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No seu próximo embarque,
confie sua carga com quem realmente 

entende de logística.

Rapidez - Excelência - Segurança - Confiabilidade

Atuando no mercado de logística há mais de 15 anos, e considerada como referência no 
comércio Brasil-Canadá, a MELLOHAWK Logistics é um agente de cargas internacional 

com sua matriz localizada na Grande Toronto (CA) e filial em Miami (US).  Resolução de 
problemas, cargas complicadas e carregamentos que requisitam tratamento especial, são 

nossas especialidades. Faça um orçamento conosco.

http://www.mellohawk.com
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A survey by the Ministry of Mines and Energy shows that 42% 
of the Brazilian energy matrix come from renewable sources 
and that this percentage reaches 84% when considering only 
the generation of electricity. This is a comfortable scenario in 
comparison with the world average, but the country could 

better use its qualification to produce clean energy by expanding the use 
mainly of biodiesel and energy obtained from wind and solar sources. The 
production of clean energy attracts the interest of international investors, 
such as Canadian Solar, the company that will start to manufacture 
photovoltaic panels in Brazil. The promising business in this field is the 
focus of the cover story. Also in this edition, we emphasize the Canada Day 
celebrations, which this time included a solemn session in the Brazilian 
National Congress. This year stands for the 150 years of trade relations 
between Brazil and Canada. At the event in Brasília, the ties between the 
two countries were remembered, as well as the great business potential yet 
unexplored in several fields. We invite you to see the interview with the 
Canadian Consul-General in Rio de Janeiro, Sanjeev Chowdhury. He is the 
diplomat that for the longest time has led the consular corps in that city. In 
2014, when his regular initial three-year mandate would have ended, he was 
assigned to stay-on in the post for two more years, to follow the preparations 
and lead Canada’s local representation during the Olympic and Paralympic 
Games of 2016, events that right now place us in the spotlight of world 
attention. Enjoy the worthwhile reading!
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L evantamento do Ministério de Mi-
nas e Energia aponta que 42% da 
matriz energética brasileira provém 
de fontes renováveis e que o per-
centual chega a 84% se for consi-

derada apenas a geração de eletricidade. Tra-
ta-se de uma boa situação na comparação com 
a média mundial, mas o País pode aproveitar 
mais a vocação para produzir energia limpa, 
ampliando a utilização principalmente do bio-
diesel e das fontes eólica e solar, o que atrai o 
interesse de investidores internacionais, como 
a Canadian Solar, companhia que começará 
a produzir painéis fotovoltaicos no Brasil. Os 
promissores negócios nessa área são o tema da 
reportagem de capa.
Também destacamos nesta edição as celebra-
ções do Canada Day, que desta vez contou com 
uma sessão solene no Congresso Nacional bra-
sileiro. Este ano marca 150 anos das relações 
comerciais entre Brasil e Canadá. No evento em 
Brasília foram lembrados os laços entre os dois 
países e, também, o grande potencial de negó-
cios ainda inexplorado em diversas áreas.
Convidamos você a acompanhar a entrevista com 
o cônsul-geral do Canadá no Rio de Janeiro, San-
jeev Chowdhury. Ele é o diplomata que há mais 
tempo comanda o corpo consular instalado na 
capital fluminense. Em 2014, quando venceria o 
seu mandato inicial de três anos, foi designado 
a permanecer no cargo por mais dois anos para 
acompanhar os preparativos e comandar a repre-
sentação local do país durante os Jogos Olímpi-
cos e Paralímpicos de 2016, eventos que neste 
momento nos colocam no centro das atenções 
mundiais. Vale a pena conferir!

Comitê editorial



Entrevista | Sanjeev Chowdhury,
cônsul-geral do Canadá no RJ

Províncias | Ontário
Na vanguarda das fintechs

Em foco  
Dia do Canadá

Tecla Sap  
Incêndios florestais

Turismo
Florianópolis

Especial  
Balança comercial

CAM-CCBC | Formação 
Diário de viagem 

CAM-CCBC | Artigo
Competição de mediação e negociação 

Interview – Sanjeev Chowdhury, 
Canadian Consul-General in Rio de Janeiro

Provinces – Ontario 
At the forefront of fintech companies

In focus 
Canada Day

Sap key 
Forest fires

Tourism
Florianópolis

Special 
Trade balance 

CAM-CCBC | Training 
Travel diary

CAM-CCBC | Article
Mediation and negotiation competition

06

20

18
28

38
42
46

Rua do Rocio, 220 – 12o andar – cj. 121 
Vila Olímpia – 04552-000
São Paulo – Brasil 
Tel. (+55)11 4058-0400

www.ccbc.org.br

COMITÊ EXECUTIVO
Esther Donio B. Nunes (presidente), Ana C. Beneti, Andréa 
Mascitto, Antônio J. M. Morello, Antonio Luiz S. Carvalho, Carlos 
Iacia, Carlos S. F. Forbes, Dina Thrascher, Eduardo Telles Pereira, 
Ely Couto, Fábio Seabra, Francisco Itzaina, Fernando Sedano, 
Giancarlo Takegawa, Guillaume Légaré, John Kirkup, José Castro, 
Louis-Pierre Emond, Marta Villas-Boas, Marcos Paulo de A. Salles, 
Paulo Bekin, Paulo S. R. Perrotti, Ronaldo Ramos e Stéphane LaRue  

Diretora Administrativa e Financeira
Silvia del Gallo

Diretor de Relações Institucionais
Paulo de Castro Reis

CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO
Presidente: Carlos S. F. Forbes; vice-presidentes: Gilberto Giusti, 
Hermes Marcelo Huck, Luiz Perissé Duarte Junior, Maurício Gomm 
Santos e Yves Derains
Secretária-geral: Eleonora Maria Bagueira Leal Coelho

FILIAL RIO DE JANEIRO
Ely Couto e Paulo Krauss

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

COMITÊ EDITORIAL
Antonio Luiz Sampaio Carvalho, Colin Shonk, Dina Thrascher, 
Gilles Mascle, James Mohr-Bell, Patrícia Shiguemi Kobayashi, 
Marcos Paulo de Almeida Salles, Paulo de Castro Reis, Ronaldo 
Ramos, Silvia del Gallo, Thais Aun e Todd Barret

Redação, publicidade e administração
Editora Casa Nova – Rua Félix de Souza, 305 
Vila Congonhas – São Paulo – CEP 04612-080
Tel. (11) 5095-0096 
www.editoracasanova.com.br

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

Assistentes de redação:  
Ana Claudia Machado, Clarisse Sousa e Débora Luz  

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

Assistente de arte: Jessica Guedes 

Colaboradoras desta edição: Estela Cangerana e Patrícia Büll

Traduções: Suzanne Apsan (inglês) e Gilles Mascle (francês)

Revisão: OK Linguística
www.oklinguistica.com.br

PUBLICIDADE
comercial@bmcomm.com.br

MARKETING
marketing@bmcomm.com.br
 
Impressão: Grass

Tiragem: 12 mil exemplares

AUDITADO

A revista Brasil-Canadá não se responsabiliza por ideias 
e conceitos emitidos em artigos ou matérias assinados, que 
expressam o pensamento dos autores. Não é permitida a 
reprodução integral ou parcial de textos publicados na revista sem 
a autorização prévia da CCBC.

Impressão realizada em papel 
com certificação FSC, que garante 
adequado manejo florestal.

