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McCormick Canada é a maior produtora de temperos, condimentos, molhos 

em pó, extratos e produtos finos do país. “Aqui, a qualificação dos profissionais 

é elevada. Nós, por exemplo, temos sido beneficiados pelo empenho de 

colaboradores de longa data que demonstram alto nível de competência e 

adaptabilidade”, Keith Gibbons, presidente.

Quando o mundo precisa dos ingredientes certos, 
pensa em Londres, Canadá.

Keith Gibbons, 
Presidente, 
MCCORMICK CANADA
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Focos de 
interesse

Focuses of interest

W ith its educational system standing-out as an 
international reference, Canada is the preferred 
destination for Brazilians planning to participate in an 
exchange program abroad. Brazil is currently among 
the countries that sends most students to that North 

American country – and the trend is that this relationship will become even 
closer, considering the great interest of young Brazilians in the education fairs 
held in September in eight Brazilian cities.  
Actually, the interest of Brazilians in Canadian educational programs is so strong 
that the theme was covered in our previous edition, it is highlighted in this edition 
as the cover article and, closing the series, in our next edition our readers will be 
able to follow the news coverage of the education fairs held throughout the country.
In the In Focus section, the spotlight is on business opportunities in the 
dynamic field of electronic games. In the article on Sustainability, see the 
solutions for the management of solid residues.
We are also publishing a profile of Bonnie Crombie, the mayor of the Canadian 
city of Mississauga, who came to Brazil looking for opportunities to develop 
partnerships. In the Provinces section, the focus is on Quebec, which is heavily 
betting on technological innovation. Other focal points are also Quebec´s tourist 
attractions, which close the series Unique Experiences in Canada, covered in 
recent editions. Finally, see the progress achieved in the fields of arbitration and 
mediation as a result of changes in the legislation and see what CAM-CCBC is 
preparing for its second Pan American Arbitration Congress.

Editorial Committee

EDITORIAL

Mídias sociais

Referência internacional em sistema de en-
sino, o Canadá é o destino preferido dos 
brasileiros que desejam fazer intercâmbio. 
Hoje, o Brasil está entre os países que mais 

enviam estudantes ao país da América do Norte – e 
a tendência é de que essa relação fique ainda mais 
estreita, a considerar a grande procura dos jovens 
pelas feiras de educação realizadas no mês de se-
tembro em oito grandes cidades brasileiras.
Tamanho é o interesse dos brasileiros pelos pro-
gramas de educação no Canadá que o tema foi 
abordado em nossa edição anterior, ganhou des-
taque como reportagem de capa neste número 
e, completando o ciclo, na próxima edição os 
nossos leitores poderão acompanhar a cobertu-
ra das feiras de educação realizadas no País.
Na seção Em Foco o destaque são os negócios 
relacionados à pulsante área de games. Em Sus-
tentabilidade, confira as soluções para o trata-
mento de resíduos sólidos.
Publicamos também um perfil da prefeita 
da cidade canadense de Mississauga, Bonnie 
Crombie, que esteve recentemente no Brasil, 
buscando oportunidades de parcerias. Na seção 
Províncias o foco é o Québec, que aposta forte-
mente em inovação tecnológica.
Também são quebequenses os atrativos turísti-
cos que encerram a série de Experiências Úni-
cas do Canadá, abordadas ao longo das nossas 
últimas edições. Para completar, acompanhe os 
avanços nas áreas de arbitragem e mediação em 
decorrência de alterações na legislação e saiba 
ainda o que está sendo preparado pelo CAM–
CCBC para o seu II Congresso Pan-Americano 
de Arbitragem.

Comitê Editorial
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98%
OF OUR PROFESSORS 
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York’s Physics and Astronomy program is just one example of the university’s groundbreaking research and innovative 
approach to unique learning.

To find out more, visit yorku.ca

At York University, we champion new ways of thinking. Through our cross-discipline 
opportunities and unique experiential learning, we challenge our students to have 
big ideas and make a positive impact.

Learning from the best to be the best: 
research and teaching excellence

UNIQUE LEARNING ENVIRONMENT
Located in Toronto, Canada, York U is committed to research and 
teaching excellence and innovation in both a local and a global 
context. York offers: 

•  a rigorous academic curriculum balanced with real‑world 
experiential field study, research or work opportunities on 
or off campus;

•  an English Language Institute (YUELI) that provides the 
highest quality English language instruction;

•  27+ research centres internationally known 
for research excellence;

•  280+ institutional partnerships across the globe 

and 13 partnerships with reputable Brazilian 
universities (USP, UNICAMP); and

•  300+ student clubs that facilitate 
student engagement and keep 

students connected.

EXCEPTIONAL PROGRAMS
Our strength is, and has always been, truly exceptional 
programs distinguished by their quality and global 
perspective. York is home to: 

•  Osgoode Hall Law School, which is internationally 
renowned as one of Canada’s largest and most 
distinguished law schools;

•  Canada’s only undergraduate Global Health program; 

•  Canada’s largest, top‑ranked liberal arts and 
psychology programs;

•  the Schulich School of Business’ MBA program, 
ranked No. 1 in Canada; 

•  new engineering programs, including Canada’s only 
Space Engineering program; and

•  Toronto’s only Digital Media program that integrates 
science, technology, communications and performing 
and media arts.
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    SABOR 
BRASILEIRO

BRAZILIAN FLAVOR

SILVIO LEITE

por MARCELO COUTO

E
ntre janeiro e julho 
deste ano o Brasil ex-
portou US$ 92,8 mi-
lhões em café para o 
Canadá, o que faz do 
produto o segundo 

item mais importante da pauta agríco-
la de comércio entre os dois países, logo atrás do com-
plexo sucroalcooleiro. Atualmente, cerca de dois terços 
dos habitantes adultos do Canadá consomem café. Eles 
bebem, em média, três xícaras por dia, o que tem cha-
mado a atenção dos produtores brasileiros. 
O Canadá já é considerado um dos dez melhores merca-
dos internacionais para os exportadores dos chamados 
cafés especiais, aqueles cujo padrão diferenciado de qua-
lidade engloba conceitos que vão desde características 
sensoriais e físicas (como origens, variedades, cor e tama-
nho) até preocupações de ordem ambiental e social.
Silvio Leite, presidente da Associação Brasileira de Cafés 
Especiais (BSCA, na sigla em inglês), aposta na qualidade 
como fator de diferenciação do produto verde-amarelo 
no exterior. “Temos trabalhado para fixar a imagem do 
nosso país como um fornecedor de qualidade e também 
de quantidade, sendo fiéis aos compromissos assumidos 
com os compradores”, afirma. Especialista em classifica-
ção, degustação e controle de qualidade do café, o di-
rigente destaca, na entrevista a seguir, as qualidades do 
produto brasileiro e as oportunidades de crescimento das 
exportações para países como o Canadá. Acompanhe:

Consumo crescente de café no 
Canadá amplia espaço para o 
produto verde-amarelo 

Increasing coffee consumption 
in Canada makes room for the 

national product 

B etween January and 
July of this year, Brazil 
exported coffee worth 

US$ 92.8 million to Canada, 
making the product the second 
most important agricultural 
item in the trade between the 

two countries, immediately following the sugar-ethanol 
product combination. Currently, about two thirds of 
Canada’s adult population consume coffee. On average, 
Canadians drink three cups a day, a fact that has called 
the attention of Brazilian producers. 
Canada is considered one of the ten best international 
markets for exporters of the so-called special coffees, 
whose differentiated quality standard entails concepts 
ranging from sensorial and physical characteristics (the 
latter including origins, varieties, color and size), to 
concerns of environmental or social nature.
Silvio Leite, president of the Brazilian Specialty Coffee 
Association (BSCA), bets on quality as a factor that 
differentiates the Brazilian product abroad. “We 
have worked to establish the image of our country 
as a supplier of quality and quantity that honors 
commitments made to the buyers”, says Leite. An expert 
in the classification, tasting and quality control of 
coffee, in the interview below the executive emphasizes 
the qualities of the Brazilian product and the growth 
opportunities for exports to countries such as Canada. 
Read the interview below:
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Brasil–Canadá – Há espaço para ampliar as exportações 
do café brasileiro?
Silvio Leite – Sem dúvida alguma. Temos condições de 
suprir o mercado internacional tanto em quantidade 
quanto no atendimento aos padrões de qualidade dos 
mais exigentes mercados consumidores. O Brasil tem 
se esmerado ao longo dos últimos tempos para mostrar 
ao mundo as especificidades do seu café. Safra após sa-
fra, temos aprimorado a nossa produção e obtido reco-
nhecimento nas provas de qualidade realizadas inter-
nacionalmente. Por isso, estamos bastante confiantes 
nas oportunidades demonstradas tanto em mercados 
maduros quanto em países onde cada vez mais pesso-
as apreciam um bom café, como é o caso do Canadá 
e também de nações como a Austrália e a Coreia do 
Sul. O Canadá, em particular, é atualmente um dos dez 
melhores mercados do mundo para o desenvolvimento 
dos negócios em cafés especiais.

O que torna o Canadá especial?
Há no país um nítido crescimento de consumo e nós, 
produtores brasileiros, estamos prontos para apresentar 
os nossos produtos especiais. Os próprios dados de ex-

Brasil-Canadá – Is there room to expand the exports of 
Brazilian coffee?
Silvio Leite – Absolutely! We are capable of supplying 
to the international market in terms of quantity and 
because we meet the quality standards of the most 
demanding consumer markets. Over the years, Brazil 
has not measured efforts to show the world the features 
of our coffee. We have been improving our production 
harvest after harvest, while achieving recognition in 
quality tests performed internationally. Therefore, we 
are quite confident about the opportunities to prove 
ourselves in mature markets, as well as in countries 
where increasing numbers of people appreciate a good 
coffee, as is the case of Canada and other countries, 
such as Australia and South Korea. Actually, Canada 
is currently one of the ten best markets in the world for 
doing business in special coffees.

Silvio Leite, presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais:  
“Os torrefadores canadenses estão atentos ao que temos a oferecer.”  
Silvio Leite, president of the Brazilian Specialty Coffee Association:  
“The Canadian roasters are alert to what we have to offer.”
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What makes Canada so special?
There is clearly noticeable growth in consumption in the 
country and we, the Brazilian producers, are ready to 
present our special products. Export data shows that we 
are increasingly expanding in this market. The Canadian 
roasters, who buy our coffees in grain, are alert to what we 
have to offer and acknowledge the quality of the Brazilian 
production. The consumers, in turn, are receptive to 
novelties and when they try them out, they approve the 
flavor of our fine and highly diversified products. 

What are the different types of coffee?
The classification of special coffees takes physical and 
sensorial attributes into consideration, including the 
quality of the beverage, which must be above-standard. 
The main categories are coffees of certified plantation 
origins, because certain attributes are inherent to the 
location where a plant is grown. Gourmet coffee, among 
other technical parameters, is a unique product, almost 

portação mostram que estamos conseguindo conquis-
tar espaço crescente nesse mercado. Os torrefadores 
canadenses, compradores dos nossos cafés in natura, 
estão atentos ao que temos a oferecer e reconhecem 
a qualidade da produção brasileira. Os consumido-
res, por sua vez, são receptivos a conhecer novidades 
e, quando experimentam, aprovam o sabor dos nossos 
produtos finos e bastante diversificados. 

Como os cafés são diferenciados no mercado?
A classificação dos cafés especiais leva em conta atribu-
tos físicos e sensoriais, como a qualidade da bebida, que 
precisa ser superior ao padrão. As principais categorias 
são o café de origem certificada, que está relacionado 
às regiões de origem dos plantios, pois certos atributos 
são inerentes à localidade onde a planta é cultivada. O 
café gourmet, entre outros parâmetros técnicos, é um 
produto diferenciado, quase isento de defeitos. Há ain-
da o café orgânico, cultivado exclusivamente com ferti-

“Safra após safra, temos aprimorado a nossa 
produção.” “We have been improving our production  
  harvest after harvest.”
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“Trabalhamos para ampliar a exposição 
perante os potenciais compradores.” “We work 
to broaden our exposure to potential buyers.”

flawless. There is also organic coffee, exclusively grown 
with organic fertilizers, with pest and disease controls done 
biologically. Finally, there is the fair trade coffee, preferred 
by consumers concerned about social and environmental 
conditions under which the coffee is grown. In this case, 
consumers pay more for the coffee produced by small 
farmers or in “shadow” production systems, in which the 
cultivation occurs in association with the forest areas. 

What are the main challenges to overcome?
We work permanently to broaden our exposure to potential 
buyers and we face the challenge of improving our logistics 
structure, including the development of local partnerships 
to meet the expectations of buyers of various sizes. This 
is a permanent effort to stand-out among the main 
international competitors. Brazil has a large variety of 
products, which is a valuable asset and must be shown 
to the world. We are undoubtedly able to meet the most 
demanding tastes and we must show this whenever the 
opportunity arises. After all, our products are becoming 
increasingly better. n

lizantes orgânicos e cujo controle de pragas e doenças 
é feito biologicamente. E há ainda o café fair trade, 
preferido por consumidores preocupados com as con-
dições socioambientais sob as quais o café é cultivado. 
Nesse caso, o consumidor paga mais pelo café produzi-
do por pequenos agricultores ou sistemas de produção 
sombreados, onde a cultura é associada à floresta. 

Quais são os principais desafios a serem vencidos?
Trabalhamos continuamente para ampliar a exposição 
perante os potenciais compradores e temos o desafio de 
aprimorar a estrutura logística, inclusive com o desenvol-
vimento de parcerias locais para atender compradores 
dos mais variados portes. Trata-se de um esforço perma-
nente para nos destacarmos perante os principais com-
petidores internacionais. O Brasil tem uma diversidade 
muito grande de produtos, o que é um diferencial e tan-
to a ser mostrado para o mundo. Sem dúvida alguma, 
somos capazes de atender aos mais exigentes paladares. 
Precisamos mostrar isso sempre que temos oportunida-
de, afinal nossos produtos estão cada vez melhores. n

Impressive market
Last year, CCBC organized a successful trade mission 
to promote the product in Canada, gathering dozens of 
buyers in business rounds held in Toronto and Montreal. 
Now, at the end of September, the entity will undertake 
a second mission to the same cities and to Vancouver, 
where the Canadian Coffee & Tea Show, the industry’s 
main event in the country, will take place. 

Mercado vistoso
No ano passado, a CCBC promoveu uma bem-sucedi-
da missão comercial para promover o produto no país, 
reunindo dezenas de compradores nas rodadas de ne-
gócios realizadas em Toronto e Montreal. Agora, no fi-
nal de setembro, a entidade realiza a segunda missão, 
contemplando ambas as cidades e também Vancouver, 
onde acontece o Canadian Coffee & Tea Show, princi-
pal evento do setor no país. 
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A Biolab Farmacêutica acaba de anunciar a abertura de um centro 
de pesquisa e desenvolvimento próprio na província de Ontário, 
no Canadá. Os investimentos iniciais em equipamentos, instalações 
e equipe técnica chegam a R$ 20 milhões. “Buscamos nos instalar 
em uma região inovadora, com incentivos e grande abertura 
para parcerias e negócios. Encontramos essas características em 
Ontário, que conta com as condições ideais para avançarmos em 
nossa busca pela inovação”, diz o CEO da Biolab, 
Cleiton de Castro Marques.
A escolha de Ontário baseou-se em 
um estudo de riscos e oportunidades 
realizado pela CCBC a pedido da 
Biolab. “Fizemos um mapeamento 
detalhado de clusters que oferecem 
mão de obra especializada, 
incentivos fiscais e ambiente 
inovador em P&D para a companhia 
no país. A constatação do ambiente 
extremamente propício para esse tipo 
de investimento, aliada ao acesso direto a 
representantes das instituições canadenses, fez 
com que a Biolab optasse pelo Canadá entre os mercados que 
estava pesquisando”, afirma o diretor de Relações Institucionais da 
CCBC, Paulo de Castro Reis. 
“Sabemos que o setor farmacêutico tem muitas oportunidades 
tanto no Brasil quanto no Canadá. Ontário é especialmente forte 
nesse setor e atrai muitas empresas estrangeiras que buscam se 
beneficiar dos incentivos fiscais, da mão de obra especializada e 
do fácil acesso ao mercado norte-americano”, explica Todd Barrett, 
cônsul comercial de Ontário no Brasil. O centro de pesquisa e 
desenvolvimento da Biolab no Canadá ocupará 1.000 m² de área 
construída no principal polo de inovação do país. 

