$ 3,1 milliards 
en 2017. Les trois acteurs principaux du marché canadien  
dans cette branche sont Mondelez, Nestlé et Mars.

Pains, gâteaux et biscuits
Une autre organisation qui est déjà attentive aux 

opportunités est l’Association Brésilienne des Industries de 
Biscuits, Pâtes et Pains et Gâteaux industrialisés (Abimapi), 
à travers le projet Happy Goods, Baked in Brazi, marque 
qui résulte de l’action d’un partenariat avec Apex-Brésil. 
Ainsi comme cela s’est passé dans le secteur des confiseries, 
dans le cas des pâtes et biscuits, les exportations pour les 
pays d’Amérique du Nord existent déjà, mais sont limitées. 
Des US$ 155,2 milliards de chiffres réalisé avec la vente de 
biscuits, pâtes et gateaux à l’extérieur en 2014, seulement 
US$ 515 miles ont été destiné au Canada.

Le Brésil est le second plus grand producteur mondial de 
biscuits et un des traditionnels fournisseurs à l’échelle du 
monde de “waffles & wafers”. Ses ventes, cependant, sont 
à 50% destinées à l’Amérique du Sud, 23% à l’Afrique et 
18% à Amérique du Nord. Parmi les produits qui ont de 
bonnes chances de conquérir le marché canadien, ce sont 
les produits à plus forte valeur ajoutée, comme les biscuits 
sandwich ou les pâtes aux oeufs. n

Le Brésil est un des plus importants exportateurs de l’agro-industrie dans le monde, 
leader dans certains secteurs comme les grains de soja, café, le sucre et le jus d’orange
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EXPLOSÃO 
DE SENSAÇÕES

por ESTELA CANGERANA

Tecnologia e arte se misturam em mais uma criação canadense, 
a Parede do Som, que surpreende e encanta o público
Technology and art mix in another Canadian creation, the Wall of Sound, 
surprising and delighting the public

U
m espetáculo grandioso vem chaman-
do a atenção por onde passa e confir-
mando o enorme talento canadense 
de surpreender e emocionar o públi-
co com uma inusitada mistura de arte 
e tecnologia. A Parede do Som (The 

Wall of Sound) já foi apresentada nas cidades canaden-
ses de Montreal (2009), Quebec (2010) e Lausanne 
(2012) e pode chegar ao Rio de Janeiro no final deste 
ano, em um dos últimos acontecimentos das comemo-
rações pelos 450 anos da cidade. O show multimídia, 
idealizado pelo empresário, artista, designer e produtor 
Olivier Dufour, traz uma abordagem conceitual e ce-
nográfica inovadora, que angariou elogios de críticos e 

A magnificent show is calling people’s attention 
wherever it goes, confirming the enormous 
Canadian talent to surprise and thrill the public 

with an uncommon mix of art and technology. The Wall of 
Sound was staged in the Canadian cities of Montreal (2009), 
Quebec (2010) and Lausanne (2012), and may come to 
Rio de Janeiro at the end of this year, at the time of one of the 
last events celebrating the city’s 450 years. The multi-media 
show, conceived by the entrepreneur, artist, designer and 
producer Olivier Dufour, entails an innovative conceptual 
and scenographic approach which, until now and wherever it 
went, attracted applause from both critics and the public.

Impact is caused at the beginning of the show, by combining 
visual and pyrotechnical effects with the sound of the voices 

OUTBURST OF SENSATIONS



Brasil – Canadá | 33 32 | 

Show multimídia traz uma abordagem conceitual e cenográfica inovadora, que 
angariou elogios de críticos e público por onde passou. The multi-media show entails 
an innovative conceptual and scenographic approach which, until now and wherever 
it went, attracted applause from both critics and the public

público por onde passou até agora.
O impacto começa já no primeiro instante da apre-

sentação, que mistura efeitos visuais e pirotécnicos 
com o som de 300 vozes de artistas instalados em uma 
enorme estrutura metálica de 18 metros de altura e 
27 metros de comprimento. O encantamento hipno-
tizador permanece durante as duas horas, em média, 
de duração do espetáculo. Enquanto as músicas to-
cam, imagens são projetadas para contar suas histó-
rias, em meio a explosões de pirotecnia. O público 
é pego de surpresa cada vez que novos efeitos vão se 
intercalando para formar apresentações únicas, de 
acordo com a ocasião. Foi assim, por exemplo, no 
aniversário de 402 anos do Quebec, para dezenas de 

of 300 artists accommodated in a gigantic metal structure 
measuring 18 meters in height by 27 meters in length. The 
hypnotic enchantment lasts for the show’s average two-
hour duration. While the music plays, images are projected 
to tell their stories, during the fireworks’ explosions. The 
public is taken by surprise every time new effects alternate to 
form unique presentations, depending on the occasion. For 
example, this is what happened to tens of thousands of people 
upon the 402 years of Quebec.



MOSAICO
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CULTURAL
CULTURAL MOSAIC

Behind all this magic, however, a war effort takes place. 
About 400 professionals are directly involved, including 
musicians, singers,  dancers, and the technical and 
operational staffs. The preparation and content production of 
each show lasts about one year, and each one is presented two 
or three times. The installation at site, the rehearsing and the 
content integration alone require three weeks.

The presentation in Rio de Janeiro is expected to gather 
Brazilian artists from communities in Rio de Janeiro 
and others of national reputation, familiar to the public 
in general. They will interpret 17 iconic Brazilian 
and international songs, to be shown in 17 short films 
especially produced for the occasion, to celebrate local 
history and culture.

The show has been conceived to promote “a celebration for 
the inhabitants of Rio (“cariocas”), a memorable experience 
that will leave a long-lasting legacy for the future”, according 
to its creators. The responsible company, Dufour Espetáculos e 
Imagens, was created in the year 2000 by entrepreneurial artist 
Olivier Dufour, with the purpose of becoming a launching 
platform for his most daring ideas. He organized a multi-
disciplinary team to build works that move freely among many 

milhares de pessoas.
Por trás de toda essa magia, porém, há uma operação 

de guerra. Cerca de 400 profissionais são envolvidos di-
retamente, entre músicos, cantores, bailarinos, equipe 
técnica e operacional. A preparação e a produção de 
conteúdo para cada espetáculo duram em torno de um 
ano, para ser exibido de duas a três vezes. Só a parte 
de instalação no local, ensaio e integração de conteúdo 
leva três semanas.

A apresentação no Rio de Janeiro deverá contar 
com a participação de artistas brasileiros, tanto sele-
cionados nas comunidades cariocas quanto nomes de 
expressão nacional e conhecidos do grande público. 
Eles interpretarão 17 canções icônicas nacionais e 
internacionais, que serão também mostradas em 17 
curtas-metragens feitos especialmente para a ocasião, 
celebrando a história e a cultura locais.

O show está sendo concebido para promover “uma 
celebração aos cariocas, uma experiência marcante que 
deixará um legado duradouro para o futuro”, segundo 
seus idealizadores. A companhia responsável, a Dufour 
Espetáculos e Imagens, foi criada no ano 2000 pelo ar-
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tista empreendedor Olivier Dufour justamente para ser 
um trampolim de suas ideias mais audaciosas. Ele arregi-
mentou uma equipe multidisciplinar para montar obras 
que se movem livremente entre as muitas formas de arte 
diferentes, inspiradas em arquitetura, fotografia, dança, 
teatro, circo e música clássica ou eletrônica.

“Nós construímos impressões, sensações, momentos 
que capturam a imaginação e deixam a sua marca. A 
matéria-prima com a qual trabalhamos não é visível, ela 
é encontrada no lado oculto do que à primeira vista pa-
rece ser fútil e inútil. Nós vamos além das aparências, 
estabelecemos pontes para destinos imaginários. Nossa 
disciplina é o abstrato, e a forma como trabalhamos é 
incomum, inspirada e raramente banal. Nós somos ar-
quitetos de emoções”, diz Dufour sobre o trabalho que 
cria. Até agora, ele já concebeu e produziu 200 obras e 
vem acumulando prêmios, como o Live Design Excel-
lence Award, na categoria Concerto, concedido pela re-
vista Live Design Magazine, em 2013, pela apresentação 
da Parede do Som em Lausanne. n

Acesse www.ccbc.org.br e assista à apresentação  
da Parede do Som no Quebec, em 2010.

different forms of art, inspired by architecture, photography, 
dance, theater, circus, and classical or electronic music.