12 Notas rápidas | 16 CCBC em ação | 56 CAM-CCBC – Fique por dentro

*Primeiro plano

DIVERSIFICAÇÃO DA 
MATRIZ ENERGÉTICA
Foreground
Energy matrix diversification

Short notes CCBC in action CAM-CCBC – Stay tuned

SUMÁRIOSummary

* Version française

En premier plan
Diversification de la matrice énergétique

52

34



mailto:http://comercial%40ccbc.org.br?subject=


Brasil – Canadá | 7 6 | 

interview

entrevista

O DECANO DOS 
DIPLOMATAS

THE DEAN OF THE DIPLOMATS

SANJEEV CHOWDHURY 
por Marcelo Couto

O 
cônsul-geral do 
Canadá no Rio de 
Janeiro, Sanjeev 
Chowdhury, é o 
diplomata que há 
mais tempo coman-

da o corpo consular instalado na capi-
tal fluminense, responsável pela região 
que abrange, além do próprio Rio de 
Janeiro, os estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo. Em agosto de 2014, Chowdhury foi de-
signado a permanecer por mais dois anos para acompa-
nhar os preparativos e comandar a representação local 
do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Atuando no Serviço Canadense de Relações Exteriores 
há mais de 20 anos, Chowdhury ocupou diversos postos 
na estrutura do órgão em Ottawa e no exterior, incluin-
do os cargos de vice-cônsul e assistente de comércio in-
ternacional em Mumbai (Índia), além de cônsul-geral 
em Ho Chi Minh (Vietnã). Passadas as Olimpíadas, 
encerrará a missão no Brasil e pretende viajar por dois 
meses antes de iniciar um período sabático na França. 
Em meados de 2017, retornará ao Canadá para receber 
uma nova missão. 

O seu mandato foi prorrogado para que estivesse no Rio de 
Janeiro durante as Olimpíadas e Paralimpíadas. Qual a 
expectativa para os Jogos?
É uma honra servir como cônsul-geral do Canadá no Rio 
de Janeiro durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. 

T he Canadian Consul-
General in Rio de Janeiro, 
Sanjeev Chowdhury, is 

the diplomat who has led for the 
longest period the consular corps in 
the capital city of the state of Rio de 
Janeiro, being responsible not only 
for Rio itself, but also for the states 
of Minas Gerais and Espirito Santo. 
In August 2014, Chowdhury was 

requested to remain in the post for two additional years, so 
as to follow the preparations and to lead the country’s local 
representatives at the Olympic and Paralympic Games.  
On active duty in Canada’s Foreign Relations Service 
for over 20 years, Chowdhury held various posts in 
the ministry’s organization in Ottawa and abroad, 
including the position of Vice-Consul and International 
Trade Assistant in Mumbai (India), and of Consul-
General in Ho Chi Minh (Vietnam). After the Olympics 
he will end his mission in Brazil and intends to travel 
for two months before beginning a sabbatical period in 
France. In mid-2017, he will return to Canada to take-
up a new mission. 

Your term of office was extended so that you could be 
in Rio de Janeiro during the Olympic and Paralympic 
Games. What do you expect of the Games?
It is an honor to serve as Canada’s Consul-General 
in Rio de Janeiro during the Olympic and Paralympic 
Games. Certainly a highlight in my career, even 

Sanjeev Chowdhury  
é o mais longevo  
cônsul-geral do Canadá  
no Rio de Janeiro 

Sanjeev Chowdhury is the 
longest-serving Canadian 

Consul-General in Rio de Janeiro
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“O Rio está preparado para receber os Jogos e 
surpreenderá a todos.” “Rio de Janeiro is prepared to 
host the Games and will surprise everybody.”
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considering that I was stationed in Rio on World Youth 
Day in 2013, with Pope Francis, and during the FIFA 
World Cup in 2014. Both international events were 
attended by a great number of Canadians who had a lot 
of fun and enjoyed the hearty and extroverted nature of 
the “Cariocas” (the inhabitants of Rio). I am sure this 
will happen again during the Games, that Canada will 
excel in the competitions and that the Canadian visitors 
will love the city and the country, just as I do.
I was honored to meet a large number of Olympic and 
Paralympic athletes, many of which are qualified for the 2016 
Rio Games. I am impressed by my fellow citizens’ character, 
and I am sure that Canada will do very well. I really believe 
that Rio de Janeiro is prepared to host the Games and will 
surprise everybody, as usual, staging the best Games of all. It 
is also important to say that our Ambassador in Brasilia, Mr. 
Riccardo Savone, will come to Rio to take part in welcoming 
the Canadian athletes.

How are the Consulate and the Canadian Olympic 
Committee cooperating with each other to offer the best 
support to the athletes that will come to Brazil?
The Canadian Consulate-General has been cooperating 
with the Canadian delegation for five years, and this has 
been an extraordinary experience. We are expecting about 
600 delegates (athletes and staff members) at the Olympics 
and 300 delegates at the Paralympics. We are closely 
cooperating with the organizing committees, for instance, 

Com certeza, um ponto alto na minha carreira, apesar 
de já estar servindo no Rio durante a Jornada Mundial 
da Juventude com o papa Francisco (2013) e a Copa do 
Mundo da FIFA (2014). Ambos os eventos internacionais 
registraram um grande número de canadenses e todos 
se divertiram muito e apreciaram a natureza calorosa e 
extrovertida dos cariocas. Tenho certeza de que isso se 
repetirá durante os Jogos, assim como o Canadá se dará 
muito bem na competição e os visitantes canadenses vão 
se apaixonar pela cidade e pelo País, assim como eu.
Tive a honra de conhecer um grande número de atletas 
olímpicos e paralímpicos, muitos dos quais se qualificaram 
para os Jogos do Rio 2016. Estou impressionado com o ca-
ráter dessas pessoas, meus colegas cidadãos, e não tenho 
dúvidas de que o Canadá se sairá muito bem. Acredito pia-
mente que o Rio está preparado para receber os Jogos e 
surpreenderá a todos, como de costume, ao produzir os 
melhores Jogos de todos. É também importante lembrar 
que o nosso embaixador em Brasília, sr. Riccardo Savone, 
virá ao Rio para me ajudar a receber os atletas canadenses.

Como o consulado e o Comitê Olímpico do Canadá estão 
colaborando entre si para oferecer o melhor suporte aos 
atletas que virão ao Brasil?
O consulado-geral do Canadá já trabalha com a delegação 
canadense há cinco anos, e está sendo uma experiência 
fantástica. Esperamos por volta de 600 delegados (atletas 
e equipe) para as Olimpíadas e 300 delegados para as Pa-
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by helping with advice, making spaces available for 
meetings and providing access to local contacts.

Will there be changes in the routine to meet the demands 
of Canadian citizens during the Games? 
During the Games, we will extend office hours.  Thanks 
to the Ambassador in Brasilia, Mr. Riccardo Savone, and 
the Consul-General in São Paulo, Mr. Stéphane Larue, 
we will count on the support of the staff of those two 
diplomatic offices, which will come to the Consulate in Rio 
de Janeiro to assist as needed.
Rio is an extraordinary city and in terms of crime faces 
challenges comparable to those of other cities of the same 
size in the world. To assist the tourists, the Canadian 
government has prepared an internet site with travel tips. 

[Access the QR code on the 
next page].  
 
Besides showing its sports 
talent, will Canada use the 
events to also reveal its skills 
in other fields? 
When exchanges between 
people take place – whether 
in education, sports, culture 
or tourism – it is impossible 
not to create ties. This is 
our case for sure, since 

Canada already has a high rating in Brazil and people 
are fascinated by our new government and Prime Minister, 
Justin Trudeau. I expect a major presence of the Canadian 
delegations in the media and Canada and Brazil have 
strong ties in many fields. 
 
After fulfilling your mission in Rio, what are your plans?
It will be heart-breaking to leave Brazil, but I am 
prepared for new challenges. I will spend the next six 
months in a sabbatical period studying in France, and 
I will return to Canada in July 2017 to take-up a new 
assignment, as yet undefined.
 
