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Atraindo 
investimentos

Attracting investments

C anada offers an interesting consumer market for Brazilian 
companies qualified to sell their products abroad. Besides, 
the country attracts investors from Brazil looking for high-
potential business environments. Corporations such as the 
mining company Vale, the brewery Ab-Inbev and the cement 

manufacturer Votorantim are already established in the country. Recently, 
the Brazilian multinational information technology company Stefanini 
reopened its office in Ontario, with an eye to investment opportunities in the 
information technology industry. There are other examples!
In the section In Focus, see the results of research and development projects 
undertaken by scientists of both countries in various fields. Bilateral initiatives 
were intensified beginning in 2011, the year in which the Plan for Joint 
Actions in Science and Technology was signed. In this same section, we again 
address the theme of Education, this time to present a project that seeks to help 
young Brazilians conclude their studies in Canada and find work in Brazil.
Good Practices highlights companies achieving good results after having 
participated in market surveying in Canada. 
The Mosaic section calls attention not only to Canada’s 2015 Nobel Prize in 
Physics award, but also to the fact that the country has accumulated almost 
20 awards in different categories of the Nobel Prize.
Also see the three Canadian cities that share one of the best qualities of life on 
the planet (section Tourism). Finally, a study shows growth of arbitration in 
Brazil and confirms the leadership of CAM-CCBC. Enjoy the reading!

Editorial Committee

EDITORIAL

Mídias sociais

O Canadá oferece um mercado con-
sumidor que desperta o interesse 
das companhias brasileiras aptas a 
vender os seus produtos no exte-
rior e chama também a atenção de 

investidores com DNA verde-amarelo que buscam 
ambientes de negócios com alto potencial. Empre-
sas como a mineradora Vale, a cervejaria Ab-Inbev 
e a cimenteira Votorantim já estão estabelecidas 
no país. Mais recentemente, a Stefanini, multina-
cional brasileira do setor de informática, reativou 
o seu escritório em Ontário, de olho nas oportu-
nidades de investimento no setor de tecnologia da 
informação. Há outros exemplos!
Na seção Em Foco, acompanhe os resultados dos 
projetos de pesquisa e desenvolvimento realiza-
dos por cientistas dos dois países em diversas áre-
as. As ações bilaterais foram intensificadas a par-
tir de 2011, ano de assinatura do Plano de Ação 
Conjunta em Ciência e Tecnologia. Nessa mesma 
seção, retomamos o tema educação, desta vez 
para apresentar um projeto que busca ajudar jo-
vens brasileiros que completaram os estudos no 
Canadá a encontrar trabalho no Brasil.
Boas Práticas destaca empresas que estão obten-
do bons resultados depois de participarem de 
prospecções de mercado no Canadá. 
Mosaico relembra que, além de conquistar o 
Nobel de Física em 2015, o Canadá soma quase 
20 laureados nas diferentes categorias do prêmio.
Conheça ainda três cidades canadenses com maior 
qualidade de vida no planeta (seção Turismo).
Para completar, um estudo aponta crescimento 
da arbitragem no Brasil e confirma a liderança 
do CAM-CCBC. Boa leitura!

Comitê Editorial
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MOVIDA 
       PELA 
SOLIDARIEDADE

MOTIVATED BY SOLIDARITY

IRMÃ MONIQUE

por FRANCIELLI REZENDE

A
judar comunidades 
carentes, especial-
mente crianças, tem 
sido a missão da irmã 
Monique Marie Mar-
the Bourget, médica 

canadense que está no Brasil há mais 
de 20 anos e que atualmente coman-
da a direção técnica do Hospital Santa 
Marcelina, na zona leste de São Paulo. Formada em me-
dicina da família pela Universidade McGill, de Montreal, 
atua como missionária da Congregação das Irmãs Marceli-
nas, da qual participa desde a adolescência.
A médica veio ao Brasil para ajudar a implantar o progra-
ma Saúde da Família. Hoje, o hospital em que trabalha é 
o maior complexo de saúde da região e um dos quatro de 
grande porte da cidade. Cerca de 85% de seus serviços são 
prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Fundado 
em 1961, o hospital possui mais de 700 leitos, sendo 77 
para terapia intensiva. Para atender toda a população, a 
Instituição tem mais de 3.000 profissionais e é referência 
em vários procedimentos especializados.

Freira e médica canadense 
dirige área técnica de hospital 
em São Paulo

Canadian nun and physician runs 
the technical department of a 

hospital in São Paulo

T o help needy communities, 
particularly children, has 
been the mission of Sister 

Monique Marie Marthe Bourget, a 
Canadian physician who has lived 
in Brazil for over 20 years, and 
currently is the technical director 
at Hospital Santa Marcelina, in 
the eastern district of São Paulo. 

With a degree in Family Medicine from McGill University of 
Montreal, she performs as a missionary of the Congregation of 
the Sisters of St. Marcellina, to which she has belonged since 
she was a teenager. The physician came to help implement 
the Family Health Program at the hospital where she works. 
Nowadays, the hospital is the largest health facility in the 
region and one of four large units in the city. About 85% of 
its services are rendered under the official government health 
program (“Sistema Único de Saúde – SUS”). Founded in 
1961, the hospital has 700 beds, of which 77 are for intensive 
care cases. In order to meet the needs of the entire population, 
the institution has more than 3,000 professionals and it is a 
reference for several specialized procedures.
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“Salvar vidas é muito importante para mim.”
“To save lives is very important to me”
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How did you contact the Sisters of St. Marcellina?
I come from a catholic family and at the beginning of 
my adolescence I studied in a private school run by the 
Congregation of the Sisters of St. Marcellina. I stayed there from 
age 12 to 17 and then continued to perform as a volunteer, at 
the same time in which I was a member of a parochial youth 
group. I was doing my pre-university studies, during a two-
year period, at the end of which I had to decide on a career in 
health, humanities or some other field.

Why did you choose the health field?
Like my brothers, I always enjoyed sports. In my pre-university 
student days, I gave swimming lessons in the evenings and 
on weekends, while working as a lifeguard during my time 
off. To save lives was very important for me and therefore I 
had no difficulty to choose the health field for my career. At 
that same time I decided to live a missionary experience and 
to help provide assistance to needy children. Unlike Canada, 
where the government provides good social services, I watched 
TV programs by UNICEF [an initiative of the United Nations 
to provide aid for children and adolescents] and I was 
particularly impressed by child malnourishment. I wanted to 
contribute to this cause with my work. 

What was your first activity?
I left Canada on a missionary trip to Guatemala, where I went 
to live with other sisters in the Champerico region, on the Pacific 
Ocean coast. The project was supported by a Canadian priest, 
who besides other initiatives was starting work in a nutrition 
center for children. It was a great experience. One of the sisters 
guided me and I watched her religious life very closely, as well as 
the work performed. I noticed that this could be a path to follow. 
One day, seeing the arrival of a half-naked malnourished child, 
I thought: “I want to dedicate my life to helping people and God 
will use me in the best way possible for that intent”. 

In that moment the decision was made...
A month later, I returned to Canada and decided to study 
Family Medicine, while at the same time definitively joining 
the religious congregation. Upon concluding my studies, I 
worked for six months in Canada, where physicians play a 
very important role in healthcare, and then came to Brazil. 

Directly to Hospital Santa Marcelina?
Yes. I came on a mission of St. Marcellina sisters. At that time, a 
family health system was just starting to be used here. Since I had 

Como se deu o seu contato com as irmãs marcelinas?
Sou de família católica e ainda no início da adolescência fui 
estudar em uma escola particular mantida pela Congrega-
ção das Irmãs Marcelinas. Fiquei lá dos 12 aos 17 anos e de-
pois segui atuando como voluntária, ao mesmo tempo em 
que integrava o grupo de jovens de uma paróquia. Estava 
me dedicando ao ensino pré-universitário, que tinha dura-
ção de dois anos, findos os quais eu deveria optar por uma 
carreira em saúde, humanidades ou alguma outra área.

Por que escolheu a área da saúde?
Assim como os meus irmãos, sempre gostei de esporte. Na 
época dos estudos pré-universitários, aproveitava para dar 
aulas de natação à noite e aos finais de semana trabalha-
va como salva-vidas nas horas vagas. Salvar vidas era muito 
importante para mim e, por isso, não tive dificuldade em 
optar pela área ao ter de escolher uma carreira. Foi tam-
bém nessa época que decidi viver uma experiência missio-
nária e ajudar a prestar atendimento a crianças carentes. 
Diferentemente do Canadá, onde o governo oferece uma 
boa assistência social, assistia pela televisão aos programas 
do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e 
me comovia sobretudo com a desnutrição infantil. Queria 
oferecer o meu trabalho a essa causa. 

Qual foi a sua primeira atividade?
Parti para participar de uma ação missionária na Guate-
mala, onde fui morar com algumas irmãs na região de 
Champerico, na costa do Pacífico. O projeto era apoiado 
por um padre canadense que, entre outras iniciativas, esta-
va começando o trabalho em um centro de nutrição para 
crianças. Foi uma ótima experiência. Uma das irmãs me 
orientava mais de perto e eu acompanhava com interesse a 
vida religiosa dela e o trabalho desenvolvido. Percebi que 
aquele poderia ser um caminho a seguir. Certo dia, ao ver 
chegar uma criança seminua, malnutrida, pensei: “Quero 
dedicar a minha vida a ajudar as pessoas, e Deus me usará 
da melhor maneira possível para isso.” 

Naquele momento tomou a decisão?
Um mês depois, voltei ao Canadá e decidi cursar medicina. 
Depois do curso, fiz especialização em medicina da famí-
lia, ao mesmo tempo em que ingressei definitivamente na 
congregação religiosa. Ao me formar, trabalhei seis meses 
no Canadá, onde os médicos de família têm um papel mui-
to importante no atendimento à saúde, e vim para o Brasil. 



Brasil – Canadá | 9 8 | 

the required education and experience in this field, I was invited 
to be a member of the committee responsible for the project’s 
implementation. Thus, in 1996, Hospital Santa Marcelina 
became the first to offer this kind of assistance to the community. 

What moves you the most in the daily routine?
We have performed wonderful work, but what touches me the 
most is the job of the community agent. Chosen by the families 
to be a sort of leader, the agent looks at the priorities and 
operates as a liaison with the hospital staff. Although he/she 
gets no pay, the agent is committed and plays an essential role.
Also quite remarkable is the work done with newborn babies. 
I remember a wonderful moment: doctors using buckets as 
if they were hot tubs, to tranquilize babies. There were more 
than 20 babies with their mothers next to them, learning how 
to tranquilize the babies. When I entered the room and saw 
that scene I thought about the many mothers who, for lack of 
education, mishandle their children. There I learned that with 
proper guidance and assistance people can be changed. n

Irmã Monique Marie Marthe Bourget, médica canadense, está no Brasil há 
mais de 20 anos. Sister Monique Marie Marthe Bourget, a Canadian physician 
who has lived in Brazil for over 20 years

Diretamente para o Hospital Santa Marcelina?
Sim, vim em uma missão das Irmãs Marcelinas. Na época, 
estava começando a ser adotado aqui o sistema de saúde 
da família. Como tinha formação e experiência na área, 
fui convidada a participar da comissão responsável pela 
implantação do projeto. Assim, em 1996, o Hospital Santa 
Marcelina tornou-se pioneiro em prestar esse tipo de servi-
ço à comunidade na cidade de São Paulo. 

O que mais a emociona no dia a dia?
Temos feito trabalhos lindos, mas me emociona em 
especial o trabalho do agente comunitário. Escolhido 
pelas famílias para ser uma espécie de líder, ele obser-
va as prioridades e faz a “ponte” com a equipe hospita-
lar, além de exercer um papel fundamental na saúde 
da comunidade. 

Também marcante é o trabalho com recém-nascidos. 
Lembro-me de uma ocasião fantástica na qual enfermei-
ros, para tranquilizar bebês, utilizavam baldes como se 
fossem ofurôs. Quando entrei na sala e vi aquela cena, 
pensei na quantidade de mães que, por falta de instru-
ção, maltratam seus filhos. Ali aprendi que, com orien-
tação e ajuda, você pode transformar pessoas. n
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O Escritório do Governo do Quebec em São Paulo organizou uma missão que reuniu 
empresas quebequenses do setor aeroespacial que participaram do Aerospace Meetings 
Brazil 2015 (Aéromart Brésil), evento realizado em São José dos Campos (SP), em dezembro. 
O Quebec ocupa a sexta colocação no mundo em termos de vendas do setor aeroespacial, 
com volume de negócios de 12,13 bilhões de dólares canadenses em 2012. Mais de 60% 
da produção e 70% da despesa com pesquisa e desenvolvimento no setor aeroespacial 
canadense estão concentradas na região de Montreal, tornando-a um dos três principais 
centros aeroespaciais do mundo, juntamente com a americana Seattle e a francesa Toulouse.
The office of the Quebec Government of São Paulo organized a mission that gathered 
aerospace industry companies from Quebec that participated in the Aerospace Meetings 
Brazil 2015 (“Aéromart Brésil”), an event held in São José dos Campos (in the State of São 
Paulo), last December. Quebec ranks sixth in the world in sales in the aerospace industry, 
with a business volume totaling 12.13 billion Canadian dollars in 2012. More than 60% of 
the production and 70% of expenditures with research and development in the Canadian 
aerospace industry take place in the Montreal region, making it one of the three main 
aerospace centers in the world, together with Seattle (american) and Toulouse (french).

A marca de artigos esportivos Dry 
World fincou pé no Brasil ao fechar 
contrato para fornecer seus produtos 
ao Fluminense. A companhia 
também está em negociação com os 
clubes Botafogo e Atlético Mineiro. 
Criada no Canadá em 2010, com 
o objetivo de oferecer produtos 
que melhorassem o desempenho 
dos jogadores de rúgbi, a marca 
atualmente patrocina atletas de 
futebol americano, futebol, boxe e 
MMA em 15 países. 
The sporting goods brand Dryworld 
took an initial step coming to Brazil 
by celebrating a contract to supply 
its products to the Fluminense soccer 
team. The company is also negotiating 
with the soccer clubs Botafogo and 
Atlético Mineiro. Created in Canada in 
2010, with the objective of providing 
products that improved rugby players’ 
performance, currently the brand 
sponsors athletes of American football, 
soccer, boxing and mixed martial arts 
(MMA) in 15 countries. 

Tecnologia aeroespacial
Aerospace technology

Aposta no 
esporte 
brasileiro 
Betting on Brazilian sports

O governo canadense, por meio de sua Embaixada no Brasil e do Consulado-Geral em São Paulo, lançou em dezembro o programa 
Líderes em Educação Canadá-Brasil. O evento reuniu 150 estudantes brasileiros que realizaram parte da graduação ou pós-graduação 
no país. O programa visa nomear “embaixadores” da educação canadense no Brasil, formando uma equipe voluntária para 
compartilhar suas experiências em eventos organizados pelo Canadá ou ainda desenvolver iniciativas de disseminação de informações 
sobre o tema. Os líderes receberão treinamento e terão acesso a material promocional sobre a educação canadense e suporte 
institucional. Mais informações: ccbc.net.br/liderescanadabrasil
The Canadian government, through its Embassy in Brazil and its Consulate-General in São Paulo, launched in December a program 
called Leaders in Education Canada-Brazil. The event gathered 150 Brazilian students who took either undergraduate or graduate 
courses in Canada. The program intends to appoint “ambassadors” of Canadian education in Brazil, thus constituting a voluntary team 
to share their experiences at events organized by Canada, or to develop initiatives to spread information on the subject. The leaders 
will be trained and will have access to promotional material on Canadian education, as well as institutional support. More information: 
ccbc.net.br/liderescanadabrasil

Embaixadores da educação canadense
Ambassadors of Canadian education
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Os canadenses que pretendem vir ao Brasil para 
assistir às Olimpíadas no Rio de Janeiro não 
precisarão de visto. Isso porque o País liberou a 
entrada de cidadãos de Canadá, Estados Unidos, 
Japão e Austrália no período de 1º de junho a 18 
de setembro de 2016.
Canadians intending to come to Brazil for the 
Olympic Games in Rio de Janeiro will not require 
a visa, because the country has freed the entry of 
citizens from Canada, the United States, Japan and 
Australia from June 1 to September 18, 2016.