“We build impressions, sensations, moments that capture 
one’s imagination and leave their mark. The raw material 
we use is invisible and it is found on the shady side of what 
at first sight seems frivolous and useless. We go beyond 
impressions, setting-up bridges to imaginary destinations. Our 
discipline is the abstract, and the way we work is unusual, 
inspiring and rarely commonplace. We are architects of 
emotions”, says Dufour about the work he creates. He has 
conceived and produced 200 works until now, and has been 
winning awards, such as the Live Design Excellence Award, 
in the Concert category, granted by the Live Design Magazine 
in 2013, for the Wall of Sound presentation that took place in 
Lausanne. n

Access www.ccbc.org.br and see the Wall of Sound 
presentation in Quebec, in 2010.

Cerca de 400 profissionais são envolvidos diretamente, entre músicos, cantores, 
bailarinos, equipe técnica e operacional. About 400 professionals are directly 
involved, including musicians, singers, dancers, and the technical and 
operational staffs
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EM FOCO
IN FOCUS

Movimento mundial que valoriza a diversidade dos países de língua 
francesa realizou em março uma semana de comemorações
The worldwide movement that values the diversity of French speaking countries 
staged a week of celebrations in March

FRANCOFONIA 
EM FESTA

CELEBRATING FRANCOPHONIE

por ADRIANA CARVALHO
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N
ono idioma mais falado no mundo, o 
francês é a língua de 200 milhões de pes-
soas em cerca de 50 países espalhados pe-
los cinco continentes. Esse elo linguístico 
une uma enorme diversidade de culturas 
e valores. Com o objetivo de enaltecer 

essa riqueza, todos os anos acontece a Semana da Francofo-
nia, que oferece ao público uma série de atrações nacionais 
e internacionais de música, dança, gastronomia e outras ex-
pressões artísticas. No Brasil, o centro das comemorações 
da francofonia é a cidade de São Paulo, que recebeu entre 
17 e 30 de março diversos espetáculos e atividades culturais. 
Embora em menor escala, também houve programações 
em outras cidades, como Rio de Janeiro, Recife e Brasília.

“Em 20 de março comemora-se o Dia Internacional da 
Francofonia e em todo o mundo realizam-se eventos para 
celebrar a data. Essa festa acontece em todos os países 
onde o idioma é língua oficial ou onde há presença cul-
tural e histórica francesa marcante, como é o caso do Bra-
sil”, explica Gilles Mascle, assessor em diplomacia pública 

The ninth most spoken language in the world, French 
is the language of 200 million people in about 50 
countries of five continents. This linguistic link 

connects an enormous diversity of cultures and values. To 
magnify this richness, every year the Francophonie Week 
takes place, providing the public a variety of local and 
international attractions in music, dance, gastronomy and 
other means of artistic expression. In Brazil, the center of 
Francophonie celebrations is the city of São Paulo, which 
between March 17 and 30 hosted an array of cultural shows 
and activities. Although to a smaller degree, celebration 
programs also took place in other cities, such as Rio de 
Janeiro, Recife and Brasília.

“Worldwide, the International Francophonie Day is March 
the 20th, when events celebrating the date take place. Activities 
unfold in all countries in which French is the official language 

A cantora Angélique Kidjo e o cantor, compositor e produtor belga Stromae. The 
singer Angélique Kidjo and the singer, composer and Belgian producer Stromae
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Angélique Kidjo 

Considered by the British newspaper The Guardian as one of the one hundred most 
inspiring women in the world, the singer, born in Benin, is acknowledged for her 
musical production and for her work as an activist for the rights of the African people. 
She performed at the SESC Theater of Vila Mariana.

Zaz 

Famous for the hit “Je Veux” , the French singer performed again in the Francophonie 
Week. The shows took place at Auditório Ibirapuera and Bourbon Street Club. She 
presented her new album “Paris Sera Toujours Paris”

Stromae

The Belgian singer, composer and producer Stromae performed at Audio Club. The 
artist stood-out in the hit parades with his song “Alors on Danse”, of the “Cheese” 
album (2010). With a repertoire of dance music and African influence (his father was 
from Ruanda), his work mixes hip hop, electronic music and French songs.

Photography uniting cultures

A CCBC – Chamber of Commerce Brasil-Canada project, with the institutional support 
from the Canadian Consulate and the Office of Quebec in São Paulo, the exhibition 
“Exchanging Glances: Images of Two Cultures” presented the work of photographers 
Renato Negrão and Luc Dubois. The images show similarities and differences between 
two large metropolises: Montreal and São Paulo. The exhibition consists of 38 photos 
and  will be open until May the 3rd at Caixa Cultural São Paulo. With Free-of-charge 
entry, the exhibition is sponsored by Caixa Econômica Federal.

Angélique Kidjo 

Considerada pelo jornal inglês The Guardian como uma das cem mulheres mais inspi-
radoras do mundo, a cantora nascida no Benin é reconhecida tanto por sua produção 
musical como pelo trabalho como ativista dos direitos do povo africano. Ela se apre-
sentou no Teatro do Sesc Vila Mariana.

Zaz
 
Famosa pelo hit “Je Veux”, a cantora francesa voltou a se apresentar na Semana da 
Francofonia. Os shows aconteceram no Auditório Ibirapuera e no Bourbon Street Club. 
Ela apresentou seu novo álbum, Paris Sera Toujours Paris

Stromae

O cantor, compositor e produtor belga Stromae apresentou-se no Audio Club. O artista 
ganhou as paradas de sucesso com “Alors on Danse”, do álbum Cheese (2010). Com 
repertório dançante e com influências africanas (seu pai era ruandês), seu trabalho 
mistura hip hop, música eletrônica e canções francesas.

Fotografia unindo culturas

Um projeto da CCBC – Câmara de Comércio Brasil-Canadá, com apoio institucional do 
Consulado do Canadá e do Escritório do Quebec em São Paulo, a exposição “Olhares 
Cruzados: Imagens de Duas Culturas” apresentou o trabalho dos fotógrafos Renato 
Negrão e Luc Dubois. As imagens mostram semelhanças e diferenças entre duas gran-
des metrópoles: Montreal e São Paulo. A exposição é composta por 38 fotografias, 
ficará em cartaz até 3 de maio na Caixa Cultural São Paulo. Com entrada gratuita, a 
mostra tem patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Estrelas 
internacionais
Veja alguns destaques 
da Semana da 
Francofonia 2015

International 
stars

See some of the highlights of the 
2015 Francophonie Week

Do Quebec, a companhia de dança da coreógrafa 
Virginie Brunelle. From Quebec, the dance 
company of choreographer  Virginie Brunelle
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e educação do Ministério das Relações Internacionais, da 
Francofonia e do Comércio Exterior do Quebec. 

Estima-se que no Brasil mais de 570 mil pessoas falem 
francês e cerca de 200 mil aprendam a língua a cada ano. 
Só a Aliança Francesa, rede de ensino presente em diversos 
lugares do mundo, contabiliza 37 mil alunos por ano no 
Brasil, maior número em relação à Aliança Francesa em 
outros países do mundo.

A Semana da Francofonia é uma iniciativa da Organiza-
ção Internacional da Francofonia (OIF), instituição criada 
em 1970 que reúne 70 Estados e governos e cujo objetivo 
é implementar ações políticas e de cooperação multilate-
ral em benefício das populações francófonas. “No Brasil, 
a Semana da Francofonia é um evento que vem ganhando 
cada vez mais expressão desde sua primeira edição, há dez 
anos”, diz Mascle, acrescentando que o grupo da OIF já 
representa mais de um terço dos Estados-membros da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU).