Biolab Farmacêutica very recently announced the opening of 
their own research and development center in the province 
of Ontario, in Canada. The initial investments in equipment, 
installations and the technical staff total R$ 20 million. “We 
wanted to be located in an innovative region, with incentives 
and a broad openness for partnerships and business. We found 
such characteristics in Ontario, which has the ideal conditions 

for us to move forward in our search for innovation”, 
said the CEO of Biolab, Cleiton de Castro 

Marques.
The choice of Ontario was based on 

a study of risks and opportunities 
conducted by CCBC at the request of 
Biolab. “We did a detailed mapping 
of the clusters that offer specialized 
manpower, fiscal incentives and 

an innovative R&D environment for 
the company in the country. A highly 

favorable environment for this kind 
of investment, in combination with direct 

access to representatives of Canadian institutions, 
allowed Biolab to opt for Canada among the markets under 

analysis”, states CCBC’s director of Institutional Relations, 
Paulo de Castro Reis. 
“We know the pharmaceutical industry has many opportunities, 
both in Brazil and in Canada. Ontario is particularly strong 
in this field and attracts many foreign companies in search of 
benefits from the fiscal incentives, the specialized manpower 
and the easy access to the North American market”, explains 
Todd Barrett, the commercial consul of Ontario in Brazil.
Biolab’s research and development center in Canada will occupy a 
1,000 m² built area in the country’s main innovation hub. 
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Biolab investe no Canadá
Biolab invests in Canada

Investimentos na saúde
Investments in health

A Comissão de Assuntos Jurídicos da CCBC promoveu seminário sobre investimentos na área de saúde em 17 de setembro. Angela Fan 
Chi Kung, sócia da área de saúde do escritório Pinheiro Neto Advogados, ministrou palestra sobre investimento estrangeiro; Daniel 
Sachs, chefe de cobertura de saúde do Itaú BBA, falou sobre o interesse de investidores estratégicos e financeiros; e João Ricardo de 
Azevedo Ribeiro, representante de empresas e fundos de investimento, e Maria Fernanda de Almeida Prado e Silva, assessora de 

clientes nacionais e internacionais, abordaram o processo de investimento.  
CCBC’s Legal Affairs Committee staged a seminar on investments in the field of health on September 17. Angela Fan 
Chi Kung, partner responsible for the field of health in the Pinheiro Neto Advogados law firm, made a presentation 
on foreign investment; Daniel Sachs, head of healthcare coverage of bank Itaú BBA, talked about the interest 
of strategic and financial investors, while João Ricardo de Azevedo Ribeiro, the representative of investment 
companies and funds, and Maria Fernanda de Almeida Prado e Silva, the advisor to national and international 

clients, covered the topic investment process. 
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Degustação de café
Coffee tasting
O responsável pelo Departamento Comercial da CCBC, Arminio Calonga Jr., participou 
de uma degustação para classificação de cafés de produtores da Alta Mogiana Specialty 
Coffees (AMSC), em Franca, no início do mês de agosto. O evento ocorreu durante a 
rodada de apresentações da segunda edição da missão comercial Doing Business in 
Canada – Brazilian Coffee, pelo interior dos estados de São Paulo, Minas Gerais e 
Paraná. No final de setembro, a missão passará pelas cidades de Montreal, Toronto e 
Vancouver.
Arminio Calonga Jr., responsible for CCBC’s Commercial Department, participated in 
the tasting event for the classification of coffees of producers of Alta Mogiana Specialty 
Coffees (AMSC), in Franca, in the beginning of August. The event took place during the 
presentation series of the second edition of the Doing Business in Canada – Brazilian 
Coffee trade mission, in the interior of the States of São Paulo, Minas Gerais and 
Paraná. At the end of September, the mission will visit the cities of Montreal, Toronto 
and Vancouver.

Connected 
Smart Cities
Connected Smart Cities
A CCBC participou como apoiadora 
institucional do fórum e exposição 
Connected Smart Cities, que aconteceu 
em São Paulo, no início de agosto, 
e discutiu algumas das principais 
tendências para cidades inteligentes 
no mundo.
CCBC participated in the Connected 
Smart Cities forum and exhibition 
in the beginning of August as an 
institutional supporter, and in the 
discussion about the main trends in the 
“intelligent cities in the world”.

Internet das 
coisas
Internet of things
A Comissão de Tecnologia da CCBC se 
reuniu no início de agosto para debater 
o futuro por meio da internet das coisas. 
Participaram do encontro o professor 
José Sidnei Colombo Martini, da Escola 
Politécnica da Universidade de São 
Paulo, Mafalda Alves Dias, head da 
Vodafone Brasil, e Gabriel Marão, 
presidente do Fórum IoT Brasil.
CCBC’s Technology Committee held a 
meeting in the beginning of August to 
discuss the future of the internet of things. 
The meeting was attended by Professor 
José Sidnei Colombo Martini, of Escola 
Politécnica da Universidade de São 
Paulo, Mafalda Alves Dias, head of 
Vodafone Brasil, and Gabriel Marão, 
president of Fórum IoT Brasil.
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Oportunidades de negócios 
Business opportunities
CCBC, MDIC, Apex-Brasil, Abragames, Brasscom, ABPITV, Abedesign, APRO, Assespro e 
Green Nation Fest discutiram oportunidades de negócios no Canadá, dentro do programa 
de construção da Agenda de Competitividade para o Mercado Externo do Plano Nacional 
de Exportações. O evento ocorreu em 31 de agosto, na sede da CCBC em São Paulo.

CCBC, MDIC, Apex-Brazil, Abragames, 
Brasscom, ABPITV, Abedesign, APRO, 
Assespro and Green Nation Fest discussed 
business opportunities in Canada, in 
the context of the program to set-up the 
Competitiveness Agenda for the Foreign 
Market of the National Export Plan. The event 
was on August 31, at CCBC headquarters in 
São Paulo.

Sessão de cinema 
Cinema session
O Centro Cultural São Paulo (CCSP) e a CCBC promoveram uma sessão exclusiva do 
filme Creative Process: Norman McLaren (Canadá, 1993, 117 min), em  25 de agosto, 
na Sala Lima Barreto do Centro Cultural. O documentário trata do processo criativo de 
Norman McLaren, um dos maiores cineastas experimentais de todos os tempos e pai da 
animação no Canadá.
Centro Cultural São Paulo (CCSP) and CCBC promoted an exclusive cinema session of 
the film Creative Process: Norman McLaren (Canadá, 1993, 117 min), on August 25 
in the Lima Barreto Room of the Cultural Center. The documentary covers the creative 
process of Norman McLaren, one of the most distinguished experimental cinema 
producers of all times and the father of animation in Canada.

De olho no 
Canadá
Lookout for Canada
A Associação Brasileira de 
Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos 
(Abragames) e a CCBC promoveram 
em 31 de agosto o workshop “Canadá 
como opção para abrir sua empresa 
internacional de games”. O evento 
contou com as palestras do diretor de 
Relações Institucionais da CCBC, Paulo 
de Castro Reis, que apresentou um 
panorama econômico e as oportunidades 
do Canadá; do advogado Marcelo 
Reis, da Briganti Advogados, que falou 
sobre aspectos jurídicos; e do diretor 
do National Bank of Canada para a 
América do Sul, Guillaume Légaré, que 
discorreu sobre aspectos financeiros de 
uma empresa no Canadá.
Brazilian Game Developers Association 
(Abragames) and CCBC, promoted 
on August 31 the workshop “Canada 
as an option for opening your 
international games company”. 
The event was attended by Paulo 
de Castro Reis, CCBC’s director of 
Institutional Relations, who made 
presentations on the economic outlook 
and the opportunities offered by 
Canada. Other speakers were the 
attorney Marcelo Reis, of the Briganti 
Advogados law firm, who spoke 
about legal aspects, and the director 
for South America of the National 
Bank of Canada, Guillaume Légaré, 
who covered financial aspects of a 
company in Canada.
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Discussões médicas
Medical discussions
O médico canadense Josh Landy, especialista em cuidados intensivos, 
criou um aplicativo para a discussão de casos entre especialistas do 
mundo todo. O Figure1 funciona como uma rede social que permite 
compartilhar imagens e informações clínicas dos pacientes, com a análise 
dos casos. O objetivo é contribuir para a disseminação de conhecimento, 
discussões e eventuais colaborações técnicas.
Canadian doctor Josh Landy, an intensive care specialist, created an 
application to discuss cases among specialists from all over the world. 
Figure1 operates like a social network, allowing to share images and 
clinical information on clients, with the analysis of cases. The objective is 
to contribute to the dissemination of knowledge, to have discussions and 
possibly bring about technical contributions on the matter. 

Belezas naturais 
Natural beauties 
A produção do programa de TV Untamed Brazil, 
exibido pela National Geographic no Canadá, 
visitou a cidade de Bonito, no Mato Grosso do 
Sul. O programa, previsto para ir ao ar em janeiro 
de 2016, mostrará as belezas naturais da região 
pantaneira. As gravações foram realizadas no 
Recanto Ecológico Rio da Prata, onde foram 
capturadas imagens de peixes do rio Olho d’Água e 
de pássaros dos arredores.  
The production of the TV program “Untamed Brazil”, 
to be aired by National Geographic in Canada, 
visited the town called Bonito, in the State of Mato 
Grosso do Sul. The program, scheduled for January 
2016, will show the natural beauties of that part of 
the Pantanal region. Shootings took place in Recanto 
Ecológico Rio da Prata, where images of fish in 
Olho d’Água River and of birds in adjacent areas 
were filmed.

Atenta ao mercado brasileiro
Attentive to the Brazilian market
A canadense Brookfield e a gestora imobiliária BR Properties firmaram quatro 
compromissos de compra e venda de imóveis e um contrato de compra e 
venda de ações de ativo imobiliário em São Paulo e no Rio de Janeiro. A 
transação, anunciada em agosto, envolveu R$ 2,079 bilhões e ainda deve 
ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). As 
aquisições fazem parte do processo de expansão da Brookfiled Properties 
no Brasil, onde já possui sob sua gestão o equivalente a R$ 1,5 bilhão em 
imóveis comerciais.  
Canadian company Brookfield and realtor BR Properties celebrated four real 
estate purchase and sale agreements and a contract for the purchase and 
sale of shares of a real estate asset in São Paulo and Rio de Janeiro. The 
transaction, announced in August, involved the amount of R$ 2.079 billion 
and must still be approved by Administrative Council for Economic Defense 
(CADE). The acquisitions are part of the expansion process of Brookfield 
Properties in Brazil, where the company already manages a portfolio of 
commercial real estate worth R$ 1.5 billion.
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Cinema do Quebec
Quebec’s cinema
O cinema quebequense esteve em destaque 
na capital paulista entre 25 de junho e 1º de 
agosto, quando foi realizada a Mostra de Cinema 
Contemporâneo do Quebec. Durante o evento, 
organizado pelo Ciné Tapis Rouge, foram exibidos 
sete curtas e 12 longas-metragens independentes 
nas salas do espaço cinematográfico CineSesc. 
Quebec’s cinema was highlighted in São 
Paulo from June 25 to August 1, when the 
Contemporaneous Quebec Cinema Exhibition took 
place. During the event, organized by Ciné Tapis 
Rouge, 7 independent short films and 12 feature 
films were shown in CineSesc’s cinema. 

Expansão nos ares
Expansion in the air
A Air Canada recebeu no início de agosto o seu primeiro Boeing 787-9, com capacidade para 298 passageiros e alcance de 15,3 
mil quilômetros. O modelo é maior que o 787-8 Dreamliner, para 251 passageiros e 14,5 mil quilômetros. A nova aeronave faz 
parte do plano de crescimento internacional da companhia, que deve receber, até 2019, um total de 29 aviões 787-9. As aeronaves 
maiores acelerarão a expansão global com a oferta de mais voos diretos internacionais.
Last August Air Canada received its first Boeing 787-9, with a capacity for 298 passengers and a range of 15,300 kilometers. The 
model is larger than the 787-8 Dreamliner, specified for 251 passengers and 14,500 kilometers. The new aircraft is part of the 
international growth plan of the company, which until 2019 is scheduled to receive 29 units of the 787-9. The larger aircraft will 
intensify global expansion with the offer of more international direct flights.
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Negócios pela rede
Business via the network
A plataforma canadense de comércio eletrônico Shopify acaba de desembarcar no Brasil. Com mais de 160 mil serviços de e-commerce 
hospedados, o sistema permite aos empresários criar lojas virtuais de forma simples, com possibilidade de vendas em redes sociais. Além 
de propiciar a comercialização on-line para todo o mundo, o Shopify pode ser utilizado como catálogo para transações em lojas físicas.

The Canadian electronic commerce platform Shopify hast just landed in Brazil. A host 
to more than 160,000 e-commerce businesses, the system allows entrepreneurs to cre-
ate virtual stores in a simple way, making sales in social networks possible. In addition 
to worldwide online sales, users can use Shopify as a catalogue for transactions in 
actual stores.

As melhores cidades do mundo
The best cities in the world
Três cidades canadenses estão entre os cinco melhores lugares do mundo para viver, 
segundo ranking da consultoria Economist Intelligence Unit divulgado recentemente. 
Vancouver e Toronto ficaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente, atrás de 
Melbourne (Austrália) e Viena (Áustria). A também canadense Calgary empatou na quinta 
colocação com a australiana Adelaide. A cidade brasileira mais bem colocada foi o Rio de 
Janeiro: 91ª entre 140. 
Three Canadian cities are among the five best places in the world to live in, according to 
a ranking by the Economist Intelligence Unit consultancy, recently published. Vancouver 
and Toronto ranked third and fourth, behind Melbourne (Australia) and Vienna (Austria). 
Calgary, also in Canada, drew fifth with the Australian city of Adelaide. Rio de Janeiro 
was the best ranked Brazilian city: 91° from 140.

O Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 
vai consultar o setor privado sobre a 
negociação de acordos comerciais 
com os países da Associação Europeia 
de Livre-Comércio, além de Canadá, 
México, Cuba, Líbano e Tunísia. O 
objetivo é conhecer em detalhes o 
posicionamento do setor privado 
brasileiro com relação ao intercâmbio 
de concessões mútuas com esses 
parceiros, de forma a melhorar o 
acesso dos produtos brasileiros. A 
consulta estará aberta a partir de 22 de 
setembro.
The Ministry of Development, Industry 
and Foreign Trade (“MDIC”) will consult 
the private sector about trade agreement 
negotiations with countries comprising 
the European Free Trade Association, 
as well as Canada, Mexico, Cuba, 
Lebanon and Tunisia. The objective 
is to have detailed knowledge of the 
Brazilian private sector’s position on the 
exchange of mutual concessions with 
said partners, to improve market access 
for Brazilian products. The inquiry will 
begin on September 22.

Acordos em 
consulta pública
Agreements following 
public consultation
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A Mohr-Bell Business Planning promoveu, no Consulado-Geral do Canadá em São Paulo, no início de agosto, a palestra “Análise de 
retina para a prevenção de diabetes”, proferida por Guillermo Moreno, representante da empresa canadense Diagnos, especializada em 
soluções para a área médica. Na ocasião, Moreno apresentou a plataforma CARA (Computer Assisted Retinal Analysis), desenvolvida 
principalmente para evitar a perda de visão ocasionada pelo diabetes. Integrada a um equipamento fotográfico, a solução melhora a 
qualidade das imagens de retina capturadas e as analisa, viabilizando o diagnóstico rápido (em cerca de 10 minutos) e facilitando o 
acompanhamento de lesões como retinopatia diabética e outros problemas oculares, entre os quais o glaucoma e a DMRI (Degeneração 
Macular Relacionada à Idade). 
In the beginning of August, Mohr-Bell Business Planning staged a presentation at the Canadian Consulate-General in São Paulo. The theme 
was “Retina Examination for the Prevention of Diabetes” and the speaker was Guillermo Moreno, the representative of the Canadian company 
Diagnos, specialized in solutions in Medicine. On the occasion, Moreno introduced the platform CARA (Computer Assisted Retinal Analysis), 
developed mainly to prevent the loss of eyesight caused by diabetes. Connected to a camera, the solution improves the quality of captured retina 
images and analyses them, allowing for a quick diagnosis (in about 10 minutes), thus making it possible to monitor eye injuries such as diabetic 
retinopathy and other eye problems, including Glaucoma and Age-related Macular Degeneration (AMD). 

A balança comercial de produtos entre o Brasil e o Canadá movimentou R$ 5,030 bilhões em 2014, com saldo negativo para o Brasil de R$ 399 
milhões, enquanto a balança bilateral de serviços fez girar bem menos, R$ 673 milhões, com déficit brasileiro de R$ 173 milhões, de acordo com 
dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Mas é justamente o setor de serviços que está chamando a atenção 
do governo em seus primeiros esforços para a construção da Agenda de Competitividade para o Mercado Externo, dentro do Plano Nacional de 
Exportações (PNE), que colocou o Canadá como um dos mercados-alvo prioritários para o Brasil.
The trade balance of products exchanged between Brazil and Canada reached R$ 5.030 billion in 2014, with a negative balance for 
Brazil of R$ 399 million, whereas the bilateral service balance reached much less, R$ 673 million, with a deficit of R$ 173 million for 
Brazil, according to data of the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade (“MDIC”). However, it is precisely the service sector 
that is calling the attention of the Government in its initial efforts to set-up the Competitiveness Agenda for the Foreign Market, within the 
National Export Plan (“PNE”), which placed Canada as one of the priority target markets for Brazil.

Diagnóstico de lesões oculares
Eye injury diagnosis

Aposta em serviços
Betting on services
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Carne brasileira
Brazilian Meat
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) espera abrir o mercado canadense para a exportação de carne 
bovina brasileira in natura ainda neste ano. A expectativa foi anunciada pela secretária de Relações Internacionais do Mapa, 
Tatiana Palermo, em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio Exterior da Câmara dos 
Deputados, em Brasília. Na ocasião, ela também afirmou que devem ser abertos os mercados da Arábia Saudita para carne de gado 
e da Coreia do Sul para a suína.
The Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (“MAPA”) this year hopes to open the Canadian market for fresh Brazilian beef 
exports. This expectation was announced by MAPA’s secretary of International Relations, Tatiana Palermo, in a public hearing in 
the Economic Development, Industry and Foreign Trade Commission of the Chamber of Deputies, in Brasília. At that time, she also 
announced the probable opening of the markets of Saudi Arabia for beef and of South Korea for pork.