Entrada liberada
Free entry

A rede canadense de hotéis Four Seasons desembarcou em São Paulo, onde está 
construindo o primeiro empreendimento do grupo no Brasil. Localizado na Marginal 
Pinheiros, tem como público-alvo executivos que viajam a negócios para a capital 
paulista. O atendimento personalizado é a marca da rede, que costuma oferecer aos 
hóspedes serviços como motorista particular, spa e personal shoppers. 
The Canadian Four Seasons hotel network has arrived in São Paulo, where it is building the 
group’s first venture in Brazil. The undertaking, located at the Marginal Pinheiros, targets 
the public comprising corporate executives who come to São Paulo on business trips. 
Personalized services are the network’s trademark, usually offering guests services such as a 
private driver, a spa and personal shoppers.  

A Brookfield e o grupo OAS 
chegaram a um acordo sobre o 
preço de venda da participação 
do conglomerado brasileiro na 
Invepar, empresa de concessões de 
infraestrutura. Segundo o jornal Folha 
de S.Paulo, a Brookfield pagará 
R$ 1,35 bilhão por uma fatia de 
24,4% da Invepar. Os credores 
internacionais já aprovaram a venda.
Brookfield and the OAS group 
reached an agreement on the sales 
price for the Brazilian conglomerate’s 
share in Invepar, an infrastructure 
concessionary company. According 
to the Folha de S. Paulo newspaper, 
Brookfield will pay R$ 1.35 billion 
for a 24.4% share in Invepar. 
International creditors have already 
approved the sale. 

Acordo 
firmado
Agreement signed

Grife hoteleira
Hospitality label
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O Consulado-Geral do Canadá em São Paulo, em parceria 
com o governo do estado de São Paulo, realizou em 
dezembro um curso para divulgar o método de justiça 
restaurativa. Comum no Canadá, essa modalidade tem como 
objetivo discutir o crime cometido, envolvendo os afetados 
direta ou indiretamente na ocorrência, em vez de focar a 
prisão como punição.
The Canadian Consulate, in partnership with the government 
of the State of São Paulo, in December staged a course to 
present the Restorative Justice method. Common in Canada, 
this modality seeks to discuss the committed crime, involving 
all the people directly or indirectly affected by a given 
incident, rather than focusing on imprisonment as punishment.

A Universidade de Montreal é 
considerada a melhor instituição 
de ensino superior francófona do 
mundo. Com 66 mil alunos, é a maior 
universidade no Quebec e a segunda no 
Canadá. Fundada em 1878, a instituição é referência 
em saúde e tecnologia. 
The University of Montreal is considered the best 
francophone higher education institution in the 
world. With 66,000 students, it is the largest 
university in Quebec and ranks second in Canada. 
Founded in 1878, the institution is a reference in 
health and technology. 

Justiça restaurativa
Restorative Justice

Melhor do mundo
Best in the world

As Forças Aéreas do Brasil e do Canadá estabeleceram um programa de atividades para o biênio 2016-17. O documento resulta da 
IV Reunião de Conversação entre os Estados-Maiores das duas nações. O acordo prevê intercâmbios nas áreas de busca e salvamento, 
aviação de caça, segurança de voo, comando e controle, gestão e controle de orçamento, além de participação brasileira no exercício 
operacional Maple Flag, em 2017. Os militares brasileiros devem ir ao Canadá para aprimorar técnicas de resgate de pessoas feridas 
no mar, e os canadenses devem vir ao País para conhecer o trabalho da FAB.
The Air Forces of Brazil and Canada have set-up a calendar of events for the biennium 2016-17. The document results from the IV Meeting 
for Talks between the Air Force High Commands of the two nations. The agreement targets exchange programs for activities involving search 
and rescue, fighter aviation, flight safety, command and control, budget management and control, besides the Brazilian participation in the 
Maple Flag operational exercise in 2017. Brazilian military personnel will go to Canada to improve techniques for recovering wounded 
people from the sea, while the Canadians will come to Brazil to become familiar with the work of the Brazilian Air Force.

Unindo forças
Joining efforts
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O Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) está implantando em Toronto, 
no decorrer de 2016, o comitê Descubra Brasil. O grupo será formado 
por empresas canadenses que vendem destinos turísticos brasileiros. O 
objetivo é ampliar a promoção do País.
Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR (Brazilian Institute for Tourism), 
will set-up the “Discover Brazil” committee in Toronto during 2016. The 
group will comprise Canadian companies that market Brazilian touristic 
destinations. The objective is to increasingly promote the country.

Brasil para canadenses
Brazil for Canadians

O governo do Quebec vem buscando profissionais brasileiros interessados em imigrar para 
a província, especialmente o pessoal com formação nas áreas de tecnologia da informação, 
engenharia, administração e marketing. Para promover programas de estudos e imigração, a 
assessora do ministério de Imigração, Diversidade e Inclusão do Quebec, Perla Haro, visitará 
cidades brasileiras de 7 a 23 de março. Perla participará de atividades de Francofonia, 
com intuito de integrar os interessados com o francês, língua oficial da província. Mais 
informações: www.imigrarparaquebec.ca.
The government of Quebec is searching for Brazilian professionals interested in immigrating 
to the province, specifically professionals in the fields of information technology, engineering, 
business administration and marketing. To promote study and immigration programs the 
advisor of the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion of Quebec, Perla Haro, will 

visit Brazilian cities from March 7 to 23. Haro will participate in activities of the Francophony initiative, with the intent of familiarizing 
interested people with French, the province’s official language. For more information: www.imigrarparaquebec.ca. 

Pessoal qualificado
Qualified professionals
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A canadense Keri Smith, autora do best-seller Destrua este diário, está lançando 
mais uma obra no Brasil. Com o livro O mundo imaginário de..., a autora 
recorre à criatividade do leitor ao propor que cada um desenvolva a sua 
própria história. A interação entre autor e leitor é uma característica de Keri. 
O título de cada capítulo, por exemplo, serve de roteiro ao “leitor-escritor”, a 
começar pela escolha das personagens.
Canadian author of the best-seller book “Destroy this diary”, Keri Smith, is 
launching another publication in Brazil. With the book “The imaginary world 
of …” she resorts to the creativity of the reader, proposing that each one develop 
his/her own story. The interaction between the author and the reader is typical 
of Keri. The title of each chapter, for example, works as a “reader-writer” script, 
beginning with the choice of the characters. 

Obra interativa
Interactive works
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A Air Canada foi eleita a companhia aérea do Canadá favorita pelos viajantes de negócios, de acordo com pesquisa realizada pelo 
Ipsos Reid Business Traveller. A empresa foi escolhida por 86% dos viajantes consultados em 2015. O resultado representa aumento de 
17% na avaliação da empresa na pesquisa nacional ao longo dos últimos sete anos. A satisfação com a Air Canada teve aumento de 
3% em relação ao resultado do ano anterior. Entre os pesquisados, 95% pretendem usar a Air Canada em 2016.
Air Canada has been chosen as the favorite Canadian airline for business travel, according to a survey by Ipsos Reid Business Traveller. 
The company was chosen by 86% of the travellers surveyed in 2015. The result represents a 17% increase for the airline in the 
nationwide survey in the last seven years. In terms of “satisfaction”, Air Canada increased by 3% in relation to the result of the previous 
year. Of the people surveyed, 95% intend to use Air Canada in 2016.

Escolhida pelos viajantes
Chosen by travellers

A Universidade de Alberta, no Canadá, estuda um método 
sintético que pode substituir os painéis que geram energia solar. Os 
pesquisadores criaram uma espécie de tinta com nanopartículas de 
fósforo e zinco capaz de produzir celulares solares. Futuramente, 
espera-se que a descoberta possa popularizar o consumo de energia 
solar, já que o custo é mais barato.  
The University of Alberta, in Canada, is investigating a synthetic 
method to replace solar energy panels. The researchers created a 
type of paint made of phosphor and zinc nanoparticles, used to 
manufacture solar cellphones. In future, one hopes this discovery may 
contribute to the popularization of the use of solar energy, given that 
the cost of producing energy when using the paint is cheaper.  

Energia ‘sintética’ solar
Solar ‘synthetic’ energy
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A estação de esqui canadense 
Whistler Blackcomb celebra seu 
50º aniversário na temporada 
2015/2016. Com 200 pistas de 
esqui e snowboard, ela é a preferida 
entre os brasileiros no Canadá. Para 
comemorar, foram programadas 
diversas atividades, como shows e 
competições. O festival Whistler Film 
completa 15 anos e faz parte da 
programação. 
The Canadian Whistler Blackcomb 
ski resort will turn 50 in the 
2015/2016 season. Comprising 
200 ski and snowboard trails, it is 
the preferred option of Brazilians in 
Canada. To celebrate this, several 
activities were planned, such as 
shows and competitions. The Whistler 
Film festival turns 15 and is a part of 
the program. 

50 anos de 
Whistler 
Whistler’s 50 years 

A BRP inaugurou em novembro um novo centro de distribuição em Joinville (SC), com 
5.000 m2. Com importação via Porto Itapoá, litoral norte do estado, a nova operação 
reduz a poucos dias o processo de logística e distribuição de jet ski Sea-Doo, dos 
veículos Can-Am e dos motores de popa Evinrude – marcas do grupo canadense. “O 
novo centro de distribuição melhora o atendimento da rede [no País] como um todo”, diz 
Ednei Silva, controller e gerente financeiro da BRP no Brasil. “A entrega para São Paulo, 
por exemplo, será feita em dois dias.”
BRP in November opened a new distribution center in Joinville (in the State of Santa Catarina), 
with an area of 5,000 m2. Importing through the port of Itapoá, located on the state’s northern 
coast, the new operation reduces to only a few days the logistics and distribution process 
of the Sea-Doo jet-skis, of the Can-Am vehicles and of the Evinrude outboard engines – all 
brands of the Canadian group. “The new distribution center improves the network’s service [in 
the country] as a whole”, says Ednei Silva, controller and financial manager of BRP in Brazil. 
“The delivery to São Paulo, for example, will be done in two days.”

O Consumer Electronics Show (CES), evento mais esperado pelo mercado de tecnologia no primeiro semestre, ocorreu no início 
de janeiro, em Las Vegas, e trouxe muitas novidades. A canadense Hexoskin, que fabrica roupas para a Nasa, por exemplo, 
apresentou uma camiseta inteligente que possui sensores embutidos capazes de analisar a respiração e os batimentos cardíacos de 
atletas, entre outros dados.
Produtos voltados ao segmento Internet das Coisas, com soluções domésticas inteligentes, também se destacaram no CES. 
A canadense Influx apresentou o Router Dock, que amplia a capacidade de sinal de internet em até 50% ao ser conectado a um 
roteador. A também canadense BlackBerry anunciou durante o evento que pretende impulsionar seu sistema operacional. A mais 
recente novidade da companhia é o smartphone Priv, equipado com o sistema Android.  
The Consumer Electronics Show (CES), the most expected event in the technology market in the first semester of 2016, took place in the 
beginning of January, in Las Vegas, and showed many novelties. The Canadian company Hexoskin, which makes clothes for NASA, 
presented a smart T-shirt equipped with built-in sensors capable of analyzing athletes’ breathing and heartbeat, among other data.
Products for the Internet of Things, with smart solutions for home applications, also stood-out at CES. The Canadian company Influx 
presented the Router Dock, which increases the internet signal capacity by up to 50% when connected to a router. BlackBerry, another 
Canadian company, announced at the trade fair that it intends to boost its operational system. The company’s most recent novelty is the 
Priv smartphone, equipped with the Android system.  

Negócios no Brasil 
Business in Brazil 

Tecnologias do futuro
Technologies of the future
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CCBC IN ACTION

EM AÇÃO
CCBC
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O Centro de Excelência em Tecnologia de Software do Recife (Softex Recife) está interessado em se instalar no Canadá e, para facilitar 
esse processo, firmou parceria com a CCBC. Segundo o gerente de TI da Softex, Marcos Gomes, a parceria é especialmente importante 
pelo conhecimento e a representatividade da câmara na facilitação de negócios entre os dois países. As políticas canadenses favoráveis 
a investimentos atraíram o interesse da organização pernambucana. Também somou pontos o acesso ao mercado norte-americano. O 
setor de TI é um dos polos de desenvolvimento econômico do Recife.
The Excellence in Software Technology Center from Recife (Softex Recife), in the State of Pernambuco, is interested in starting operations in 
Canada. In order to make this process easier, it established a partnership with CCBC. According to Marcos Gomes, Softex´s IT manager, 
this partnership is specially important due to CCBC´s knowledge and representativeness in making business easier between the two 
countries. Canadian policies are favorable to investments, which attracted the interest of this organization from the State of Pernambuco. The 
access to the North American market also added some points in favor. The IT sector is one of the economic development area in Recife.

A cidade de Franca, no interior de São Paulo, sediou em novembro o encontro internacional Cup of Excellence, que escolhe os melhores 
cafés finos nos países produtores. O evento reuniu 23 jurados brasileiros e estrangeiros, que experimentaram a bebida feita com grãos 
das várias regiões brasileiras. A CCBC, que esteve presente acompanhando as atividades, em breve, divulgará novas atividades para a 
promoção do café brasileiro em 2016 no Canadá.
The city of Franca, in the State of São Paulo, last November hosted the international meeting Cup of Excellence, which chose the best fine 
coffees of the producer countries. The event gathered 23 Brazilian and foreign jurors, who tasted the beverage made with grains from 
several Brazilian regions. CCBC, who was present in all the activities, will soon reveal the new activities to promote Brazilian coffee in 
Canada in 2016.

Fortes atrativos
Strong attractives

Cafés finos
Fine coffees
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CCBC IN ACTION

EM AÇÃO
CCBC

A CCBC deu início ao calendário 2016 de ações para promover 
o  comércio bilateral entre o Brasil e o Canadá. Em fevereiro, 
participa da Vitória Stone Fair, feira de rochas ornamentais que 
ocorre entre os dias 16 e 19 na capital capixaba. Na edição 
passada, o evento reuniu 420 expositores de 126 de países, 
incluindo o Canadá.
CCBC’s 2016 agenda to promote the bilateral trade between Brazil 
and Canada has already started. In February CCBC will participate 
in the Vitória Stone Fair, an exhibit of ornamental stones, which 
takes place from February 16 to 19, in the capital of the Espírito 
Santo State. The last time this exhibit occurred, the event gathered 
420 exhibitors from 126 countries, including Canada.

Vitória Stone Fair 
Vitória Stone Fair

Em parceria com a Uqàm – Universitè du Québec à Montréal, a CCBC promoverá um curso prático no Canadá, de 26 de junho a 9 de 
julho, para apresentar o sistema legal canadense a profissionais e advogados brasileiros que atuam na área de comércio internacional. 
Os participantes também poderão trocar experiências com autoridades locais ao visitar instalações do poder judiciário canadense. Os 
interessados podem se inscrever até 15 de fevereiro, através do site: www.ccbc.net.br/direitonocanada.
In partnership with Uqàm – Université du Québec à Montreal, CCBC will promote a practical course in Canada, from June 26 to 
July 9, to present the Canadian legal system to Brazilian professionals and lawyers who perform in the international trade area. The 
participants will also be able to exchange experiences with local authorities when visiting facilities of the Canadian Judiciary. Those 
who are interested in this program may register until February 15 through the site www.ccbc.net.br/direitonocanada.

Curso de Direito
Law Course

A Agência Paraná de Desenvolvimento e 
a CCBC firmaram parceria para facilitar 
a identificação de oportunidades de 
negócios e investimentos canadenses 
na região.
The Development Agency from the 
State of Paraná and CCBC established 
a partnership for the identification of 
business opportunities and Canadian 
investments in the region.