What were your greatest challenges and what did you 
learn in Brazil?
The greatest challenge was to learn Portuguese and 
the slang in particular. Now I speak the language very 
well and I like it. Being a diplomat, we know that each 

ralimpíadas. Estamos trabalhando regularmente com os 
comitês organizadores, ajudando-os, por exemplo, com 
conselhos, espaços para reuniões e contatos locais.

Haverá mudança na rotina para atender às demandas dos 
cidadãos canadenses no período dos Jogos? 
Durante os jogos estaremos abertos em períodos esten-
didos. Graças ao embaixador em Brasília, sr. Riccardo 
Savone, e ao cônsul-geral em São Paulo, sr. Stéphane 
Larue, teremos o apoio de funcionários dessas duas mis-
sões diplomáticas, enviados ao consulado do Rio de Ja-
neiro para ajudar no que for necessário.
O Rio é uma grande cidade e enfrenta desafios seme-
lhantes aos de outras do seu porte no mundo quando 
o assunto é criminalidade. Para assistir os turistas, o go-
verno do Canadá preparou uma 
página na internet com dicas de 
viagem  [acesse o QR code na 
próxima página].  
 
Além de mostrar o seu talento 
esportivo, o Canadá aproveitará 
os eventos para evidenciar também 
competências em outras áreas? 
Quando há trocas entre pessoas 
– educacionais, esportivas, cultu-
rais ou turísticas – é impossível 
não criar laços. Certamente, esse 
será nosso caso, pois o Canadá já é muito popular no Bra-
sil e as pessoas são fascinadas pelo nosso novo governo 
e primeiro-ministro, Justin Trudeau. Espero grande par-
ticipação midiática das delegações canadenses. Canadá e 
Brasil têm fortes ligações em muitas  áreas. 
 
Cumprida a missão no Rio, quais são os seus planos?
Será muito triste deixar o Brasil, mas já estou preparado 
para novos desafios. Passarei os próximos seis meses em 
período sabático, estudando na França, e, em julho de 
2017, retornarei para o Canadá para assumir uma atri-
buição ainda desconhecida.
 
Quais os maiores desafios e aprendizados vividos no Brasil?
O maior desafio foi aprender a língua portuguesa e, 
especialmente, as gírias. Agora falo muito bem o por-
tuguês e gosto muito da língua. Como diplomata, sabe-
mos que o tempo em cada representação chega ao fim. 
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Aprendi que não devemos contar os dias, mas sim a cada 
dia desfrutar de tudo que esta linda cidade e País têm 
a oferecer. Os últimos cinco anos foram os melhores da 
minha vida. Fui reconhecido pelo trabalho no Brasil e 
no Rio de Janeiro em várias ocasiões.  Recebi o título 
de doutor honoris causa da Unisuam [Centro Universi-
tário Augusto Motta] do Rio de Janeiro, em outubro de 
2015, e me tornei o primeiro cidadão canadense nome-
ado cidadão honorário do Rio de Janeiro em novembro 
de 2015. Mais recentemente, no último dia 27 de maio, 
juntamente com 14 personalidades locais, fui nomeado 
embaixador honorário da cidade do Rio em reconheci-
mento ao meu trabalho. É uma 
honra enorme.
 
Como cônsul-geral, quais objetivos 
alcançou e que oportunidades 
vislumbra para reforçar as 
relações do Canadá com os 
Estados de Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Espírito Santo?
Visitas regulares e reuniões com 
as autoridades são fundamentais 
para construir relações no Brasil.  
A comunidade local é também 
muito importante, e me sinto 
abençoado por ter feito vários 
amigos e contatos, por ser membro do Rotary Club do 
Rio de Janeiro, com mais de 200 membros. Esses rota-
rianos me ajudaram a aprender a cultura brasileira e me 
apresentaram aos agentes e às instituições desta grande 
cidade e também de Belo Horizonte, o que me permitiu 
criar minha rede de contatos e promover o Canadá nos 
três estados. Estou consciente de que desenvolvemos rela-
ções para um novo e mais alto patamar. Nossos números 
em comércio são crescentes e relações interpessoais estão 
mais fortes do que nunca. Temos um novo voo da Air 
Canada entre Rio de Janeiro e Toronto, e foi uma hon-
ra inaugurar o primeiro voo em dezembro de 2014. Foi 
muito emocionante profissionalmente participar dessa 
inauguração, pois ela facilitou o intercâmbio pessoal. n

representation period will end. I learned that one should 
not count the days, but make everyday count. The last 
five years were the best in my life. I was distinguished 
on several occasions for the work accomplished in Brazil 
and in Rio de Janeiro. I was awarded the honorary title 
of Doctor Honoris Causa by the “UNISUAM” University 
of Rio de Janeiro, in October of 2015, and I became the 
first Canadian awarded the title of Honorary Citizen 
of Rio de Janeiro, in November of 2015.  More recently, 
on May 27, together with 14 local personalities, I was 
awarded the title of “Honorary Ambassador” of the city 
of Rio, acknowledging the work I performed. This is a 

great honor.
 
As the Consul-General, what 
objectives did you achieve and 
what opportunities do you 
foresee to strengthen the relations 
of Canada with the states of Rio 
de Janeiro, Minas Gerais and 
Espirito Santo?
Regular visits and meetings 
with authorities are essential to 

build relations in Brazil. The local 
community is very important too, 
and I feel blessed for having gained 
several friends and contacts, being 

a member of the Rotary Club of Rio de Janeiro, with over 
200 members. These Rotarians helped me understand 
the Brazilian culture and introduced me to agents and 
institutions of this big city and also of Belo Horizonte, 
allowing me to set-up my own contact network and 
promote Canada in the three states. I am aware that we 
managed to develop relations at a new and higher level. 
Our trade figures are rising and interpersonal relations 
are stronger than ever before. We introduce a new Air 
Canada flight between Rio de Janeiro and Toronto, and 
it was an honor to inaugurate this flight in December 
of 2014. It was professionally thrilling to be a part of 
this inaugural event, since it facilitated the exchange 
of people.n

Cônsul-geral Sanjeev Chowdhury se encontra com o Chefe de Missão 
do Canadá, Curt Harnett, no Rio, em julho. Consul-General Sanjeev 
Chowdhury meets with the head of the Canadian Olympic mission, Curt 
Harnett, in Rio, in July

Confira as dicas de viagem ao Rio de Janeiro preparadas 
pelo governo do Canadá. See the tips for travelling to Rio 

de Janeiro prepared by the Canadian Government

THE CORRIDOR
CIDADE DE QUEBEC – WINDSOR

VIA RAIL CANADA

THE CANADIAN
TORONTO – VANCOUVER

Deixe-se levar de um centro urbano ao outro. O 
sistema do Corredor une as principais cidades 
entre Ontário e Quebec. Além de ser prático, 
é o melhor jeito de chegar ao coração do 
entretenimento. De Windsor, os trens passam por 
Toronto, Ottawa, Montreal e chegam até a Cidade 
de Quebec e oferecem wi-fi e refeições a bordo 
na classe executiva.
Classes: Executiva e Econômica.