Artistas renomados como a cantora francesa Zaz, o com-
positor e cantor belga Stromae e a cantora Angélique Kid-
jo, do Benin, são algumas das estrelas que brilharam na edi-
ção 2015 (veja quadro com mais detalhes). “A organização 
do evento contou com a participação dos consulados de 
França, Bélgica, Canadá e Suíça e do Escritório do Gover-
no do Quebec. Estão ainda entre os parceiros associações, 
escolas, como a Aliança Francesa, e universidades. É im-
portante ressaltar o papel da Câmara de Comércio Brasil-
-Canadá, que na edição deste ano foi parceira na realização 
da exposição fotográfica Olhares Cruzados: Imagens de Duas 
Culturas”, ressalta Mascle. n

Semana da Francofonia oferece uma série de atrações nacionais e internacionais de música, 
dança, gastronomia e outras expressões artísticas. The Francophonie Week provides a variety of 
local and international attractions in music, dance, gastronomy and other means of artistic expression

or where there is a noteworthy French presence, as is the case of 
Brazil”, explains Gilles Mascle, the advisor on public diplomacy 
and education at the Ministry of International Relations, 
Francophonie and Foreign Trade of Quebec. 

In Brazil, supposedly more than 570,000 people speak French 
and about 200,000 learn the language each year. Individually, 
the Alliance Française, a language learning network with 
activities in several locations around the world, has 37,000 
enrolled students per year in Brazil, the highest number in 
comparison with all other countries in the world. 

Francophonie Week is an initiative of the International 
Organization of La Francophonie (OIF), an institution created 
in 1970, comprising 70 States and Governments, whose 
objective is to implement political and multilateral cooperation 
initiatives for the benefit of francophone populations. “In Brazil, 
the Francophonie Week is an event that is increasingly gaining 
importance since its first edition ten years ago”, says Mascle, 
adding that the OIF group already represents more than one third 
of the member states of the United Nations Organization (UNO).

Renowned artists such as French singer Zaz, Belgian composer 
and singer Stromae and singer Angélique Kidjo, from Benin, 
are some of the stars who stood at in the 2015 edition (see 
box for more details). “The event’s organizers counted on the 
participation of the consulates of France, Belgium, Canada, 
Switzerland and the office of the government of Quebec. Also 
among the partnering associations are schools such as the 
Alliance Française and universities. Mascle emphasized that it 
is important to acknowledge the role played by the Chamber of 
Commerce Brazil-Canada, which, in this year’s edition, was a 
partner in the ‘Exchaging Glances’ Photography Exhibition”. n

Missões da francofonia 
A Organização Internacional da Francofonia tem como missão melhorar o padrão de vida dos povos de língua francesa, ajudando-os a se tornarem agentes do seu próprio desenvolvimento. 
Além de promover eventos como a Semana da Francofonia, a OIF dá apoio aos países-membros para o desenvolvimento e o reforço de políticas que estejam de acordo com as seguintes causas: 
❉ Promover a língua francesa e a diversidade cultural e linguística. ❉ Promover a paz, a democracia e os direitos humanos.
❉ Apoiar a educação, a formação, o ensino superior e a investigação acadêmica. ❉ Desenvolver a cooperação para o desenvolvimento sustentável.

Francophonie missions 
The International Organization of La Francophonie’s mission is to improve the standard of living of French speaking peoples, helping them become agents of their own development. Besides 
promoting events such as Francophonie Week, the OIF assists member states in the development and reinforcement of policies consistent with the following causes: 
❉ Promote the French language and cultural and linguistic diversity. ❉ Promote peace, democracy and human rights.
❉ Support education, training, higher education and academic research. ❉ Develop cooperation for sustainable development.
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FRANCOPHONIE 
EN FÊTE
Mouvement mondial qui valorise 
la diversité des pays de langues 
françaises, a réalisé en mars une 
semaine de célébration

Comptant parmi les langues les plus parlées 
dans le monde, le français est la langue de 
200 millions de personnes dans près de 50 
pays présents sur les cinq continents. Ce lien 

linguistique rassemble une grande diversité de cultures 
et de valeurs. Dans le but de célébrer cette richesse, tous 
les ans a lieu la Semaine de la Francophonie, qui offre 
au public une série de divertissements nationaux et 
internationaux de musique, de danse, de gastronomie ainsi 
que d’autres types d’expressions artistiques. Au Brésil, le 
coeur des célébrations de la Francophonie est la ville de 
São Paulo, qui accueille entre le 17 et le 30 mars plusieurs 
spectacles et activités culturelles. Bien qu’à une moindre 
échelle, des célébrations ont également lieu dans d’autres 
villes telles que Rio de Janeiro, Recife et Brasília. 

 “Le 20 mars, on célèbre la Journée Internationale de 
la Francophonie et des évènements s’organisent dans 
le monde entier pour célébrer cette date. Cette fête se 
déroule dans tous les pays ayant le français pour langue 
officielle et dans les pays où la présence culturelle et 
historique française est importante, comme c’est le cas du 
Brésil”, explique Gilles Mascle, conseiller en éducation 
et diplomatie publique du Ministère des Relations 
Internationales, de la Francophonie et du Commerce 
Extérieur du Québec.

On estime qu’au Brésil plus de 570 milles personnes 
parlent français et près de 200 milles apprenent la 
langue chaque année. Seulement à l’Alliance Française, 
réseau d’enseignement présent à travers le monde, on 
comptabilise 37 milles étudiants par an au Brésil, ce qui 
en fait le plus grand nombre d’étudiants de toutes les 
Alliance Française.

La Semaine de la Francophonie est une initiative 
de l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF), institution crée en 1970, qui réunit 70 États et 

Gouvernements et dont l’objectif est de mettre en oeuvre 
des actions politiques et de coopérations multilatérales 
au bénéfice des populations francophones. “Au Brésil, la 
Semaine de la Francophonie est un évènement qui gagne 
en visibilité chaque année depuis sa première édition, il y 
a dix ans”, déclare Gilles Mascle, ajoutant que le groupe de 
l’OIF représente déjà plus d’un tiers des États-membres de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Des artistes de renommés comme la chanteuse 
française Zaz, le compositeur et chanteur belge Stromae 
et la chanteuse Angélique Kidjo, du Bénin, sont quelques-
unes des étoiles qui ont  brillé à l’édition de 2015 (voir 
les encadrés pour plus de détails). “L’organisation de 
l’évenement s’est appuyée sur le soutien des consulats 
de France, de Belgique, de Suisse et sur le Bureau du 
Québec. D’autres partenaires ont également soutenu 
l’évènement, telles des écoles, comme l’Alliance Française 
et des universités. Il est important de souligner le rôle 
de la Chambre de Commerce Brésil-Canada, qui lors 
de l’édition de cette année, a été un partenaire dans 
la réalisation de l’Exposition photographique Regards 
Croisés (Olhares Cruzados)”, rappelle Gilles Mascle. n
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Semaine de la Francophonie offre une série de divertissements nationaux et internationaux 
de musique, de danse, de gastronomie ainsi que d’autres expressions artistiques

Angélique Kidjo 

Considérée par le journal anglais “The Guardian” comme l’une des cent 
femmes les plus inspirées dans le monde, la chanteuse est née au Bénin 
et est reconnue autant pour sa production musicale que pour son travail en 
tant qu’activiste des droits du peuple africain. Elle s’est produite au Théâtre 
du Sesc Vila Mariana.

Zaz
 
Célèbre pour son tube “Je Veux”, la chanteuse française est revenue se 
produire durant la Semaine de la Francophonie. Ses spectacles se sont 
déroulés à l’Auditorium Ibirapuera et au Bourbon Street Club. Elle y a 
présenté son nouvel album, “Paris Sera Toujours Paris”.

Stromae

Le chanteur, compositeur et producteur belge Stromae s’est produit à 
l’Audio Club. L’artiste y a joué ses succès tels que “Alors on Danse”, de 
l’album “Cheese” (2010). Avec un répertoire dansant, comprenant des 
influences africaines (son père était rwandais), son travail mélange hip 
hop, musique électronique et chansons françaises.