Mais integração
More integration
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OPEN DOORS FOR INVESTMENTS

   PORTAS 
ABERTAS PARA 
INVESTIMENTOS

E
mpresas brasileiras de segmentos tra-
dicionais, como alimentação e minera-
ção, e de áreas mais recentes, como tec-
nologia da informação, encontram boas 
oportunidades de negócio no Canadá. 
A cafeteria Tim Hortons, por exemplo, 

líder do setor no país, é controlada por uma empresa 
brasileira desde o ano passado e, nos últimos 12 meses, 
ganhou 69 unidades no Canadá e nos Estados Unidos, 
além de registrar crescimento de 5,3% nas vendas.

A cafeteria, criada em 1964, possui cerca de 3.600 
endereços no Canadá e outros quase 900 nos Estados 
Unidos. A marca fez fama ao servir grandes copos de 
café a preços em conta e ter boa variedade de doces. 
A empresa de investimentos 3G Capital, liderada pelos 

B razilian companies of traditional industries, 
such as food and mining, and more modern 
sectors such as information technology, find 

good business opportunities in Canada. The Tim Hortons 
cafeteria chain, for example, the industry leader in the 
country, is controlled by a Brazilian company since last year, 
and in the last twelve months added 69 units in Canada 
and the United States and increased its sales by 5.3%.

The chain, created in 1964, has about 3,600 locations 
in Canada and 900 others in the United States. The 
brand became famous by serving coffee in large cups at 
a reasonable price and offering a variety of sweets. The 
investment company 3G Capital, under the leadership of 
the Brazilians Jorge Paulo Lehmann, Beto Sicupira and 
Marcel Telles, acquired Tim Hortons and combined it with 

por RODRIGO JACINTO

O Canadá oferece oportunidades de negócio 
para empresas brasileiras de todos os portes

Canada offers business opportunities 
to Brazilian companies of all sizes
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brasileiros Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel 
Telles, adquiriu a Tim Hortons e a uniu ao Burger King, 
que haviam comprado em 2010, para criar a Restaurant 
Brands International (RBI). “Estamos excitados com o 
caminho da expansão global para a Tim Hortons. Fize-
mos bom progresso”, comentou Daniel Schwartz, CEO 
da RBI, em comunicado recente aos acionistas.

Outra empresa controlada pelo 3G, a fabricante de be-
bidas Ab-Inbev também tem forte presença no Canadá. 
Marcas da companhia, como Budweiser, Labatt (criada 
há 168 anos em Ontário) e Stella Artois, dominam 42% 
do mercado do país. A Ab-Inbev também avança sobre 
as cervejas artesanais: em outubro passado, fechou a 
compra da Mill Street’s, baseada em Toronto. Após a 
compra, a Ab-Inbev anunciou um investimento de 10 
milhões de dólares nas operações da Mill, que lidera a 

Burger King, which they had bought in 2010 to create RBI 
(Restaurant Brands International). “We are excited about 
the global expansion path for Tim Hortons. We made good 
progress”, said Daniel Schwartz, CEO of RBI in a recent 
message to shareholders.

Another company controlled by 3G, the beverage 
manufacturer Ab-Inbev also has a strong presence in 
Canada. Brands belonging to the company, such as 
Budweiser, Labatt (created 168 years ago in Ontario) 
and Stella Artois control 42% of the country’s market. 
Ab-Inbev is also going forward with craft beers: last 
October, the company bought Mill Street’s, headquartered 
in Toronto. After the acquisition, Ab-Inbev announced a 
US$ 10 million investment in the Mill company operation. 
This brewery is the leader in organic beer production in 
Canada and on three occasions was distinguished with the 
country’s Brewery of the Year award. 

In the computer industry, the multinational Brazilian 
technology company Stefanini reopened its office in Ontario 
in June. “We are confident in the generation of major 
business opportunities, actually even leading us to make 

O Canadá oferece vantagens como programa de incentivos para a instalação de 
empresas ligadas à tecnologia. Canada offers advantages such as an incentive 
program for setting-up technology companies
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produção de cerveja orgânica no Canadá e foi premiada 
três vezes como cervejaria do ano no país. 

No setor de computação, a multinacional brasileira de 
tecnologia Stefanini reativou seu escritório em Ontário 
em junho. “Estamos confiantes na geração de grandes 
negócios que podem nos levar a fazer aquisições no país”, 
diz Ailtom Nascimento, vice-presidente da companhia. 

Se empresas brasileiras de grande porte investem no 
Canadá, há também espaço para negócios de porte pe-
queno e médio, especialmente aqueles relacionados à 
tecnologia da informação, as chamadas startups. O país 
oferece vantagens como programa de incentivos para a 
instalação de empresas ligadas à tecnologia. O Canadá 
também possui impostos mais baixos – a menor carga tri-
butária entre os países do G7 –, acesso a mão de obra qua-
lificada, ambiente de inovação e proximidade com os Es-
tados Unidos. Ontário, onde fica Toronto, é a localidade 
da América do Norte com mais empresas de tecnologia 
depois da Califórnia. Vancouver, no oeste do país, tam-
bém concentra muitas companhias do setor e startups.

“Existe uma demanda da iniciativa privada, com in-
cubadoras e muitos investidores procurando por em-
presas”, analisa Gerino Xavier, vice-presidente de Co-
municação e Marketing da Federação das Associações 
das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação 
(Assespro). A Assespro, juntamente com entidades do 
setor, como a Abragames, que representa criadores de 
jogos, a Abedesign, de empresas de design, e a Câmara 
E-Net, associação de empresas de comércio eletrônico, 
participou de uma reunião com a CCBC em agosto e 
está em diálogo para identificar oportunidades. “Ain-
da não identificamos entre nossos associados empresas 
que estão investindo no Canadá, mas o país oferece a 
oportunidade de acessar novos mercados e expandir 
operações de crossborder”, destaca Ludovino Lopes, 
presidente da Câmara E-Net.

Os canadenses são grandes consumidores de tecno-
logia. Segundo dados da Canadian Digital Media Ne-
twork (CDMN), 58% dos habitantes do país são adep-
tos de jogos eletrônicos, e 54% das crianças começam 
a usar smartphones e tablets entre cinco e oito anos de 

acquisitions in the country”, plans Ailtom Nascimento, the 
company’s vice-president. 

While large Brazilian companies invest in Canada, 
there is also room for small and medium size businesses, 
particularly the so-called startups in the field of 
information technology. The country offers advantages 
such as an incentive program for setting-up technology 
companies. Canada also has lower taxes – the lowest 
tax burden among G7 countries, qualified labor, an 
innovation fostering environment and the nearby market 
of the United States. Ontario, where Toronto is located, 
is the place in North America with the highest number of 
technology companies after California. Vancouver, a city 
in the west of the country, also harbors many technology 
companies and startups.

“There is a demand in the private sector, with incubators 
and many investors looking for companies”, says Gerino 
Xavier, Communication and Marketing Vice-President 
of ASSESPRO (Federation of Brazilian Information 
Technology Company Associations). This entity, 
together with industry entities such as ABRAGAMES, 
representing game developers, ABEDESIGN, representing 
design companies, and Câmara E-Net, the association 
of e-commerce companies, participated in a meeting with 
CCBC in August and they are trying to find business 
opportunities. “Until now we have not found companies 
among our members that are investing in Canada, but the 
country provides the opportunity to enter new markets and 
to expand cross border operations”, states Ludovino Lopes, 
the president of Câmara E-Net.

Canadians are major technology consumers. According 
to data of the Canadian Digital Media Network, 58% of 
the country’s inhabitants play electronic games and 54% 
of the children start to use smartphones and tablets when 
they are five to eight years of age. The country has 29.7 
million internet users, who spend on average 76 hours per 
month connected to the internet, while surfing the web at 
an average speed of 29.8 Mbps. The Canadian market for 
corporate distance learning is expected to grow 13% per 
year in the near future. 

Among the adaptation difficulties Brazilians face going to 

O Canadá possui impostos mais baixos, acesso a mão de obra qualificada, ambiente 
de inovação e proximidade com o mercado dos Estados Unidos. Canada also has lower 
taxes, qualified labor, an innovation fostering environment and the nearby market of the United States
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idade. O país tem 29,7 milhões de internautas, que gas-
tam em média 76 horas por mês conectados à internet 
e navegam numa velocidade média de 29,8 Mbps. O 
mercado canadense de educação corporativa a distân-
cia deve crescer 13% ao ano nos próximos anos. 

Entre as dificuldades de adaptação para os brasilei-
ros que rumam para o Canadá está o frio. Durante o 
inverno, é comum enfrentar temperaturas abaixo de 
-10°C. “Também existem fortes diferenças culturais, 
mas o principal desafio é estudar as características do 
mercado canadense”, avalia Xavier, da Assespro. 

Por meio de uma parceria firmada no fim de 2014 en-
tre a empresa brasileira Project-1 e a CDMN (Canadian 
Digital Media Network), quatro empresas brasileiras re-
ceberam auxílio para se instalar no Canadá, o que inclui 
orientações sobre como encontrar parceiros para abrir 
novos mercados e espaço em escritório temporário. En-
tre as companhias, estavam empresas de desenvolvimen-
to de sistemas para a área de recursos humanos e de mo-
vimentação física de suprimentos. Como contrapartida, 
cinco empresas canadenses tiveram ajuda para entrar 
no mercado brasileiro. 

Multinacionais brasileiras que atuam no Canadá há vá-

Canada, is the cold. During the winter, temperatures of less 
than -10 °C are common. “There are also important cultural 
differences, but the main challenge is to study the characteristics 
of the Canadian market”, states Xavier, of ASSESPRO. 

Through a partnership entered at the end of last 2014 
the Brazilian company Project-1 and CDMN (Canadian 
Digital Media Network), the technology center network 
supported by the Canadian government, four Brazilian 
companies received assistance to start-up operations in 
Canada, from orientation on how to find partners to 
develop new markets, to finding space in a temporary. 
Among the companies were some that develop systems for 
Human Resources management and others operating 
in the physical transportation of supplies. In turn, 
five Canadian companies were assisted to enter the 
Brazilian market. 

Brazilian multinational companies operating in 

Multinacionais brasileiras que atuam no Canadá registram crescimento e 
desenvolvem novas tecnologias no país. Brazilian multinational companies operating 
in Canada show growth and develop new technologies in the country
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rios anos registram crescimento e desenvolvem novas tec-
nologias no país. No campo de mineração, a Vale possui 
minas de níquel, metal usado para fazer moedas e bate-
rias de celular. As minas ficam em Sudbury, ao norte de 
Toronto, e empregam cerca de 4.000 pessoas. A empresa 
possui outras unidades no país para processar o material. 

Cimento e pet food
A brasileira Votorantim produz cimento, concreto e ma-

teriais agregados (usados para preparar asfalto e outros 
produtos) no país, onde atua desde 2001, quando com-
prou a St. Marys Cement. A empresa tem se beneficiado 
da retomada da economia dos EUA. Em Ontário, sede da 
companhia, as exportações cresceram 8,9% em 2014, de 
acordo com dados da Associação de Cimentos do Canadá. 
No escritório central da Votorantim em Toronto, foi insta-
lado um sistema capaz de gerar 100% da energia usada no 
prédio com uso de gás natural. O calor resultante do pro-
cesso é recuperado e usado nos sistemas de aquecimento. 

No setor alimentício, uma notícia importante em 2015 
foi a liberação da exportação de produtos alimentícios bra-
sileiros para cães e gatos rumo ao Canadá. Trata-se de um 
mercado que movimenta US$ 650 milhões por ano. n

Canada for several years show growth and develop new 
technologies in the country. In the mining industry, Vale 
owns nickel mines. This metal is used to produce from 
coins to cellphone batteries. The mines are located in 
Sudbury, north of Toronto, and they employ about 4,000 
people. The company owns other units in the country that 
process the mineral.  

Cement and pet food
The Brazilian company Votorantim produces cement, 

concrete and aggregate materials (used to prepare tar and 
other products) in the country, where it has operated since 
2001, when it acquired St. Mary’s Cement. The company has 
benefitted from the recovery of the U.S. economy. In Ontario, 
the company’s local headquarters, exports increased by 8.9% 
in 2014, according to data of the Cement Association of 
Canada. At Votorantim’s head office in Toronto, a system was 
installed, capable of generating 100% of the energy used in 
the building from natural gas. The heat resulting from the 
process is recovered and used in the heating systems. 

In the food industry, important news this year was about 
the clearance of Brazilian exports of food for dogs and cats 
to canada. This is a US$ 650 million market, per year. n
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Petite, moyenne ou grande, les entreprises brésiliennes 
rencontrent des occasions d’affaires au Canada

Les entreprises brésiliennes de secteurs 
traditionnels comme l’agroalimentaire ou 
l’extraction  minière, ou appartenant à de 
nouveaux domaines économiques tels que 

les technologies de l’information, ont toutes de bonnes 
opportunités d’affaires au Canada, comme procéder 
à des acquisitions et investissements dans des marques 
connues et déjà installées dans le pays nord-américain. Par 
exemple, la marque Tim Hortons, un leader de l’industrie 
canadienne, est contrôlée depuis l’année dernière par 
une société brésilienne et au cours des 12 derniers mois, a 
gagné 69 nouvelles unités au Canada et aux États-Unis, en 
plus d’enregistrer une croissance de 5,3 % des ventes.

La cafétéria, créée en 1964, compte environ plus de 
3.600 boutiques au Canada et près de 900 aux États-Unis. 
La marque s’est rendue célèbre en offrant de grandes 
tasses de café à des prix raisonnables et en ayant une 
sélection de pâtisseries très diversifiée avec en particuliers 
les beignets donuts. Le fonds d’investissements 3G 
capital, dirigé par les Brésiliens Paulo Jorge Lemann, 
Marcel Telles et Beto Sicupira, a acquis Tim Hortons et 
l’a uni à Burger King, qui avait été acheté en 2010, pour 

créer Restaurant Brands International (RBI). «Nous 
sommes enthousiastes et nous voulons une expansion 
mondiale pour Tim Hortons à partir de maintenant. 
Nous avons déjà fait de bons progrès», a déclaré Daniel 
Schwartz, chef de la direction de la RBI dans une récente 
déclaration aux actionnaires.

Une autre société contrôlée par la 3G et qui a 
également une forte présence au Canada, est le 
fabricant de boissons Ab-Inbev. En effet, des marques de 
Ab-Inbev, comme Budweiser, Labatt (fondée il y a 168 
ans en Ontario) ou encore Stella Artois, dominent 42% 
du marché du pays. Ab-Inbev se dévelloppe aussi dans 
les bières artisanales: en octobre dernier, il a  acheté la 
brasserie Mill Street’s de Toronto. Suite à l’achat, Ab-
Inbev a annoncé un investissement de 10 millions US$ 
dans les opérations de Mill Street’s, qui est leader dans 
la production de bière biologique au Canada et a reçu 
trois fois le titre national de brasserie de l’année.

Dans le secteur de l’informatique, la multinationale 
brésilienne Stefanini a réouvert son bureau en Ontario 
en Juin. «Nous sommes confiants dans les très bonnes 
perspectives du marché ce qui pourrait même nous 

PORTES OUVERTES 
À L’INVESTISSEMENT
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amener à faire des acquisitions dans le pays,» prévoit 
Ailtom Nascimento, vice-président de la société.

Meme si les grandes entreprises brésiliennes 
investissent au Canada, cela ne veut pas dire qu’il n’y ait 
pas aussi de la place pour que les petites et moyennes 
entreprises y investissent, en particulier celles liées à la 
technologie de l’information et tout particulierement 
les startups. Le pays offre plusieurs avantages comme 
un programme d’incitation à l’installation pour les 
entreprises liées aux nouvelles technologies. Le Canada 
a aussi un taux d’imposition bas - le plus faible fardeau 
fiscal parmi les pays du G7 - un accès à la main-d’œuvre 
qualifiée, un environnement favorable à l’innovation et la 
proximité des États-Unis. En Ontario, Toronto est la ville 
d’Amérique du Nord qui compte le plus d’entreprises 
technologiques, après la Californie. Vancouver, dans 
l’ouest canadien, concentre également de nombreuses 
entreprises technologiques et start-up.