Lugar ao sol
A place in the sun
A Canadian Solar negocia a instalação de fábricas de painéis fotovoltaicos no Brasil. 
“Decidimos estar no Brasil com uma estratégia de longo prazo, olhando para toda a 
América do Sul”, declarou à agência  Reuters o gerente-geral da companhia para as 
Américas, Thomas Koerner. Sem revelar onde será a fábrica nem quando as operações 
serão iniciadas, ele lembrou que a unidade suprirá as usinas já negociadas com o governo 
brasileiro, que devem estar prontas em 2017. (Com informações do Portal R7)
Canadian Solar is negotiating the installation of photovoltaic panel manufacturing plants 
in Brazil. “We decided to be in Brazil based on a long-term strategy, viewing all of South 
America”, said the company’s general manager for the Americas, Thomas Koerner, to the 
Reuters agency. While not telling where the plant will be installed or when operations will 
begin, he stated that the unit would supply the plants already negotiated with the Brazilian 
government, planned to be ready in 2017. (Source of information: Portal R7)

Novas 
tecnologias
New technologies
A revolução digital terá forte impacto 
nos negócios nos próximos cinco 
anos, de acordo com um estudo da 
multinacional Cisco System. Segundo 
o levantamento, cerca de 40% das 
empresas tradicionais deixarão 
de existir se não conseguirem se 
remodelar a tempo de acompanhar 
as transformações de mercado. A 
ruptura está sendo impulsionada 
pela consolidação das startups e de 
concorrentes digitais proativos, entre 
outros fatores. O estudo envolveu 
941 líderes empresariais em 12 
indústrias e 13 países, incluindo Brasil 
e Canadá. (Com informações de 
ComputerWorld)
The digital revolution will have a 
strong impact on business in the 
next five years, according to a study 
by multinational corporation Cisco 
System. According to the survey, some 
40% of traditional companies will 
no longer exist unless they manage 
to renovate their models in time 
to follow market transformations. 
The rupture is occurring given the 
consolidation of startups and proactive 
digital competitors, among other 
factors. The study encompassed 941 
business leaders in 12 industries in 
13 countries, including Brazil and 
Canada. (Source of information: 
ComputerWorld)
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Na província foi criado um ecossistema de tecnologias limpas que ganhou projeção mundial
A clean technology ecosystem was created in the province, drawing international attention

BETTING ON THE GREEN ECONOMY

da REDAÇÃO

APOSTA NA 
ECONOMIA 
VERDE

O 
Quebec investe fortemente em ciên-
cia e tecnologia como motor do seu 
desenvolvimento econômico. Somen-
te em 2012 (último dado disponível), 
destinou 2,27% do seu Produto Inter-
no Bruto (PIB) a projetos de Pesqui-

sa e Desenvolvimento (P&D), um percentual superior à 
média nacional canadense, de 1,71%, e bem próximo à 
média apresentada pelos países-membros da Organiza-
ção para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), que é de 2,37%.

Como resultado desse esforço, o Quebec vem avançan-
do em diversas áreas e particularmente no campo da eco-
nomia verde. Do ponto de vista governamental, a provín-
cia comprometeu-se a cortar 20% das emissões de gases 
do efeito estufa até 2020, tomando como base os índices 
de 1990. Para isso, criou estímulos para pequenas e mé-
dias empresas adotarem tecnologias verdes e reduzirem 
custos com energia. Adicionalmente, implantou incen-
tivos fiscais para as empresas que desenvolvem soluções 
sustentáveis, o que tem ajudado a melhorar o desempe-
nho das companhias e a credenciá-las para oferecer seus 
produtos e serviços em mercados emergentes. 

O Quebec já contabiliza mais de 500 empresas conside-
radas inovadoras, das quais 94% são pequenas e médias e 
70% atuam no exterior. Além disso, dispõe de uma rede 

Quebec strongly invests in Science and Technology 
as the drivers for its economic development. In 
2012 alone (last available data), 2.27% of the 

province’s Gross Domestic Product (GDP) were invested in 
Research and Development (R&D) projects, a percentage 
higher than the Canadian national average of 1.71% 
and very close to the average of member countries of the 
Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD), which is 2.37%. 

As the result of such efforts, Quebec is making progress 
in several fields and particularly in the area called the 
green economy. From the governmental point of view, the 
province committed to reducing greenhouse gas emissions 
by 20% until 2020, based on the indexes of 1990. To 
that end, the province implemented incentives for small 
and medium size businesses to adopt green technologies 
and reduce energy costs. Furthermore, it implemented fiscal 
incentives for companies developing sustainable solutions, 
which have helped improve companies’ performance, 
qualifying them to offer their products and services in 
emerging markets. 

Quebec now has more than 500 companies considered 
innovative, of which 94% are small and medium size 
and 70% are active abroad. Furthermore, the province 
operates a network of 200 R&D or technology transfer 
entities. Nowadays, the most dynamic sectors are renewable 
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de 200 organismos 
de P&D ou de 
transferência de 
tecnologia. Hoje 
os setores mais 
dinâmicos são 
os de energias 
renováveis, efici-
ência energética 
e química, além de 
conservação de solos, 
água e ar. 

Na província foi criado um 
ecossistema de tecnologias limpas 
que ganhou projeção mundial por meio do 
chamado Écotech Québec. As iniciativas de sucesso desen-
volvidas levaram o governo local a estabelecer parcerias in-
ternacionais, como é o caso do estado de São Paulo, com 
o qual o Quebec mantém um protocolo de intenções para 
cooperação em projetos de tecnologias limpas. 

Veículos elétricos
Um dos segmentos da economia verde que mais cha-

mam a atenção no Quebec é o de veículos elétricos, gra-
ças à expertise dos seus centros de pesquisa e ao know-how 
industrial. Mais da metade das vendas de veículos desse 
tipo no país provém da província, abastecida quase que 
totalmente por energia produzida por hidrelétricas. O le-
vantamento mais recente, feito neste ano, aponta que mais 
de 6 mil veículos elétricos estão em circulação nas estradas 
do Quebec. Os números crescentes animam as mais de 30 
empresas dedicadas a esse tipo de automóvel. 

O desenvolvimento do setor não se deu à toa. A pro-
víncia é referência em pesquisa e desenvolvimento na 
área de eletrificação devido à presença de centros e gru-
pos de pesquisa especializados, incluindo o Instituto de 
Pesquisa da Hydro-Québec, a Universidade de Montreal, 
o Centro de Tecnologias Avançadas BRP da Universida-
de de Sherbrooke e o Instituto do Veículo Inovador. Para 
completar, a província conta com o Consórcio InnovÉÉ, 
grupo especializado na pesquisa colaborativa entre in-
dústria e universidade, que apoia projetos de veículos 
elétricos. Entre as iniciativas de destaque estão a criação 
de um bloco de bateria de lítio-íon para veículos elétri-
cos industriais e o desenvolvimento de um carregador 
independente de alta potência. n

energy, energy efficiency and the chemical 
industry, in addition to soil, water and air 

preservation. 
A clean technology ecosystem was created in the 

province, drawing international attention through what 
is known as Écotech Québec. The successfully developed 
initiatives led the local government to set-up international 
partnerships, as is the case of the State of São Paulo, 
with which Quebec celebrated a protocol of intentions for 
cooperation in clean technology projects. 

Electric vehicles
One of the green economy segments that most attracts 

attention in Quebec is that of electric vehicles, given the 
expertise of the province’s research and industrial know-
how centers. More than half of all sales of this kind of 
vehicle originate in Quebec, with power almost entirely 
generated by hydroelectric plants. The most recent survey, 
conducted this year, shows that 6,000 electric vehicles 
are running on Quebec’s roads. The growing figures 
encourage the more than 30 companies involved with this 
kind of automobile. 

The industry’s development did not occur by chance. 
The province stands-out as a reference in research and 
development in the field of electrification because of 
its specialized research groups and centers, including 
the Hydro-Québec Research Institute, the University of 
Montreal, the Advanced Technologies Center BRP of 
the University of Sherbrooke and the Innovative Vehicle 
Institute. Finally, the province organized the InnovÉÉ 
Consortium, a specialized group for collaborative research 
among industries and universities, which supports electric 
vehicle projects. Among the major accomplishments is the 
development of a lithium-ion battery block for industrial 
electric vehicles and of an independent high-power charger. n
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A LOT TO TEACH

MUITO A 
ENSINAR

C
om grande organização, pesados inves-
timentos e um sistema descentralizado, 
o modelo de educação canadense se 
tornou um dos mais elogiados e procu-
rados do mundo. De acordo com os úl-
timos dados disponíveis, em 2014 o país 

concedeu visto de estudante (necessário para quem vai 
passar mais de seis meses fazendo cursos por lá) a 336.4 
mil estrangeiros. O Brasil é a sétima nação que mais en-
via alunos ao Canadá nessa condição. Foram 8.9 mil em 
2014. Se considerados os cursos de curta duração (que 
requerem apenas visto de turismo), os números sobem 
consideravelmente para mais de 50 mil. De acordo com 
a Brazilian Educational & Language Travel Association 
(Belta), o Canadá é o destino preferido dos brasileiros 
que desejam fazer intercâmbio no exterior. 

A lista de motivos que levaram o Canadá ao topo de 
preferência dos estudantes é extensa. O país está entre as 
dez nações do mundo que apresentam a mais alta quali-
dade no ensino, segundo pesquisa da consultoria Econo-

W ell organized and with heavy investments 
in a decentralized system, the Canadian 
educational model has become one of the 

most praised and sought after in the world. In 2014 (last 
available data), the country granted student visas (for those 
who will study in programs for more than six months) to 
336,400 foreigners. Brazil ranks seventh among countries 
sending students to Canada in this capacity – 8,900 in 
2014. If one includes short-term courses (requiring only a 
tourist visa), the figures increase. According to the Brazilian 

Prestigiado sistema de ensino 
canadense atrai milhares de 
estudantes estrangeiros
Prestigious Canadian educational system 
attracts thousands of foreign students
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Educational & Language Travel Association (BELTA), 
Canada is the preferred destination of Brazilians interested 
in participating in student exchange programs abroad. 

The list of the reasons that placed Canada at the top of stu-
dents’ preference is long. The country is included in the top 
ten list of countries that offer the highest quality in education, 
according to the Economist Intelligence Unit consultancy. 
Canadian universities are well placed  in the rankings of the 
best international educational institutions. The cost-benefit 
relation to studying there is one of the best among developed 

mist Intelligence Unit. As universidades canadenses apa-
recem muito bem colocadas nos rankings das melhores 
instituições de ensino internacionais. O custo-benefício 
para estudar lá é um dos melhores entre as nações desen-
volvidas, e a qualidade de vida das cidades canadenses é 
altíssima. Todas são seguras, e o povo é muito receptivo a 
estrangeiros, já que o país é fruto de uma intensa imigra-
ção e tem perfil fortemente multicultural. 

A estrutura que levou o Canadá ao posto de potên-
cia do ensino é totalmente descentralizada. Não há 
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um organismo como o Ministério da Educação para 
gerenciar o sistema em âmbito federal. Cada uma das 
dez províncias e os três territórios têm órgãos próprios 
destinados ao assunto, com responsabilidade de gerir 
e avaliar a educação nos níveis básico ou elementar, se-
cundário, técnico profissionalizante e pós-secundário. 
Em algumas províncias há órgãos específicos para os 
diferentes níveis de ensino.

Os ministros geralmente são membros do Poder Le-
gislativo, designados pelo líder do governo da provín-
cia. Os vice-ministros integram os quadros do serviço 
público e cuidam da parte operacional do sistema. O 
gerenciamento local das escolas (incluindo administra-
ção dos recursos financeiros, implementação do currí-
culo escolar e gestão de pessoal) fica a cargo de conse-
lhos distritais de educação. Essa autonomia permite que 
os sistemas de ensino, embora sejam similares entre as 
regiões, contemplem especificidades locais, a exemplo 
das disciplinas de história, língua e cultura. A educação 
pública é gratuita e assegurada a todos os canadenses 
nos níveis elementar e secundário (correspondentes aos 
ensinos fundamental I e II e médio no Brasil).

O tempo para cumprir as etapas equivalentes aos en-
sinos fundamental I e II e ao ensino médio não difere 
muito entre Brasil e Canadá (é de 11 a 13 anos). O ensi-
no técnico pode levar de um a quatro anos, enquanto os 
cursos de bacharelado duram entre três e quatro anos. 
A exceção está na província do Quebec, que inclui nessa 
conta o curso pré-universitário de dois anos, antes do 
ingresso na universidade ou numa escola técnica.

Entre 2005 e 2006 (dados mais recentes disponíveis), 
foram investidos C$ 75,7 bilhões em todos os níveis de 
educação pública, o que representou 16,1% do total das 
despesas oficiais do país, segundo dados do Conselho de 
Ministros da Educação do Canadá (CMEC).

De acordo com as estatísticas da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
o Canadá é a nação que mais investe, proporcionalmen-
te ao seu Produto Interno Bruto (PIB), em colleges (ensi-
no técnico especializado) e universidades. É também o 

nations, while the quality of life in Canadian cities is very 
high. All are very safe and the people are foreigner-friendly 
because the country is the result of intensive immigration 
and it has a distinct multicultural profile. 

The structure that placed Canada among the educational 
powers is totally decentralized. There is no entity such as the 
Ministry of Education to manage the system at the federal 
level. Each of the ten provinces and three territories have 
their own entities to handle the matter, being responsible 
for managing and evaluating education at the primary, 
secondary, professional-technical and undergraduate and 
graduate school levels. In some of the provinces there are 
specific entities to handle the different levels of education.

The provincial ministers are in general members of the 
Legislative, appointed by the provinces’ leader in government. 
The vice-ministers are members of the public service and look 
after the operational aspect of the system. The local school 
management (including financial management, the imple-
mentation of the school curriculum and personnel manage-
ment) is the responsibility of district educational boards. 
It is this autonomy that takes specific local characteristics 
into consideration, as exemplified by the courses of history, 
language and culture even though the educational systems 
are similar across regions. Public education is free of charge 
and guaranteed to all Canadians at the elementary and sec-
ondary levels (corresponding to the Fundamental I and II 
and High School education levels in Brazil).

The time required to attend the phases equivalent to the 
fundamental I and II education and the high school levels 
vary little between Brazil and Canada (11 to 13 years). 
Technical education may require one to four years, whereas 
undergraduate courses require from three to four years. The 
province of Quebec is the exception, since it includes the 
two-year pre-university course, prior to being admitted to a 
university or a technical school.

Between 2005 and 2006 (most recent data available), 
C$ 75.7 billion were invested in all public education levels, 
representing 16.1% of total official expenditures in the 
country, according to data by the Council of Ministers of 
Education of Canada (CMEC).

O Canadá está entre as dez nações do mundo que apresentam a mais alta qualidade 
no ensino. Canada is included in the top ten list of countries offer the highest quality in education.  
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país com o mais alto índice de pessoas qualificadas com 
educação superior. 

Os resultados podem ser vistos na produção intelectu-
al, conforme aponta a vice-presidente de Parcerias Ca-
nadenses do escritório Bureau Canadense de Educação 
Internacional (CBIE, da sigla em inglês), Margaux Bé-
land. “Como líderes em pesquisa em áreas como clínica 
médica, tecnologia da informação e comunicações, físi-
ca, astronomia, neurociência e inteligência artificial, os 
canadenses produzem 4,1% de toda pesquisa do mun-
do e cerca de 5% das pesquisas mais frequentemente 
citados internacionalmente, mesmo representando me-
nos de 0,5% da população mundial.” Ela lembra que os 
colleges também contribuem para a inovação por meio 
da pesquisa aplicada. 

“Por tudo isso, não é surpresa que o número de estu-
dantes estrangeiros no Canadá tenha subido 94% en-
tre 2001 e 2012, em todos os níveis de ensino”, afirma 

According to statistics of the Organization for Econom-
ic Cooperation and Development (OECD), Canada is the 
country that proportionately most invests of its Gross Domes-
tic Product (GDP) in colleges (specialized technical educa-
tion) and universities. It is also the country with the highest 
rate of qualified people at the higher education level (53%). 

The results show in intellectual production, as pointed 
out by the vice-president of Canadian Partnerships of the 
Canadian Bureau of International Education (CBIE), 
Margaux Béland. “As leaders in research in fields such 
as medicine, information and communication technology, 
physics, astronomy, neuroscience and artificial intelligence, 
among others, Canadians produce 4.1% of all research pa-
pers in the world and close to 5% of the most frequently 
mentioned papers internationally, despite having less than 
0.5% of the world population”. She recalls that colleges also 
contribute to innovation through applied research. 

“For all these reasons, it comes as no surprise that the 
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a executiva. Segundo ela, o CBIE considera prioridade 
estreitar os laços educacionais com o Brasil e vem fazen-
do isso nos últimos anos. Um bom exemplo é a grande 
receptividade de bolsistas do programa Ciências sem 
Fronteiras, mantido pelo governo brasileiro. O Canadá 
é um dos países que mais receberam participantes do 
programa e muitos deles tiveram como destino uma das 
150 instituições que compõem o bureau.