La photographie trait d’union des cultures

La Chambre de Commerce Brèsil-Canada (CCBC), avec le soutien institutio-
nnel du Consulat du Canada et du Bureau du Québec à São Paulo, realise 
l’exposition “Regards Croisés: images de Deux Cultures” qui mis en avant 
le travail des photographes Renato Negrão et Luc Dubois. Les images pré-
sentent les similitudes et les différences entre deux grandes métropoles: 
Montréal et São Paulo. L’exposition est composée de 38 photographies et 
restera en place jusqu’au 3 mai à la Caixa Cultural São Paulo. Avec l’entrée 
gratuite, l’exposition est parrainé par Caixa Economia Federal.

Stars internationales
Parmi celles présentes 
à la Semaine de la 
Francophonie en 2015

Missões da francofonia 
Missions de la francophonieL’Organisation Internationale de la Francophonie a pour mission d’améliorer le mode de vie des peuples francophones, en les aidant à devenir les acteurs de leur 
propre développement. En plus de promouvoir des évènements comme la Semaine de la Francophonie, l’OIF apporte un soutien aux pays membres pour le développement et le renforcement 
des politiques qui respectent les causes suivantes: 
❉ Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. ❉ Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme.
❉ Soutenir l’éducation, la formation, l’accès à l’enseignement supérieur et la recherche universitaire. ❉ Développer la coopération en vue du développement durable.
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LACUNAS 
EM BRANCO

por ESTELA CANGERANA

Pautas de exportação do Brasil e do Canadá revelam muitas 
oportunidades deixadas de lado pelos dois países no cenário atual 
Brazilian and Canadian export lists show that many export opportunities are 

being neglected by both countries

BLANK GAPS
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D
os 25 principais produtos exportados 
(em valor) pelo Brasil em 2014, ape-
nas cinco tiveram o Canadá entre os 
maiores destinos dessas vendas. Se 
considerados os dez principais itens 
da pauta brasileira, restam somente 

dois (açúcar de cana em bruto e café verde em grão) 
em que os canadenses estiveram entre nossos maiores 
compradores. Na lista dos parceiros comerciais mais 
importantes para o Brasil, o Canadá caiu da 18ª posição 
em 2013 para a 22ª no ano passado, segundo dados do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC). Do lado contrário, a mesma situação. 
O Brasil foi apenas o 13º comprador do Canadá em 
2013. Embora quase 80% do que o país venda vá para 
o continente americano, apenas 0,5% do total comer-

Of the 25 main Brazilian export products (in 
value) in 2014, only five were sold to Canada. 
Considering the ten main items on the Brazilian 

export list, only two (raw sugarcane and raw green coffee 
beans) still have Canada as one of the major buyers. On 
the list of Brazil’s main trade partners, Canada dropped 
from the 18th position in 2013 to rank 22nd last year, 
according to data of MDIC - the Brazilian Ministry of 
Development, Industry and Foreign Trade. The same 
scenario applies to the other side. Brazil was only the 13th 
buyer of Canadian products in 2013. Although almost 
80% of the country’s sales are destined to the Americas, 
only 0.5% of the shipments are sent to Brazil. The figures, 
which at first sight may suggest a weak trade relation, 
are in fact viewed by both countries as a huge scope of 
opportunities. 
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Brazil is still listed in the new Global Markets Action 
Plan (a Canadian government document containing its 
foreign trade guidelines) as one of Canadians’ priority 
markets. This means that our country is viewed as 
having great potential for growth regarding relations with 
Canada, and as a destination where Canadian capacities 
can be more successful. In South America, besides Brazil, 
Colombia, Chile and Peru also comprise this group. 

The fields of activity viewed by the Canadians as the 
most promising are: aerospace, education, information 
technology and communications, infrastructure, oil and 
gas, as well as sustainable technologies. In all of them, 
the country’s expertise is acknowledged around the world. 

cializado é enviado ao Brasil. 
Os números, que à primeira 
vista podem aparentar uma 
relação fraca, na verdade, são 
analisados pelos dois países 
como uma porta enorme de 
oportunidades.

O Brasil foi mantido no 
novo Global Markets Action 
Plan (documento divulgado 
pelo governo do Canadá com 
as diretrizes de comércio exte-
rior) como um dos mercados 
prioritários de interesse dos 
canadenses. Isso significa que 
nosso país é visto como um 
dos que têm grande potencial 
de crescimento nas relações 
com o Canadá e onde as ca-
pacidades canadenses podem 
ser mais bem-sucedidas. Na 
América do Sul, além do Bra-
sil, Colômbia, Chile e Peru fazem parte desse time. 

As áreas avaliadas pelos canadenses como as mais prós-
peras para essa relação são aeroespacial, educação, tecno-
logia da informação e comunicações (TIC), infraestrutu-
ra, petróleo e gás e tecnologias sustentáveis. Em todas, a 
expertise do país da América do Norte é reconhecida inter-
nacionalmente. Os combustíveis, por exemplo, represen-
tados por petróleo bruto, óleo refinado, gás de petróleo, 
hulhas e coques e energia elétrica, somaram 26,3% do 
total exportado pelo Canadá em 2013.

Outras oportunidades
No lado brasileiro, um estudo encomendado à con-

sultoria Adventus Research pelo Setor de Promoção Co-
mercial (Secom) do Consulado Geral do Brasil em To-
ronto avaliou 50 produtos brasileiros e enumerou os 20 
com maiores oportunidades de penetração no mercado 
canadense. O relatório foi feito em 2009, mas revela se-

Brasil é visto como um dos países que têm grande potencial 
de crescimento nas relações com o Canadá. Brazil is viewed 
as a country having great potential for growth regarding 
relations with Canada

O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café, embora ainda venda para 
o Canadá essencialmente o café verde. Brazil is still the world’s largest coffee producer and 
exporter, but essentially sells green coffee beans to Canada
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tores que até hoje são pouco, ou quase nada, explorados 
na relação bilateral. As principais mercadorias indicadas 
na lista são móveis e madeiras (serrada, compensados, 
etc.), motores elétricos, softwares, produtos de beleza, 
café torrado, carnes (suína, bovina fresca, filés de peixes, 
aves), frutas (incluindo bananas e maçãs), bebidas fer-
mentadas, calçados de couro e bijuterias, entre outras.

O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de 
café, embora ainda venda para o Canadá essencialmen-
te o café verde, em grão, e não suas variantes. É, ainda, o 
maior exportador mundial de carne bovina desde 2008 
e de carne de frango desde 2005, além de ser o quarto 
em carne suína. O Canadá, no entanto, não integra a lis-
ta dos países mais relevantes para essas vendas. De acor-
do com dados do MDIC, apenas miudezas de galinha 
congeladas fazem parte da lista das nossas vendas para 
lá e representam cerca de 1% de participação no total 
negociado com os canadenses.

Além das carnes, o Brasil é um importante player mun-
dial em vários outros setores que não são explorados na 
relação com o Canadá. No ramo de calçados, apesar 
da avassaladora liderança global chinesa, o Brasil é 
o terceiro maior produtor mundial e o décimo 
exportador, segundo estudo elaborado pelo 
IEMI – Inteligência de Mercado. n

Fuel, for example, comprising 
crude oil, refined oil, petroleum 
gas, coal tar and coke, as well 
as electric energy, represented 
26.3% of Canada’s total 
exports in 2013.

Other opportunities 
On the Brazilian side, a study 

entrusted to the consulting firm 
Adventus Research by the Trade 
Promotion Department of the 
Brazilian Consulate General in 
Toronto, assessed 50 Brazilian 
products and listed the 20 most 
promising for introduction into 
the Canadian market. The report 
dates back to 2009, but it shows 
the industries that to this day are 
little, or not at all, explored in 
the bilateral relation. The main 
product items listed are furniture 

and wood (sawn wood, plywood, etc.), electric motors, software, 
beauty products, roasted coffee, meat (pork, fresh beef, fish 
fillets, and poultry), fruit (including bananas and apples), 
fermented beverages, leather footwear and imitation jewelry, 
among others.