 «Il y a une demande de la part du secteur privé, avec des 
incubateurs et de nombreux investisseurs à la recherche 
d’entreprises,» dit Xavier Gerino, vice-président du 
marketing et des communications de la Fédération des 
associations des entreprises brésiliennes de technologies de 
l’information (Assespro). La Assespro, avec les organismes 
de cette industrie tel que Abragames, représentant des 
développeurs de jeu, Abedesign, des sociétés de conception 
et la Chambre E-Net, une association d’entreprises d’e-
commerce, ont réalisé une réunion avec la CCBC en août 
et la discussion continue afin d’identifier des opportunités 
d’affaires. «Nous avons pas encore identifié parmi nos 
sociétés-associées celles qui investissent au Canada, mais ce 
pays offre la possibilité d’accéder à de nouveaux marchés 
et d’étendre les opérations transfrontalières», a déclaré 
Ludovino Lopes, président de la Chambre E-Net.

Les Canadiens sont de grands consommateurs des 
nouvelles technologies et de leurs applications. D’après le 
Canadian Digital Media Network, 58% des habitants du pays 
sont des fans de jeux vidéo, et 54% des enfants commencent 
à utiliser les smartphones et tablettes entre cinq et huit ans. 
Le pays dispose de 29,7 millions d’internautes, qui passent 
en moyenne 76 heures par mois connectés à internet et qui 
naviguent à une vitesse moyenne de 29,8 Mbps. Le marché 
canadien de la formation professionnelle à distance devrait 
croître de 13% par an dans les années à venir.

Parmi les difficultés d’adaptation qui attendent les 
Brésiliens, le froid du Canada n’en est pas la moindre. 
Pendant l’hiver canadien, il est fréquent de faire face 

à des températures inférieures à -10 C° «Il y a aussi des 
différences culturelles importantes, mais le principal 
défi est d’étudier soigneusement les caractéristiques du 
marché canadien pour réussir à le conquérir «, déclare 
Gerino Xavier de l’Assespro.

Grâce à un partenariat signé l’année dernière entre 
la société brésilienne Projet-1 et CDMN (Canadian 
Digital Media Network) qui est un réseau de centres 
technologiques soutenus par le gouvernement canadien, 
quatre entreprises brésiliennes ont reçu une aide pour 
s’établir au Canada. Cette aide comprend, entre autre, un 
accompagnement-conseil pour trouver des partenaires 
locaux afin d’ouvrir de nouveaux marchés et un bureau 
temporaire. Parmi les entreprises retenues, se trouvent des 
entreprises de développement de systèmes pour ressources 
humaines et solutions logistiques de stockage physique. En 
retour, cinq entreprises canadiennes ont reçu un appui-
conseil pour entrer sur le marché brésilien.

CIMENT ET ALIMENTS POUR
ANIMAUX DE COMPAGNIE

Les multinationales brésiliennes opérant au Canada 
depuis plusieurs années connaissent une croissance record 
et développent de nouvelles technologies dans le pays. Dans 
le domaine minier, Vale possède des mines de nickel, métal 
utilisé pour fabriquer des pièces de monnaie et des batteries 
de téléphones mobiles. Les mines sont situées à Sudbury, au 
nord de Toronto, et emploient environ 4.000 personnes. La 
société a d’autres unités dans le pays pour traiter ce minerai. 

Le groupe brésilien Votorantim produit du ciment, du 
béton et des granulats (utilisés pour préparer l’asphalte 
entre autres) dans le pays, où il est présent depuis 2001 
date à laquelle il a acheté St. Marys Cement. La société 
brésilienne se bénéficie de la reprise économique 
américaine. En Ontario, siège social de l’entreprise, 
les exportations ont augmenté de 8,9% en 2014, selon 
les données de l’Association canadienne du ciment. 
Au siége admnistratif de Votorantim à Toronto, a 
été installé un système capable de générer 100% de 
l’énergie utilisée dans le bâtiment avec l’utilisation 
du gaz naturel. La chaleur résultant du procédé est 
récupérée et utilisée dans les systèmes de chauffage.

Dans le secteur agro-alimentaire, une des plus 
importantes nouvelles en 2015 a été la libération de 
l’exportation vers le Canada de produits alimentaires 
brésiliens pour chiens et chats. Il s’agit d’un marché 
annuel de plus de 650 millions US$. n
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Parcerias entre Brasil e Canadá em pesquisa  
e desenvolvimento geram bons resultados

Research and development partnerships between Brazil and 
Canada bring good results

LABORATÓRIOS 
INTERNACIONAIS

INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANIES

por RODRIGO JACINTO

EM FOCO
IN FOCUS
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T
rabalhos conjuntos realizados nos últi-
mos anos por cientistas brasileiros e cana-
denses já geram avanços em áreas como 
genética, paleontologia e medicamentos 
contra o câncer. A cooperação de pes-
quisa entre os dois países ganhou força a 

partir de 2011, quando foi firmado o Plano de Ação Con-
junta em Ciência e Tecnologia. Esse documento prevê 
incentivos para pesquisas nas áreas de tecnologia da in-
formação e comunicação (TIC), tecnologias marítimas, 
tecnologia limpa, energia renovável e ciências da vida.

No Ceará, nasceram duas ovelhas criadas a partir de 
clonagem, numa pesquisa realizada pela Universida-
de Estadual do Ceará e pela Universidade McGill, de 
Montreal. Os clones foram gerados a partir de células 
da pele de uma ovelha adulta de alto valor genético. Foi 
a primeira vez que um ovino criado por essa técnica no 

Work done jointly in recent years by Brazilian 
and Canadian scientists is already 
generating progress in fields such as genetics, 

paleontology and drugs against cancer. The cooperation 
between the two countries in research gained momentum 
in 2011, when the Joint Action Plan in Science and 
Technology was signed. This document entails incentives 
for research in the fields of information technology and 
communication (ITC), marine technologies, clean 
technology, renewable energy and life sciences.

In the State of Ceará, two clone sheep were bred, the 
result of research by Universidade Estadual do Ceará and 
McGill University of Montreal. The clones were generated 
from skin cells of a high genetic value adult sheep. It was 
the first time that an ovine bred using this technique in 
Brazil survived for more than a few days. In 2015, one of 
the cloned animals turned one-year-old and got pregnant.  
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Brasil sobreviveu por mais que alguns dias. Em 2015, um 
dos clones completou um ano e engravidou.  

O trabalho conjunto entre especialistas das universida-
des do Contestado, no Paraná, e de Alberta, em Edmon-
ton, Canadá, permitiu encontrar e identificar um lagarto 
de 15 cm que viveu há 80 milhões de anos no Brasil. A 
descoberta, realizada em setembro em Cruzeiro do Oes-
te, no interior do Paraná, permitirá entender mais sobre a 
origem de lagartos e serpentes na América do Sul. 

Na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
em São Paulo, uma parceria com um consórcio sediado 
no Canadá trabalha para reduzir o tempo de desenvol-
vimento de novos medicamentos. O Structural Geno-
mics Consortium (SGC), sediado no Canadá e no Reino 
Unido, que reúne pesquisadores que compartilham suas 
descobertas de modo aberto, sem patenteá-las, passou 
a contar em 2015 com uma equipe de pesquisadores 
brasileiros sediada na Unicamp. Entre a descoberta de 
uma molécula com potencial para se tornar um remédio 
e sua chegada ao mercado, pode demorar mais de dez 
anos. De cada cem substâncias pesquisadas, só quatro se 
tornam um produto. “Uma das causas do alto índice de 
fracasso é a escolha inapropriada do alvo inicial. E não é 
um problema fácil de solucionar. Precisamos ampliar o 
conhecimento sobre a biologia fundamental e esse tipo 
de pesquisa, pois mesmo uma grande farmacêutica não 
é capaz de realizá-la sozinha”, disse Bill Zuercher, repre-
sentante da GlaxoSmithKline (GSK), durante a inaugu-
ração do novo centro da Unicamp, em março.

A meta do SGC é reduzir esse período ao reunir o 
trabalho de mais de 300 grupos ao redor do mundo. 
A entidade tem como objetivos principais aumentar o 
conhecimento sobre as bases moleculares do câncer e 
de doenças inflamatórias, mas tem ampliado o seu foco. 
Em 2015, passou a pesquisar formas de aumentar a resis-
tência de plantas à falta de água, por exemplo.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp), que apoiou o convênio com o SGC, tem 
acordos de cooperação científica e tecnológica com ou-
tras 12 instituições do Canadá, entre agências de finan-

Cerca de 7.000 estudantes universitários brasileiros já receberam bolsas para 
estudar no Canadá por meio do programa Ciência sem Fronteiras. 7,000 Brazilian 
college students have already gotten scholarships to study in Canada under the Science without 
Borders program

The joint work of specialists of the universities of Contestado, 
in the State of Paraná, and of Alberta, in Edmonton, Canada, 
made it possible to find and identify a 15 cm long lizard that 
lived 80 million years ago in Brazil. The discovery, which 
took place in September in Cruzeiro do Oeste, in the interior 
of Paraná, will contribute to increase the knowledge about the 
origin of lizards and snakes in South America. 

At UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), in 
São Paulo, a partnership with a consortium headquartered 
in Canada is working to reduce the time needed to develop 
new medical drugs. SGC (Structural Genomics Consortium), 
with offices in Canada and the United Kingdom, which 
comprises researchers who share their discoveries in an open 
way, without patenting them, beginning in 2015 also 
included a group of Brazilian researchers, headquartered at 
UNICAMP. From the time of discovery of a molecule with 
the potential to become a medical drug to when it reaches 
the market can require more than ten years. Of every 100 
researched substances, only four become a product. “One of the 
reasons for the high failure rate is the inappropriate choice of 
the initial target. It is not an easy problem to solve. We need to 
increase knowledge on basic biology, but this kind of research 
even a large pharmaceutical company cannot do by itself”, 
says Bill Zuercher, the representative of GlaxoSmithKline 
(GSK), at the opening of UNICAMP’s new center in March.

SGC’s aims at reducing this time by combining the work of 
more than 300 groups around the world. The entity’s main 
objectives are to increase knowledge about cancer molecular 
bases and of inflammatory illnesses, but it has been broadening 
its scope. This year, it started to research ways to increase the 
resistance of plants to the lack of water, for example.

FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Research Support Foundation of the State of São 
Paulo), which supported the agreement signed with SGC, 
also celebrated agreements for scientific and technological 
cooperation with 12 other Canadian institutions, including 
financing agencies and educational institutions, such as the 
universities of Toronto, Victoria and Waterloo. 

Periodically, FAPESP offers researchers the possibility to apply 
for support and partnerships with Canadian institutions. The 
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ciamento e instituições de ensino, como as universida-
des de Toronto, Victoria e Waterloo. 

Periodicamente, a Fapesp abre chamadas para pes-
quisadores pleitearem apoio e parcerias junto a institui-
ções canadenses. A mais recente foi encerrada em 16 de 
novembro do ano passado e feita junto com a Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF). Os projetos es-
colhidos serão divulgados em março.

Sem fronteiras
Em rota inversa, cerca de 7.000 estudantes universitá-

rios brasileiros já receberam bolsas para estudar no Cana-
dá por meio do programa Ciência sem Fronteiras. Destes, 
827 seguem tendo aulas no país. Vários estudantes que 
foram ao Canadá por meio do Ciência sem Fronteiras 
ajudaram empresas locais a encontrar soluções. Douglas 
Chesini, Jean Lima e Marco Duarte, que estudam Auto-
mação Industrial no North Island College, criaram uma 
máquina capaz de engarrafar vinho espumante sem tur-
bulências, o que preserva o sabor. O protótipo foi criado 
para uma vinícola local, que mantinha o engarrafamento 
manual. “Nosso projeto provê um método automático 
com zero turbulência e potencial de revolucionar a pro-
dução de espumantes no mundo”, projeta Chesini.

Outro aluno que ajudou a melhorar processos foi Lucas 
de Oliveira, que estuda Engenharia de Sistemas Eletrônicos 
na Universidade de Regina. Ele criou um sistema de preen-
chimento de planilhas usando a linguagem C++ para a em-
presa SKF. Com isso, o trabalho de cadastrar informações, 
que demorava alguns dias, passou a levar algumas horas. n

Cooperação entre os dois países ganhou força com o Plano de Ação Conjunta em 
Ciência e Tecnologia, assinado em 2011. Cooperation between the two countries 
gained momentum in 2011, when the Joint Action Plan in Science and Technology 
was signed 

most recent offer ended on November 16 and was conducted 
together with AUF (Agence Universitaire de la Francophonie). 
The projects selected will be announced in March.

WITHOUT BORDERS
Going in the opposite direction, about 7,000 Brazilian 

college students have already gotten scholarships to study in 
Canada under the Science without Borders (SwB) program. 
Of that total, 827 students are still attending classes in 
Canada. Several of the students who went to Canada under 
the SwB program helped local companies find solutions. 
Douglas Chesini, Jean Lima and Marco Duarte, who study 
Industrial Automation at North Island College, built a 
machine capable of bottling sparkling wines without causing 
turbulence, preserving the taste. The prototype was built by 
a local winery, which used to bottle the beverage manually. 
“Our project consists of a zero-turbulence automatic method, 
with the potential to revolutionize the production of sparkling 
beverages in the world”, states Chesini.

Another student who helped to improve processes was Lucas 
de Oliveira, who studies Electronic Systems Engineering at the 
University of Regina. He created a spreadsheet fill-out system 
that uses the C++ language for the SKF company. Thus, the 
information registration work that was previously done in days 
required only a few hours. n
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D
epois de muitos meses ou anos de estudo no 
Canadá, a volta ao Brasil pode trazer tantas 
ou mais surpresas do que a ida ao exterior. O 
país que se encontra muitas vezes não é mais 
o que se deixou, e o período até se estabele-
cer profissionalmente pode ser angustiante. 

Onde e como usar tudo que foi aprendido fora? Que caminho 
seguir: a carreira acadêmica, a vida corporativa ou empreender? 
Essas questões foram discutidas durante toda a tarde do dia 3 
de dezembro no Canada-Brazil Alumni Career Workshop, no 
Hotel Renaissance, em São Paulo.

Cerca de 150 jovens de várias partes do Brasil, muitos recém-
-chegados ao País, participaram das discussões do encontro 
organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), 
por meio de sua Comissão de Educação, pelo Governo do Ca-
nadá no Brasil e pela Rede Alumni Canada Brasil, com o pa-
trocínio da consultoria em recursos humanos Career Center. 
A programação foi intensa, com orientações sobre mercado de 
trabalho, direcionamento de carreira, depoimentos pessoais e 
oportunidades de networking.

“Sempre existe um choque na chegada desse estudante quali-
ficado. O País andou enquanto a pessoa esteve fora. E há ainda o 
fato de que não necessariamente se valoriza no mercado local o 
título obtido fora”, analisou a doutora em psicologia e blogueira 
na área de educação internacional Andrea Tissenbaum. “Quem 
foi fazer mestrado no exterior já possui uma rede profissional no 
Brasil, então as dificuldades podem ser menores. Mas quem foi 
fazer graduação não chegou a formá-la, pois esteve fora justamen-
te na época em que todos estão criando a sua”, completou. 

Projeto ajudará estudante que terminou 
estudos no Canadá a encontrar trabalho
Project will help students who finished studies in 
Canada find a job

EM BUSCA DE 
UMA CARREIRA

LOOKING FOR A CAREER

por ESTELA CANGERANA
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After many months or years of studies in Canada, 
returning to Brazil can bring as many or even 
more surprises than when someone went abroad. 

The country one finds is no longer what it was when one 
left it, and the period to establish oneself professionally may 
be distressful. Where and how to use all that was learned 
abroad? Which path should be followed: an academic 
career, a corporate life or becoming an entrepreneur? Such 
issues were discussed during the afternoon of December 3, 
in the Canada-Brazil Alumni Career Workshop, at the 
Renaissance Hotel in São Paulo.