Imagine uma aventura que começa no momento em 
que você embarca no trem. Deixe o centro da cidade 
para trás e percorra belos campos, a região rústica 
dos lagos e cidades pitorescas até os picos cobertos 
de neve das majestosas Montanhas Rochosas. O 
The Canadian traz para você paisagens como jamais 
poderia ver de qualquer outro jeito, com tranquilidade, 
conforto e serviço excepcionais. Este trem também 
pode ser comprado em trechos.
Classes: Prestige, Sleeper Plus (com três tipos de 
acomodação) e Econômica

Entre em uma jornada pelo atlântico canadense.
Saia do Comum THE OCEAN 

MONTREAL – HALIFAX
O Oceano sai no fim da tarde da bela Montreal e
serpenteia pelas colinas Montérégie, onde luzes
distantes marcam as pequenas cidades do trajeto.
Da sua acomodação, veja o dia nascer. Nessa hora, 
o trem estará descendo a costa da Baía de Chaleurs, 
e logo chegará em Moncton, para depois seguir 
para Halifax, onde a cultura escocesa repousa nas 
casas e pubs locais. O The Ocean possui serviço 
de refeições, wi-fi em um dos carros e vagão 
restaurante.
Classes: Sleeper Plus (com dois tipos de cabine:
com e sem chuveiro) e Econômica.

O Corredor une você aos maiores centros urbanos do país. 
Entre no Extraordinário

Uma viagem fascinante no coração 
das montanhas rochosas.

Atravesse o Canadá de costa a costa através 
da sua janela panorâmica.

Vai de trem

Vai de VIA

JASPER - PRINCE RUPERT
Este roteiro acompanha belos rios
até a costa irregular do Pacífico
Norte na Província de British
Columbia, proporcionando 
paisagens espetaculares do Parque 
Nacional de Jasper e das Montanhas 
Rochosas Canadenses, bem como 
oportunidade de avistar animais 
selvagens. Esta viagem é realmente 
inesquecível.
Classes: Turista e Econômica

www.viatremcanada.com.br

Aproveite o dólar canadense mais barato que o USD e o Euro e economize no destino. Consulte pacotes e 
formas de pagamento com as operadoras. Imagens meramente ilustrativas. Visto canadense é necessário e de 

responsabilidade do passageiro. Use #vaidetrem #vaidevia e visite o site www.viatremcanada.com.br
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THE CORRIDOR
CIDADE DE QUEBEC – WINDSOR

VIA RAIL CANADA

THE CANADIAN
TORONTO – VANCOUVER

Deixe-se levar de um centro urbano ao outro. O 
sistema do Corredor une as principais cidades 
entre Ontário e Quebec. Além de ser prático, 
é o melhor jeito de chegar ao coração do 
entretenimento. De Windsor, os trens passam por 
Toronto, Ottawa, Montreal e chegam até a Cidade 
de Quebec e oferecem wi-fi e refeições a bordo 
na classe executiva.
Classes: Executiva e Econômica.

Imagine uma aventura que começa no momento em 
que você embarca no trem. Deixe o centro da cidade 
para trás e percorra belos campos, a região rústica 
dos lagos e cidades pitorescas até os picos cobertos 
de neve das majestosas Montanhas Rochosas. O 
The Canadian traz para você paisagens como jamais 
poderia ver de qualquer outro jeito, com tranquilidade, 
conforto e serviço excepcionais. Este trem também 
pode ser comprado em trechos.
Classes: Prestige, Sleeper Plus (com três tipos de 
acomodação) e Econômica

Entre em uma jornada pelo atlântico canadense.
Saia do Comum THE OCEAN 

MONTREAL – HALIFAX
O Oceano sai no fim da tarde da bela Montreal e
serpenteia pelas colinas Montérégie, onde luzes
distantes marcam as pequenas cidades do trajeto.
Da sua acomodação, veja o dia nascer. Nessa hora, 
o trem estará descendo a costa da Baía de Chaleurs, 
e logo chegará em Moncton, para depois seguir 
para Halifax, onde a cultura escocesa repousa nas 
casas e pubs locais. O The Ocean possui serviço 
de refeições, wi-fi em um dos carros e vagão 
restaurante.
Classes: Sleeper Plus (com dois tipos de cabine:
com e sem chuveiro) e Econômica.

O Corredor une você aos maiores centros urbanos do país. 
Entre no Extraordinário

Uma viagem fascinante no coração 
das montanhas rochosas.

Atravesse o Canadá de costa a costa através 
da sua janela panorâmica.

Vai de trem

Vai de VIA

JASPER - PRINCE RUPERT
Este roteiro acompanha belos rios
até a costa irregular do Pacífico
Norte na Província de British
Columbia, proporcionando 
paisagens espetaculares do Parque 
Nacional de Jasper e das Montanhas 
Rochosas Canadenses, bem como 
oportunidade de avistar animais 
selvagens. Esta viagem é realmente 
inesquecível.
Classes: Turista e Econômica
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Ontário está investindo em iniciativas para promover o uso de tecnologias limpas, alinhadas ao conceito de economia verde. Uma das 
ações nesse sentido, desenvolvida com o Ontario Centres of Excellence, receberá US$ 74 milhões. As medidas incluem também a busca 
de eficiência energética, como o programa Green Smart, para o qual devem ser destinados US$ 25 milhões, visando a ajudar pequenas e 
médias empresas a ganhar eficiência e reduzir as emissões de CO2.  
Ontario invests in initiatives to promote the use of clean technologies, in tune with the green economy concept. One of the actions undertaken 
in this regard, developed with the Ontario Centres of Excellence, will receive US$ 74 million. The measures also include the search for energy 
efficiency, such as the Green Smart program, to which US$ 25 million will be allotted, in order to help small and medium-size companies gain 
efficiency in the reduction of CO2 emissions. 

Tecnologia limpa
Clean technology

A brasileira Axyon, que oferece soluções audiovisuais e segurança em redes, anunciou 
acordo de distribuição com a canadense Mitel, dedicada ao segmento de  telefonia sobre IP 
(protocolo de internet). Com isso, a brasileira passa a ser distribuidora autorizada da Mitel 
no País. Pequenas e médias empresas estão no foco imediato das ações da companhia, 
porém o plano da canadense é futuramente entrar no mercado das grandes corporações e 
no segmento de telecomunicações. 
The Brazilian company Axyon, which provides audiovisual and network safety solutions, 
announced a distribution agreement with Canadian company Mitel, focused on the 
telephone IP (Internet Protocol) segment. Thus, the Brazilian company becomes an 
authorized distributor of Mitel in the country. Small and medium-size companies are 
the immediate focus of the company, but the Canadian plan is to later enter the large 
corporations market and the telecommunications segment. 

Distribuidora autorizada da Mitel 
Mitel authorized distributor

O Grand Challenges Canada lançou 
novo edital para o projeto Saving Brains, 
na área de desenvolvimento infantil. 
Desde 2013, por meio de parceria com 
a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal 
(FMCSV), projetos brasileiros participam 
da iniciativa. O programa financiará 
iniciativas que se proponham a superar 
desafios para o desenvolvimento 
de crianças nos seus primeiros mil 
dias. Os selecionados receberão 
até CAD 250 mil, que poderão ser 
utilizados em até 24 meses, com foco em  
desnutrição, maus-tratos, negligência e 
aprendizagem. 
Grand Challenges Canada issued 
a new tender for the Saving 
Brains project, in the field of child 
development. Since 2013, through a 
partnership with Maria Cecilia Souto 
Vidigal Foundation (FMCSV), Brazilian 
projects have been included in this 
initiative. The program will finance 
ideas intended to overcome challenges 
to the development of children in their 
first one thousand days. The selected 
projects will receive up to 250,000 
CAD, which can be used in up to 24 
months, focusing on issues such as 
malnutrition, abuse, negligence and 
learning. 

Desenvolvimento 
infantil
Child development
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Cerca de US$ 3 milhões serão investidos pela província de Ontário, em parceria com 
a Bioindustrial Innovation Canada, para criar um hub de biotecnologia na cidade de 
Sarnia-Lambton. A região possui destacada presença de companhias farmacêuticas 
e emprega 27,5 mil pessoas nessa área. A propósito, é também em Ontário que a 
brasileira Biolab instalará um centro de pesquisa e desenvolvimento. 
About US$ 3 million will be invested by the province of Ontario, in partnership with 
Bioindustrial Innovation Canada, to create a biotechnology hub in the city of Sarnia-
Lambton. The region has a strong presence of pharmaceutical companies and employs 
27,500 people in this activity. By the way, also in Ontario, the Brazilian company Biolab 
will set-up a research and development center. 