Brazil is still the world’s largest coffee producer and 
exporter, but essentially sells green coffee beans to Canada, 
rather than any other coffee products. Furthermore, the 
country has been the world’s largest beef exporter since 
2008 and chicken meat exporter since 2005, and ranks 
fourth in pork meat. Canada, however, is not among the 
most relevant countries in terms of sales of these products. 
According to MDIC data, only frozen chicken offal is on 
the list of our sales to Canada and represents about 1% of 
the total traded with the Canadians.

Besides meat, Brazil is an important 
world player in several other 
industries currently not explored 
in the relationship with Canada. 
In the footwear industry, although 

the Chinese are by far the main 
producers in the world, Brazil ranks as 

the third largest producer and as the tenth 
largest exporter, according to a study by IEMI – 

Inteligência de Mercado.  n
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M uch more than simple training or a student 
competition, the experience of facing a court 
comprising distinguished names of international 

arbitration, debating complex cases and facing very well 
prepared teams from all over the world – this is the proposition, 
the enormous challenge faced by law students during the 
competitions of the Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot (Vis Moot, the world’s most important 
arbitration competition, which takes place in Vienna, 
Austria). Not a simple task. However, every year the Brazilians 
are occupying more space in the competition and there are 

M
uito mais que um simples treino ou 
uma competição estudantil, a experi-
ência de estar frente a frente com um 
tribunal formado por grandes nomes 
da arbitragem internacional, deba-
tendo casos complexos e enfrentando 

equipes muito bem preparadas, vindas de todas as partes do 
mundo. É essa a proposta, e o enorme desafio, encarada pe-
los estudantes de Direito durante as disputas do Willem C. 
Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot, 
a mais importante competição de arbitragem mundial, que 

TUDO PRONTO
Equipes brasileiras mostram que entraram para valer na mais importante competição de arbitragem 
internacional, o Vis Moot, após participarem de treinamentos organizados e apoiados pelo CAM-CCBC
Brazilian teams show that they have truly committed to entering international arbitration’s most important competition, 
the Vis Moot, after having participated in the training provided and supported by CAM-CCBC

EVERYTHING IS READY

por ESTELA CANGERANA
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ocorre em Viena, Áustria). Não é tarefa fácil. A cada ano, 
porém, os brasileiros ganham espaço na disputa e há quem 
espere que, em um futuro próximo, poderemos ter uma 
equipe nacional nas finais. Será uma gigantesca conquista, 
fruto de um esforço que começou há alguns anos, e conta 
com forte empenho do Centro de Arbitragem e Mediação 
da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC).

Meses antes das eliminatórias do Vis Moot, os competi-
dores têm várias ocasiões para treinar seus conhecimentos 
e aprimorar as capacidades de raciocínio, oratória e or-
ganização em audiência. São os Pre-Moots, competições 
preparatórias que ocorrem em muitos países. No Brasil, os 
mais importantes contam com a organização ou o apoio do 
CAM-CCBC. Para a próxima edição da disputa, que aconte-
ce agora em abril, os brasileiros puderam testar seu desem-
penho em São Paulo (SP), no final de fevereiro e início de 
março, durante o CAM-CCBC Moot Training, e em Curitiba 
(PR), também nos primeiros dias de março, no VII Curitiba 
Pre-Moot. Antes disso, no segundo semestre do ano passa-

expectations that in the near future we may see a Brazilian 
team in the finals. This would be a tremendous achievement, 
the result of an effort that began some years ago and is 
strongly supported by the Arbitration Center of the Chamber of 
Commerce Brazil-Canada (CAM-CCBC).

Months before Vis Moot’s elimination contests, nowadays 
competitors have several opportunities to practice their 
knowledge and improve their reasoning capacity, speaking 
ability, and organizational talent applied to audiences. These 
are the Pre-Moots, intensive courses offered in many countries. 
In Brazil, the most important are supported or organized by 
CAM-CCBC. For the competition’s next edition, which will 
take place at the end of April, the Brazilians could assess their 
performance in São Paulo (State of São Paulo), at the end 
of February and the beginning of March, during the CAM-
CCBC Moot Training, and in Curitiba (State of Paraná), 
also in the early days of March, in the VII Curitiba Pre-Moot. 
In addition, in the second semester of last year, the Marathon 
Moot took place, a training that involved great names of 
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do, aconteceu a Maratona Moot, treinamento que contou 
com grandes nomes da arbitragem internacional, como os 
mestres Martin Hunter e Eric Bergsten, além de workshop 
com a especialista norte-americana Peggy Forel. 

A expectativa de um bom desempenho dos brasileiros 
vem justamente do que foi visto nesses treinamentos. 
“Fiquei agradavelmente surpreendido com o que pude-
mos observar na disputa. A cada ano é possível perceber 
uma nítida evolução”, afirma o secretário-geral do CAM-
-CCBC, Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes, sobre o Pre-
-Moot de São Paulo, em que participou do painel da com-
petição final, presidido por Ingeborg Schvenzer. 

Na ocasião, a equipe da Pontifícia Universidade Católi-
ca de São Paulo (PUC-SP) saiu vencedora, após uma con-
corrida final com o grupo da USP, que, apesar de não ter 
vencido, mostrou claramente aos presentes elevado nível de 
atuação, equiparado ao das equipes internacionais que vão 
ao Vis Moot. “Foi uma final muito parelha e benfeita, em 
que se discutiu um problema de difícil solução”, diz Forbes. 

A qualidade dos Pre-Moots brasileiros tem sido tão boa 
que já atrai equipes de outros países, como os estudantes 
da Universidad Nacional de Asunción (Paraguai), da Wa-
seda University (Japão), da Universidad de Buenos Aires 

international arbitration, such as the masters Martin Hunter 
and Eric Bergstein, and included a workshop with North 
American specialist Peggy Forel. 

Expectations about the Brazilians’ good performance is based 
on what was seen in the training events. “I was pleasantly 
surprised by what we could observe in the contest. Every 
year one can clearly see the evolution”, states CAM-CCBC’s 
secretary-general, Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes, referring 
to the São Paulo Pre-Moot , in which he participated in the end 
competition’s panel, chaired by Ingeborg Schvenzer. 

On that occasion, the team of the Pontifical Catholic 
University of São Paulo (“PUC-SP”) came out the winner, 
following the final contest against the group from the 
University of São Paulo (“USP”) which, although it did 
not win, clearly showed the attendees its high level of 
performance in comparison with other international teams 
attending the Vis Moot. “It was a very balanced and well-
performed final contest, in which the discussion focused on a 
problem difficult to solve”, according to Forbes. 

Equipe da Fundação Getulio Vargas, em Viena. The Getulio Vargas 
Foundation’s team, in Vienna
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The quality of the Brazilian Pre-Moots has been so good that 
they have even attracted teams from other countries, such as 
students from Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), 
from Waseda University (Japan), from Universidad de Buenos 
Aires (Argentina), and from Florida International University 
(USA), among others. Brazilian groups have also travelled to 
participate in preparatory contests in other countries, and in the 
Hong Kong Vis Moot. In the Shanghai Pre-Moot , the PUC-SP 
team was the vice-champion, with participant Luísa Quintão 
being elected the best speaker and student Camila Simão 
receiving an honorable mention. 

“Certainly we are evolving and the main Brazilian 
teams have ranked among the first, making progress in the 
Elimination Rounds. Last year in Vienna, six universities 
made progress, whereas in Hong Kong PUC-SP showed the 
excellent preparatory level of the Brazilian teams”, reports 
the master and doctor in law and professor of PUC-SP, 
Claudio Finkelstein.

With the development of the Vis Moot which, according to 

Treinamento no ano passado contou com grandes nomes da arbitragem internacional, 
como os mestres Martin Hunter e Eric Bergstein. Training last year involved great 
names of international arbitration, such as masters Martin Hunter and Eric Bergstein

(Argentina) e da Florida International University (EUA), 
entre outros. Grupos de brasileiros também têm se desloca-
do para participar de disputas preparatórias em outras na-
ções, bem como do Vis Moot de Hong Kong. No Pre-Moot 
de Xangai, a equipe da PUC-SP saiu vice-campeã, com a 
participante Luísa Quintão sendo eleita a melhor oradora e 
a aluna Camila Simão recebendo menção honrosa. No Pre-
-Moot de Heidelberg, a equipe da USP sagrou-se campeã, 
em disputada final contra a Universidade de Auckland.