About 150 young people from all over Brazil, many of 
which just back in the country, took part in the discussions 
of the meeting organized by the Chamber of Commerce 
Brazil-Canada (CCBC), through its Education Committee, 
the Canadian Governamment in Brazil and the Alumni 
Canada-Brasil Network, sponsored by the Human 
Resources Consultancy, Career Center. The program 
was intensive, including orientation on the job market, 
career planning, personal statements and networking 
opportunities.

“There is always an impact upon the arrival of 
a qualified student. The country changed while the 
individual was abroad. There is also the fact that the 
local market does not necessarily value a degree obtained 
abroad, said the PhD holder in Psychology and blogger in 
the field of international education, Andrea Tissenbaum. 
“Those who went abroad to obtain a Master’s degree 
already had a professional network in Brazil, so difficulties 
could be minor, whereas individuals who went for an 
undergraduate degree may not have built such a network, 



Brasil – Canadá | 33 32 | 

EDUCAÇÃO
EDUCATION

Aumenta a dificuldade de alocação o fato de se tra-
tar, muitas vezes, de uma pessoa altamente qualificada, 
mas sem experiência no mercado. A dica para se inse-
rir, segundo a especialista, é investir em oportunidades 
de networking. “Eventos, como congressos e seminários, 
ou postagens profissionais nas redes sociais ajudam bas-
tante”, acrescentou a professora especializada na área 
da educação e membro da Rede Alumni Canada Brasil 
Maysa Brum. A rede reúne ex-estudantes e pesquisado-
res brasileiros que fizeram pelo menos parte de seus es-
tudos e/ou pesquisas no Canadá. 

Foi atrás desse tipo de informação que o casal de na-
morados Yule Silvino Capelle e Lucas Felipe Arronque, 
ambos estudantes do Centro Universitário FEI, em São 
Bernardo do Campo (SP), compareceu ao workshop em 
dezembro. Ela é estudante de engenharia química, ele, 
civil, e ambos passaram um ano e meio estudando e fa-
zendo estágio no Canadá através do Programa Ciência 
sem Fronteiras, do governo federal brasileiro. “Foi uma 

for the simple reason that the person was abroad at the 
time when everybody else was building their own network”, 
concluded Andrea.  

The difficulty to allocate a person increases due to the fact 
that quite often it is a highly qualified person who lacks 
market experience. The advice to fit in, according to the 
specialist, is to invest in networking opportunities.  “Events, 
such as congresses and seminars, or professional profiling in 
social networks help a lot”, added the professor specialized in 
the field of Education and member of the Alumni Canada-
Brazil Network, Maysa Brum. The network gathers former 
Brazilian students and researchers who did at least some of 
their studies and/or research in Canada. 

Yule Silvino Capelle and Lucas Felipe Arronque, both 
students at Centro Universitário FEI, in São Bernardo do 
Campo (State of São Paulo), were after this kind of information 
when they attended the workshop in December. Yule is studying 
to become a chemical engineer, and Lucas a civil engineer; both 
spent one and a half years studying and did an internship 
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Onde e como usar tudo que foi aprendido fora? Que caminho seguir: a carreira 
acadêmica, a vida corporativa ou empreender? Where and how to use all that was learned 
abroad? Which path should be followed: an academic career, a corporate life or becoming an 
entrepreneur?

Idiomas sem Fronteiras
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, assinou no final de novembro um acordo de cooperação técnica com o Languages Canada, para implementar ações do programa Idiomas sem 
Fronteiras nos dois países. A ideia é promover o avanço na aprendizagem das línguas inglesa e francesa no Brasil e da portuguesa no Canadá. O programa foi lançado em 2012 e já conta 
com a parceria de diversos países, com a promoção também de outras línguas. 
O Idioma sem Fronteiras pretende propiciar a inclusão de estudantes brasileiros sem proficiência em línguas estrangeiras para que possam estudar fora do Brasil por meio do Ciência sem 
Fronteiras. Desde sua criação, já foi ofertado 1 milhão de vagas pelo projeto.

experiência sensacional. E, agora, depois de a gente se 
formar, em 2016, a intenção é fazer também o mestrado 
no exterior”, disse Yule. “Esse workshop está justamente 
reforçando os nossos planos para o futuro e agregando 
ideias ao que pensamos”, completou Lucas.

Jovens como Yule e Lucas também podem ser benefi-
ciados por duas iniciativas lançadas durante o workshop. 
Na ocasião, o embaixador do Canadá no Brasil, Riccar-
do Savone, anunciou o programa Líderes em Educação 
Canadá-Brasil, que selecionará ex-alunos brasileiros de 
instituições canadenses para que possam compartilhar 
suas experiências em eventos oficiais e iniciativas pró-
prias, promovendo o ensino do país. Eles receberão trei-
namento e terão suporte institucional. “Serão como em-
baixadores da educação canadense”, afirmou Savone. 

Também foi anunciada a criação do Banco de Talen-
tos Canadá-Brasil, um projeto da CCBC. Ele funcionará 
como banco de currículos, em que os profissionais po-
dem se cadastrar gratuitamente, e que será consultado 
por empresas brasileiras e canadenses associadas da câma-
ra, interessadas nesse perfil de colaborador. “Essa iniciati-
va é parte da nossa preocupação de criar oportunidades 
para quem estudou no Canadá se colocar no mercado de 
trabalho”, explicou Paulo de Castro Reis, diretor de Rela-
ções Institucionais da CCBC. O cadastramento no Banco 
de Talentos poderá ser feito pelo portal da CCBC a partir 
do dia 15 de janeiro, no endereço www.ccbc.org.br. n

Languages without Borders
The minister of Education, Aloizio Mercadante, at the end of November signed a technical cooperation agreement with Languages Canada, to implement initiatives of the Languages without 
Borders program in both countries. The idea is to increase the learning of the English and French languages in Brazil and of Portuguese in Canada. The program was launched in 2012 and 
already includes partnerships with several countries, including the study of other languages. 
The Language without Borders program intends to include Brazilian students who are not proficient in foreign languages, to allow them to study abroad under the Science without Borders 
program. Since it started, the project has offered one million places so far.

program in Canada, under the Brazilian government’s Science 
without Borders Program. “It was a wonderful experience, and 
now, when we graduate in 2016, the idea is to also obtain the 
Master’s degree abroad”, says Yule. “This workshop is precisely 
reinforcing our plans for the future and adding new ideas to 
what we are thinking”, adds Lucas.

Young people like Yule and Lucas may also benefit from 
two initiatives presented during the workshop. On the 
occasion, the Canadian ambassador to Brazil, Riccardo 
Savone, announced the program Leaders in Education 
Canada-Brazil, which will invite former Brazilian students 
in Canadian institutions to share their experiences at 
official events and in initiatives of their own, promoting 
education in the country. They will be trained and will 
have institutional support. “They will be like ambassadors 
of Canadian education, stated Savone. 

Also announced was the creation of “Banco de Talentos 
Canadá-Brasil” (Canada-Brazil Talent Database), a CCBC 
project. It will be used as a résumé database, in which 
professionals can register at no cost, to be accessed by brasilian 
and canadian companies (members of the Chamber) interested 
in the profile of a given candidate. “This initiative is part of 
our concern to create opportunities for those who studied in 
Canada to find a job in Brazil”, explained Paulo de Castro 
Reis, CCBC’s director of Institutional Relations. Registration 
at the Talent Database can be made through the Chamber’s 
portal beginning on January 15, at address www.ccbc.org.br. n
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Empresas e entidades colhem 
bons resultados ao participar de 
missões comerciais no Canadá
Companies and entities reap good 
results by participating in trade 
missions to Canada

MOSTRAR 
PARA VENDER

SELLING BY SHOWING

O 
Canadá está entre as dez nações 
que mais importam mercadorias 
no mundo, segundo dados da Or-
ganização Mundial do Comércio 
(OMC). No ranking do Internatio-
nal Trade Centre (ITC), de 2014, o 

país também se destaca e é o 11º colocado. De olho 
na expressiva posição canadense, o Brasil vem traba-
lhando para aproveitar as oportunidades de negócios 
que ela pode gerar. 

O Brasil é apenas o 25º exportador mundial, e, para 
melhorar sua colocação, o governo anunciou o Plano 
Nacional de Exportações (PNE), incluindo o Canadá 
como um dos países prioritários. “O Canadá foi o 27º 
destino das exportações brasileiras em 2014”, destacou 
em entrevista à Brasil-Canadá o presidente da Agên-
cia Brasileira de Promoção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil), David Barioni Neto. A agência 

C anada is among the ten countries that most 
import goods in the world, according to data 
of the World Trade Organization (WTO). In 

the ranking presented by the International Trade Centre 
(ITC) of 2014, the country also stands-out occupying the 
11th position. With an eye on this outstanding Canadian 
ranking, Brazil is working to take advantage of the 
business opportunities that it may result. 

Brazil is only the 25th exporter in the world, and to im-
prove its ranking, the government announced the National 
Export Plan (“Plano Nacional de Exportações – PNE”), 
including Canada as one of the priority countries. “Cana-
da was the 27th destination country for Brazilian exports 
in 2014”, stated David Barioni Neto, the president of the 
Brazilian Trade and Investment Promotion Agency (“Apex-
Brasil”) for an interview in the Brasil-Canadá magazine. 
The Agency promotes Brazilian products and services by 
means of trade missions in the international market.

por FRANCIELLI REZENDE
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promove produtos e serviços brasileiros por meio de 
missões empresariais no mercado internacional.

Cumprindo sua missão primordial, de estimular o co-
mércio entre Brasil e Canadá, a CCBC mapeou os seto-
res mais promissores para ampliar as trocas comerciais 
e, entre outras iniciativas, vem desenvolvendo missões 
e rodadas de negócios responsáveis por aproximar em-
presas e efetivar contratos de exportação. Muitas dessas 
ações contam com o apoio da Apex-Brasil.

Bons resultados
Em 2014, a C-Pack Creative Packaging, fabricante de 

plásticos para embalagens, participou da missão comer-
cial do setor de utilidades domésticas (UD), que faz 
parte do projeto Doing Business in Canada, organizado 
pela CCBC, em parceria com a Think Plastic Brazil, do 
setor de plásticos, e a Apex-Brasil, para promover as em-
presas de plástico no mercado canadense. Na ocasião, 
mais de 20 companhias apresentaram seus produtos em 
Toronto e Montreal. 

“A nossa participação nessa missão foi fundamental 
para a reabertura dos negócios da C-Pack no mercado 
canadense”, ressalta Douglas de Lima, gerente de Co-
mércio Exterior da C-Pack. Lima explica ainda que, gra-
ças ao trabalho conjunto das entidades e de suas respec-
tivas áreas de inteligência comercial, a C-Pack iniciou 
uma prospecção de mercado e fechou contratos. 

“Identificamos potenciais clientes do nosso setor e, 
posteriormente, organizamos visitas presenciais. Toda 
a infraestrutura proporcionada pela missão nos deu 
condições para elaborar projetos e comercializar os 
nossos produtos”, diz Lima. Segundo o gerente, todo o 
trabalho desenvolvido durante a missão ajudou a con-
solidar a presença da C-Pack a médio e longo prazos 
no Canadá.

In complying with its essential role to develop trade be-
tween Brazil and Canada, CCBC has mapped the most 
promising industries to expand trade and, among other ini-
tiatives, has been undertaking trade missions and business 
rounds, which result in various meetings and the celebra-
tion of export contracts. Many of these actions are supported 
by Apex-Brasil.

Good results
In 2014, the company C-Pack Creative Packaging, the man-

ufacturer of plastics for packaging, participated in a trade mis-
sion in the housewares industry, which was part of the Doing 
Business in Canada project, organized by CCBC, in partner-
ship with the Think Plastic Brazil (plastics industry) and Apex-
Brasil, to promote plastics companies in the Canadian market. 
On that occasion, more than 20 companies presented their prod-
ucts in Toronto and Montreal. 

“Our participation in this mission was essential for resum-
ing C-Pack’s business activities in the Canadian market”, 
emphasizes Douglas de Lima, Foreign Trade manager at C-
Pack. Lima further states that thanks to the entities’ joint ef-
forts and their respective commercial intelligence departments, 
C-Pack began prospecting the market and closed deals. 

“We have identified potential clients in our industry and sub-
sequently organized business visits. The infrastructure provided 
by the trade mission enabled us to develop projects and to sell our 
products”, says Lima. According to the manager, all the work 
done during the mission helped to consolidate C-Pack’s presence 
in Canada in the medium and the long term.

Brazilian coffee 
Besides the housewares initiative, others that have produced 

significant results are the CCBC missions to promote Brazilian 
coffee in Canada, showing the huge potential yet to be explored 
by both sides. The “Associação dos Produtores de Cafés Especi-

Novos rumos para os negócios 
No Dia Internacional do Café, em 1º de outubro, a CCBC organizou rodadas de negócios, visitas a cafeterias e supermercados e conversas com consumidores de café na cidade de Montreal. 
A iniciativa fez parte da Segunda Missão Exportadora ao Canadá. A Kaphé, que produz grãos especiais em Guaxupé (MG) há 200 anos, participou da missão e percebeu o interesse pelos 
produtos que a empresa oferece. “Vimos grande potencial no mercado canadense”, diz Emanuel Valle Filho, um dos sócios da Kaphé. Há um ano a empresa foi além da negociação do café 
verde e passou a se dedicar à torrefação e a elaborar produtos com mais valor agregado. O objetivo agora é vender café torrado em grãos, moído e em cápsulas.

New business trends
On the International Coffee Day, October 1st, CCBC organized business rounds, visits to coffee shops and supermarkets, as well as conversations with coffee consumers in the city of Montreal. The initiative 
was part of the 2nd Brazilian Coffee Trade Mission. Kaphé, which for 200 years has produced special beans in Guaxupé (in the State of Minas Gerais), participated in the Mission and noticed the interest in 
the company products. “We saw a great potential in the Canadian market”, said one of the partners of Kaphé, Emanuel Valle Filho. One year ago, the company went beyond the production of green coffee 
and started to roast coffee and sell products of a higher aggregated value. The objective now is to sell roasted coffee beans, ground coffee and coffee pods.
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Café brasileiro 
Além da promoção de UD, outra iniciativa que tem 

dado resultados significativos são as missões da CCBC que 
promovem o café brasileiro no Canadá e demonstram o 
enorme potencial a ser explorado pelos dois lados. A As-
sociação dos Produtores de Cafés Especiais da Alta Mo-
giana (AMSC) participou da Missão de Café organizada 
em setembro de 2014. “O objetivo era conhecer de perto 
o potencial de consumo de cafés especiais do mercado 
canadense, bem como divulgar a região da Alta Mogia-
na”, comenta Patrícia Milan, superintendende da AMSC. 

A alta qualidade do café que a região produz lhe con-
feriu o Selo de Indicação de Procedência, o que tam-
bém contribuiu para os bons negócios no país, pois os 
apreciadores canadenses da bebida são exigentes e se 
preocupam, além da qualidade, com a origem do café. 

A presença na comitiva organizada pela CCBC foi a 
primeira investida da AMSC no mercado externo. “À 

ais da Alta Mogiana – AMSC” (The Association of Specialty 
Coffees Producers from Alta Mogiana) participated in the Coffee 
Mission organized in September of 2014. “The objective was to 
acquire in-depth knowledge about the consumption potential for 
specialty coffees in the Canadian market, as well as to spread in-
formation about the Alta Mogiana region”, comments Patrícia 
Milan, the AMSC superintendent. 

The high quality of the coffee produced in the region 
granted it the Seal of Origin, which also contributed to good 
business in the country. This is so because Canadian cof-
fee connoisseurs are demanding and concerned about the 
origin of the coffee, besides its quality. 

A AMSC participou da Missão de Café organizada pela CCBC; projeto Doing 
Business in Canada ajudou a consolidar a presença da C-Pack no Canadá. 
AMSC participated in the Coffee Mission organized by CCBC; Doing Business in 
Canada project helped to consolidate C-Pack’s presence in Canada 
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época, o selo estava em estruturação, mas seu conceito 
foi difundido junto às amostras de cafés verdes durante 
as rodadas de negociação organizadas pela CCBC em 
Montreal e Toronto. A aceitação foi muito boa, assim 
como os retornos posteriores foram bastante positivos, 
com destaque para a apreciação de aromas e sabores”, 
destaca Patrícia.