Chegou ao Brasil o movimento Hacking Health (HH), iniciado no Canadá há quatro 
anos. Trata-se de maratonas (hackatons) de profissionais que se reúnem para, em 48 
horas, encontrar soluções tecnológicas que ajudem a resolver problemas de saúde do 
dia a dia. Os participantes, que incluem profissionais de aceleradoras, universidades e 
instituições de saúde e tecnologia, são selecionados e participam de encontros prévios, 
como os Hacking Health Cafés, para trocar conhecimento e discutir prioridades. Duas 
cidades do interior paulista, Ribeirão Preto e Sorocaba, já receberam a iniciativa. As 
próximas serão São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.
The Hacking Health (HH) movement has arrived in Brazil, following its start-up in Canada 
four years ago. This consists of marathons (hackatons) of professionals getting together to, 
within 48 hours, find technological solutions that help solve everyday health problems. The 
participants, including professionals from accelerator companies, universities and health and 
technology institutions, are selected and participate in prior meetings, in Hacking Health Cafés  
to exchange knowledge and talk about priorities. Two cities in the State of São Paulo, Ribeirão 
Preto and Sorocaba, have already received the initiative. The next ones will be São Paulo, Rio 
de Janeiro and Curitiba.

Hub de biotecnologia
Biotechnology hub

Soluções para a saúde 
Health solutions 

Ontário firmou parceria com a Baylis 
Medical Company, fornecedora de 
produtos para cardiologia e radiologia, 
para apoiar a expansão da área de 
P&D da empresa em Mississauga. 
A parceria deve gerar 84 vagas 
de trabalho e ampliar o alcance 
no mercado internacional. Com a 
iniciativa, a companhia quer entrar 
no mercado brasileiro e exportar para 
Ásia e Oceania.
Ontario has established a partnership 
with the Baylis Medical Company, a 
supplier of products for cardiology and 
radiology, supporting the company’s 
expansion in the field of research and 
development in the city of Mississauga. 
The partnership will allow 84 job 
openings and expansion of access to 
international markets. With this initiative, 
the company intends to enter the Brazilian 
market and export to Asia and Oceania.

Expansão 
internacional
International expansion

A OpenText, uma das maiores empresas 
canadenses de software empresarial, 
está adquirindo o negócio de gestão de 
clientes da HP. A transação, avaliada 
em US$ 315 milhões, ajudará a 
aprimorar as ferramentas de gestão da 
OpenText. A aquisição deve gerar de 
US$ 110 milhões a US$ 125 milhões 
em receitas anuais para a canadense.
OpenText, one of Canada’s largest 
corporate software companies, is 
purchasing HP’s client management 
business. The transaction, valued at US$ 
315 million, will help improve Open 
Text’s management tools. The acquisition 
is expected to generate from US$ 110 
million to US$ 125 million in annual 
revenues for the Canadian company. 

Aquisição 
milionária
Millionaire acquisition
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A Air Canada e a Avianca Brasil anunciaram um acordo de codeshare, que permite a uma companhia transportar passageiros cujos bilhetes 
tenham sido emitidos pela outra. A medida beneficia os associados da rede Star Alliance, da qual a Air Canada faz parte. O acordo inclui 
voos de/para Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Os passageiros agora 
farão check-in apenas uma vez e terão a bagagem despachada para o destino final.  
Air Canada and Avianca Brazil announced a codeshare agreement that allows an airline to transport passengers whose tickets are issued by 
the other company. The initiative benefits the Star Alliance associates, Air Canada being one of them. The agreement includes flights from/to 
Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador and São Paulo. Now passengers will check-in only 
once and will have their luggage forwarded to the final destination. 

Ponto a ponto
Point to point 

Todd Barrett, cônsul comercial de Ontário, participou do 
congresso Cards Payment & Identification, que abordou 
tendências do setor de meios de pagamentos. Durante o 
evento, realizado em junho, ele fez uma palestra sobre 
“Inovação em Fintech em Ontário”. “A região de Toronto 
abriga 30% de todo o serviço financeiro canadense e possui 
cinco dos 50 maiores bancos globais por valor de mercado”, 
disse. No Brasil, um estudo realizado pela Capgemini 
apontou que o uso de serviços de fintechs está acima da 
média global. Segundo o relatório, 74% dos brasileiros 
utilizam produtos ou serviços dessa categoria, enquanto a 
média global é 63%.
Todd Barrett, Ontario’s trade consul, took part in the Cards 
Payment & Identification Congress, which addressed trends 
in the means of payment industry. During the event, held last 

June, he made a presentation on “Fintech Innovation in Ontario”. “The Toronto region hosts 30% of all Canadian financial services and 
is home to 50 of the largest global banks classified by market value”, said Barrett. In Brazil, a study conducted by Capgemini showed 
that the use of Fintech services is above the global average. According to the report, 74% of Brazilians use products and services of this 
sort, whereas the global average is 63%.

Tecnologia bancária
Banking technology
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O consulado-geral do Canadá e o governo de 
São Paulo se uniram para celebrar o mês da 
diversidade sexual com eventos no Museu da 
Imagem e do Som (MIS) e no Museu Brasileiro 
de Esculturas (MuBE). Entre 26 e 28 de maio, 
o Festival de Cultura LGBT exibiu filmes e 
promoveu rodas de conversa, além de feira 
gastronômica, performances e pocket shows. 
The Canadian Consulate-General and the 
São Paulo State Government joined efforts to 
celebrate the month of sexual diversity with 

events at the “Museu da Imagem e do Som” – MIS (Image and Sound Museum) and at the 
“Museu Brasileiro de Esculturas” – MuBE (Brazilian Museum of Sculptures). From May 26 
to 28, the “Festival de Cultura LGBT” (LGBT Culture Festival) showed movies and promoted 
conversation rounds, in addition to a gastronomic fair, shows and pocket shows.

Diversidade sexual
Sexual diversity

Canadá, Estados Unidos e México assinaram um acordo pelo qual se comprometem a 
produzir pelo menos 50% de energia limpa até 2025. Em fevereiro, os três firmaram um 
pacto para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Os acordos visam a melhorar a 
utilização de recursos energéticos na América do Norte.  
Canada, The United States and Mexico signed an agreement according to which they 
commit to producing at least 50% of clean energy by 2025. In February, the three 
countries signed a treaty to reduce greenhouse gas emissions, seeking to improve the use 
of energy in North America. 

Um novo recorde de visitantes foi registrado pelo Canadá. Levantamento recentemente divulgado mostra que em abril deste ano mais 
de 1 milhão de visitantes desembarcaram no país, a maior alta no mês desde 2005. Os dados referem-se aos 11 mercados nos quais 
atuam a Destination Canada: Alemanha, Austrália, Brasil, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Japão, México e 

Reino Unido. O Brasil puxou o saldo da América Latina, 
com elevação de 23,8%. 
Canada has set a new record of visitors to the country. A 
recently published survey shows that in April of this year 
more than one million visitors arrived, the highest monthly 
increase since 2005. The data refers to the eleven markets 
in which Destination Canada operates: Germany, Australia, 
Brazil, China, South Korea, United States, France, India, 
Japan, Mexico and United Kingdom. Brazil ranked first in 
Latin America, with a 23.8% increase. 