Se há brasileiros atraídos por grandes programas de 
intercâmbio, como os firmados pelo CBIE com o gover-
no, há também os que iniciam sua relação com o Cana-
dá por meio de parcerias menores, como as firmadas 
entre professores dos dois países. Foi exatamente isso 
que aconteceu com a psicóloga e doutoranda em psico-
logia Carla Renata de Souza Martinez. Em 2010, quando 
terminava seu mestrado, Carla foi indicada por seus pro-
fessores a uma professora canadense que buscava uma 
assistente para sua pesquisa pelo interior do Nordeste 
brasileiro. Inscreveu-se e conquistou uma bolsa de estu-
dos para realizar esse trabalho. Ela se candidatou para 
a pesquisa de campo no Brasil e depois seguiu para o 
Canadá para dar prosseguimento ao trabalho.

number of foreign students in Canada has increased by 
94% between 2001 and 2012, at all educational levels”, 
states the executive. According to her, CBIE sees Brazil as 
a priority country to tighten educational ties and has been 
doing this in recent years. A good example is the great re-
ceptivity by scholarship holders of the Science without Bor-
ders program, an initiative of the Brazilian government. 
Canada is one of the destinations that most received pro-
gram participants and many of them went to one of the 150 
institutions listed by the CBIE.

If there are Brazilians being attracted by major exchange 
programs, such as the ones celebrated by institutions with the 
government, there are also people who start their relationship 
with Canada through considerably minor partnerships, such 
as the ones celebrated by professors of the two countries. This 
is exactly what happened to the psychologist and doctoral psy-
chology program student, Carla Renata de Souza Martinez. In 
2010, upon concluding her master’s degree program, she was 
recommended by one of her professors to a Canadian professor 
who was looking for an assistant for her research project in the 
inland of Northeastern Brazil. Martinez got a scholarship for 
the project. She participated in the field research in Brazil and 
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 “Foi uma experiência que me ajudou muito, tanto 
pessoal como profissionalmente. O Canadá é ponto de 
apoio e marco para mim em pesquisa”, conta Carla. O 
relacionamento com a professora canadense continuou 
depois da volta da estudante ao Brasil, assim como os 
laços com o país. Hoje, Carla é membro ativo da rede 
Alumni Canadá Brasil, um grupo de voluntários que 
dá apoio e informações aos interessados em estudar 
ou desenvolver pesquisas no Canadá. O grupo mantém 
uma página no Facebook, um site próprio e organiza 
encontros por todo o Brasil. Além disso, a psicóloga já 
tem planos para voltar ao Canadá e começar mais uma 
pesquisa conjunta com seus colegas de lá, assim que 
concluir seu doutorado. n

As universidades canadenses aparecem muito bem colocadas nos rankings das 
melhores instituições de ensino internacionais. Canadian universities are well-placed in the 
rankings of the best international educational institutions.

De Pernambuco  
para o mundo
Cerca de 3.400 estudantes 
do ensino médio da rede 
pública de Pernambuco foram 
contemplados, entre 2011 e 
2014, com bolsas de estudos 
de seis meses no exterior, dentro 
do programa Ganhe o Mundo, 
da Secretaria de Educação 
do Estado. Desse total, 1.608 
(quase a metade!) tiveram como 
destino o Canadá. Em 2015 o 
número chega a 621 bolsistas, 
sendo que 432 optaram pelo 
intercâmbio educacional e 
cultural no Canadá.
Todas as despesas, incluindo 
passagem, hospedagem, 
alimentação, matrícula em 
escola do ensino médio e plano 
de saúde, são pagas pelo 
governo estadual, que ainda 
concede um auxílio mensal 
de R$ 719,76 aos estudantes 
selecionados em um processo de 
várias etapas. Na volta, o aluno 
relata as vivências e propõe 
melhorias para a sua escola. 
A parceria entre os dois governos 
deu tão certo que se desdobrou 
no programa Ganhe o Mundo Esportivo, cuja primeira turma de 
bolsistas, com 11 alunos-atletas, embarcou em agosto rumo às 
cidades de Quebec e Montreal, para estudos e treinos de alto nível.

From Pernambuco  
to the world

Approximately 3,400 students of the 
State of Pernambuco’s public High 

School level network were awarded 
six-month scholarships abroad, from 
2011 to 2014, in the context of the 

“Win the World” program of the 
State’s Department of Education. Of 
this total, 1,608 (almost half!) chose 

Canada as their final destination. 
In 2015, the number reached 621 
scholarship holders, of which 432 

chose Canada for their international 
educational and cultural exchange.

All expenses, including air 
fare, lodging, food, health 

program and enrollment in High 
School are paid by the State 

government, which also pays a 
monthly subsidy of R$ 719.76 

to students selected in a multiple-
phase process. Upon returning 

home, students explain how their 
experience went and suggest 
improvements on their school. 

The partnership between the two 
governments was so successful 

that it resulted in the Conquer the 
World Sports program, whose 

first group of scholarship holders, 
totaling 11 athlete students, went to Quebec 

and Montreal in August, for high-level studies 
and training.

then went to Canada to continue the project.
 “This experience helped me a lot, personally and profes-

sionally”, said Carla Renata. “For me, Canada is a sup-
port base and a benchmark in research”. The relationship 
with the Canadian professor continued after the student 
returned to Brazil, as did the ties to the country. Nowadays, 
Carla is an active member of the Alumni Canada Brazil 
network, a group of volunteers who supports and provides 
information helping those interested in studying or doing 
research in Canada. The group has its own Facebook page, 
website and organizes meetings throughout Brazil. In ad-
dition, the psychologist is already planning on returning 
to Canada to start a new joint research with her colleagues 
there, as soon as she finishes her PhD. n
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Perguntas? Envie um e-mail para csf@cbie.ca

Visite-nos no Facebook: http://www.facebook.com/

CanadaBrazilCienciasemFronteirasScholarshipProgram

Visite-nos no Facebook: http://www.facebook.com/

CBIECienciasemFronteirasDoctoralScholarshipProgram

Interessado(a)? Entre em contato conosco 

csf@doctorat.ca

Untitled-2   1 9/10/15   6:01 PM

http://www.cbie-bcei.ca/brazil
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BEAUCOUP À ENSEIGNER
Le prestigieux système éducatif canadien attire des milliers d’étudiants étrangers.

Comptant sur une excellente organisation, de 
forts investissements et un système décentralisé, 
le modèle d’éducation canadien est devenu l’un 
des plus cité et recherché de part le monde. En 

2014, dernière année statistique publiée, le pays a émis 
des visas pour plus de 336,4 mille étudiants étrangers (le 
visa étudiant est nécessaire pour qui va faire plus de six 
mois de cours au Canada). Le Brésil est la septième nation 
qui envoie le plus d’étudiants dans cette modalité et 
pour l’année 2014, il s’est agi de 8,900 Brésiliens. Si nous 
considérons les courts séjours d’études, pour lesquels se 
requiert seulement le visa de tourisme, les chiffres sont 
encore plus importants. Selon la Brazilian Educational 
& Language Travel Association (Belta – Association 
brésilienne éducationnelle, langue et voyage), le Canada 
est la destination préférée des Brésiliens qui désirent faire 
des échanges éducatifs internationaux.

La liste des raisons qui ont amené le Canada au top des 
pays préférés par les étudiants internationaux, est longue. 
Tout d’abord, dans le classement mondial des systèmes 
éducatifs, le Canada fait partie des 10 premiers pays, selon 
les travaux du cabinet Economist Intelligence Unit. Les 
universités canadiennes sont en bonne place dans les 
classements internationaux des meilleures institutions 
d’enseignement supérieur. Le rapport qualité-prix des 
études est l’un des meilleurs parmi les pays développés 
et la qualité de vie des villes canadiennes est de très haut 
niveau. En plus du haut niveau de sécurité dans les rues, la 
population est accueillante aux étrangers, étant elle-même 
le fruit d’une intense immigration et par la même, ayant 
un profil bien international.

La structure du système éducatif, qui a permis au 
Canada de devenir une puissance dans le monde 
de l’enseignement, est totalement décentralisée. Il 
n’existe pas d’organisme équivalent au ministère de 
l’éducation brésilien pour gérer le système au niveau 
fédéral. Chacune des 10 provinces et des trois territoires 
possèdent des administrations propres qui sont 
responsables de l’éducation, sa gestion et son évaluation, 
pour l’école primaire, secondaire, technique, post 
secondaire et supérieur. Dans certaines provinces, il 

existe même des organismes spécifiques pour chacun de 
ces niveaux d’enseignement.

Les ministres provinciaux sont généralement 
membres du pouvoir legislatif, désignés par le chef 
du gouvernement de la province. Les sous-ministres 
appartiennent à l’encadrement du service public et sont 
responsables de la partie opérationnelle des systèmes. La 
gestion locale des écoles (ce qui inclut l’administration des 
ressources, l’implantation des cursus scolaires et la gestion 
des personnels) est à la charge de conseillers d’éducation, 
divisés par district. Cette autonomie permet que, même 
si les systèmes sont similaires entre les différentes régions, 
ils s’adaptent à des contextes locaux comme c’est le 
cas, par exemple, pour les cours de langues, d’histoire 
et de culture. L’éducation est gratuite et son accès est 
garanti à tous les Canadiens pour les niveaux primaire et 
secondaire. (cela corresponds aux niveaux fondamental I 
et II et niveau médio du Brésil).

Le temps de scolarisation pour le primaire et 
secondaire, est équivalent entre le Brésil et le Canada (la 
durée varie de 11 à 13 ans). L’enseignement technique, 
au Canada, peut être de 3 ou de 4 ans, tout comme le 
baccalauréat qui varie entre 3 ou 4 ans. L’exception dans 
ce cadre est le Québec, qui rajoute à ce calcul un cours 
pré-universitaire de 2 ans, a être réalisé avant l’entrée à 
l’université ou au cours technique.

Entre 2005 et 2006 (informations les plus récentes), 
ont été investis 75,7 milliards CAN$, en considérant 
tous les niveaux de l’enseignement public, ce qui 
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représente 16,1% du total des dépenses publiques 
du pays, selon les données du Conseil des Ministres 
d’Éducation du Canada (CMEC).

Selon l’Organisation pour la Coopération et le 
Développement (l’OCDE), le Canada est la nation qui 
investit le plus, proportionnellement à son produit 
intérieur brut (PIB), dans les colleges (enseignement 
technique spécialisé) et les universités. C’est aussi le pays 
qui a la plus forte proportion de personnes diplômées de 
niveau supérieur (53%).

Les résultats peuvent se voir aussi dans la production 
intellectuelle, comme l’affirme la vice-présidente 
aux partenariats canadiens du Bureau Canadien à 
l’Éducation Internationale (BCEI ou CBIE, sigle en 
anglais), Margaux Béland. “ en tant que leaders dans 
les recherches en médecine clinique, technologie de 
l’information et communication, physique, astronomie, 
neuroscience et intelligence artificielle, entre autres, 
les Canadiens produisent 4,1% de tous les articles de 
recherche du monde, et prés de 5% des articles les plus 
fréquemment cités internationalement, alors que la 
population ne représente que 0,5% de la population 
mondiale”. Elle rappelle aussi que les colleges 
contribuent eux-aussi à l’innovation au travers de 
recherches appliquées.

“C’est pour cela que ce n’est pas une surprise que le 
nombre d’étudiants étrangers au Canada ait augmenté 
de 94% entre 2001 et 2012, dans tous les niveaux 
d’enseignement ”, continue la vice-présidente. Pour elle, 
BCEI voit le Brésil comme un pays prioritaire et avec lequel 
il faut renforcer les liens éducationnels comme cela s’est 
réalisé ces dernières années Un bon exemple est le nombre 
élevé de boursiers du programme Science sans Frontière, 
mis en place par le gouvernement brésilien, qui sont allés 
au Canada. Le Canada est l’une des destinations qui a le 
plus reçue de participants du programme et beaucoup 
d’entre eux sont allés dans l’un des 150 établissements qui 
composent le Bureau.

Et s’il existe des Brésiliens attirés par les grands 
programmes d’échanges internationaux, comme ceux 
signés entre le gouvernement brésilien et le BCEI, il 
existe aussi ceux qui commencent leurs relations avec 
le Canada au travers de partenariats plus petits, établis 

entre des professeurs des deux pays. C’est ce qui est 
arrivé à la psychologue et doctorante en psychologie, 
Carla Renatade Souza Martinez. En 2010, alors qu’elle 
terminait sa maîtrise, ses professeurs l’ont indiquée à une 
professeure canadienne qui recherchait une assistante pour 
sa recherche dans le Nordeste brésilien. Carla a gagné une 
bourse pour cette recherche et après avoir participée aux 
recherches de terrain au Brésil , elle est partie au Canada 
pour continuer son travail.

“Cela a été une expérience qui m’a beaucoup aidée, 
tant personnellement que professionnellement ”, affirme 
Carla Renata. “La Canada est un point d’appui et un 
repère pour moi dans la recherche.” La relation avec 
la professeure canadienne a continué après le retour 
de l’étudiante brésilienne, de même que les liens avec 
le Canada. Carla a été invitée et est devenue membre 
de l’actif réseau Alumni, un groupe de volontaires 
qui donnent un appui et des informations, en plus 
d’éclaircir les doutes, aux intéressés pour aller étudier 
ou développer des recherches au Canada. Le groupe 
maintien une page Facebook, un site internet et organise 
des rencontres sur tout le Brésil. Carla a déjà un nouveau 
projet pour retourner au Canada et ambitionne de 
commencer une nouvelle recherche avec ses collègues 
canadiens des qu’elle aura terminé son doctorat.  n

Dans le classements mondial des systèmes éducatifs,  
le Canada fait partie des 10 premiers pays

Gagner le Monde
Prés de 3.400 élèves du secondaire du réseau public de 
l’état de Pernambuco ont bénéficié, entre 2011 et 2014, de 
boursiers d’études internationales de six mois, à l’intérieur 
du programme Ganhe o Mundo (Gagne le Monde), du 
secrétariat à l’Éducation de l’état de Pernambuco. De ce total, 
plus de 1.608, presque la moitié, ont eu le Canada comme 
destination. En 2015, le chiffre  atteint 621 boursiers et près 
de 432 ont choisi le Canada pour réaliser leurs échanges 
éducationnels et culturels.
L’ensemble des dépenses, billets d’avion, hébergements, frais 
de repas, frais de scolarité, assurances santé, sont pris en 
charge par le gouvernement provincial brésilien et qui donne, 
aussi, une bourse mensuelle de 719,76 R$ aux étudiants 
qui ont été sélectionnés au travers de différentes étapes. A 
son retour, l’étudiant doit raconter son séjour et faire des 
propositions pour améliorer son école.
Le partenariat entre les deux gouvernements étant un succès, 
un nouveau programme est apparu, Ganhe o Mundo Esportivo 
(Gagne le Monde Sportif), dont le premier groupe de boursier, 
avec 11 élèves athlètes, va partir en direction de Québec et de 
Montréal, pour des études et entrainements de haut niveau.
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U
ma comitiva formada por profissionais 
de dez empresas brasileiras aterrissou 
no Canadá, no início de setembro, para 
mais uma missão comercial no setor de 
games. Foi o capítulo mais recente de 
um intercâmbio que tem se tornado in-

tenso e é visto como muito promissor pelos agentes dos 
dois países. As visitas tanto de canadenses ao Brasil quan-
to de brasileiros ao Canadá para participar de eventos, 
rodadas de negócios e reuniões de trabalho com vistas a 
parcerias e troca de informações foram ficando mais fre-
quentes à medida que foi descoberta a boa complemen-
taridade que existe na área. O Canadá é uma das maiores 
potências mundiais do setor. O Brasil tem uma indústria 
nova, mas com potencial enorme, em especial nos aplica-
tivos para dispositivos móveis. 

A viagem mais recente, organizada pelo Projeto Setorial 
de Exportação Brazilian Games Development (BGD), da 
Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Eletrô-
nicos (Abragames), em parceria com a Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Bra-
sil), teve como destino as cidades de Toronto e Vancouver. 
Nesta última, especialmente para participar pela primeira 
vez do External Development Summit 2015 (XDS), even-
to específico de outsourcing em arte, animação, áudio e 
software, que ocorreu entre os dias 9 e 11 de setembro. 

Antes, em julho, sete empresas canadenses estiveram no 

A delegation of professionals from ten Brazilian 
companies landed in Canada, in the beginning 
of September, for another trade mission in the 

games industry. It was the most recent chapter in an 
exchange program that has become intensive and is seen 
as very promising by agents of both countries. The visits 
of Canadians to Brazil and of Brazilians to Canada to 
take part in events, business rounds and work meetings 
for the intent of setting-up partnerships and exchanging 
information, have become more frequent when Brazilians 
and Canadians discovered the existing complementarity 
in the industry. Canada is one of the world’s powerhouses 
in this industry. Brazil has a new industry, but with great 
potential, notably in apps for mobile devices. 

The most recent trip, organized by Brazilian Game 
Developers Export Program (BGD), of Brazilian Game 
Developers Association (Abragames), in partnership with the 
Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (“Apex-
Brasil”), iincluded the cities of Toronto and Vancouver. The 
purpose was to participate for the first time in the External 
Development Summit 2015 (XDS), a specific outsourcing 
event in art, animation, audio and software, which took 
place from September 9 to 11. 