Neste ano, a AMSC concluiu a estruturação do selo, 
sempre em contato com agentes do Canadá, e rece-
beu visitas na sede, em Franca (SP). Uma delas foi 
de representantes da startup Orange Brown, que ad-
quiriu em setembro um lote de café especial de um 
produtor associado. 

“A participação na Missão de Café foi importante para 
constatar que há espaço a ser explorado no mercado 
canadense pelos cafés especiais brasileiros com garan-
tia de procedência e qualidade, mas as exigências desse 
consumidor demandam melhor preparo e estruturação 
por parte do fornecedor”, conclui Patrícia. n

The participation of AMSC in the trade mission organized 
by CCBC was its first step in the foreign market. “At the time, 
the seal had not yet been awarded, but its concept was presented 
together with samples of green coffees during the business rounds 
organized by CCBC in Montreal and Toronto. The acceptance 
was very good, as was the subsequent feedback, particularly on 
aromas and flavors”, emphasizes Milan.

This year, AMSC has concluded the seal awarding process, 
always in touch with Canadian agents, having also hosted 
visitors to its headquarters in Franca (in the State of São 
Paulo). One of the visits was from representatives of the Or-
ange Brown startup company, which bought a batch of spe-
cialty coffee from a member of the association last September. 

“The participation in the Coffee Mission was important to 
see that there is plenty of room to be explored in the Canadian 
market by Brazilian specialty coffees, that have guarantees 
of origin and quality, and that the consumer’s demands re-
quire better preparation and organization by the supplier”, 
concludes Milan. n
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MENTES 
BRILHANTES
Além de conquistar o Nobel de Física em 2015, o Canadá soma 
quase 20 laureados nas diferentes categorias da premiação
Besides winning the 2015 Nobel Prize in Physics, Canada totals almost 20 
prize winners  in different categories of the award

BRILLIANT MINDS

C
onhecido mundialmente por investir 
em educação, inovação e tecnologia, o 
Canadá figura também entre os países 
que mais receberam o Prêmio Nobel, 
prestigiada distinção internacional vol-
tada a reconhecer avanços científicos 

e culturais. Concedido anualmente desde o início do 
século passado por comitês suecos e noruegueses, o 
prêmio foi idealizado pelo inventor Alfred Nobel, que 
destinou parte de sua fortuna para recompensar pessoas 
que, de alguma forma, prestaram grandes serviços à hu-
manidade. Ao todo, 18 canadenses já foram laureados 
nas diferentes categorias da premiação, que abrange os 
campos de pesquisa em física, química, economia, me-
dicina, literatura e também ações pela paz.

O mais novo canadense a entrar para esse grupo foi o 
cientista Arthur McDonald, professor emérito na Universi-
dade de Queen’s, em Kingston, que ganhou o Nobel de Fí-
sica em 2015 ao lado do cientista japonês Takaaki Kajita, da 
Universidade de Tóquio. O prêmio foi entregue a eles por 
conta das descobertas sobre os neutrinos, um tipo de partí-
cula subatômica, também conhecida como “partícula fan-
tasma”. Os dois pesquisadores descobriram que, diferente-
mente do que se pensava, ela tem massa e pode mudar de 

Internationally acknowledged for investments in 
education, innovation and technology, Canada 
ranks among the most distinguished countries 

in the Nobel Prize awards, granted by the prestigious 
international institution that honors scientific and 
cultural progress. Annually granted since the beginning 
of the last century by Swedish and Norwegian 
committees, the prize was conceived by the inventor 
Alfred Nobel, who allotted a part of his fortune to gratify 
people who somehow provided Humanity with relevant 
services. In total, 18 Canadians were distinguished in the 
different categories of the awards, comprising the fields 
of research in Physics, Chemistry, Economics, Medicine, 
Literature, as well as initiatives for peace.

The most recent Canadian to join the group was the 
scientist Arthur McDonald, a professor emeritus at 
Queen’s University, in Kingston, who won the Nobel 
Prize in Physics in 2015, together with the Japanese 
scientist Takaaki Kajita, from the University of Tokyo. 
They were awarded the prize for their discoveries related 
to neutrinos, a type of subatomic particle, also known 
as the “ghost-particle”. The two researchers discovered 
that, contrary to what was generally believed, neutrinos 
have mass and can change their identity along the way 
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from the Sun to the Earth. It was a historical discovery 
in the field of Physics because it helped to consolidate the 
notion that the Standard Model, which is the basis for the 
current theory about particles, still needs adjustments. 

The history of Canadians with the Nobel Prize began 
a long time ago, when Frederick Grant Banting, a 
professor at the University of Toronto, won the Nobel 
Prize in Medicine, in 1923, together with the Scotsman 
John Macleod. At the time, both were acknowledged for 
discovering insulin. After Banting, the prize was only 
awarded to a Canadian again after more than two 
decades later, in 1949, when William Francis Giauque won 
the Nobel Prize in Chemistry for his contributions in the 
field of chemical thermodynamics, particularly related to  
substances at extremely low temperatures.

In the following years, these three categories – Chemistry, 
Physics and Medicine – were the ones that most awarded 
prizes to Canadians. Among the winners, one should 
highlight the physiologist Charles Huggins, who won the 
Nobel Prize for Medicine in 1966 for his discoveries related 
to the hormone treatment of prostate cancer; the biochemist 
Sidney Altman, who shared the Nobel Prize in Chemistry 
with Thomas Cech in 1989, for having discovered the 
catalytic properties of Ribonucleic Acid (RNA); and 
physicist Richard Edward Taylor, who won the Nobel 
Prize in Physics in 1990 for his pioneer investigations into 
the inelastic spreading of electrons onto protons.

In the 1990’s, three Canadians were awarded the 

identidade na trajetória do Sol para a Terra. Para o campo 
da física foi uma descoberta histórica, pois ajudou a conso-
lidar a noção de que o modelo-padrão que fundamenta a 
teoria vigente sobre partículas ainda precisa de ajustes. 

A história dos canadenses com o prêmio começou há 
bastante tempo, quando Frederick Grant Banting, pro-
fessor da Universidade de Toronto, ganhou o Nobel de 
Medicina, em 1923, ao lado do escocês John Macleod. 
Na época, ambos foram reconhecidos por descobrirem 
a insulina. Após Banting, o prêmio só foi entregue nova-
mente a um canadense mais de duas décadas depois, em 
1949, quando William Francis Giauque ganhou o Nobel 
de Química por suas contribuições no campo da termodi-
nâmica química, em particular sobre o comportamento 
das substâncias em temperaturas extremamente baixas.

Nos anos seguintes, essas três categorias – química, físi-
ca e medicina – foram as que mais renderam prêmios aos 
canadenses. Entre os vencedores, destacam-se o fisiologista 
Charles Huggins, que levou o Nobel de Medicina em 1966 
por conta de suas descobertas sobre o tratamento hormonal 
de câncer de próstata; o bioquímico Sidney Altman, que di-
vidiu o Nobel de Química com Thomas Cech em 1989, por 
descobrir as propriedades catalíticas do ácido ribonucleico; 

Dezoito canadenses já foram laureados nas diferentes categorias 
da premiação. 18 Canadians were distinguished in the different 
categories of the awards
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e o físico Richard Edward Taylor, que recebeu o Nobel de 
Física em 1990 pelas investigações pioneiras ligadas ao espa-
lhamento inelástico de elétrons sobre prótons.

Na década de 1990, três canadenses foram laureados 
com o prêmio em Economia. Em 1996 William Vickrey 
foi premiado por ter desenvolvido métodos de análise 
para problemas de informação assimétrica. No ano se-
guinte foi a vez de Myron Scholes ser reconhecido por 
suas pesquisas em economia financeira, o que gerou 
novos instrumentos para gestão de riscos. E, em 1999, 
Robert Mundell levou o prêmio por ter feito uma ex-
tensa análise da política monetária e fiscal sob diferen-
tes regimes cambiais.

Nas outras duas categorias restantes, Nobel de Literatu-
ra e Nobel da Paz, apesar do menor número de nomes, 
também é possível localizar personalidades canadenses. 
O historiador Lester Bowles Pearson, primeiro-ministro 
do Canadá entre 1963 e 1968, foi o único a receber o No-
bel da Paz. O prêmio foi concedido em 1957, por ter en-
viado uma força de emergência das Nações Unidas para 
amenizar os conflitos da Guerra de Suez (1956).

No campo da literatura, o primeiro autor canadense 
a ser laureado foi Saul Bellow, que ganhou o prêmio em 
1976. A conquista, porém, foi mais dos Estados Unidos 
que do Canadá, pois Bellow saiu de sua nação de origem 
ainda criança e se naturalizou cidadão estadunidense, 
sendo considerado um dos mestres da ficção e da prosa 
norte-americanas. No entanto, em 2013, a escritora Ali-
ce Munro consagrou definitivamente a literatura cana-
dense e, mais do que isso, foi a primeira mulher do país 
a receber um prêmio Nobel. n

Nobel Prize in Economics.  In 1996, William Vickrey was 
distinguished for having developed methods to analyze 
asymmetric information problems. The following year 
was the recognition of Myron Scholes for his research in 
financial economics, which generated new instruments for 
risk management. Then, in 1997, Robert Mundell won the 
prize for his far-reaching analysis of monetary and fiscal 
policy under different foreign exchange models.

In the other two categories, the Nobel Prize in Literature 
and the Nobel Peace Prize, although they comprise 
less names, one also finds Canadian personalities. The 
historian Lester Bowles Pearson, the Canadian Prime 
Minister from 1963 until 1968, was the only one to receive 
the Nobel Peace Prize. The award was granted in 1957, 
for having dispatched a United Nations Emergency Force 
to settle conflicts in the Suez Canal War (1956).

In the field of Literature, the first Canadian author 
to be honored was Saul Bellow, who won the prize in 
1976. However, the achievement was more to the credit 
of the United States rather than to Canada, because 
Bellow left his homeland when he was still a child and 
became a U.S. citizen, having stood-out as a master 
of North American fiction and prose. However, the 
novelist Alice Munro finally established Canadian 
Literature and, more importantly, became the first 
woman in the country to receive a Nobel Prize.n

Myron Scholes, Robert Mundell, Saul Bellow e Thomas Cech foram laureados 
com o Nobel. Myron Scholes, Robert Mundell, Saul Bellow and Thomas Cech 
were winners of the Nobel
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Três cidades canadenses estão entre as cinco com maior qualidade de vida no planeta
Three Canadian cities rank among the world’s five with the best quality of life

por ANA CLAUDIA MACHADO

ENTRE AS 
MELHORES

AMONG THE BEST

Linda vista de Vancouver. 
Beautiful view of Vancouver
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Três cidades canadenses estão entre as cinco com maior qualidade de vida no planeta
Three Canadian cities rank among the world’s five with the best quality of life

E
m um momento em que diversos pa-
íses tentam encontrar soluções para 
aumentar a segurança e o bem-estar de 
quem vive nas áreas urbanas, o Canadá 
tem três grandes cidades eleitas como 
as melhores do mundo para morar, de 

acordo com ranking da consultoria Economist Intelli-
gence Unit, divulgado recentemente. Segundo a unida-
de de pesquisas pertencente ao Grupo The Economist, 
Vancouver, Toronto e Calgary estão entre as cinco pri-
meiras da lista, atrás apenas da australiana Melbourne 
e da austríaca Viena, num total de 140 municípios. A 
título de comparação, apenas duas cidades brasileiras 
aparecem no levantamento, mas em posições bem bai-
xas: Rio de Janeiro (91º) e São Paulo (95º).

O estudo avaliou mais de 30 fatores a partir de pesquisas 
qualitativas e quantitativas, em cinco grandes categorias: 
estabilidade e segurança; serviços de assistência médica; 
cultura e meio ambiente; educação; e infraestrutura. 

A agitada Vancouver, por exemplo, considerada a ter-
ceira melhor cidade, alcançou notas máximas em cul-
tura e meio ambiente, saúde e educação. O resultado, 

At a time when several countries are trying to find 
solutions to increase the safety and well-being of 
people living in urban areas, Canada has three 

large cities rated as the best in the world to live in, according 
to a recently published survey of the consultancy Economist 
Intelligence Unit. This research unit, which belongs to The 
Economist Group, places Vancouver, Toronto and Calgary 
among the top five on the list, only behind Australian 
Melbourne and Austrian Vienna, among a total of 140 
municipalities. In comparison, only two Brazilian cities 
are listed in the survey, but in much lower positions: Rio de 
Janeiro (91st.) and São Paulo (95th.).

The survey assessed more than 30 factors in qualitative 
and quantitative surveys, divided into five major 
categories: stability and safety; healthcare services; culture 
and the environment; education and infrastructure.  

Hectic Vancouver, for example, considered the third best city, 
attained maximum scores in culture and the environment, 

Yonge-Dundas Square é uma praça comercial e pública, palco de eventos, e uma das 
principais atrações de Toronto. Yonge-Dundas Square is a commercial, and public 
square, hosts many events, and one of Toronto’s main attraction
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portanto, condiz com os investimentos da metrópole 
canadense, que conta ainda com um excelente sistema 
de transporte e um dos melhores níveis de segurança do 
mundo. Toronto aparece logo em seguida na lista, em 
quarto lugar, também com notas máximas em saúde e 
educação. Já a aconchegante Calgary ficou empatada na 
quinta posição com a cidade de Adelaide, na Austrália. 

Vancouver
Com ótimas opções de lazer ao ar livre, Vancouver é 

repleta de belas praias, parques gigantescos e montanhas 
exuberantes. A história local fica ainda mais incrível com 
visitas aos museus, principalmente o de antropologia, 
Museum of Anthropology (MOA), localizado no campus 
da Universidade de British Columbia, que ostenta um 
dos melhores acervos de arte dos povos nativos.

Toronto
Capital da província de Ontário, Toronto é a maior ci-

dade canadense e reserva diversos pontos turísticos para 
os seus visitantes, como a CN Tower, com mais de 553 
metros de altura. Assim como toda grande metrópole, 
possui uma gastronomia extremamente diversificada.

Outra pesquisa da The Economist Intelligence Unit 
também revela que Toronto oferece o melhor ambiente 
econômico para os jovens em um grupo de 35 cidades 
globais. O estudo analisou estatísticas de emprego e de 
crescimento, apoio de programas governamentais, qua-

health and education. Therefore, the result is consistent with 
investments in this Canadian metropolis, which also has an 
excellent transportation system and one of the best safety levels 
in the world. Toronto appears immediately next on the list, 
ranking in fourth place, also with maximum scores in health 
and education. In turn, cozy Calgary ranked fifth, together 
with the city of Adelaide, in Australia. 

Vancouver
With excellent open air leisure options, Vancouver has 

plenty of beautiful beaches, huge parks and exuberant 
mountains. The local history becomes even more 
impressive when visiting museums, mainly the Museum 
of Anthropology - MOA, located on the campus of the 
University of British Columbia, which has one of the best 
first nations art collections.

Toronto
The capital of the province of Ontario, Toronto is the 

largest Canadian city, with many interesting tourist 
attractions for its visitors, such as the CN Tower, more 
than 553 meters high. Like all big cities, Toronto has an 
extremely diversified gastronomy.

Another survey by The Economist Intelligence Unit 
showed that Toronto offers the best economic environment 
for young people, in a group of 35 global cities. This 
survey evaluated statistical data on employment and 
growth, government incentive programs, the quality of 

O Canadá está entre os cinco países mais felizes do mundo.  Canada is 
among the five happiest countries in the world

Destino certo para estudantes
A exemplo das cidades canadenses consideradas como as melhores do mundo, Montreal também possui grande destaque internacional 
quando o assunto é educação. Sede de várias das mais reconhecidas instituições acadêmicas, como a Universidade de Montreal e 
a McGill University, oferece as melhores condições de graduação para estrangeiros, segundo o estudo “Sea Turtle Index”, também 
desenvolvido pela consultoria The Economist Intelligence Unit. De acordo com o índice, o maior município da província de Quebec 
bateu outras 80 cidades em termos de retorno educacional (qualidade dos cursos vs. preços), retorno financeiro (investimentos e riscos 
econômicos), abertura do mercado de trabalho e experiência social.