Economia verde
Green economy

Turismo no Canadá
Tourism in Canada

A Universidade de Montreal realizou 
palestra em Goiânia para apresentar 
cursos, processo de admissão e 
serviços oferecidos aos estudantes. 
A instituição é uma das maiores 
universidades francófonas do mundo 
e uma das mais importantes do 
Canadá. A palestra, em 30 de junho, 
foi conduzida pela embaixadora da 
universidade no Brasil, Carine Berteli 
Cardoso, na Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Goiás.
“Université de Montréal” staged a 
presentation in Goiania to introduce 
courses, admission procedures and 
the services offered to students. 
The institution is one of the largest 
francophone universities in the world 
and one of the most important in 
Canada. The event, held on June 30th, 
was conducted by the university’s 
ambassador in Brazil, Carine Berteli 
Cardoso, of the Language College of 
“Universidade Federal de Goiás”.

Universidade 
de Montreal 
em Goiás
“Université de Montréal” 
in Goiás
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O Centro de Excelência em Tecnologia de Software do Recife 
(SoftexRecife) promoveu de 2 a 9 de julho uma missão empresarial 
em Ontário. As rodadas de negócios foram organizadas pela CCBC 
e pelo governo da província. A CCBC prestou informações sobre 
estatísticas, tarifas de importação e mapeamento de importadores. 
Na ocasião foram ministrados treinamentos sobre como fazer 
negócios nos mercados norte-americano e canadense e promovidas 
visitas técnicas a companhias e instituições de pesquisa da região. 
The “Centro de Excelência em Tecnologia de Software do 
Recife” – SoftexRecife (Software Technology Excellence Center of 
Recife) organized a business mission in Ontario from July 2 to 9. 
The business rounds were set-up by CCBC and by the province 
government. CCBC supplied information on statistics, import tariffs 
and the list of importers. On the occasion, training was provided on 
how to do business in the North American and Canadian markets 
and technical visits to companies and research institutions in the 
region were organized. 

Rodadas de negócios em Ontário 
Business rounds in Ontario

Um encontro promovido pelas comissões de Assuntos Jurídicos e de Tecnologia da CCBC, em 24 junho, abordou a experiência canadense e 
a regulamentação no Brasil de Fintechs, tecnologias de meios de pagamento. Durante o evento, foram apresentadas experiências de startups 
canadenses de TI no setor financeiro e como as empresas de tecnologia estão lidando com as exigências legais.
A meeting promoted by CCBC’s Legal Affairs and Technology committees last June 24 analyzed the Canadian experience and the 
regulations in Brazil on Fintechs (technologies for means of payment). During the event, the experience with Canadian IT start-ups in the 
financial industry was presented, as well as how technology companies are dealing with the legal requirements.  

Tecnologias para o setor financeiro
Technologies for the financial industry
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O canadense Michael Small (diretor-executivo da Renewable Cities) e a brasileira Camila Ramos (diretora da Clean Energy Latin America) 
participaram em junho de um debate sobre energias renováveis promovido pela CCBC. No centro das discussões estiveram as medidas que 
podem ser adotadas por cidades, empresas e cidadãos para ampliar o uso de fontes renováveis. Os debatedores reconheceram que é preciso 
ampliar o esforço para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Confira reportagem na página 20.
The Canadian Michael Small (executive director at Renewable Cities) and the Brazilian Camila Ramos (director at Clean Energy Latin 
America) last June participated in a debate on renewable energy staged by CCBC. The main focus of the discussions were the measures 
that cities, companies and citizens can adopt to increase the use of renewable sources. The debaters agreed that it is necessary to 
increase efforts to reduce the dependence on fossil fuels. See the article on page 20. 

Os desafios, as perspectivas e as oportunidades para a 
retomada da competitividade brasileira foram tema de 
encontro promovido pela CCBC em parceria com a Britcham 
e a Câmara de Comércio França-Brasil (CCFB), em 27 de 
julho, na capital paulista. Entre os palestrantes estiveram o 
economista-chefe do Bradesco, Octavio de Barros (foto), o 
embaixador do Canadá no Brasil, Ricardo Savone, o cônsul-
geral da França em São Paulo, Damien Loras, e a cônsul-geral 

britânica em São Paulo, Joanna Crellin, entre outras personalidades. 
The challenges, the perspectives and the opportunities to recover the Brazilian competitiveness 
were an issue at the meeting promoted by CCBC in partnership with the Britcham and the 
Chamber of Commerce France-Brazil (CCFB), on July 27, in São Paulo. One of the speakers 
was Bradesco’s chief economist, Octavio de Barros, the Canadian ambassador to Brazil, 
Ricardo Savone, the French consul-general in São Paulo, Damien Loras, and the British consul-
general in São Paulo, Joanna Crellin, among other personalities. 

A capital paulista celebra a gastronomia 
canadense de 26 a 31 de julho, no 
restaurante Casa Santo Antônio, com 
menu criado pelo chef do restaurante, 
Sandro Aires, e pela finalista do 
MasterChef Canada 2015, Sabrina 
Poirier (foto). O evento é realizado 
pela CCBC em parceria com o Casa 
Santo Antônio e o Consulado-Geral do 
Canadá em São Paulo.

The city of São Paulo celebrated the Canadian gastronomy from July 26 to 31, at the 
“Casa Santo Antônio” restaurant, with a menu created by the restaurant’s chef, Sandro 
Aires, and the finalist in the MasterCher Canada 2015 contest, Sabrina Poirier. The 
event was organized by CCBC in partnership with “Casa Santo Antônio” and the 
Canadian Consulate-General in São Paulo.

Energias renováveis
Renewable energy

Retomada brasileira 
Brazilian recovery 

Gastronomia canadense
Canadian gastronomy

Em meio aos escândalos de corrupção 
que envolvem o governo e o setor 
privado, o tema “compliance” 
(observância de boas práticas e 
de princípios éticos) ganhou mais 
relevância no mundo corporativo. 
A importância dessa questão, 
fundamental para manter a reputação 
das empresas, foi analisada em 20 de 
junho durante encontro organizado 
pela CCBC. Participaram do debate 
especialistas como Ricardo Lara 
Gailard (escritório Souza, Cescon, 
Barrieu & Flesch Advogados), Manuel 
Marinho (PwC) e Raphael de Cunto 
(Pinheiro Neto Advogados).
In the context of the corruption scandals 
involving the government and the 
private sector, the issue of “compliance” 
(following good practices and ethical 
principles) gained increased relevance 
in the corporate world. The importance 
of this issue, essential for sustaining 
companies’ reputation, was analyzed 
on June 20th, in a meeting organized 
by CCBC. Among the experts who 
participated in the debate were Ricardo 
Lara Gailard (of Souza, Cescon, Barrieu 
& Flesch Advogados law firm), Manuel 
Marinho (of PwC) and Raphael de Cunto 
(of Pinheiro Neto Advogados law firm).

Práticas 
anticorrupção 
Anti-corruption practices 
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Veja como Ontário conquistou a liderança global no desenvolvimento de 
tecnologias para o setor de serviços financeiros 
How Ontario achieved global leadership in the development of technologies for the 
financial services industry

NA VANGUARDA 
DAS FINTECHS 

AT THE FOREFRONT OF FINTECH COMPANIES

P
ara garantir um crescimento econômico 
significativo ao longo do tempo e alcan-
çar novos padrões de eficiência e produ-
tividade, a província de Ontário sabe que 
precisa investir em inovação tecnológica. 
Por esse motivo, a região trabalha para 

implementar um mercado empreendedor com políticas 
públicas de fomento à ciência fortemente apoiado pe-
los fundos governamentais que financiam projetos de 
diferentes áreas. Além disso, Ontário conta com impor-
tantes universidades e seus laboratórios, criando, assim, 
uma cultura de pesquisa e inovação entre os estudantes.