Previously, in July, seven Canadian companies attended 
Brazil’s Independent Games Festival (BIG), the most 
important games festival in Latin America, in São Paulo 
and Rio de Janeiro. Comprising the Canadian delegation 

Intercâmbio entre brasileiros e canadenses no setor de games está cada vez mais intenso
Exchange between Brazilians and Canadians in the games industry is becoming increasingly 
more intensive

NEGÓCIOS  
EM JOGO

BUSINESS IS THE NAME 
OF THE GAME
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Brazil’s Independent Games Festival (BIG), o mais impor-
tante festival de jogos da América Latina, em São Paulo e no 
Rio de Janeiro. Na comitiva canadense, quatro palestrantes 
do fórum que ocorre simultaneamente, dois deles também 
jurados do festival. No mês anterior, junho, a gerente execu-
tiva do BGD/Abragames, Eliana Russi, fez parte de um júri 
que avaliou projetos de produção de conteúdos de audiovi-
sual em Toronto, a convite do Canada Media Fund (CMF).

Mais do que uma aproximação institucional, esses encon-
tros têm se convertido em oportunidades concretas de ne-
gócios vantajosos para os dois lados. O XDS, por exemplo, 
é totalmente voltado à prática comercial. Metade de seus 
cerca de 450 participantes é formada por desenvolvedores 
e fornecedores de serviços (vendedores, como os membros 
da comitiva brasileira) e os outros 50% são grandes estúdios 
compradores dessas soluções (como Ubisoft, Eidos, Wooga, 
Riot, Sony, Activision, Microsoft e Warner, entre outros).

 “Ter a participação brasileira no XDS foi fantástico. Eu 
estive no BIG Festival como debatedor e jurado e fiquei im-
pressionado com a paixão e a dedicação dos desenvolvedo-
res brasileiros em seu trabalho. O XDS é um caminho para 
o Brasil se tornar conhecido por grandes desenvolvedores 
como um país para encontrar parcerias”, afirma o produ-
tor Chris Wren, chair do Comitê Consultivo do XDS. “As 
companhias brasileiras podem oferecer serviços de desen-
volvimento e criação de conteúdo para dispositivos móveis 
bastante atraentes para compradores que, de certa forma, 
não tiveram exposição anterior a esse mercado”, completa.

Os produtos para dispositivos móveis, em especial 
smartphones, são um mercado em expansão e ponto im-
portante para a relação bilateral no setor. O Canadá é o 
terceiro maior desenvolvedor de games do mundo, atrás 
apenas de Estados Unidos e Japão, e possui enorme ex-
pertise em grandes produções para console e PCs. Já o 
Brasil é o quarto maior mercado consumidor de jogos 
do mundo, mas sua maior demanda é justamente por 
produtos para smartphones, um setor bem mais conheci-
do pelos nossos profissionais.

O país da América do Norte, por sua vez, oferece um 
ambiente muito favorável para os empreendedores. “O 

O Canadá é o terceiro maior desenvolvedor de games do mundo e possui enorme 
expertise em grandes produções para console e PCs. Canada is the third largest games 
developer in the world and has great expertise in large-scale production for consoles and PCs.

were four speakers of the forum that took place at the same 
time, and two of them were also jurors in the festival. In the 
previous month of June, the executive manager of BGD/
Abragames, Eliana Russi, participated in a jury that 
evaluated audiovisual content production projects in Toronto, 
invited by Canada Media Fund (CMF).

More than getting closer institutionally, such meetings 
have become concrete opportunities for profitable business 
for both sides. XDS, for example, is totally oriented towards 
practical business opportunities. Half of its approximately 
450 participants comprises developers and service suppliers 
(sellers, such as the Brazilian delegation), with the other 50% 
comprising large studios buying such solutions (for example, 
Ubisoft, Eidos, Wooga, Riot, Sony, Activision, Microsoft and 
Warner, among others).

 “To have the Brazilians attending the XDS was fantastic. 
I attended the BIG Festival as a juror and I was impressed 
by the passion and the dedication of Brazilian developers 
to their work. XDS is an alternative for Brazil to become 
known by great developers as a country where partnerships 
can be found”, says the producer Chris Wren, the chairperson 
of XDS’ Advisory Board. “Brazilian companies can offer 
highly attractive content development and creation services 
for mobile devices to buyers that, in a certain way, were not 
previously exposed to this market”, concludes Wren.

Products for mobile devices, especially smartphones, 
represent an expanding market and an important feature in 
the industry’s bilateral relation. Canada is the third largest 
games developer in the world, behind only the United States 
and Japan, and has great expertise in large-scale production 
for consoles and PCs. Brazil, in turn, is the fourth largest 
games consumer in the world, but its largest demand is 
precisely for smartphone products, a niche our professionals 
understand very well.

Canada, in turn, offers a favorable environment for 
entrepreneurs. “Canada is a fertile ground for startups, 
mainly in the field of technology, allowing for the presence 
of small developers focusing on the mobile segment”, says 
the trade commissioner at the Canadian Consulate-General 
in São Paulo, Claudia Kakunaka. “The Canadian 
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Canadá é um grande berço para startups, principalmente 
na área de tecnologia, o que beneficia o surgimento de pe-
quenos desenvolvedores voltados para o mobile”, diz a trade 
commissioner do Consulado-Geral do Canadá em São Paulo, 
Claudia Kakunaka. “O governo canadense, tanto em nível 
federal quanto provincial, possui uma política de apoio à 
indústria de games que inclui incentivos fiscais, programas 
de financiamento, de pesquisa e desenvolvimento, apoio a 
educação e treinamento, ou seja, de fomento ao desenvol-
vimento do setor. Os créditos em impostos podem chegar 
a mais de 32%, combinando incentivos federais e provin-
ciais”, explica.

Segundo Claudia, o governo canadense vê com bons 
olhos o ambiente de negócios brasileiro: “É um mercado 
que está se consolidando no cenário internacional”. E, no 
que depender do esforço das missões, ainda há muito por 
vir. A próxima deve acontecer em novembro deste ano, uma 
iniciativa do consulado para levar uma comitiva de empre-
sas ao Montreal International Game Summit 2015 (MIGS), 
para participar do congresso e de rodadas de negócio e visi-
tar grandes estúdios, em Montreal (Quebec). n

government, both at the federal and the provincial level, 
has a support policy in place for the games industry, which 
includes fiscal incentives, financing programs, incentives 
for research and development, support for education 
and training. In other words, it fosters the industry’s 
development. Tax credits can amount to more than 32%, 
when combining federal and provincial incentives”, 
explains Kakunaka.

According to her, the Canadian government sees the 
Brazilian market with favorable eyes. “It is a market that 
is consolidating in the international scenario”. Depending 
on efforts undertaken by trade missions, a lot more is still 
to come. The next mission is scheduled for November of this 
year; an initiative of the Consulate to take a delegation of 
companies to the Montreal International Game Summit 
2015 (MIGS) to participate in the congress, business 
rounds and visits to large studios, in Montreal (Quebec). n

O Brasil é o quarto maior mercado consumidor de jogos do mundo. Brazil is the 
fourth largest games consumer in the world.
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Montreal e seus arredores reservam experiências incríveis aos turistas
Montreal and its surrounding areas offer incredible experiences for tourists

por ESTELA CANGERANA

VIAGEM  
NO TEMPO 

TRAVELLING THROUGH TIME 

A 
região de Montreal oferece atrações 
inesquecíveis aos visitantes, que en-
contram natureza exuberante, arte 
e cultura fascinantes, esportes para 
todos e uma atraente gastronomia. 
Quem se interessa particularmente 

por história também se encanta pelas inúmeras possi-
bilidades de viajar no tempo. Selecionamos quatro atra-
ções dessa área do Quebec que proporcionam ao turista 
experiências únicas.

T he Montreal region offers visitors unforgettable 
attractions in view of its exuberant nature, 
fascinating art and culture, sports for everyone and 

an attractive gastronomy. Those who are specifically interested 
in history will be fascinated by numberless possibilities to travel 
through time. We selected four attractions in the Quebec area 
precisely because they offer tourists unique experiences.

Return to the Ice Age
To see in practice what is written in history books about 
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Extração de seiva do maple; na primavera, potes são colocados nas árvores 
para coletar a seiva. Maple sap extraction; in the spring, pots are attached to the 
trees to collect the sap. 

Retorno à Era do Gelo
Ver na prática o que consta nos livros de história so-

bre a Era do Gelo é possível em um tour que leva o vi-
sitante ao passado para aprender sobre mudanças cli-
máticas e a migração dos primeiros grupos humanos. 
Durante o passeio pode-se identificar marcas deixadas 
na paisagem, bem no coração da reserva Québec’s Ma-
nicouagan-Uapishka. Resquícios do período pós-glacial 
também chamam a atenção. Virtualmente, o viajante 
pode explorar o interior de uma geleira e, navegando 
pela região, chegar a um excepcional fenômeno geo-
lógico: uma pilha de conchas de 15 metros de altura, 
resultantes de uma antiga geladeira que existiu 10 mil 
anos atrás. Quem quiser pode praticar tirolesa e escala-
da no local. Quando ir: de 1º de junho a 18 de outubro 
(a zona de multimídia fica aberta o ano todo). Onde: 
Baie-Comeau (Quebec).

Extração de seiva do maple
Se a vontade é visitar um passado mais recente, pode-

-se conhecer um bosque de árvores centenárias de ma-
ple, a 30 minutos de Montreal, levado por uma carroça 
puxada por cavalos-belgas. Na primavera, potes são co-
locados nas árvores para coletar a seiva do maple, que é 
fervida até virar um néctar dourado com cheiro adoci-

the Ice Age. This is possible in a tour that takes us to the 
past to learn about climate change and the migration of the 
first human groups. During the outing, one can see marks 
left behind, right in the heart of Quebec’s Manicouagan-
Uapishka reserve. Traces of the post-glacial age also call 
one’s attention. A traveler can virtually explore the interior 
of a glacier and, while travelling in the region, witness 
an extraordinary geological phenomenon: a 15-meter high 
pile of shells resulting from an ancient glacier that existed 
10,000 years ago. Zip-lining and climbing are available 
to the enthusiasts of those activities. When to go: June 1 to 
October 18 (the multimedia area is open all year round). 
Where: Baie-Comeau (Quebec)

Maple sap extraction
If the idea is to visit a more recent past, one can tour 

the centenary maple tree forest 30 minutes from Montreal, 
seated in a wagon hauled by Belgian horses. In the 
spring, pots are attached to the trees to collect the maple 
sap which is boiled until it becomes a golden syrup with 
a sweet smell. The wagon goes as far as the Sucrerie 
de la Montagne, a traditional sugar shack. There, in 
the dining room built with rustic logs, long manually 
engraved tables are displayed in front of a huge stone 
fireplace. First, the visitors taste winter dishes, then they go 
to the fireplace to pick-up a maple sweet that is then taken 
still hot to a bowl with snow. When to go: all year round. 
Where: Rigaud (Quebec)

Four museums together
Nowadays, as in the past or in the future, biodiversity 

remains a matter of universal interest. Much can be learned in 
the Space for Life, the largest group of natural science museums 
in Canada which, in a single place, shows the Biodome 
(which exhibits from the sub-polar to the tropical world), the 
Insectarium, the Botanical Garden (with a variety of different 
types of plants) and the Planetarium. The idea is to encourage 
the exchange, the cooperation and the learning among the 
different areas. However, the space offers the possibility to 
spend the day in a different way, combining activities such 
as meditation in a classic Chinese garden with, let’s say, a 
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cado. A carroça vai até a Sucrerie de la Montagne, um 
tradicional armazém de açúcar. Lá, na sala de jantar, 
construída com troncos rústicos, mesas longas talha-
das manualmente alinham-se em frente a uma imensa 
lareira de pedra. Primeiro os visitantes provam pratos 
de inverno, depois vão até a fogueira retirar a bala de 
maple, que, em seguida, deve ser levada ainda quente a 
uma gamela com neve. Quando ir: o ano todo. Onde: 
Rigaud (Quebec).

Quatro museus juntos
No passado, presente ou futuro, a biodiversidade per-

manece um assunto de interesse universal. E pode-se 
aprender muito sobre ela no Space for Life, o maior 
grupo de museus de ciências naturais do Canadá, que 
reúne, em um só lugar, o Biodôme (que apresenta do 
mundo subpolar ao tropical), o Insectarium, o Botani-
cal Garden (com as mais diferentes espécies de plantas) 
e o Planetarium. A ideia é incentivar o intercâmbio, a 
colaboração e o aprendizado entre as diversas áreas. O 
espaço oferece a possibilidade de passar um dia dife-
rente, combinando atividades como meditação em um 

workshop on creative recycling and perhaps the observation of 
falling stars. When to go: the four museums are open all year 
round, but open hours vary. Where: Montreal (Quebec)

Manawan: para aproveitar ao máximo, a dica é conhecer os hábitos dos anfitriões  
atikamekw. Manawan: to make the most of the experience, the tip is to 

understand the hosts’ habits Atikamekw.
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clássico jardim chinês com, por exemplo, um workshop 
sobre reciclagem criativa e a observação de estrelas ca-
dentes. Quando ir: os quatro museus ficam abertos o 
ano todo, mas os horários de funcionamento variam. 
Onde: Montreal (Quebec).

Primeiras nações
Os povos mais antigos do Canadá oferecem experi-

ências não só únicas, mas também incríveis a seus visi-
tantes. Para vivenciar isso, você pode navegar até a ilha 
em que vive uma dessas antigas comunidades, a de Ma-
nawan, do povo atikamekw. Lá os turistas são recebidos 
pelos moradores locais, que os incentivam a experimen-
tar desafios como pescar no gelo, fazer pães e remar em 
pequenas canoas. Para aproveitar ao máximo, a dica é 
conhecer os hábitos dos anfitriões, caminhando com os 
mais velhos, conversando com os jovens e acompanhan-
do os afazeres do dia a dia. Assim você pode aprender 
sobre a capacidade de cura das ervas e conhecer his-
tórias e lendas locais. Quando ir: o ano todo. Onde: 
Manawan (a 270 quilômetros de Montreal). n

First Nations
The oldest settlers in Canada offer their visitors 

not only unique, but quite extraordinary experiences. 
The opportunity to experience this lies in navigating 
to the island where one of these ancient communities 
lives, the Manawan, of the Atikamekw people. There, 
tourists are welcomed by the locals, who encourage 
them to experience challenges such as fishing on 
ice, making bread and rowing in small canoes. 
To make the most of the experience, the tip is to 
understand the hosts’ habits, walking along with 
the elders, talking to the youngsters and watching 
everyday chores. That is how to learn about healing 
with herbs and knowing the stories and the legends. 
When to go: all year round. Where: Manawan (270 
kilometers from Montreal). n

Os povoadores mais antigos do Canadá oferecem experiências não só únicas, 
mas incríveis a seus visitantes. The oldest settlers in Canada offer their 
visitors not only unique, but quite extraordinary experiences.



SUSTENTABILIDADE
SUSTAINABILITY

Brasil – Canadá | 39 38 | 

Canadá compartilha experiências na área de tratamento e reciclagem de resíduos
Canada shares experiences in the field of treatment and recycling of residues

DE BEM COM 
O PLANETA

AT PEACE WITH THE PLANET

por ANA CLAUDIA MACHADO
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O 
volume de resíduos sólidos no mundo 
deve chegar a 2,2 bilhões de tonela-
das até 2025, segundo estimativas do 
Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (Pnuma). Embora seja 
alarmante e demonstre a gravidade da 

situação, tal número tem impulsionado a busca de alter-
nativas para diminuir o volume e, sobretudo, dar uma des-
tinação correta aos resíduos. Diversas ações em desenvol-
vimento demonstram resultados positivos, como é o caso 
das pesquisas realizadas pela empresa canadense Ozona-
tor Industries, que criou uma tecnologia capaz de esterili-
zar e tratar resíduos hospitalares e de risco biológico.

Trata-se do Ozonator NG 3000, que demonstra um 
avanço no manejo desses materiais quando compara-
do a outros tipos de tratamento, pois, além de reduzir 
os riscos de contaminação, utiliza apenas eletricidade e 
uma pequena quantidade de água (inferior a dois litros 
por hora) para funcionar. 
O equipamento, que exige 
uma área de 75 m² para ser 
instalado, extrai oxigênio do 
ar ambiente e produz uma 
grande concentração de 
ozônio – agente responsável 
por eliminar até 99% das 
bactérias dos materiais de-
positados. Após esse proces-
so de esterilização, o resíduo 
é triturado (com redução de 
volume de até 90%) e, como 
não apresenta mais riscos, 
pode ser encaminhado a 
outros processos de trata-
mento, inclusive como fonte 
para geração de energia.

“Atualmente, é a única tecnologia patenteada disponí-
vel no mercado que usa o ozônio para esterilizar até 400 
kg de resíduos de risco biológico por ciclo de 20 minutos 
cada e até 1.200 kg por hora”, afirma o consultor Marcelo 
Correa, que representa a empresa no Brasil.

A Ozonator Industries, sediada em Regina, capital da 
província de Saskatchewan, planeja iniciar seus negócios 
no território brasileiro o mais rápido possível e, de acordo 
com Correa, a empresa já está em contato com gestores 
de hospitais, laboratórios, clínicas odontológicas e centros 
de pesquisa, entre outros. 