“Certamente estamos evoluindo e as principais equipes 
brasileiras têm se colocado entre as primeiras, avançando 
aos Elimination Rounds. No ano passado, em Viena, foram 
seis as universidades que avançaram, enquanto, em Hong 
Kong, a PUC-SP demonstrou o excelente nível preparató-
rio das equipes brasileiras”, relata o mestre e doutor em 
Direito e professor da PUC-SP Claudio Finkelstein.

Com o crescimento do Vis Moot, que, de acordo com 
Finkelstein, “passou de um evento pequeno no início a um 
empreendimento acadêmico com mais de 290 universi-
dades de 64 países em sua edição passada”, aumentaram 
também a ocorrência e a necessidade dos eventos prepa-
ratórios. “Hoje, a organização de Pre-Moots é essencial 
para que o Vis Moot permaneça sendo o sucesso em que 
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se transformou no ensino da arbitragem internacional e do 
comércio internacional”, diz ele.

Outro entusiasta da competição e da participação bra-
sileira é o advogado especialista em arbitragem, mestre 
em Direito e um dos organizadores do Pre-Moot de São 
Paulo, Alfred Sioufi. “O desempenho dos times brasileiros 
despontou desde 2008, mas, por outro lado, a competição 
também ficou cada vez mais difícil. Acredito que atingimos 
um patamar muito bom e que agora depende de as novas 
gerações trazerem suas experiências práticas e teóricas para 
a vida profissional e acadêmica”, afirma. 

Para Sioufi, essa qualificação só traz benefícios ao de-
senvolvimento da arbitragem no Brasil: “Lembro que 
pouquíssimos profissionais antes de 2008 tinham alguma 
experiência de Moot de arbitragem. Hoje o cenário é ou-
tro. Acredito que estamos na fase de retroalimentação do 
aprendizado. Nosso sistema está aos poucos absorvendo a 
experiência internacional trazida pelos estudantes”.

Uma das ex-moots brasileiras e que hoje atua para trans-

Equipe da UFMG na faculdade de Direito da Universidade de Viena. The UFMG 
team at the Scool of Law of the University of Vienna

Finkelstein, “went from a small event in the beginning to an 
academic undertaking with more than 290 universities from 
64 countries in its last edition”, also increased the need for 
staging preparatory events. “Today, organizing the Pre-Moots 
is essential for the Vis Moot to continue to be the success it has 
become in the educational process of international arbitration 
and international trade”, says Finkelstein.

Another enthusiast of the competition and of Brazilian 
participation in it is the attorney who is an expert in 
arbitration and holds a master’s degree in law, while also 
being one of the organizers of the São Paulo Pre-Moot, Alfred 
Sioufi. “The performance of the Brazilian teams stood-out 
from 2008 onwards, at the same time when the competition 
became increasingly more difficult. I believe we have reached a 
very good level and all now depends on the new generations 
bringing their practical and theoretical experiences to 
professional and academic life”, states Sioufi. 

For Sioufi, such qualification brings only benefits to 
the development of arbitration in Brazil: “Allow me to 
remind us that few professionals, prior to 2008, had any 
arbitration Moot experience. Today we have a different 
scenario. I believe we are in the phase of retro-feeding 
what was learned. Our system is gradually absorbing 
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ferir para o mercado nacional esse conhecimento adqui-
rido é a case manager do CAM-CCBC Luíza Kömel. Ela foi 
oradora do time da USP na 18ª edição do Vis Moot (2010-
2011), quando o grupo conquistou o prêmio Werner Melis, 
referente à parte escrita da competição. “Foi a primeira vez 
que uma universidade latino-americana recebeu menção 
honrosa pelo Memorandum for Respondent”, lembra. No 
ano seguinte, Luíza foi como treinadora do time da USP e 
árbitra em Viena e voltou a participar em 2014, como re-
presentante do CAM e árbitra. “A experiência é, no geral, 
muito enriquecedora. O que aprendemos no decorrer do 
Moot sobre arbitragem e sobre comércio internacional é de 
tal profundidade que supera o ensino de muitos cursos que 
são lecionados sobre a matéria”, afirma Luíza.

O primeiro brasileiro a participar de um Vis Moot foi o 
atual doutor em Direito Gerson Damiani, em 1995. Na épo-
ca, ele participou da equipe de uma universidade alemã. A 
partir de 2009, a USP começou a levar a sua equipe própria 
para a competição em Viena. n

USP leva uma equipe própria para a competição em Viena desde 2009. USP 
has been taking its own teams to the competition in Vienna since 2009

international experience brought by the students.”
One of the Brazilian former Moot participants, who 

nowadays is actively engaged in transferring to the 
Brazilian market the acquired knowledge is CAM-CCBC’s 
case manager, Luíza Kömel. She was the speaker of the 
USP team in the 18th edition of the Vis Moot (2010-
2011), when the group achieved the Werner Melis award, 
granted for the competition’s written part. “It was the first 
time a Latin-American university received an honorable 
mention for its Memorandum for Respondent”, recalls 
Kömel. The following year, Kömel acted as the coach of 
the USP team and as an arbitrator in Vienna, having 
again participated in 2014 as the CAM representative and 
as an arbitrator. “The experience is, generally speaking, 
very enriching. What we learned about arbitration and 
international trade during the Moot is so far-reaching that 
it surpasses the education provided by many courses in the 
subject matter”, states Luíza.

The first Brazilian to have attended a Vis Moot was 
the current holder of a doctor’s degree in law, Gerson 
Damiani, in 1995. At the time, he participated in a team 
of a German university. Beginning in 2009, USP started 
taking its own team to the competition in Vienna. n
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Recent facts show the current state of the matter in 
Brazil and to what degree mediation is developing. 
The mediation competition of the International 

Chamber of Commerce of Paris, held in February of every 
year, in its 2015 edition counted on the participation of four 
national teams from four traditional Brazilian Law Schools, 
three of which from the State of São Paulo and one from the 
State of Espírito Santo. All of those from São Paulo were 
sponsored by CAM-CCBC, and one of them was distinguished 
as the best rookie team and another made second place in 
the competition. Sixty-six competing teams from around the 
world took part in the event, including Australia, China, 
Singapore, Russia, countries from Scandinavia and Eastern 
and Western Europe, African countries and many others from 
the American continent.

This information calls one’s attention for several reasons. 
Participants are students of Law, Business or Economics – 

F
atos muito recentes bem demonstram 
o atual estado da arte no Brasil e quan-
to a mediação vem tomando corpo. A 
competição de mediação da Câmara de 
Comércio Internacional de Paris, rea-
lizada no mês de fevereiro a cada ano, 

contou em 2015 com a participação de quatro equipes 
nacionais provenientes de quatro faculdades de Direi-
to de universidades tradicionais brasileiras, sendo três 

paulistas e uma capixaba. Das paulistas, todas 
patrocinadas pelo CAM-CCBC, uma foi lau-
reada como a melhor equipe estreante e ou-
tra alcançou o segundo lugar no certame. 

O evento contou com 66 equipes competi-
doras provenientes de diversas partes do 

mundo, como Austrália, China, Singa-
pura, Rússia, países escandinavos, 

MEDIAÇÃO NO BRASIL
Onde estamos e para onde caminhamos?
where are we now and where are we heading to? 

MEDIATION IN BRAZIL

por ADOLFO BRAGA NETO
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do leste e do oeste europeus, países africanos e muitos 
do continente americano.

Essa notícia chama a atenção por diversas razões. Os 
participantes são estudantes de Direito, Administração 
de Empresas ou Economia – requisito básico: estar ma-
triculado em qualquer ano de estudo em uma faculdade 
nas áreas citadas. Esses estudantes deixam sua rotina de 
estudo diária para se dedicar à mediação de conflitos. 
Ao pensar de modo especial no futuro operador brasi-
leiro nessa competição, percebe-se uma grande mudan-
ça de comportamento em direção a um novo paradig-
ma profissional, já que este deixa seus estudos jurídicos, 
muito centrados no processo judicial, para se dedicar a 
estudar e praticar uma matéria estranha ao direito bra-
sileiro e ao ordenamento jurídico nacional. 