Muitas empresas têm migrado para a região procuran-
do se beneficiar de seu ambiente favorável aos negócios 

T o assure significant economic growth over time 
and to achieve new standards of efficiency and 
productivity, the province of Ontario knows that 

it must invest in innovation. That is why the region works 
to implement an entrepreneurial market using public 
policies to foster Science, strongly supported by government 
funds that finance projects in different fields. In addition, 
Ontario relies on important universities and their labs, 
thereby creating a research and innovation culture among 
students.

Many companies have migrated to the region, seeking 
to benefit from its favorable business environment – fiscal 
incentives, low production costs and competent labor – 
incorporating increasingly more sophisticated technologies. 
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– incentivos fiscais, baixos custos de produção e mão de 
obra competente –, incorporando tecnologias cada vez 
mais sofisticadas. As aceleradoras que trabalham em On-
tário também atraem grandes multinacionais que buscam 
novos projetos e start-ups com potencial instaladas no local.

Dentre as start-ups que Ontário abriga, um grupo delas 
está conquistando grande relevância: as fintechs, especializa-
das em serviços do setor financeiro. Essas empresas lidam 
de maneira desburocratizada com seus clientes e inserem 
no mercado conceitos capazes de provocar uma onda de 
inovação disruptiva que impacta o modelo bancário tradi-
cional, como bitcoins, blockchain e robótica cognitiva.

O Canadá tem pelo menos 300 Fintechs, e cerca de me-
tade delas estão em Ontário. 
Atualmente, o MaRS Financial 
Technology Cluster, em Toron-
to, é o principal hub do setor 
no país e tem grande relevân-
cia global. Waterloo também 
concentra alto número dessas 
novas empresas, que buscam 
investimentos e apoio especia-
lizado para ganharem compe-
titividade, se tornarem comer-
cializáveis e, assim, impactarem 
positivamente o mercado.

A Carta Worldwide, de To-
ronto, começou a investir nesse 
novo tipo de tecnologia há cerca 
de dez anos e já é líder mundial 
de host card emulation e “tokenização”, que traz novos pa-
drões de cibersegurança. Outro case de sucesso é o da Sho-
pify, start-up unicórnio – empresas que em pouco tempo 
alcançaram a marca de mais de um bilhão de dólares no 
mercado –, que foi fundada em 2006 e faz sucesso no setor 
de e-commerce por oferecer uma plataforma de compra e pa-
gamento on-line que atende a diferentes tipos e tamanhos 
de negócio. 

As possibilidades de inovação com as Fintechs são muitas. 
Um exemplo são os serviços especializados em concessão 
de crédito on-line, com juros mais baixos e de forma mais 
rápida, tendo o processamento de big data como ferramen-
ta para a análise de risco do cliente. Outra referência de 
start-up fundada na região é a Financeit, que apoia peque-
nos e médios negócios a oferecerem melhores condições 
de pagamento para seus consumidores, ganhando, assim, 
mais competitividade. n

O Canadá tem pelo menos 300 fintechs, e cerca de metade delas está em Ontário. 
Canada has at least 300 Fintech companies, of which about half are in Ontario. 

Accelerators operating in Ontario are also a strong 
attraction for large multinational companies looking for 
new projects and startup companies with a potential, 
which are set-up at site.

Of the startups concentrated in Ontario, one set of 
companies is achieving high relevance: the Fintechs, 
focusing on services in the financial industry. These 
companies treat their clients in a non-bureaucratic 
manner, while introducing to the market concepts that 
create a disruptive innovation movement that impacts the 
traditional banking model. Examples are bitcoins, block 
chains and cognitive robotics.

Canada has at least 300 Fintech companies, half of 
which are in Ontario. 
Currently, the MaRS 
Financial Technology 
Cluster, in Toronto, is 
the industry’s main 
hub in the country and 
it has an important 
global relevance. 
Waterloo also hosts a 
large number of these 
new companies looking 
for investments and 

specialized support to 
gain competitiveness, 
to become marketable, 
and thus positively 
impact the market.

Carta Worldwide, of Toronto, began to invest in this new 
type of technology about ten years ago and is already the world 
leader in Host Card Emulation and “tokenization”, entailing 
new standards of cyber safety. Another success case is Shopify, 
a unicorn startup company, which is the sort of company 
that, in a very short time, reaches the one-billion-dollar mark 
in the market. It was founded in 2006 and is successful in 
e-commerce, offering a platform for online purchases and 
payment for various types and sizes of business. 

Fintech companies allow for many innovation 
possibilities. One example are specialized services for 
online credit, with lower interest rates and quicker service, 
using big data processing to assess the client risk. Another 
reference of a startup founded in the region is Financeit, 
which supports small and medium-size businesses so that 
they can offer better payment conditions to their consumers, 
thereby gaining more competitiveness. n
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FULL POWER

FORÇA TOTAL

por ESTELA CANGERANA

Diversificação da matriz energética estimula negócios entre Brasil e Canadá
Diversification of the energy matrix fosters business between Brazil and Canada
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E
m setembro deste ano começa a funcionar 
em Sorocaba (SP) a primeira unidade pro-
dutiva da Canadian Solar no Brasil. A fábri-
ca, capaz de produzir 350 MW de painéis 
solares fotovoltaicos por ano, será a mais 
moderna da empresa e uma das maiores 

companhias de energia renovável no mundo, com subsidiá-
rias em 20 países. O investimento de R$ 80 milhões, porém, 
deve ser só o começo da atuação da fabricante no mercado 
nacional e revela a aproximação cada vez maior entre ca-
nadenses e brasileiros no setor de energia renovável, com 
potencial de gerar bilhões nos próximos anos.

I n September of this year, in Sorocaba (State of São 
Paulo), the Canadian Solar will start the operations 
of its first production facility in Brazil. The plant 

has a production capacity of 350 MW of photovoltaic 
solar panels per year, will be the most modern of this 
manufacturer and one of the largest renewable energy 
companies in the world, with subsidiaries in 20 countries. 
However, the R$ 80 million investment is probably only 
the beginning of the company’s activities in the Brazilian 
market, showing the increasing closeness of Canadians 
and Brazilians in the renewable energy industry, with the 
potential to generate billions in coming years.
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Até 2018, o total aportado pela Canadian Solar, com 
apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), chegará a R$ 2,3 bilhões. Além 
da fábrica no interior paulista, os recursos serão aplica-
dos em projetos de geração de energia solar nos muni-
cípios de Pirapora e Vazante, em Minas Gerais. Os in-
vestimentos resultam das concessões de lotes de reserva 
obtidos pela companhia em leilões do governo federal 
totalizando cerca de 400 MWp. 

“A fábrica é apenas o primeiro de vários investimen-
tos manufatureiros que pretendemos fazer no Brasil. 
Assim que começarmos a operar, já investigaremos as 
possibilidades de expansão. No final do ano, podere-
mos olhar melhor para o futuro”, afirma o CEO da 
companhia, Shawn Qu. “O Brasil é um mercado sus-
tentável, com grandes perspectivas futuras, e prova-
velmente o país mais importante para nós na América 
Latina”, completa.

Until 2018, the total invested by Canadian Solar, with 
support from BNDES (Brazilian National Economic and 
Social Development Bank), will reach R$ 2.3 billion. 
In addition to the plant in the State of São Paulo, the 
funds will be invested in solar energy generation projects 
in the towns of Pirapora and Vazante, in the State of 
Minas Gerais. These investments are a resulted of market 
concessions granted in auctions conducted by the federal 
government, totaling about 400 MWp. 

“The plant is merely the first of several investments in 
manufacturing we intend to make in Brazil. As soon as 
we begin operations, we will assess expansion possibilities. 
At the end of the year, we will be better positioned to 
evaluate the future”, says the company’s CEO, Shawn Qu. 
“Brazil is a sustainable market, with a positive outlook to 
the future, and it is probably the most important country 
for us in Latin America”, concludes Qu.