T he volume of solid residues in the world is 
expected to reach 2.2 billion tons by 2025, 
according to projections by the United Nations 

Environment Program – UNEP. Although the figure is 
alarming and shows how critical the situation is, it has 
fostered a growing movement to search for alternatives 
that allow the reduction of the volume of residues, and 
more importantly, their proper disposal. Several initiatives 
being developed show positive results, as is the case of the 
research conducted by the Canadian company Ozonator 
Industries, which developed a technology that allows 
sterilizing and treating hospital residues and waste 
entailing biological risk.

It is called Ozonator NG 3000 and represents progress 
in handling such materials in comparison with other 
kinds of treatment because in addition to reducing the 
risk of contamination, it uses only electricity and a small 
quantity of water (less than 2 liters per hour) to operate. 

The equipment requires 
a space of 75 m² for its 
installation. It extracts 
oxygen from the air and 
produces a large quantity 
of ozone – the agent 
responsible for eliminating 
up to 99% of the bacteria 
in the disposed materials. 
After the sterilization 
process, residues are 
grinded (reducing the 
volume by up to 90%) 
and,  since they no longer 
pose any risk, they can 
be sent to other treatment 
processes, even serving 

as a source of energy.
“Currently, it is the only patented technology available 

in the market using ozone to sterilize up to 400 kg of 
biological risk residues in a 20-minute cycle with an 
hourly output of 1,200 kg”, says the consultant Marcelo 
Correa, who represents the company in Brazil.

Headquartered in Regina, the capital of the 
Saskatchewan province, Ozonator Industries has plans 
to begin its business in Brazil as soon as possible and, 
according to Correa, the company has been contacting 
the managers of hospitals, laboratories, dental clinics, 
research centers and other such organizations. 

A empresa canadense Ozonator Industries criou uma tecnologia capaz de esterilizar 
e tratar resíduos hospitalares e de risco biológico. The Canadian company Ozonator 
Industries developed a technology that allows sterilizing and treating hospital 
residues and waste entailing biological risk
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Esforço contínuo
Por aqui, o sistema de gestão de tratamento de resíduos 

ainda tem muito a avançar. A Lei 12.305/2010, que insti-
tuiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), pre-
vê a promoção de novos hábitos de consumo e contém di-
retrizes para incentivar a reciclagem e a reutilização, bem 
como a destinação ambientalmente adequada dos dejetos 
que não podem ser reciclados. No entanto, uma das prin-
cipais metas da PNRS, por exemplo, que estipulava um 
prazo para erradicação dos 
lixões em todo o território 
nacional até agosto do ano 
passado, não foi cumprida. 

Com o intuito de inspirar 
respostas a esse problema, 
o engenheiro canadense 
Andrew Marr veio ao Brasil 
em agosto para participar 
do Seminário Nacional de 
Limpeza Pública (Sena-
limp), realizado na capital 
paulista em paralelo à feira 
Expo Lixo. Diretor de Pla-
nejamento de Resíduos Só-
lidos da Metro Vancouver, 
uma espécie de consórcio 
que gerencia o lixo produ-
zido pelos 2,5 milhões de habitantes dos municípios da 
região metropolitana de Vancouver, Marr compartilhou 
sua experiência de mais de 20 anos na área.

Segundo ele, a Metro Vancouver surgiu por meio de 
uma parceria entre os 21 municípios da região e sua prin-
cipal função é planejar ações para que se atinja a máxima 
redução de resíduos e o maior nível de reúso e reciclagem 
dos materiais, além de fornecer destino adequado para 
tudo que não pode ser reciclado. 

Uma das principais medidas é a fiscalização, pois a 
Metro Vancouver proíbe a eliminação de materiais re-
cicláveis na região e aplica multas financeiras a quem 
desobedece à norma. Ao que tudo indica, o trabalho da 
instituição tem alcançado bons resultados. “Em média, 

Lei federal prevê a promoção de novos hábitos de consumo e contém diretrizes para 
incentivar a reciclagem e a reutilização. Federal law intends to promote new consumer habits 
and sets forth guidelines to stimulate recycling and reutilization.

Continuous effort
Here in Brazil, the residues treatment management 

system still has a long way to go. Federal law 
12,305/2010, which created the National Solid Residues 
Policy (“PNRS”), intends to promote new consumer 
habits and sets forth guidelines to stimulate recycling 
and reutilization, as well as the environmentally correct 
destination of waste that cannot be recycled. However, 
one of PNRS’ main objectives was not accomplished - the 

one setting a deadline for 
the elimination of open-
air dumps throughout 
the country by August of 
last year. 

With the purpose of 
finding answers for this 
problem, Canadian engineer 
Andrew Marr came to Brazil 
in August to participate 
in the National Seminar 
on Public Sanitation 
(SENALIMP), held in 
São Paulo together with 
the “Expo Lixo” fair. 
Marr is the director of 
solid waste planning at 
Metro Vancouver, a sort 

of consortium that manages the waste produced by the 
2.5 million inhabitants of the cities in Vancouver’s 
metropolitan region, and at this event he shared his 
experience of more than 20 years in this field of activity.

According to him, Metro Vancouver was the result of a 
partnership among 21 cities of the region and its main 
objective is to plan initiatives aiming at reaching the 
maximum reduction of residues and the reutilization and 
recycling of materials, while also providing the correct 
destination to all waste that cannot be recycled. 

One of its main attributions is to monitor waste disposal 
because Metro Vancouver prohibits the elimination of 
recyclable materials in the region and fines those who  
violate the norm. Apparently, the institution’s work has 

Principal função da Metro Vancouver é planejar ações para que se atinja o máximo 
de redução de resíduos. Main objective of Metro Vancouver is to plan initiatives 
aiming at reaching the maximum reduction of residues
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o Canadá recicla 32% dos resíduos, mas há uma grande 
variação entre as províncias. Atualmente, as cidades aten-
didas pela Metro Vancouver reciclam mais de 60% dos 
resíduos que produzem. Nosso objetivo é chegar a 80% 
até 2020”, enfatiza Marr.

Para atingir essa meta, há uma grande preocupação 
em conscientizar a população através da comunicação e 
da educação. De acordo com o engenheiro, a Metro Van-
couver e seus municípios membros têm muitos programas 
de educação pública sobre redução de resíduos e impor-
tância da reciclagem. “Alguns dos nossos programas são 
para educar as crianças nas escolas, outros oferecem re-
cursos e informações para tipos específicos de empresas 
(como restaurantes ou supermercados), e também temos 
programas que incentivam a diminuição da produção de 
lixo dando experiências em troca, tais como concertos e 
aulas”, finaliza. n

achieved good results. “On average, Canada recycles 32% 
of its residues, but the success rate varies greatly among the 
provinces. Currently, the cities serviced by Metro Vancouver 
recycle more than 60% of the residues produced. Our target 
is to reach 80% by 2020”, emphasizes Marr.

To achieve this target, there is great concern about 
making the population aware of the problem through 
communication and education. According to the engineer, 
Metro Vancouver and the member cities have many public 
education programs related with residue reduction and 
the importance of recycling. “Some of our programs are for 
educating children in the schools, others provide resources 
and information for specific kinds of companies (such 
as restaurants and supermarkets), and we also have 
programs to foster the reduction of waste in exchange 
for activities such as concerts and classes, for example”, 
concludes Marr. n
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NA BAGAGEM
IN THE LUGGAGE

Prefeita de Mississauga vem ao Brasil e apresenta atrativos da próspera cidade canadense
Mayor of Mississauga comes to Brazil and presents the attractions of the prosperous Canadian city

ACENANDO COM 
OPORTUNIDADES

BECKONING WITH  OPPORTUNITIES

por ESTELA CANGERANA

P
oucos meses após tomar posse como pre-
feita de Mississauga (cidade na região 
da Grande Toronto), a relações-públicas 
Bonnie Crombie iniciou pela América 
do Sul uma maratona de reuniões de ne-
gócios e apresentações do potencial eco-

nômico de seu município. A primeira missão oficial ao 
exterior, realizada entre o final de julho e o início de 
agosto, ocorreu justamente após outro evento de im-
portante visibilidade internacional, os Jogos Pan-Ame-

A few months after taking office as the mayor 
of Mississauga (a city in the Greater Toronto 
area), public relations professional Bonnie 

Crombie started a marathon of business meetings and 
presentations on the economic potential of her county in 
South America. The first official mission abroad, which 
took place at the end of July and the beginning of August, 
was staged immediately after another important event 
with international visibility, the Pan American Games in 
Toronto. Among several modalities, Mississauga hosted 

Na agenda da prefeita Bonnie Crombie o 
Brasil ganhou atenção especial. On Mayor 
Bonnie Crombie´s agenda the country was 
afforded special attention.
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ricanos de Toronto. Mississauga abrigou, entre outras 
modalidades, as competições de judô, nas quais o Brasil 
foi destaque. Na agenda da prefeita o País também ga-
nhou atenção especial, sendo o primeiro a ser visitado.

“Estamos animados em construir e manter relações 
com líderes do setor privado para atrair oportunidades 
de desenvolvimento econômico, assim como comparti-
lhar boas práticas com meus colegas do setor público 
e ouvir suas ideias e soluções para o sucesso da gestão”, 
afirmou Bonnie, que escolheu São Paulo para iniciar a 
visita. Ela viajou acompanhada por uma comitiva com 
representantes do Escritório de Desenvolvimento Eco-
nômico da Cidade de Mississauga e da Greater Toronto 
Marketing Alliance (GTMA), organismo que promove 
os negócios na região da Grande Toronto.

A prefeita dedicou o maior tempo da viagem à capital 
paulista. Nos quatro dias em que esteve na cidade, par-
ticipou de reuniões com instituições públicas e privadas 
de diferentes setores, empreendedores e investidores, 
além de eventos como o realizado na CCBC, em que 
mais uma vez destacou o potencial da sua região.

the judo competitions, in which Brazil stood-out. On 
the mayor’s agenda the country has also received special 
attention, being the first one visited.

“We are thrilled by building and maintaining 
relationships with leaders in the private sector to attract 
opportunities for economic development, sharing good 
practices with my colleagues of the public sector, and 
listening to their ideas and solutions for successful 
management”, stated Bonnie, who chose São Paulo 
to begin the visit. She travelled accompanied by a 
delegation of representatives from the Office for Economic 
Development of the City of Mississauga and of the 
Greater Toronto Marketing Alliance (GTMA), an entity 
that promotes business in the Greater Toronto region.

The mayor dedicated most of her travel time to the 
city of São Paulo. In the four days she stayed in town, 
she participated in meetings with public and private 
institutions of different sectors, entrepreneurs and 
investors, as well as in events such as the one held by 
CCBC, an occasion to once again emphasize the potential 
of her region.
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Região próspera
Mississauga é um 

município de economia di-
nâmica, que registrou um 
crescimento populacional 
impressionante nas últi-
mas décadas. Atualmente é 
a sexta maior cidade cana-
dense e a 24ª na América 
do Norte, com 750 mil ha-
bitantes, 56% deles vindos 
de fora. Muitas dessas pes-
soas foram atraídas pela 
qualidade de vida aliada a 
localização estratégica, boa 
infraestrutura de trans-
portes e oportunidades 
de emprego. 

A cidade, que abriga o 
maior aeroporto canaden-
se e seis importantes rodo-
vias, fica próxima ao cora-
ção de Toronto e a apenas 
90 minutos da fronteira 
com os Estados Unidos. É 
uma grande provedora de empregos, com suas 60 mil 
empresas, sendo 1,4 mil multinacionais e 63 participan-
tes do ranking Fortune 500. Mississauga orgulha-se ainda 
de ser o segundo maior destino do investimento direto 
estrangeiro no país.

A prefeita, no entanto, não está satisfeita. No cargo 
desde novembro do ano passado, pretende tornar a re-
gião ainda mais atrativa, tanto para a população quan-
to para os investidores. Visando ao crescimento do 
município e ao fortalecimento da economia, ela planeja 
incrementos na infraestrutura e nos transportes. Entre 
os projetos está o Downtown 21, iniciativa que inclui 
criar um hub residencial e comercial concebido para as-
segurar plena qualidade de vida à população. Para isso, 
está trabalhando com outros parceiros governamentais, 
a fim de obter os financiamentos necessários.

A proposta de Bonnie Crombie, que tem larga 
experiência na iniciativa privada, é que as melhorias 
animem empresas, investidores e profissionais brasilei-
ros a prestar mais atenção em Mississauga. Os primeiros 
passos já foram dados. n

Prosperous region
Mississauga is a 

county with a dynamic 
economy, which showed 
expressive populational 
growth in recent decades. 
Currently, it is the sixth 
largest Canadian city 
and the 24th in North 
America, with 750,000 
inhabitants, 56% of 
which are outsiders. 
Many of these people were 
attracted by the quality of 
life combined location with 
the strategic localization, 
good transportation 
infrastructure and 
employment opportunities. 

The city, which harbors 
Canada’s largest airport 
and six important 
highways, is close to 
downtown Toronto and 
only 90 minutes from the 

border with the United States. It is a major employer with 
its 60,000 companies, of which 1,400 are multinational 
corporations and 63 of them rank in the Fortune 500 
group. Mississauga is proud of its status as the country’s 
second largest destination for Direct Foreign Investment.

The mayor, however, is not satisfied. In the job since 
November of last year, she intends to make the region even 
more attractive, for the population and for investors. 
Aiming at the county’s growth and at strengthening 
the economy, she plans on expanding the infrastructure 
and the transportation system. Among the projects is 
Downtown 21, an initiative that includes a residential 
and commercial hub conceived to assure optimal  
quality of life to the population. To that end, she is 
working with other governmental partners to obtain  
the required financing.

Bonnie Crombie has a broad experience in the private 
sector and her proposal seeks to make the improvements 
encourage Brazilian companies, investors and 
professionals to pay attention to Mississauga. The first 
steps were taken. n

Mississauga é a sexta maior cidade canadense e a 24ª na América do Norte. 
Mississauga is the sixth largest Canadian city and the 24th in North America.
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A lternative conflict solution methods received 
special attention in the new Civil Code of 
Procedure (CCP), in synchronization with 
two other recent legislative changes related 

to the subject: the reform of the Arbitration Law (nr. 
13,129/2015), published last May 26, and the Mediation 
Law (nr. 13,140/2015),  approved one month later.

Specifically regarding arbitration, the new CCP entails 
no significant novelties, but it does in fact reinforce 
this piece of legislation by validating its jurisdiction to 
solve out-of-court disputes endorsed by the State. Thus, 

ESTÍMULO À SOLUÇÃO  
DE CONFLITOS

Novo Código de Processo Civil prestigia a arbitragem e incorpora mediação e conciliação
New Civil Code of Procedure supports arbitration and encompasses mediation and conciliation

STIMULUS FOR CONFLICT RESOLUTION

por Marcelo Couto

O
s métodos alternativos de solução 
de conflitos receberam atenção es-
pecial no novo Código de Processo 
Civil (CPC), em sintonia com outras 
duas recentes mudanças legislati-
vas relacionadas ao tema: a reforma 

da Lei de Arbitragem (nº 13.129/2015), promulgada 
no último dia 26 de maio, e a Lei de Mediação (nº 
13.140/2015), sancionada um mês depois.

Especificamente em relação à arbitragem, o novo 
CPC não apresenta grandes novidades, mas dá a ela um 
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it is clear that the Brazilian judicial system comprises a 
State jurisdiction, regulated by the CCP, and an arbitral 
jurisdiction, regulated by the Arbitration Law, allowing 
for full-scale cooperation between them.

“The new CCP establishes that when there is an 
arbitration clause in a contract under dispute, the 
State-invested judge transfers his competence to the 
arbitrator to rule on the controversy”, explains Carlos 
Alberto Carmona, professor at the School of Law of 
the Universidade de São Paulo (USP) and a partner 
in the law firm Marques Rosado, Toledo Cesar & 
Carmona Advogados. “To that end, it suffices that the 
interested party, when the opportunity arises, declares 
that there is an arbitration clause or commitment”, adds 
Carmona. According to him, another relevant feature 

belo reforço ao confirmá-la como uma jurisdição com-
petente para resolver disputas no âmbito extrajudicial 
com o respaldo do Estado. Assim, fica claro que o sis-
tema jurídico brasileiro comporta uma jurisdição esta-
tal, regulada pelo CPC, e a jurisdição arbitral, regulada 
pela Lei de Arbitragem, com a plena possibilidade de 
cooperação entre ambas.

“O novo CPC estabelece que, havendo uma cláusula 
compromissória no contrato em disputa, o juiz togado 
perde a competência, permitindo ao árbitro decidir so-
bre a controvérsia”, aponta Carlos Alberto Carmona, pro-
fessor da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP) e sócio-diretor do escritório Marques Rosa-
do, Toledo Cesar & Carmona Advogados. “Para isso, bas-
ta a parte interessada, na primeira oportunidade, alegar 

O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 
de março de 2015), logo no seu artigo 3º, faz referência 
direta aos meios alternativos de solução de conflitos:

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional 
ameaça ou lesão a direito.

§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei;
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos.
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 
juízes, advogados, defensores públicos e membros do Minis-
tério Público, inclusive no curso do processo judicial.

The new Code of Civil Procedure (Law nr. 13,105, of 
March 16, 2015), in its article 3, directly refers to alterna-
tive means of conflict solution:

Art. 3 A threat or an infringement of the Law shall not 
be excluded from jurisdictional appreciation.