Cabe lembrar que o ano passado foi pródigo na pro-
dução de textos legais sobre o tema, e foram elaborados 
dois, quase simultâneos, para envio ao Congresso Na-
cional. Já tramitavam naquela casa quatro Projetos de 
Lei de Mediação, dentre eles o mais antigo, cujo pro-
cesso legislativo foi iniciado em 1998, o que demonstra 
há quanto tempo se estuda a possibilidade do advento 
de uma lei sobre o tema no País. A esses quatro PLs, 
foi acrescido mais um no segundo semestre do ano pas-

the essential pre-requisite is to be enrolled in any course year 
of a School in one of the above fields of study. Such students 
switch from their customary daily study routines to dedicate 
themselves to the mediation of conflicts. Particularly when 
considering the future Brazilian operational scenario in this 
competition, one notices a major change in the direction of a 
new professional paradigm, given that the students set aside 
their legal studies, heavily focused on the legal process, to 
dedicate themselves to and practice in a subject matter that is 
unfamiliar to Brazilian Law and the national legal system. 

One should recall that last year a large number of legal 
texts was produced on the matter, and two of them were 
actually generated almost simultaneously for submission 
to the National Congress. Four bills of law were already 
under analysis in that institution, including the oldest of 
all, whose legislative process began in 1998, thus showing 

for how long the possibility of bringing 
about legislation on the subject 
matter has been under consideration 
in Brazil. In addition to thouse four 

bills of law, another was added in the 
second semester, based on texts drawn-

up by two committees, one in the Senate, 
the other in the Ministry of Justice. One 
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sado, a partir de dois textos 
elaborados por duas comis-
sões, uma do Senado e outra 
do Ministério da Justiça. Cabe 
lembrar, ainda, que ao final do 
semestre em tela, o Congres-
so Nacional aprovou o Novo 
Código de Processo Civil Bra-
sileiro, que traz muitas inova-
ções processuais, dentre elas 
a obrigatoriedade da tentativa 
de autocomposição das partes 
antes de se instaurar qualquer demanda junto ao Poder 
Judiciário brasileiro. A ideia do legislador foi adotar o 
exemplo da capital federal argentina, que tornou obri-
gatória a mediação de conflitos para as partes antes de 
instaurar o processo judicial no âmbito civil. 

É importante salientar, também, que os resultados 
para os participantes de uma mediação, na maioria 
das vezes, são sempre positivos, por mais que tenham 

interrompido o processo sem a construção de 
soluções. Pelo seu dinamismo, a mediação 
enseja a ampliação das questões que foram 
objeto inicial da demanda, já que está aber-

ta a outras não tratadas anteriormente, 
que os participantes, se o desejarem, po-

dem incluir no processo, assim como 
as suas especificidades e eventuais 
desdobramentos. Podem, tam-
bém, aproveitar a oportunidade 

should also note that at the end of said semester, 
the National Congress passed the new Brazilian 
Code of Civil Procedure, which introduces a large 
number of procedural innovations. Among these 
was the mandatory provision to make attempts to 
bring about settlement among the parties involved, 
prior to presenting any claims before Brazilian 
Courts of Law. The idea proposed by the legislators 

is based on the example of the Argentinian  Federal 
Capital, which made it mandatory to submit conflicts to 
mediation before going to the Civil Courts. 

One should also point out that the outcome of mediation 
for the participants involved is positive on most occasions, 
even if the process is interrupted and solutions are not 
forthcoming. Given the dynamics involved, mediation 
provides the opportunity to expand on the issues at hand 
in the initial claim, because it allows for the inclusion 
of other topics not originally considered, which the 
participants can then, if thus desired, include in the 
process, along with specific related aspects and subsequent 
consequences. They can also take the opportunity to 
clarify possible concerns and expectations and react to 
questions by debating such issues among themselves, 
thereby bringing about broad clarification, which in many 
cases was not attainable at a time prior to the beginning 
of their interaction, i.e., when a contract was drawn-up, 

Adolfo Braga Neto, coordenador da Comissão de Mediação do 
CAM-CCBC. Adolfo Braga Neto, coordinator of the Mediation Committee 
of CAM-CCBC
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operations closed, or decisions on equity participations 
decided upon. 

This dynamism is clearly exemplified by CAM-CCBC, 
when one considers the number of proceedings performed 
last year – the number simply doubled. However, such 
figures must be viewed in perspective, since the number 
is not high when compared to other methods, but it is 
in fact relevant when considering the short period in 
which mediation services have come to play a role. This 
scenario well shows where the future is headed and how 
the mediation of conflicts can make a contribution to 
maintain and even improve the outstanding quality of 
CAM-CCBC’s services. 

All the facts stated above, together with others, result in 
that nowadays an increasing number of enthusiasts are 
interested in studying mediation, to become qualified in 
this subject matter and even to propose its application in 
concrete cases, as never imagined before. This is taking 
place at the same time when arbitral institutions are 
including mediation in their service portfolio, as is the case 
of CAM-CCBC’s pioneering example. More importantly, 
in the world of business mediation it is a more than 
appropriate instrument to provide solutions for a variety of 
specific and often complex situations. n

para esclarecer eventuais preocupações e expectativas 
e responder a questionamentos entre si. Promovem-se, 
com isso, amplos esclarecimentos, que em vários casos 
não foram possíveis antes, até mesmo quando as partes 
iniciaram sua inter-relação, isto é, durante a elaboração 
do contrato e o fechamento de operações ou entendi-
mentos sobre participações acionárias, como bem ilus-
tram tais elementos.

Um exemplo claro desse dinamismo, em que o CAM-
-CCBC é um caso exemplar, é o número de procedimentos 
no ano passado, o qual simplesmente foi duplicado. No 
entanto, há que se fazer as devidas ressalvas, pois os núme-
ros não são altos se forem feitas comparações com outros 
métodos, pelo fato de ser mais recente a dinamização de 
seus serviços, como bem demonstra o caminho que con-
duz ao futuro da mediação de conflitos e como esta pode-
rá contribuir para o aperfeiçoamento e a manutenção da 
qualidade exemplar nos serviços do CAM-CCBC.

Todos os fatos aqui listados, aliados a outros, fazem 
com que cada vez mais adeptos se interessem em se de-
bruçar sobre o tema, estudá-lo, se capacitar ou mesmo 
propô-lo em casos concretos até então nunca pensados, 
ao mesmo tempo em que as instituições arbitrais a in-
cluem em seus serviços, a exemplo do CAM-CCBC com 
seu pioneirismo. E, sobretudo, na área empresarial, em 
que a mediação é uma ferramenta mais do que adequa-
da para responder a diversas especificidades e comple-
xidades do ambiente de negócios. n
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O II Congresso Brasileiro de Arbitragem e Mediação Empresarial, realizado pelo Conselho Nacional das 
Instituições de Mediação e Arbitragem (Conima), demonstrou o crescente interesse nacional por esses métodos. 

Um dos destaques foi a palestra da diretora da Swiss International Law School, Ingerborg Schwenzer, que 
abordou a uniformização da legislação de comércio com a adesão do Brasil à Convenção das Nações 
Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (Cisg). O evento foi 
realizado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo com patrocínio do CAM-CCBC. 
The II Brazilian Arbitration and Business Mediation Congress, held by the National Council of 

Mediation and Arbitration Institutions (“CONIMA”), showed increasing national interest in such 
methods. One of the highlights was the speech by the director of the Swiss International Law School, 

Ingerborg Schwenzer, who talked about the standardization of trade law upon Brazil joining the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). The event took place at the Pontifical Catholic 
University of São Paulo, sponsored by CAM-CCBC.

Interesse crescente
Increasing interest
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O seminário “Practical Oil and Gas Issues in International Commercial 
Arbitration”, promovido no início de março pelo CAM-CCBC em parceria com a 
American University Washington College of Law, em São Paulo, reuniu grandes 

especialistas interessados em discutir os desafios da resolução de conflitos 
comerciais nessa área do setor de energia.    