The right destination for students
Like the Canadian cities considered the best in the world, Montreal also stands-out internationally when the issue is education. The host city to 
several of the most renowned academic institutions, such as Université de Montréal and McGill University, offers the best graduation conditions 
to foreigners, according to the study “Sea Turtle Index”, also developed by The Economist Intelligence Unit consultancy. According to this Index, 
the largest municipality in the province of Quebec beat 80 other cities in terms of educational return (quality of courses x prices), financial return 
(investments and economic risks), job market opportunities and social experience.
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lidade de instituições educacionais e oportunidades em-
presariais para pessoas entre 18 e 25 anos.

Calgary
Se a ideia for fugir um pouco da agitação urbana, 

Calgary é a cidade ideal para conhecer. Lá, no verão o tu-
rista tem a chance de participar de uma das maiores fes-
tas de rodeio do mundo, o Calgary Stampede, que atrai 
mais de 1 milhão de visitantes anualmente. n

educational institutions and entrepreneurial opportunities 
for people in the age bracket of 18 to 25 years.

Calgary
If the idea is to get away from urban hustle and bustle, 

Calgary is the ideal city to visit. There, in the summer tourists 
have the opportunity to participate in one of the world’s largest 
rodeo tournaments, the Calgary Stampede, which attracts more 
than one million visitors every year. n

Calgary: rio Bow parcialmente congelado em primeiro plano. 
Calgary: the partially frozen Bow River in the foreground

Terra de gente feliz
O Canadá tem ainda outro motivo para se orgulhar, pois está 
entre os cinco países mais felizes do mundo, segundo o relatório 
“World Happiness Report 2015”, levantamento realizado pela 
Sustainable Development Solutions Network (SDSN), iniciativa 
global das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável. 
Elaborado desde 2012 com o objetivo de tentar alertar os 
governos sobre a satisfação e o bem-estar da população, os 
principais fatores levados em conta no estudo são a expectativa 
de vida, a percepção da corrupção, a renda per capita, a 
generosidade das pessoas e a liberdade de escolhas.

A land of happy people
Canada has another reason of pride, given that it is among 
the five happiest countries in the world, according to the 
“World Happiness Report 2015”, a survey conducted by the 
Sustainable Development Solutions Network (SDSN), a global 
initiative of the United Nations for sustainable development. The 
survey has been conducted since 2012 to alert governments 
about the population’s satisfaction and well-being. The main 
factors considered in the study are life expectation, perception 
of corruption, per capita income, generosity of the people and 
freedom of choice.

TOP 5 – Melhores cidades 
1º Melbourne (Austrália)
2º Viena (Áustria)
3º Vancouver (Canadá)
4º Toronto (Canadá)
5º Calgary (Canadá) e Adelaide (Austrália)
(Fonte: Global Liveability Ranking 2015 – The Economist Intelligence Unit)

TOP 5 – Best cities 
1º Melbourne (Australia)
2º Vienna (Austria)
3º Vancouver (Canada)
4º Toronto (Canada)
5º Calgary (Canada) and Adelaide (Australia)
(Source: Global Liveability Ranking 2015 – The Economist Intelligence Unit)
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A t the end of March, a new survey will 
take place to update the number of cases 
and the amounts involved in arbitration 
proceedings in 2015, in Brazil’s main 

urban centers applying this alternative conflict solution 
method. Apparently, the data to be collected will again 
confirm the method’s growth trend in the last ten years, 
when the survey began to be conducted by the professor 
and attorney Selma Maria Ferreira Lemes. 

ARBITRAGEM EM CRESCIMENTO
Levantamento aponta para aumento de demanda e atesta a liderança do CAM-CCBC 
Survey shows increase in demand and confirms CAM-CCBC’s leadership 

ARBITRATION ON THE RISE

por Marcelo Couto

N
o final de março um novo levantamen-
to será feito para atualizar o número 
de casos e os valores envolvidos em 
procedimentos de arbitragem em 2015 
nos principais centros brasileiros que 
atuam com esse método alternativo de 

solução de conflitos. Ao que tudo indica, os dados a se-
rem apurados devem novamente confirmar a trajetória 
de crescimento que o método vem registrando há dez 
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In its previous edition the survey, called “Arbitration 
in Numbers and Values”, had shown that in the first 
semester of 2015 alone, 110 new cases were registered in 
the country’s five largest institutions: CAM-CCBC (which 
is the leader, both in the number of cases, as well as in the 
amounts involved), the Arbitration Center of AMCHAM 
and the Mediation, Conciliation and Arbitration Chamber 
of CIESP/FIESP, in São Paulo; the Arbitration Chamber of 
the Getúlio Vargas Foundation, in Rio de Janeiro; and the 
Brasil - Entrepreneurial Arbitration Chamber (CAMARB), 

anos, quando a pesquisa começou a ser feita pela profes-
sora e advogada Selma Maria Ferreira Lemes. 

Em sua edição anterior, a pesquisa intitulada “Arbitra-
gem em Números e Valores” havia revelado que somen-
te no primeiro semestre de 2015 foram protocolados 
110 novos casos nas cinco maiores instituições do País: o 
CAM-CCBC (que mantém a liderança tanto em número 
de casos quanto em valores em disputa), o Centro de 
Arbitragem da Amcham e a  Câmara de Mediação, Con-
ciliação e Arbitragem do Ciesp/Fiesp, em São Paulo; a 
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of Belo Horizonte. Together, the cases under analysis in 
these institutions total R$ 4.864 billion.

“In the last 10 years growth was impressive”, 
emphasizes the researcher. She shows that, in a decade, 
1,052 arbitrations initiated in the assessed institutions 
involved dispute amounts of almost R$ 29 billion. To 
have an idea about this growth, in 2005 the 21 cases 
initiated totaled R$ 250 million, while the 202 cases 
initiated in 2014 exceeded R$ 10 billion. 

“From 2013 to 2014 the figures more than doubled, 
with the amounts under dispute increasing by two and 
a half times, although the number of arbitration cases 
increased by 11.6%”, states the researcher. In other 
words: not only the number of cases is increasing, but 
more importantly, so are the total dispute amounts. This 
appears to imply that parties involved in high-complexity 
contracts and high amounts have acknowledged 
arbitration as an efficient means to resolve disputes. 

The researcher emphasizes the figures, stating that 
although they do not comprise all arbitration institutions 

Professora e advogada Selma Maria Ferreira Lemes conduz pesquisa 
há dez anos sobre o número de casos e os valores envolvidos em 
procedimentos de arbitragem. Professor and attorney Selma Maria 
Ferreira Lemes for ten years has conducted surveys about the number of 
cases and the amounts involved in arbitration proceedings

Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, do 
Rio de Janeiro; e a Câmara de Arbitragem Empresarial 
– Brasil (Camarb), de Belo Horizonte. Juntos, os proces-
sos a cargo dessas instituições somam R$ 4,864 bilhões.

“Nesses últimos dez anos a evolução foi enorme”, en-
fatiza a pesquisadora. Ela aponta que, em uma década, 
1.052 arbitragens foram iniciadas nas entidades avalia-
das, envolvendo quase R$ 29 bilhões em disputa. Para se 
ter ideia do crescimento, em 2005 os 21 casos iniciados 
não chegavam a envolver R$ 250 milhões, enquanto em 
2014 o montante dos 202 casos iniciados ultrapassava a 
casa dos R$ 10 bilhões. 

“Entre 2013 e 2014 os números mais que dobraram, 
com aumento de duas vezes e meia dos valores em dis-
puta, embora os casos de arbitragens iniciados tenham 
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in operation in Brazil they do reflect the general trend. 
The selection of the entities considers the weight of each 
one in the market. “The group of entities surveyed is 
periodically reassessed and therefore, since 2014, I 
began to monitor the cases under the responsibility of the 
Market Arbitration Chamber (Câmara de Arbitragem do 
Mercado), of BM&FBovespa, with data dating back to 
2010”, says Lemes. 

Consolidated leadership
The biannual survey conducted by the professor is 

currently the main growth indicator of arbitration in 
Brazil and it confirms CAM-CCBC’s leadership. Besides 
handling most of the cases and involving the highest 
amounts (see the table below), the entity has the highest 

Pesquisa semestral é hoje o principal indicador do crescimento da 
arbitragem no Brasil e confirma a liderança do CAM-CCBC. Biannual survey 
nowadays is the main indicator of growth of arbitration in Brazil and confirms 

CAM-CCBC’s leadership

crescido 11,6%”, afirma a pesquisadora. Em outras pa-
lavras: não apenas o número de casos está aumentando,  
mas, sobretudo, os valores totais em disputa. Isso sugere 
que as partes envolvidas em contratos de alta complexi-
dade e de valores elevados têm reconhecido na arbitra-
gem uma forma eficiente de resolver disputas. 

A pesquisadora enfatiza que os números, embora não 
contemplem todas as instituições de arbitragem em ope-
ração no Brasil, refletem a tendência geral. A seleção 
das entidades considera o peso de cada uma no merca-
do. “O rol de entidades pesquisadas é reavaliado perio-
dicamente, por isso, desde 2014 passei a monitorar os 
casos a cargo da Câmara de Arbitragem do Mercado, da 
BM&FBovespa, com dados retroagindo a 2010”, afirma. 

Liderança consolidada
A pesquisa semestral conduzida pela professora é hoje 

o principal indicador do crescimento da arbitragem no 
Brasil e confirma a liderança do CAM-CCBC. Além de res-
ponder pelo maior número de casos e pela maior soma 
de valores envolvidos (acompanhe o quadro abaixo), a 
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entidade registra o maior número de arbitragens em an-
damento. Entre os procedimentos em curso, as principais 
questões em discussão referem-se a matérias societárias, 
questões advindas de contratos empresariais e controvér-
sias nas áreas de construção civil e energia, nessa ordem. 

Os dados completos de 2015, a serem remetidos pelo 
CAM-CCBC para a próxima edição da pesquisa, devem 
confirmar a força do Centro no cenário da arbitragem 
nacional e mundial. Ao todo foram protocolados nesse 
último ano 112 novos procedimentos, com valores 
da ordem de R$ 6,5 bilhões. Até dezembro, o total 
de casos em andamento chegava a 212, correspon-
dendo a R$ 12 bilhões em disputa. 

“A evolução da arbitragem e a liderança conquistada 
pelo nosso centro nos orgulham muito, pois são fruto 
de um pioneirismo de 35 anos de história e dos fortes 
investimentos que temos feito para oferecer a melhor 
infraestrutura que se pode encontrar no mercado, além 
de modernos procedimentos e de um time da mais alta 
competência técnica”, afirma o Presidente do CAM-
-CCBC, Carlos Forbes. “Buscamos estar sempre prepara-
dos para fazer frente à demanda e, sobretudo, ao poten-
cial que o instituto da arbitragem apresenta em nosso 
país e no mundo”, acrescenta.

Boas perspectivas
A expectativa do Presidente é que os métodos alterna-

tivos de solução de conflitos continuem crescendo nos 
próximos anos, especialmente em decorrência da difusão 
do conhecimento sobre as suas vantagens econômicas e 
operacionais e do contínuo aperfeiçoamento dos marcos 
legais que os respaldam, como foi o caso da reforma da 

number of cases in process.  Of the cases under analysis, 
the main issues being discussed refer to corporate 
ownership, commercial contract-related issues and 
controversies in the fields of civil construction and energy, 
in that order. 

Complete data of 2015, to be supplied by CAM-CCBC 
for the survey’s next edition, will probably attest CAM’s 
strength in local and international arbitration. In total, 
last year 112 new cases were registered, involving an 
amount of R$ 6.5 millions. Until December, the total 
number of cases in process totaled 212, with an amount 
of R$ 12 million under dispute. 

“We are very proud of the development of arbitration 
and the leadership achieved by our arbitration center, since 
they result from the pioneership in our 35-year history 
and the very significant investments made to offer the 
best infrastructure available in the market, together with 
up-to-date procedures and the best team available in terms 
of technical competence”, says CAM-CCBC’s president, 
Carlos Forbes. “We seek to always be prepared to meet the 
demand and, more importantly, the potential inherent to 
arbitration in our country and in the world”, adds Forbes.

Good perspectives
The president’s expectation is that the alternative 

conflict solution methods will continue to expand in 
the years to come, particularly due to the spreading of 
the knowledge about their economic and operational 
advantages and the continuous improvement of the 
sustaining legislation, as was the case of the reformation 
of the Arbitration Law (nr. 13,129) and the Mediation 
Law (nr. 13,140), both passed in 2015, in addition to 

Atuação destacada / Outstanding performance
Participação 
do CAM-CCBC
Participation of CAM-CCBC

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nº de casos novos
Nr. of New Cases

29% 33% 30% 35% 37% 39% 52% 45% 50% 47%

Valores em disputa
Amounts involved

21% 3% 33% 27% 67% 22% 43% 54% 62% 71%
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the new Code of Civil Procedure (CCP) that comes into 
effect next March.

Incidentally, the new CCP reinforces arbitration when 
it confirms it as the competent jurisdiction to resolve out-
of-court disputes endorsed by the State, supporting the 
combination of the Brazilian legal system (governed by 
the CCP) with another system – arbitration (Arbitration 
Law), allowing for cooperation between the two. Another 
important aspect of the reformation is the clear provision 
that the Public Administration is a participant in 
arbitration proceedings, further contributing to the 
dissemination of the method and to celerity in conflict 
resolutions.

“At the same time in which we bet on the improvement 
of our services, we are engaged to bring about the 
increasing use of controversy solution methods by 
everybody”, stresses the president. According to him, the 
adoption of arbitration will continue to increase to the 
extent that more entrepreneurs will become aware of the 
efficiency and celerity that arbitration makes possible, to 
the benefit of business, of the parties involved and to the 
functioning of the economy in the broadest sense. n

O CAM-CCBC agora colhe os frutos da iniciativa visioná-
ria de seus fundadores (eles criaram o centro em 1979), dos 
fortes investimentos em infraestrutura (o moderno Hearing 
Center é um exemplo), da formação de um time de primeira 
(tanto de colaboradores administrativos quanto do corpo 
técnico e do quadro de árbitros) e das inúmeras ações para 
a capacitação de jovens arbitralistas, sem contar a dissemi-
nação de informações técnicas e a divulgação dos serviços 
prestados por meio da participação e organização de eventos 
no Brasil e no exterior.

Tamanho tem sido o reconhecimento conquistado ao longo 
dos últimos anos que o regulamento do CAM-CCBC servirá 
de base para as discussões do Vis Moot 2017, em Viena 
(Áustria). Trata-se da maior competição internacional de 
arbitragem, da qual participam estudantes de direito das 
mais prestigiadas universidades do mundo.

CAM-CCBC is currently reaping the fruits of the 
visionary initiative of its founders (they created CAM in 
1979), of the high investments made in infrastructure (the 
modern Hearing Center is an example), the building-up of a 
top-class staff (administrative personnel, as well as the tech-
nical body and the arbitrators) and the several initiatives to 
qualify young arbitration professionals, not to mention the 
dissemination of technical information and the information 
on services rendered, by participating in and organizing 
events in Brazil and abroad.

The recognition of its role in recent years has been so 
extraordinary that the CAM-CCBC set of rules will be the 
basis for the Vis Moot 2017 discussions in Vienna (Aus-
tria). This is the world’s largest arbitration competition, in 
which law students of the most prestigious universities in 
the world participate.

Sintonia com o mercado Tuned to the market

Lei de Arbitragem (nº 13.129) e da Lei de Mediação (nº 
13.140), ambas de 2015, além do novo Código de Proces-
so Civil (CPC), que começa a vigorar agora em março.