§ 1 Arbitration is permitted, pursuant to the Law;
§ 2 Whenever possible, the State shall seek a consensual 

solution for conflicts.
§ 3 Conciliation, mediation and other consensual 

conflict solution methods shall be encouraged by judges, 
attorneys, public defenders, state prosecutors, even when a 
lawsuit is in progress.

Respaldo à arbitragem

Supporting arbitration
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of the new CCP related to arbitration is the fact that he 
views the arbitral sentence as equivalent to the official 
court sentence, with no requirement for homologation 
by the Judiciary, thereby providing the arbitration 
method the support needed to continue its development 
in the country.

Consensus rather than litigation
The search for consensus to find a solution for a conflict 

is one of the pillars of the new CCP. If on the one hand 
arbitration is now acknowledged, the mediation and 
conciliation methods are definitively incorporated into the 
legal process from the very beginning. “The CCP establishes 
that the magistrate, upon receiving the initial petition, 
must set-up a hearing session attended by a conciliator or a 
mediator in order to achieve self-resolution of the conflict”, 
emphasizes Francisco José Cahali, of the Cahali Advogados 
law firm, and a professor at Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP). “This will only not 

Francisco José Cahali, professor da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC–SP). Francisco José Cahali, professor at Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP).

a existência de cláusula ou compromisso arbitral”, acres-
centa. Segundo ele, outro aspecto relevante do novo CPC 
sobre a arbitragem é o fato de ele considerar a sentença 
arbitral equivalente à estatal, sem necessidade de homo-
logação pelo Judiciário, dando ao método o respaldo de 
que ele necessita para seguir se desenvolvendo no País.

Consenso em vez de litígio
A busca de consenso para a solução do conflito é um 

dos pilares do novo CPC. Se, por um lado, a arbitragem 
ganha reconhecimento, os métodos de mediação e con-
ciliação são definitivamente incorporados ao processo 
judicial desde o seu início. “O CPC determina que o 
magistrado, ao receber a petição inicial, deve marcar 
uma audiência com a presença de um conciliador ou 
mediador para buscar a autocomposição na resolução 
do conflito”, destaca Francisco José Cahali, do escritó-
rio Cahali Advogados e professor da Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo (PUC–SP). “Isso apenas 
não acontecerá se as partes recusarem a tentativa de 
resolução não litigiosa”, comenta.

O especialista, no entanto, acredita que a tendência 
é de um crescente convencimento das partes e também 
dos seus advogados das vantagens de uma solução céle-
re e negociada das controvérsias. “Longas disputas judi-
ciais demandam recursos e implicam desgastes psicoló-
gicos para as partes, além de provocarem um acúmulo 
de processos no Poder Judiciário, o que é ruim para 
toda a sociedade. Por isso, quanto mais avançarmos na 
resolução de conflitos, melhor será a prestação jurisdi-
cional como um todo”, defende.

Na opinião de Cahali, ao incorporar a mediação e a 
conciliação ao processo estatal, o CPC dará também um 
impulso ao desenvolvimento desses métodos no âmbito 
extrajudicial. “A previsão legal mostra que esses méto-
dos são formas efetivas de solução de conflitos.” 

O professor da PUC–SP também acredita que come-
çará a mudar a cultura desde a formação dos profissio-
nais. “A inserção dos métodos alternativos de solução 
de conflitos no CPC faz com que os estudantes passem 
a se debruçar sobre o tema. Historicamente, fomos 
preparados para o litígio, mas precisamos mudar essa 
realidade, apostando na escuta ativa, na cooperação e 
na busca da melhor solução para as partes”, pondera. 
“O CPC trata dos processos judiciais, mas acaba estimu-
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happen if the parties reject a non-contentious attempt to 
solve the issue”, comments Cahali.

However, the expert believes the trend lies in the 
growing conviction of the parties and their attorneys 
concerning the advantages of an expedient negotiated 
solution of controversies. “Long-lasting legal disputes 
require resources and result in psychological wear of the 
parties involved, not to mention the overload of lawsuits 
in the Judiciary, which is damaging to society as a 
whole. Therefore, the more we progress in the resolution 
of conflicts, the better is the efficacy of the overall legal 
system”, argues Cahali.

He also states that upon including mediation and 
conciliation in the State’s legal system, the CCP also 
boosts the development of those methods in the out-of-
court context. “The legal instrument shows that these 
methods are effective means for the solution of conflicts”. 

The professor at PUC-SP also believes the culture 
will begin to change, at first with people’s professional 
training. “Inserting alternative conflict solution 
methods in the CCP will result in students looking into 
the subject. Cahali points out that we were historically 
educated for litigation, but we must change this reality, 
learning how to listen, how to cooperate and how to find 
the best solution for the parties involved”. “The CCP 
deals with legal processes, but in the end it helps develop 
mediation and conciliation even outside the State 
Courts, in private institutions.”

Challenges ahead
The experts are not only alert to cultural changes, they 

are also concerned with more immediate practical issues 
related to the implementation of these legal mechanisms. 
Carmona calls attention to the training and the 
financial compensation of mediators and conciliators 
throughout Brazil. “In December, mediation, as the 
new legal instrument, will come into force, as will the 
CCP in March of next year. This will require prepared 
professionals, duly registered to perform as mediators 
and conciliators.  We have little time to deal with this 
issue”, states Carmona. 

The new CCP foresees the institution of a national 
registry of mediators and conciliators, as well as the 
celebration of cooperation agreements with private 
mediation chambers. “The accredited entities will be 

Carlos Alberto Carmona, professor da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo (USP). Carlos Alberto Carmona, professor at the School of Law of the 

Universidade de São Paulo (USP). 

lando o desenvolvimento da mediação e da conciliação 
também fora do juízo estatal, nas instituições privadas.”

Desafios à vista
Além de estarem atentos às mudanças culturais, os 

especialistas estão preocupados com questões práticas 
mais imediatas para a implementação dos dispositivos 
legais. Carmona chama a atenção para a formação e a 
remuneração do quadro de mediadores e conciliado-
res em todo o Brasil. “Em dezembro entra em vigor o 
marco legal da mediação e em março do próximo ano 
começa a valer também o novo CPC, o que demanda-
rá profissionais preparados e devidamente cadastrados 
para desempenhar as funções de mediadores e conci-
liadores. Temos pouco tempo pela frente para equacio-
nar essa questão”, pondera. 

O novo CPC prevê a criação de um cadastro nacional 
de mediadores e conciliadores e também o estabeleci-
mento de convênios com câmaras de mediação priva-
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das. “As entidades conveniadas serão remuneradas pelo 
trabalho, mas, em contrapartida, terão uma cota de ca-
sos atendidos gratuitamente, cabendo a cada uma ava-
liar a conveniência de firmar os acordos de prestação 
dos seus serviços”, comenta o professor da PUC–SP. 

Outro ponto ainda a ser resolvido é o impedimento 
de advogados atuarem como mediadores nos juízos nos 
quais advogam. “Há discussões técnicas a esse respeito 
que ainda precisam ser melhor esclarecidas, mas que, 

compensated for their work, but they will also have to 
deal with a certain number of free-of-charge cases, so 
they will need to assess the convenience of celebrating 
service contracts”, concludes the PUC-SP professor. 

Another yet to resolve aspect is the impairment of 
attorneys to perform as mediators in cases in which 
they advocate. “Technical discussions in this matter 
are taking place and require clarification but, in 
my opinion, they can be settled with a resolution by 

“The new CCP is clearly innovating when it compares me-
diation to other procedural instruments, redeeming it from its 
marginal status in Brazilian procedural law. Such systemic in-
sertion is essential so that mediation may be acknowledged for 
its importance as a mechanism to do justice. 

Other positive aspects which reinforce the use of mediation 
and foster its development are the facts that it is now becoming 
obligatory in legal procedures, and that the new CCP inclu-

des procedural rules for the practice of legal 
mediation. 

Even though mediation is now a part of the 
new CCP, one should not forget that it was the 
object of a recent autonomous law that regulates 
legal and out-of-court mediation, with the in-
tent of making it safer to use in Brazil.”

Ana Carolina Aguiar Beneti,  
Sócia do escritório de advocacia 
Souza Cescon
Ana Carolina Aguiar Beneti, partner 
in the Souza Cescon law firm

O novo CPC claramente inova quando equipara a 
mediação aos demais institutos processuais, retirando-a 
de situação como que à margem do direito processual 
brasileiro. Essa inserção sistemática é fundamental para 
que a mediação seja finalmente tratada com a importân-
cia que possui como mecanismo de realização da justiça. 
Outros pontos positivos, que reforçam a utilização da me-
diação e, portanto, favorecem seu desenvolvimento, são 
o fato de tornar-se ela 
obrigatória nos proce-
dimentos judiciais e 
de o novo CPC trazer 
regras procedimen-
tais para a realização 
da mediação judicial. 
Apesar de a mediação 
estar hoje inserida no 
novo CPC, não pode-
mos esquecer que ela 
foi objeto de recente 
lei própria que disci-
plina a mediação ju-
dicial e extrajudicial, 
tendo como objetivo 
trazer maior seguran-
ça ao uso do instituto 
no Brasil.

MECANISMO DE REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA
MECHANISM TO DO JUSTICE
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“The litigation culture is a deeply engrained prac-
tice in Brazil, as is adhesion to the law. The example 
of arbitration is a significant paradigm of change 
in mentality, which resulted in the remarkable deve-
lopment of this dispute resolution method, although 
it initially depended on the advent of the Arbitra-
tion Law for its consolidation. Subsequently, a for-
midable change in culture took place, involving the 
entire legal community, together with the business 
world’s engagement. The outcome was an effective, 
trustworthy and safe environment, with arbitration 
standing-out as a materialized reality.

As concerning mediation and conciliation, despi-
te countless initiatives for their actual implementa-

tion, the outcome was modest. However, with the new CCP and 
the promulgation of the Mediation Law, this scenario will cer-
tainly change, with the future positive effect beginning with the 
legal benchmark currently being set, precisely due to the adhe-
sion to the law. The trend is analogous to that of arbitration. 

Hence, the most important contribution of the new CCP and 
the Mediation Law will be to pave the way for the beginning, 
the development, and hopefully soon, the consolidation of the 
culture of self-resolution.”

Giovanni Ettore ,  
professor da PUC-SP e sócio do  

escritório de advocacia Tozzini Freire
Giovanni Ettore Nanni, professor at PUC-SP and partner at 

the Tozzini Freire law firm

“A cultura do litígio é uma prática ar-
raigada no Brasil, assim como o apego 
à lei. O exemplo da arbitragem é um 
paradigma significativo de mudança de 
mentalidade, que deu ensejo ao notável 
desenvolvimento de tal método de reso-
lução de disputas, o que, entretanto, de-
pendeu, como passo inicial, do advento 
da Lei de Arbitragem para sua consoli-
dação. Depois sucedeu uma admirável 
mudança cultural, com participação 
intensa da comunidade jurídica, além 
do engajamento do meio empresarial. 
Criou-se um ambiente eficaz, confiável 
e seguro, de tal sorte que a arbitragem é uma realidade 
materializada.

Relativamente à mediação e à conciliação, a despeito 
de inúmeras iniciativas para sua efetiva implantação, o 
resultado foi mínimo. Porém, com a vigência do novo 
CPC e em decorrência da promulgação da Lei de Media-
ção, certamente o cenário será alterado, e o futuro efeito 
positivo terá como ponto de partida o marco legal agora 
inaugurado, justamente em função do apego à lei. A ten-
dência é uma evolução similar à da arbitragem.

Portanto, a maior contribuição do novo CPC e da Lei 
de Mediação é pavimentar o caminho a ser percorrido 
para o nascimento, o desenvolvimento e, esperamos em 
breve, a consolidação da cultura da autocomposição.”

PAVIMENTANDO O CAMINHO
PAVING THE WAY

na minha opinião, poderão ser resolvidas por meio de 
uma resolução do Conselho Nacional de Justiça”, afir-
ma Cahali.

Ambos os especialistas destacam que, para além dessas 
questões pontuais a serem resolvidas, o novo CPC con-
tribui decisivamente para fortalecer a mediação e a con-
ciliação e torná-las, ao lado da arbitragem, importantes 
instrumentos de solução de controvérsias no Brasil, tanto 
no âmbito da Justiça estatal quanto extrajudicialmente. n

the Conselho Nacional de Justiça (National Justice 
Council)”, states Cahali.

Both experts emphasize that, besides these yet to be 
settled outstanding issues, the new CCP decisively 
contributes to the strengthening of mediation and 
conciliation and, together with arbitration, will 
make them important instruments for the solution of 
controversies in Brazil, both in the context of the State 
Courts and in out-of-court settlements. n
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O n October 26 and 27, the attention of 
professionals interested in arbitration will be 
focusing on the II Pan American Arbitration 
Congress, to be held in São Paulo, organized 

by CAM-CCBC in cooperation with Instituto Peruano 
de Arbitraje. 

“Expectations concerning this event are running 
high, since it will gather a team of highly qualified 

speakers to discuss themes of great relevance for 
arbitration in our time, contributing to the 

development of this alternative method for 
the solution of conflicts in Brazil and in 

all of America”, emphasizes the president 
of CAM-CCBC, Carlos Forbes. He proudly 

points out the satisfaction of the Arbitration 
Center being the organizer of the Congress for 

the second year, allowing for the meeting 
of Brazilian and foreign professionals 

interested in developing their 
technical skills and in 
exchanging experiences.

Where we are
The first panel will analyze the 

current Brazilian crisis, from the 
perspective of using  the arbitration 

opportunities as a means to reduce 
transaction costs in times of hardship. 

Subsequently, the focus will be on the 
discussion of conflicts related to judicial recoveries and 
bankruptcies and on using arbitration as an efficient 
means to solve conflicts in such cases, including the 
requirements, injunctions and advantages of the method. 
Actually, it is in times of economic crisis that more 
judicial recoveries and bankruptcies occur, making the 

N
os dias 26 e 27 de outubro, as atenções 
dos profissionais interessados nos ru-
mos da arbitragem estarão voltadas ao 
II Congresso Pan-Americano, a ser rea-
lizado em São Paulo, sob a organização 
do CAM–CCBC e a cooperação do Ins-

tituto Peruano de Arbitraje. 
“O evento é aguardado 

com expectativa, por reu-
nir um time de palestran-
tes da mais alta competência, 
preparado para discutir temas de 
grande interesse da arbitragem no mo-
mento e contribuir para o desenvolvimento 
desse método alternativo de solução de con-
flitos no Brasil e em toda a América”, destaca 
o presidente do CAM–CCBC, Carlos Forbes. Ele 
enfatiza ainda o orgulho do centro de arbitragem 
em organizar o congresso pelo segundo ano e propi-
ciar o encontro entre profissionais brasileiros e estran-
geiros interessados em se aperfeiçoar tecnicamente e 
trocar experiências.

Onde estamos
Logo no primeiro painel será analisado o diagnóstico 

da crise atual brasileira, considerando as oportunidades 
de utilização da arbitragem para reduzir custos de tran-
sação em tempos difíceis. Logo na sequência serão dis-
cutidos conflitos relacionados a recuperações judiciais e 
falências e a aplicação da arbitragem como meio eficaz 
de solução de conflitos nesses casos (incluindo requisi-
tos, cautelas e vantagens do método). A propósito, é jus-
tamente em tempos de aperto econômico que ocorrem 
mais recuperações e falências, o que torna o tema ainda 
mais apropriado ao momento.

ARBITRAGEM HOJE E AMANHÃ
Contagem regressiva para o II Congresso Pan-Americano de Arbitragem 
Countdown to the II Pan American Arbitration Congress

ARBITRATION NOW AND IN THE FUTURE
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O terceiro painel abor-
dará os desafios da arbitra-
gem comercial envolvendo 
entidade pública (direta 
ou indireta). Nesse caso, 
os participantes discutirão 
arbitrabilidade objetiva e 
imunidade de execução, en-
tre outros aspectos relacio-
nados, afinal o Estado cada 
vez mais necessita de parce-
rias com entes privados para 
exercer suas atividades.

Para encerrar a programação do primeiro dia, dedi-
cado a “Arbitragem Hoje”, será abordado o tema crise 
e inadimplemento, incluindo limitação de responsabi-
lidade e cláusula penal. O inadimplemento é causa co-
mum de conflitos quando a economia está em retração, 
obviamente pelas dificuldades para o integral cumpri-
mento de contratos. 

Para onde vamos
O segundo dia do congresso será destinado a analisar 

a “Arbitragem Amanhã”. As discussões começam com re-
flexões acerca dos contornos e das dificuldades relacio-
nadas a alegações de onerosidade excessiva, caso fortuito 
ou força maior e o dever de mitigar danos. Na mesma ma-
nhã entra em pauta o financiamento de terceiros na arbi-
tragem. Serão abordados o aumento da utilização dessa 
ferramenta, como os financiamentos estão estruturados e 
o poder do financiador, entre outros pontos.

Caminhando para a reta final, o congresso foca o que 
vem por aí. O que o futuro nos reserva em relação à ar-
bitragem? Que evoluções podemos esperar, sobretudo 
para os países americanos? Essas são as questões-chave 
do penúltimo painel. Para completar a programação, 
os debatedores analisam a nova Lei de Arbitragem. O 
que podemos esperar a partir da recente atualização da 
lei brasileira? Os interessados poderão conferir as res-
postas durante o evento, para o qual estamos em conta-
gem regressiva.