The seminar “Practical Oil and Gas Issues in International Commercial 
Arbitration”, held in the beginning of March in São Paulo, organized by 

CAM-CCBC in partnership with the American University Washington College 
of Law, gathered important specialists interested in discussing the challenges of 

commercial conflict resolution in the energy sector.

Petróleo e gás
Oil and gas

DENTRO
FIQUE POR STAY TUNED
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O novo Código de Processo Civil, recentemente sancionado pela presidente Dilma Rousseff, entrará em vigor em março de 2016. O novo 
CPC, lei 13.105/2015, reconhece a arbitragem como jurisdição e respeita o sigilo das arbitragens, estabelecendo na redação de seu Art. 
189 que “Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: IV – que versem sobre arbitragem, inclusive 
sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.”  
The new Civil Procedure Code, recently signed into law by President Dilma Rousseff, will come into force in March of 2016. The new Civil 
Code, law nr. 13.105/2015, acknowledges arbitration as jurisdiction and respects the confidentiality of arbitration stating in Art. 189 that 
“procedural acts are public, but the procedures follow in secret of justice, when: IV – as related to arbitration, the fulfillment of arbitral letter, 
provided the confidentiality determined in the arbitration is evidenced at court.”

A arbitragem no CPC
Arbitration in the Civil Code 

A aplicação da psicologia na persuasão das partes envolvidas em processos de 
mediação foi tema da palestra realizada pelo professor Paul Randolph no CAM-CCBC 
em março. O especialista destacou situações em que aspectos comportamentais das 
partes devem ser considerados. 
The use of Psychology for influencing parties involved in mediation processes was the subject 
matter of a speech by Professor Paul Randolph at CAM-CCBC in March. The specialist 
highlighted situations in which behavioral aspects of parties must be taken into consideration.    

O CAM-CCBC participou de um 
encontro na Costa Rica com foco 
na situação atual da arbitragem na 
América Latina. O evento destacou a 
judicialização e constitucionalização 
da arbitragem e o reconhecimento e a 
execução de sentenças estrangeiras na 
região. O presidente do CAM-CCBC, 
Frederico Straube, e o presidente do 
Instituto Peruano de Arbitraje (IPA), 
Carlos A. Soto, foram os anfitriões 
dos debates, que contaram com 
especialistas de Brasil, Equador, 
México, Argentina, Bolívia, Colômbia, 
Espanha e Venezuela.
CAM-CCBC participated in an event 
in Costa Rica that focused on the 
current status of arbitration in Latin 
America. The event emphasized the 
judicialization and constitutionalization 
of arbitration and the acknowledgement 
and execution of foreign sentences 
in the region. The president of CAM-
CCBC, Frederico Straube, and the 
president of “Instituto Peruano de 
Arbitraje” (IPA), Carlos A. Soto, 
hosted the debating sessions, attended 
by specialists from Brazil, Ecuador, 
Mexico, Argentina, Bolivia, Colombia, 
Spain and Venezuela.

Arbitragem na 
América Latina 
Arbitration 
in Latin America

Psicologia aplicada
Applied Psychology

A CCBC e a Brazil-Canada Chamber of Commerce (BCCC) assinaram em março 
um protocolo de intenções para criar em Toronto um centro de arbitragem focado 
em recursos naturais. O documento foi assinado durante o BCCC Mining Breakfast 
at PDAC, evento que integrou a convenção anual do Prospectors and Developers 
Association of Canada (PDAC), em Toronto.
CCBC and its sister institution Brazil-Canada Chamber of Commerce (BCCC) 
signed in March a protocol of intentions to set-up the Arbitration Center of Toronto, 
to focus on natural resources. The document was signed during the BCCC Mining 
Breakfast at the PDAC, an event on the agenda of the Prospectors and Developers 
Association of Canada’s (PDAC) annual convention in Toronto.

Foco em recursos naturais
Focus on natural resources

ARBITRATION AND MEDIATION

&MEDIAÇÃO
ARBITRAGEM
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16 a 18 abril, Toronto April 16 to 18
Graphics Canada  Impressão e gráfica, packaging, 

tecnologia, design, máquinas de impressão 
 Printing and graphic communications, packaging,  

technology, design, printing machines 

22 a 23 abril, Calgary April 22 to 23
ISA Calgary Show Oil & gas, tecnologia, telecomunicações, 

turismo | oil & gas, technology, telecommunications, tourism 

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

 Cinema 

28 a 30 abril, Toronto April 28 to 30
SIAL Canada Alimentos, bebidas, setor de laticínios 

Foods, beverages, dairy industry 

19 a 20 maio, Toronto May 19 to 20
Packex Logística, packaging, embalagem 

Logistics, packaging 

8 a 13 junho, Vancouver June 8 to 13
World Congress of Dermatology Tecnologias médicas, 

cosméticos e dermatologia | Medical Technologies, cosmetics 
and dermatologymachinery

9 a 11 junho, Calgary June 9 to 11
Global Petroleum Show Tecnologias, produtos e serviços 

Technologies, products & services

17 a 19 junho, Regina June 17 to 19
Canada’s Farm Progress Show  Showcase agrícola 

 Agricultural showcase

7 a 9 abril, São Paulo April 7 to 9
Intermodal South America Soluções tecnológicas para transporte aéreo  

e urbano | Technological solutions for air and urban transportation

7 a 10 abril, São Paulo April 7 to 10
Tecnotêxtil Brasil Indústria têxtil, máquinas e tecidos para confecções

 Textile industry, machinery and fabrics for clothing manufacturing

13 a 17 abril, Goiás April 13 to 17
Tecnoshow Comigo Tecnologias agrícolas | Agricultural technologies

14 a 17 abril, Rio de Janeiro April 14 to 17
Laad Serviços aeroespaciais | Services for the aerospace industry 

22 a 24 abril, São Paulo April 22 to 24
ExpoVinis Brasil Alimentos, enogastronomia, turismo de vinho 

Foods, enogastronomy, wine-related tourism

22 a 24 abril, São Paulo April 22 to 24
World Travel Market Latin America Negócios e viagens 

Business and leisure travel

27 abril a 1º maio, Ribeirão Preto April 27 to May 1
Agrishow Máquinas e equipamentos agrícolas 

Agricultural machinery and equipment

12 a 14 maio, São Paulo May 4 to 8
FCE Pharma/Cosmetique Indústria farmacêutica e cosméticca 

 Pharmaceutical and cosmetic industry

12 a 14 maio, São Paulo May 12 to 14
Exposec Serviços e tecnologia de segurança no lar e no trabalho 

 Safety at home and at work – Services and technology

18 a 23 maio, São Paulo May 18 to 23
Feimafe Máquinas industriais | Industrial machinery

19 a 22 maio, São Paulo May 19 to 22
Hospitalar Saúde e tecnologias médicas, equipamento para hospitais 

 Health and medical technology, equipment for hospitals

20 a 22 maio, São Paulo May 20 to 22
HDI Brasil Tecnologia da informação e comunicação 

Information and communications technology

25 a 27 maio, Gramado May 25 to 27
SICC – Salão Internacional do Couro e do Calçado Calçados em couro 

Leather footwear 

22 a 24 junho, São Paulo June 22 to 24
Fispal Tecnologia Embalagens e Logística para as Indústrias de Alimentos e 

Bebidas | Processing, Packaging and Logistics Trade Show for the  
Food and Beverage Industries

23 a 26 junho, Macaé June 23 to 26
Brasil Offshore Oil & Gas Exhibition Indústria de Petróleo e Gás Petróleo 

Oil and Gas industry

24 a 27 junho June 24 to 27
ABF Franchising Expo Franquias | Franchising

AGENDA
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VIAJE COM A ÚNICA COMPANHIA
AÉREA A VOAR SEM ESCALAS

DO BRASIL PARA O CANADÁ

Consulte seu agente de viagem ou ligue  
São Paulo: (11) 3254 6630
Rio de Janeiro: (21) 2220 5343

 

www.aircanada.com.br

Eleita pelo quinto ano consecutivo 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
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