A propósito, o novo CPC prestigia a arbitragem ao con-
firmá-la como jurisdição competente para resolver dis-
putas extrajudiciais com respaldo do Estado, reforçando 
que o sistema jurídico brasileiro comporta uma jurisdição 
estatal (regulada pelo CPC) e outra arbitral (Lei de Arbi-
tragem), com possibilidade de cooperação entre ambas. 
Outro aspecto importante nas reformas é a clara previsão 
de a administração pública participar de procedimentos 
arbitrais, contribuindo ainda mais para o crescimento do 
método e a celeridade na resolução de conflitos.

“Ao mesmo tempo em que apostamos na melhoria dos 
nossos serviços, nos empenhamos para que os métodos 
de solução de controvérsias sejam cada vez utilizados 
por todos”, ressalta o Presidente. Segundo ele, a adoção 
da arbitragem seguirá crescendo à medida que mais em-
presários se derem conta da eficiência e celeridade que 
o instituto proporciona, beneficiando o resultado dos 
negócios, a relação entre as partes e o funcionamento 
da economia em um sentido mais amplo. n
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A 
lei brasileira estava em descompasso 
com a evolução da mediação e da ar-
bitragem. Felizmente, ao menos a aca-
demia e a prática desses mecanismos 
buscam andar de mãos dadas, como 
se observa no crescente aumento na 

adoção das vias consensuais e da arbitragem, bem como 
na melhora dos profissionais dessas áreas.

Essa defasagem legislativa, todavia, está se alterando. 
Em um curto espaço de tempo, presenciou-se a criação 
ou a atualização das principais fontes normativas re-

B razilian law was outdated with respect to the 
development of mediation and arbitration. 
Luckily, at least the academic world and the 
praxis of those instruments are evolving hand-

in-hand, as one can see in the growing number of cases in 
which the consensus-building and arbitration options are 
being used, as well as in the improvement of professionals 
who perform in those fields.

This legislative discrepancy, however, is changing. 
Over a short period of time, what happened was the 
creation or the updating of the main norms applicable to 

Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes e Paulo Henrique Raiol Ostia*

UM NOVO OLHAR SOBRE A    MEDIAÇÃO E A ARBITRAGEM
A NEW LOOK AT MEDIATION AND ARBITRATION
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lativas à mediação e à arbitragem: em março de 2015, 
houve a publicação do novo Código de Processo Civil 
(CPC), em maio, da revisão da Lei de Arbitragem e, em 
junho, da Lei de Mediação.

Essas novidades não se deram, por óbvio, de um 
dia para o outro. São fruto de preocupações cotidia-
nas com processos eficientes e efetivos e com o trata-
mento adequado de conflitos cada vez mais complexos 
e diversificados.

É importante notar, paralelamente às relevantes 
atualizações técnicas trazidas pelas novas leis, a ado-

mediation and arbitration: in March 2015, the new Code 
of Civil Procedure was published, followed by the revised 
Arbitration Law in May, and the Mediation Law in June.

Obviously, such innovations did not occur from 
one day to the next. They are the result of everyday 
concerns about efficient and effective proceedings and the 
appropriate handling of increasingly more complex and 
diversified conflicts.

It is important to understand that in parallel to 
relevant technical updates that come with new laws, the 
adoption of a new perspective concerning mediation and 

UM NOVO OLHAR SOBRE A    MEDIAÇÃO E A ARBITRAGEM
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ção de uma nova perspectiva em relação à mediação 
e à arbitragem.

A despeito dos quase 100 milhões de processos judi-
ciais, difunde-se o pensamento de que a mediação e a 
arbitragem não devem ser vistas como “tábua de salva-
ção” da crise do Judiciário, nem como Justiça de segun-
da linha. Esses mecanismos devem, sim, ser vistos como 
a opção mais adequada para a solução de conflitos cujas 
características fazem deles o melhor caminho.

Enquanto pode-se afirmar que a doutrina americana 
já superou a visão das ADRs –  Alternative Dispute Re-
solutions – como vias alternativas, passando a adotar o 
entendimento da existência de um leque de mecanis-
mos potencialmente adequados para o tratamento de 
conflitos – Adequate Dispute Resolution –, o Brasil ain-
da se encontra em fase de transição. Felizmente, as men-
cionadas atualizações legislativas, ainda que passíveis de 
eventuais críticas, mostram-se como passos significativos 
nesse processo, pois têm o condão de influenciar tanto 
a prática forense como o ensino jurídico.

Essa nova postura é observada, por exemplo, no novo 
CPC, que equipara ao processo judicial a mediação e a 
arbitragem como possíveis vias de solução de conflito.

O legislador também aproveitou práticas corriqueiras 
da arbitragem no processo judicial. Ao buscar a adequa-
ção no tratamento dos conflitos, o novo CPC permite 
que as partes convencionem mudanças no procedimen-
to para melhor ajustá-lo às especificidades da causa e do 
interesse das partes.

Por mais que os negócios processuais não sejam novida-
de e existam céticos quanto à sua efetiva aplicação no pro-
cesso judicial, é uma prática ampla e exitosa nas arbitra-
gens. Além das já habituais cláusulas de eleição de foro, o 
novo CPC traz expressamente a possibilidade de as partes 
estipularem o calendário para as práticas processuais.

Essa nova postura do legislador em relação à media-
ção e à arbitragem é um feliz avanço e também sinaliza 
ao profissional do direito a necessidade de conhecer as 
ferramentas disponíveis e suas peculiaridades para ade-
quadamente aplicá-las. n

arbitration takes place.
Notwithstanding almost 100 million lawsuits in 

progress, mediation and arbitration should not be seen as 
lifesavers for the crisis in the Judiciary, nor as a secondary 
Justice system. Such mechanisms should in fact be seen as 
options to resolve conflicts, whose characteristics often set 
the stage for their being the more adequate alternative in 
any given conflict resolution.

The American doctrine has evolved to the point 
of no longer considering ADRs (Alternative Dispute 
Resolutions) as alternative means, instead adopting 
the viewpoint that there is a range of potentially 
appropriate mechanisms to handle conflicts (Adequate 
Dispute Resolutions). Brazil, however, is still in a 
transition phase. Luckily, the above mentioned legislative 
updates, notwithstanding possible criticism, stand-out 
as significant steps in this process, which is already 
influencing Court praxis and legal education.

This new attitude can be observed, for example, in the 
new Code of Civil Procedure, which equals due process 
of law to mediation and arbitration as possible means of 
conflict resolution.

Legislators also incorporated common arbitration 
practices to due process of the law. While looking for 
the adequate handling of conflicts, the new Code of 
Civil Procedure allows parties to agree on changes to 
the procedure, to better adapt it to specific scenarios of a 
lawsuit and to the interest of the parties. 

Even though procedural practices are not new and 
notwithstanding the fact that some people are skeptical 
about applying them to the legal process, they are widely 
and successfully used in arbitration. Apart from the usual 
clauses, such as setting the jurisdiction, the new Code 
expressly offers parties the possibility to set the timeline for 
procedural practices.

This new atitude on the part of legislators in relation 
to mediation and arbitration is a positive step forward 
and shows law professionals the need to understand 
the available tools and their peculiarities,  to be able to 
adequately use them. n

*Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes, presidente do CAM-CCBC, e Paulo 
Henrique Raiol Ostia, secretário executivo adjunto do CAM-CCBC
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* Rating Global A++ (A.M. Best)

http://www.tokiomarine.com.br


Brasil – Canadá | 57 56 | 

DENTRO
FIQUE POR STAY TUNED

A promulgação do novo Código de Processo Civil, a reforma da Lei de Arbitragem e a publicação da Lei de Mediação trouxeram 
importantes avanços aos métodos de resolução de conflitos no Brasil em 2015. Para manter os seus procedimentos alinhados às 
mais recentes mudanças legais, o CAM-CCBC editou resoluções e está revisando seu regimento de mediação. Antes mesmo de 
passar a vigorar o novo Código de Processo Civil (o que acontece em março), a instituição já distribuiu a sua primeira carta arbitral. 
A expectativa é de aumento no número de procedimentos recebidos pelo CAM-CCBC em 2016.
The enactment of the new Civil Procedure Code, the reform of the Arbitration Law and the publication of the Mediation Law brought 
about important developments in the dispute resolution methods in Brazil in 2015. So as to maintain its procedures in line with the most 
recent legal alterations, CAM-CCBC edited resolutions and is revising the mediation bylaws. Even before the Civil Procedure Code is in 
effect (which will happen next March), the institution has already distributed its first Arbitral Letter. An increase in the number of cases 
received by CAM-CCBC is expected in 2016.

Excelência nos serviços prestados
Excellent services providers

Todos os anos, o CAM-CCBC realiza o seu tradicional jantar em homenagem aos árbitros, para promover a integração entre os 
profissionais da instituição. Desta vez, o evento ocorreu em 4 de dezembro, no Hotel Unique, em São Paulo.
CAM-CCBC holds its traditional yearly dinner to honor the arbitrators and to promote integration among the professionals of the 
institution.  Last year the event was on December 4th at the Unique Hotel in São Paulo.

Jantar de confraternização
Celebration dinner

FO
TO

S
: F

LÁ
V

IO
 G

U
A

R
N

IE
R

I



Brasil – Canadá | 57 56 | 

ARBITRATION AND MEDIATION

&MEDIAÇÃO
ARBITRAGEM

Arbitragem e 
processo civil
Arbitration and civil 
procedure
O 1º Congresso Internacional de 
Arbitragem promovido pelo Centro 
Brasileiro de Mediação e Arbitragem 
(CBMA), realizado em dezembro 
passado no Rio de Janeiro, contou 
com a participação do CAM-CCBC. 
Na ocasião, o presidente Carlos 
Forbes (foto) falou sobre questões que 
envolvem a arbitragem e o processo 
civil, abordando temas como a penhora 
e a exibição de documentos. 
The First International Arbitration 
Congress promoted by the Brazilian 
Center of Mediation and Arbitration 
(CBMA), held last December in Rio de 
Janeiro, had the participation of CAM-
CCBC. On that occasion, president 
Carlos Forbes addressed issues involving 
Arbitration and the Civil Procedure, 
including subjects such as seizure of 
property and document presentation.

O Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil (IMAB) promove até 3 de fevereiro mais 
uma edição do curso de capacitação de mediadores, realizado na sede do CAM-CCBC. 
O programa, coordenado pelo especialista Adolfo Braga Neto, foi concebido para 
preparar profissionais interessados em atuar na solução de conflitos empresariais.
The Institute of Arbitration and Mediation in Brazil (IMAB) promotes until February 3rd 
another edition of the mediator qualification course, held at the main offices of CAM-CCBC.  
The program, coordinated by the specialist Adolfo Braga Neto, was conceived to prepare 
professional interested in performing in the areas of corporate conflict solution.

O CAM-CCBC organizou um road show no Canadá e nos Estados Unidos em novembro. 
O presidente Carlos Forbes, a subsecretária-geral adjunta Caroline Costa e o vice-
presidente da instituição, Maurício Gomm, participaram de reuniões e demonstraram a 
capacidade do CAM-CCBC em administrar arbitragens internacionais, dando ênfase ao 
regulamento da instituição, à lei de arbitragem e ao Poder Judiciário brasileiro. 
CAM-CCBC organized a road show in Canada and in the USA last November.  President 
Carlos Forbes, the assistant subsecretary general Caroline Costa and Mauricio Gomm, 
the vice-president of the institution, participated in meetings and demonstrated that CAM-
CCBC is capable of administrating international arbitrations, emphasizing the institution´s 
regulations, the arbitration law and the Brazilian Judiciary.

O CAM-CCBC patrocinou as comemorações alusivas aos 20 anos da lei brasileira de 
arbitragem, promovidas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
no início de dezembro em Brasília. Na ocasião foi lançado o livro Os 20 anos da lei 
brasileira de arbitragem, de especialistas como Asdrubal Nascimbeni, Francisco Maia 
Neto, Joaquim Paiva Muniz e Ricardo Ranzolin.
CAM-CCBC has sponsored the celebrations for the 20 years of the Brazilian Arbitration 
Law, promoted by the Federal Council of the Brazilian Bar Association (“OAB”) early last 
December in Brasilia. On that occasion the book. “The 20 years of the Brazilian Arbitration 
Law” was launched, written by the specialists Asdrubal Nascimbeni, Francisco Maia Neto, 
Joaquim Paiva Muniz and Ricardo Ranzolin.

O CAM-CCBC patrocinou a IV Cúpula Justina – O Judiciário e os Interesses Vitais da Nação Brasileira, evento realizado em 
dezembro no Rio de Janeiro e que aprofundou discussões sobre as inovações introduzidas pelo novo Código de Processo Civil. 
Também estiveram em pauta as ações do Judiciário para disseminar o conhecimento sobre métodos alternativos de resolver disputas. 
CAM-CCBC sponsored the “Fourth Justine Summit – the Judiciary and the Vital Interests of the Brazilian Nation”, an event held last 
December in Rio de Janeiro, which staged in-depth discussions about the innovations introduced by the new Civil Procedure Code.  
Also in the agenda were the Judiciary acts to spread the knowledge about alternative methods for dispute resolutions.

Prontos para mediar
Ready to mediate

Internacionalização do CAM
CAM´s internationalization

20 anos de progresso
Twenty years of progress

Reflexos do Novo CPC
Repercussion of the New CPC (Civil Procedure Code)
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2 a 6 de fevereiro, Toronto February 2 to 6
Pharmacy U Toronto

Indústria farmacêutica|Pharmaceutical industry 

17 a 21 de fevereiro Vancouver 
February 17 to 21

B.C. Home & Garden Show
Jardinagem|Gardening 

2 a 4 de março, Vancouver March 2 to 4
Globe

Tecnologias ambientais| Environmental technologies 

6 a 9 de março, Toronto March 6 to 9
PDAC International Convention

Exploração mineral| Mineral exploration  

20 a 23 de março, Montreal  March 20 to 23
Quebec/Spring Gift Fair

Presentes e artigos para o lar| Gifts and household articles 

22 a 24 de março, Toronto March 22 to 24
Fabtech

Metalurgia| Metallurgy 

13 a 15 de abril, Montreal April 13 to 15
Sial Canada

Alimento| Foods 

27 a 30 de janeiro, São Paulo January 27 to 30
Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP

Odontologia | International Dentistry Congress

28 a 31 de janeiro, Rio de Janeiro January 28 to 31
Salão Moto Brasil

Motocicletas| Motorcycle Exhibit

1º a 5 de fevereiro, Cascavel (PR) February 1 to 5
Show Rural Coopavel

Agronegócio| Agribusiness Show 

16 a 19 de fevereiro, Serra (ES) February 16 to 19
Vitória Stone Fair

Rochas ornamentais|Ornamental stones 

16 a 19 de fevereiro, São Paulo February 16 to 19
Abimad

Móveis, alta decoração|Furniture, high-class decoration 

29 de fevereiro a 3 de março, São Paulo
 February 29 to March 3

Gift Fair Brazilian International
Presentes e utilidades domésticas|Gifts and houseware

15 a 17 de março, São Paulo March 15 to 17
ISC Brasil 

Segurança|Security 

20 a 22 de março, São Paulo March 20 to 22
Canada Brazil Education Forum 

Língua e educação|Language and education  

29 a 31 de março, São Paulo March 29 to 31
Brasil Road Expo

Vias e rodovias| Roads and highways

5 a 7 de abril, São Paulo April 5 to 7
Intermodal South America

Comércio exterior, logística e transportes
Foreign trade, logistics and transportation 

AGENDA
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O BANCO DE TALENTOS CANADÁ-BRASIL 
É A NOVA FERRAMENTA DA CCBC PARA CRIAR MAIORES 

OPORTUNIDADES  PARA QUEM RETORNOU DE UMA 

TEMPORADA DE ESTUDOS NO CANADÁ, E CONTRIBUIR 

PARA SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

INSCREVA-SE NO SITE W W W. C C B C .O RG . B R  

http://www.ccbc.org.br
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http://www.keepexploring.com.br
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