Para conhecer os palestrantes já confirmados, 
obter mais detalhes e se inscrever no evento, acesse 
o hotsite www.ccbc.org.br/congressopanamerica-
no ou o QR code ao lado. n

theme even more appropriate 
at this moment.

The third panel will cover 
the challenges of commercial 
arbitration involving 
a (direct or indirect) 
public entity. In this case, 
participants will discuss 
objective arbitration and 
executory immunity, among 
other related issues, given 
that the State increasingly 

needs partnerships with private institutions to be able to 
perform its activities.

Closing the first day’s program, dedicated to the theme 
of “Arbitration Today”, the topic “Crisis and Default” 
will be covered, including limitation of liability and the 
penal clause. Default is a common cause of conflicts 
when the economy is in a recession, naturally due to 
difficulties in complying with contractual provisions. 

Where we are headed
The Congress’ second day will be dedicated to analyzing 

“Arbitration in the Future”. The discussions will 
begin with considerations about the contours and the 
difficulties of allegations of excessive burdens, fortuitous 
or “force majeure” events and the obligation of mitigating 
damages. During the morning of the same day, third 
party financing in arbitration will be on the agenda.  
Among other topics, the discussions will cover the use of 
this financing tool, how financing is structured and the 
power of the financier.

In its final stage, the Congress will focus on what lies 
ahead. What will be the future of arbitration? What 
developments can one expect, particularly in American 
countries? These are key questions of the last but one 
panel. Closing the program, the commentators will debate 
the new Arbitration Law. What can one expect from the 
recent updating of the Brazilian legislation? All interested 
parties will have the answers during the event, whose 
countdown has begun.

To know who the confirmed speakers will be, 
to have more detailed information on the event, 
or to register, access the hot site www.ccbc.org.br/
congressopanamericano or the shown QR Code. n
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A
s empresas possuem uma complexa 
rede de conexões e interações entre 
as pessoas que delas fazem parte. Essa 
rede gera inúmeras inter-relações, algu-
mas delas de proximidade, decorrentes 
da própria atividade profissional, e ou-

tras resultantes de afinidades pessoais e/ou sociais de cada 
um de seus participantes. Esse quadro acaba por transfor-
mar as empresas em terreno fértil para a ocorrência de um 
número elevado de conflitos que comprometem seu 
crescimento. Alguns exemplos podem ser veri-
ficados em disputas entre departamentos, 
entre funcionários do mesmo ou de distin-
tos departamentos (desde os menos qua-
lificados até os de mais alto nível), entre 
diretoria e departamento, entre funcio-
nários ou funcionários e diretoria e seus 
membros. Perde-se muito tempo na ges-
tão de conflitos com longas reuniões infru-
tíferas, que levam dirigentes a tomar decisões 
hierarquizadas, baseadas numa visão vertical do 
poder, sem a participação dos demais integrantes, o que, 
além de desgastante, agrava ainda mais os conflitos, acar-
retando perda de competitividade, descontentamento dos 
integrantes, quebra de contratos, perda de mercado etc.

A mediação organizacional é um eficiente método que 
pode reverter o eventual quadro acima citado. Ela possibi-
lita a criação de sistemas próprios para observar o conflito 
de maneira natural, priorizando o reconhecimento do pa-
pel de cada integrante na organização. A mediação ainda 
privilegia o diálogo, não somente entre os envolvidos, mas 
também entre todos e a própria organização. Ela pode ser 
realizada de maneira pontual a partir da ocorrência dos 
conflitos ou ainda com a implementação de um plano es-

C ompanies comprise a complex network of 
connections and interactions among the people 
who work there. Such networks result in a 
number of inter-relations  among them, some of 

which are due to the very nature of the closeness that comes 
with the professional activity, and others because of personal 
and/or social affinities of each of the members. This scenario 
makes companies a fertile ground for conflict which, when 
it occurs repeatedly, may adversely affect growth. Examples 

are disputes among departments, among employees of 
any given department or of different departments 

(ranging from low qualification positions to 
top levels), between Management and any 
given department, or between an employee 
or employees and Management and its 
members. In addition, a lot of time is 
wasted handling such conflicts, involving 

endless unproductive meetings, resulting in 
managers making top-down decisions based 

on a vertical power structure that precludes the 
participation of an organization’s members. The 

actual outcome, apart from being wearisome, aggravates 
conflict, leading to loss in competitiveness and frustration of 
its members, non-compliance with contracts, loss of markets 
and other such scenarios.

The mediation of an organizational conflict is an 
efficient method to eliminate possible situations as 
described above. It allows the creation of in-house systems 
to observe conflicts naturally, prioritizing the perception 
of the role played by each member of an organization.  It 
prioritizes dialogue, not only among the parties concerned, 
but also among all members and with the organization 
itself.  Mediation can take place in specific situations as a 
conflict occurs, or through the implementation of any given 

A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 
NAS ORGANIZAÇÕES

CONFLICT MEDIATION IN ORGANIZATIONS

por ADOLFO BRAGA NETO*
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pecífico, que aos poucos permite a evolução natural da re-
solução dos conflitos por intermédio de decisões verticais, 
com participação ativa de quem está direta ou indiretamen-
te envolvido. Por fim, a mediação de conflitos possibilita 
uma mudança da estrutura impositiva para a cooperação. 

 Na pós-modernidade, as mudanças sociopolíticas, eco-
nômicas e culturais têm se mostrado cada vez mais profun-
das, impactantes e paradigmáticas. Os elementos que in-
teragem no imaginário das pessoas mudam rapidamente, 
sendo substituídos por outros de maneira tão instantânea 
que empresários e empresas, muitas vezes, se surpreen-
dem pelo dinamismo e radicalismo de suas próprias mu-
danças. Tal fato exige a convivência com diferenças cada 
vez mais marcantes, gerando, com isso, muitos conflitos, 
que demandam respostas imediatas para que a convivência 
seja baseada no respeito às individualidades, no reconheci-
mento das limitações de cada um e no equilíbrio das inter-
-relações existentes. 

 A mediação de conflitos no contexto organizacional, 
como observado nas áreas acima mencionadas, propor-
ciona espaços de diálogo que desenham de maneira par-
ticipativa, dinâmica e pacífica papéis, atuações e posturas 
éticas de empresários, executivos, funcionários e das pró-
prias empresas nas inúmeras conexões de que fazem parte. 
Ela permite também estabelecer a articulação entre eles a 
partir da reflexão responsável sobre o negócio e/ou a ope-
ração em si, constituindo-se num verdadeiro desafio à pre-
servação das relações de maneira equitativa e integradora 
ou no fim delas de maneira mais pacífica, com a possibili-
dade de existirem portas abertas para eventuais negócios 
ou operações futuras. n

plan that gradually allows for the natural development 
of a conflict solution via top-down decision-making with 
the active involvement of all parties directly or indirectly 
concerned. It allows a change from an authoritative 
structure to a situation of cooperation. 

In post-modern times, social, political, economic and 
cultural changes are more far-reaching, have greater impact 
and are more paradigmatic. The elements influencing our 
imagination, our illusions and our paradigms change 
rapidly, replacing them instantly with new ones in such a 
way as to often baffle entrepreneurs and companies, given 
the dynamics and the radicalism of the very changes taking 
place. This requires living with increasingly more diverse 
differences, thus generating much conflict that requires 
immediate responses so that coexistence is based on respect 
for individualities, while acknowledging personal limits 
and the harmonious balance of existing inter-relations. 

 The Mediation of Conflict in the organizational 
context, as can be noticed above, makes room for dialogue, 
while allowing for the roles, performances and the ethical 
attitude of entrepreneurs, executives, employees, and even 
of the companies themselves, to take place in the context 
of the innumerous connections of which they are a part; 
this can be done in a participative, dynamic and peaceful 
manner. It also allows articulations among them, based 
on the responsible reflection about the business and/or 
the operation itself, thereby posing a true challenge for the 
conservation of relations in a fair and integrated manner, 
or to end them in a more harmonious manner, with the 
possibility of keeping doors open for possible future business 
or operations. n
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DENTRO
FIQUE POR STAY TUNED

A segunda edição da Consensual Dispute Resolution Competition, realizada na Áustria, 
em julho, pela International Bar Association e pelo Vienna International Arbitral Centre, 
contou com a participação de 16 equipes de vários países, incluindo dois times brasileiros 
patrocinados pelo CAM-CCBC: um da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas de 
São Paulo e outro da USP. Na categoria Negociação, saiu-se vencedora a equipe libanesa 
da Saint Joseph University, enquanto a da alemã University of Bonn ficou em segundo lugar 
e a da FGV-SP se classificou em terceiro. Na categoria Mediação, a University of Bonn foi a 
vencedora, desbancando a polonesa Jagiellonian University. 
The second edition of the Consensual Dispute Resolution Competition, held in Austria in July 
by the International Bar Association and by the Vienna International Arbitral Center, saw the 
participation of 16 teams from several countries, including two teams from Brazil, sponsored 
by CAM-CCBC: one, from the School of Law of Fundação Getulio Vargas (FGV), in São Paulo, 
and the other from Universidade de São Paulo - USP. In the Negotiation category, the winning 
team was from the Saint Joseph University in Lebanon, with the University of Bonn, Germany, in 
second place and FGV-SP ranking third. In the Mediation category, the University of Bonn was 
the winner, beating the Jagiellonian University from Poland. 

O CAM-CCBC sediou, em 31 de agosto, uma reunião do comitê de mediação da International Bar Association (IBA). Além 
de saudar os novos membros do grupo e de permitir a troca de ideias entre os participantes, o encontro contou com palestra 
do presidente do CAM-CCBC, Carlos Forbes, e do ex- presidente Frederico Straube e serviu de valiosa oportunidade para 
discutir o desenvolvimento do método no cenário nacional. 
On August 31, CAM-CCBC organized a meeting of the mediation committee of the International Bar Association (IBA). 
Besides welcoming the new group members and allowing for the exchange of ideas among the participants, the meeting 
served as a valuable opportunity to discuss the development of the method in the country. 

Troca de ideias 
Exchange of ideas 

Disputa acirrada  
Fierce competition 
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O Comitê Brasileiro de Arbitragem 
(CBAr), com o patrocínio do CAM-CCBC, 
promove de 13 a 15 de setembro o XIV 
Congresso Internacional de Arbitragem 
em Foz do Iguaçu (PR). Renomados 
especialistas do setor estarão reunidos 
para debater aspectos como a difícil 
arte de equilibrar interesses públicos e 
privados na arbitragem. Acompanhe 
as novidades do evento pelo hotsite 
www.14congresso.cbar.org.br.
Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr), 
sponsored by CAM-CCBC from September 
13 to 15, staged the XIV Congresso 
Internacional de Arbitragem in Foz do 
Iguassu (State of Paraná - PR). Renowned 
experts in arbitration gathered to discuss 
aspects such as the challenging ability 
to balance public and private interests. 

Debates intensos
Intensive debates Novos

marcos legais
New legal benchmarks

A Ordem dos Advogados do Brasil, em 
parceria com o Conselho Federal da 
OAB e a Associação dos Advogados 
de São Paulo, promoveu no final de 
agosto o IV Encontro Nacional de 
Arbitragem e Mediação. O encontro, 
que contou com o apoio do CAM-
CCBC, discutiu o impacto dos novos 
marcos legais relacionados ao tema, 
como a nova Lei de Arbitragem e a 
criação da Lei de Mediação e também 
do novo Código de Processo Civil.
The Brazilian Bar Association, in 
partnership with the Federal Council of 
the Brazilian Bar Association and the 
Attorneys´ Association of São Paulo, 
promoted at the end of August the IV 
Encontro Nacional de Arbitragem e 
Mediação. The event, supported by 
CAM-CCBC, focused on the impact of 
new legal benchmarks in this matter, 
such as the Arbitration Law, the creation 
of the Mediation Law, as well as the 
new Code of Civil Procedure.
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Em agosto foi realizado o III Congresso 
Internacional de Arbitragem na Engenharia, 
promovido pela Câmara de Mediação 
e Arbitragem do Instituto de Engenharia 
(CMA-IE) e pelo CAM-CCBC. As principais 
discussões estiveram relacionadas à aplicação 
desse método alternativo de resolução de 
conflitos no âmbito do poder público. 
In August, the III Congresso Internacional 
de Arbitragem na Engenharia took place, 
an initiative of Câmara de Mediação e 
Arbitragem do Instituto de Engenharia 
(CMA-IE) and CAM-CCBC. The main 
discussion themes covered the application 
of this alternative method for the solution of 
conflicts in the context of Government. 

Saiu a quinta edição do livro Curso de 
Arbitragem, do professor Francisco Cahali. 
A obra, publicada pela editora Revista 
dos Tribunais, foi agora atualizada com as 
recentes inovações legislativas relacionadas 
ao tema.
The fifth edition of the book “Curso de 
Arbitragem”, by Professor Francisco 
Cahali, was published by Revista dos 
Tribunais. It was updated to encompass the 

recent legislative novelties in arbitration.

Obra atualizada
Updated edition

O Instituto de Mediação e Arbitragem 
do Brasil (Imab) promoveu o 
IX Seminário de Arbitragem e 
Mediação. O evento, realizado 
em agosto, foi coordenado pelos 
advogados Selma Ferreira Lemes e 
Adolfo Braga Neto, coordenador da 
Comissão de Mediação do CAM-
CCBC. O presidente do CAM-CCBC, 
Carlos Forbes, participou de uma das 
mesas de debate.
Instituto de Mediação e Arbitragem 
do Brasil (IMAB) organized IX 
the Seminário de Arbitragem e 
Mediação. The event, held in August, 
was coordinated by the attorneys 
Selma Ferreira Lemes and Adolfo 
Braga Neto, coordinator of CAM-
CCBC’s Mediation Committee. The 
president of CAM-CCBC, Carlos 
Forbes, participated at one of the 
discussion roundtables.

Arbitragem na 
administração 
pública
Arbitration in Government

Seminário 
de arbitragem
Arbitration seminar
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20 a 24 de setembro, Montreal 
September 20 to 24 

IEEE Energy Conversion Congress and Exposition 
Energia elétrica e eletromecânica| Electric power and 

electromechanical products  

24 a 27 de setembro, Vancouver 
September 24 to 27 Interior Design Show 
Arquitetura e design| Architecture and design

4 a 5 de outubro, Vancouver October 4 to 5
The Canadian Coffee & Tea Show

Alimentos, café e equipamentos | Food, coffee and equipment

21 a 22 de outubro, Toronto October 21 to 22
Think Canada Global Business Summit 

Global Business| Negócios globais

4 a 5 de novembro, Calgary November 4 to 5
Buildex Calgary

Construção| Construction

19 de novembro, Montreal November 19
Contech Building in Montreal

Construção | Construction

30 de novembro a 4 de dezembro, 
Vancouver November 30 to December 4

IDF – World Diabetes Congress 
Saúde|Health

2 a 3 de dezembro, Toronto December 2 to 3
IIDEXCanada

Design e arquitetura | Design and architecture

14 a 17 de setembro, São Paulo  September 14 to 17 
Equipotel Hotelaria e lazer | Hospitality and leisure

14 a 17 de setembro, Belo Horizonte September 14 to 17 
Exposibram Mineração | Mining

19 a 20 de setembro, São Paulo September 19 to 20   
Feira Imagine

Educação no Canadá | Education in Canada

22 a 24 de setembro, São Paulo September 22 to 24  
Analitica Latin America

Laboratórios e biotecnologia | Laboratories and biotechnology

24 a 26 de setembro, São Paulo September 24 to 26
ABAV  Turismo e eventos | Tourism and events

14 a 16 de outubro, Rio de Janeiro October 14 to 16
Sirha Rio  Hotelaria e serviços de alimentação | Hospitality and food 

services  

26 a 27 de outubro, São Paulo October 26 to 27 
Congresso Pan-Americano de Arbitragem  Arbitragem | Arbitration 

26 a 29 de outubro, São Paulo October 26 to 29 
Futurecom Telecomunicações e TI | Telecommunications and IT

27 a 29 de outubro, São Paulo October 27 to 29
Pet South America Setor Pet | Pets

3 a 5 de novembro, São Paulo November 3 to 5 
NT Expo Trilhos|Rails

3 a 6 de novembro, Recife November 3 to 6 
ABF Franchising Expo Nordeste Franquias | Franchises

9 a 13 de novembro, São Paulo November 9 to 13
Fenatran Transporte |Transportation

11 a 13 de novembro, São Paulo November 11 to 13 
FIMAI Meio Ambiente | The environment

AGENDA

http://www.ccbc.org.br/congressopanamericano
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VIAJE COM A ÚNICA COMPANHIA
AÉREA A VOAR SEM ESCALAS

DO BRASIL PARA O CANADÁ

A Air Canada é a única companhia 

aérea com dez voos semanais diretos 

de São Paulo e Rio de Janeiro para 

Toronto, com conexões imediatas para 

todo o Canadá, EUA, Ásia e Europa. 

Viaje em boa companhia. 

Voe Air Canada 

 
 

Consulte seu agente de viagem ou ligue: 
SÃO PAULO: (11) 3254 6630
RIO DE JANEIRO: (21) 2220 5343
www.aircanada.com.br

http://www.aircanada.com.br
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