Potential
According to estimates of ABSolar (Brazilian 

Photovoltaic Solar Energy Association), the share of 
this type of energy in the Brazilian matrix is expected 

Fábrica da Canadian Solar será capaz de produzir 350 MW de painéis solares 
fotovoltaicos por ano. Canadian Solar plant will be capable of producing 350 
MW of photovoltaic solar panels per year.
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Potencial
De acordo com estimativa da Associação Brasileira 

de Energia Solar Fotovoltaica (ABSolar), a participação 
desse tipo de energia no Brasil deve dar um salto de 200 
vezes até 2024, passando dos atuais 0,02% de participa-
ção para 4%. E, segundo o estudo “Alvorada: como o 
incentivo à energia solar fotovoltaica pode transformar 
o Brasil”, do Greenpeace, a cadeia do setor pode movi-
mentar em torno de R$ 560 bilhões no País até 2030, 
caso alguns benefícios fossem implementados pelo go-
verno. Entre eles, a liberação do uso do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (FGTS) do trabalhador para 
a compra de placas solares. A opção está em estudo.

“O Brasil espera estar futuramente entre os cinco princi-
pais países da cadeia mundial de energia solar fotovoltaica”, 
afirma André Marcos Favero, diretor de Negócios da Agên-
cia Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), um dos organismos responsáveis pela nego-
ciação para a instalação da Canadian Solar no Brasil.

Para o setor como um todo, o ano passado foi marca-
do por algumas conquistas relevantes, na opinião da di-
retora administrativa da consultoria Clean Energy Latin 

to increase 200-times by the year 2024, from a current 
participation of 0.02% to 4% by then. Furthermore, 
according to the study “Alvorada – Como o incentivo 
à energia solar fotovoltaica pode transformar o Brasil” 
(Alvorada – How incentives for photovoltaic solar energy 
can transform Brazil), conducted by Greenpeace, the 
industry’s supply chain could total about R$ 560 billion 
in the country by 2030, if some benefits were implemented 
by the government. Included therein, is freeing the “Fundo 
de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS (Workers’ 
Unemployment Fund) so that laborers can purchase solar 
panels. The option is being assessed.

“In the future, Brazil expects to be among the top five 
countries in the world’s photovoltaic solar energy supply 
chain”, says André Marcos Favero, business director 
of “Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos - Apex-Brasil (Brazilian Exports Promotion 
and Investment Agency), one of the entities responsible for 
the negotiations that led to Canadian Solar the settlement 
in Brazil.

For the industry as a whole, last year stood-out due 
to some relevant achievements, in the opinion of the 
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America (Cela), Camila Ramos. Entre elas, o Convênio 
ICMS 16, publicado pelo Conselho Nacional de Políti-
ca Fazendária (Confaz), que possibilitou a isenção da 
dupla tributação do Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) dos projetos de geração dis-
tribuída que se beneficiam do sistema de compensação 
de energia da Resolução Normativa 482 (RN 482) da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Outros marcos foram a isenção da tributação de PIS e 
Cofins sobre a produção fotovoltaica, a publicação da RN 
687 e a realização de leilões de reserva. “Mas 2016 deve 
ser ainda mais decisivo para o desenvolvimento do setor, 
com crescimento da capacidade instalada dos atuais qua-
se 40 MW para mais de 150 MW”, destaca Camila. A es-
pecialista aposta que a fonte solar fotovoltaica, “apesar de 
ainda estar iniciando sua consolidação no País, terá uma 
trajetória de crescimento tão certa, rápida e de longo pra-
zo como a que está vivenciando no resto do mundo”.

administrative director of the consultancy Cela – Clean 
Energy Latin America, Camila Ramos. Included here 
is the “ICMS 16” (Value Added Tax Agreement 16), 
published by “Confaz” (Brazilian National Finance Policy 
Council), which allowed exempting from dual taxation the 
“ICMS” (Value Added Tax) on energy distribution projects 
that are the beneficiaries of the energy compensation system 
according to the “RN 482” Normative Resolution of 
“Aneel” (National Electric Energy Agency). 

Other landmarks were the tax exemption on “PIS” 
and “Cofins” applied to photovoltaic production, i.e., 
the publication of Normative Resolution -“RN” 687 and 
the staging of reservation auctions. “However, 2016 will 
likely be more decisive for the development of this industry, 
with the increase of the installed capacity from currently 
40 MW to more than 150 MW”, emphasizes Ramos. The 
expert is betting on photovoltaic solar energy as a main 
energy source, “and although it is only beginning to 
consolidate in the country, it will certainly have a quick 
and a long-term growth trajectory, comparable to what is 
taking place around the world”.

Models and cooperation
The activity gained relevance worldwide in recent 

Evento da CCBC discutiu o uso das energias renováveis e limpas para tornar as 
cidades mais sustentáveis. CCBC events discussed the use of renewable and clean 

energy to make cities more sustainable
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Modelos e cooperação
No mundo todo, a atividade ganhou destaque nos últi-

mos anos, um movimento que popularizou e barateou o 
custos das instalações em alcance global. “Vários países 
encorajam o uso dessa energia e é importante trocarmos 
experiências nesse sentido. Nós estamos vendo uma revo-
lução no setor energético”, diz Camila. “O Brasil ainda está 
muito atrás em P&D. Importamos tecnologia, mas em bio-
energia somos mais inovadores que em outros setores. Há 
muito a ser compartilhado”, complementa a especialista.

Ela participou recentemente de uma mesa de debates 
em São Paulo com o diretor executivo do Renewable Cities, 
Centro de Diálogo da Simon Fraser University do Canadá, 
Michael Small. No evento, promovido pela Câmara de Co-
mércio Brasil-Canadá (CCBC), foi discutido o uso das ener-
gias renováveis e limpas para tornar as cidades mais susten-
táveis, com base nas experiências dos dois países.  

De acordo com Small, o Canadá está passando por rá-
pidas transformações no sentido de reduzir suas emissões 
de gases de efeito estufa e tem conversado bastante sobre 
energias limpas. A cidade de Vancouver, na Colúmbia Bri-
tânica, é um dos grandes exemplos desse esforço. Em 2011 
foi adotado o projeto Greenest City Action Plan, com o ob-
jetivo de tornar a cidade a mais verde do mundo até 2020.

“Nos envolvemos em vários eventos para discutir os pla-
nos de transição das cidades. Compartilhamos experiên-
cias, estabelecemos diálogos. Vancouver é centro global de 
pesquisa em energia limpa”, diz Small. n

years, as a movement that became popular and made 
organizations of global reach cost effective. “Several 
countries encourage the use of renewable energy, so it is 
important that we exchange experiences in this regard. 
We are seeing a revolution in the energy sector”, says 
Ramos, “while Brazil is still far behind in research and 
development. We import technology, but in bioenergy we 
are more innovative than in other industries. There is a 
lot to be shared”, adds the expert.

Camila Ramos recently participated in a roundtable 
discussion in São Paulo with the executive director of 
Renewable Cities, the Dialogue Center of the Simon 
Fraser University of Canada, Michael Small. At the 
event, promoted by the Chamber of Commerce Brazil-
Canada (CCBC), they discussed this very topic of the 
use of renewable and clean energy to make cities more 
sustainable, based on the experience of the two countries.  

According to Small, Canada is undergoing quick 
transformations, aimed at reducing its greenhouse gas 
emissions, and has been talking a lot about clean energies. 
The city of Vancouver, in British Columbia, is a major 
example of this effort. The project Greenest City Action 
Plan was adopted in 2011 to make the city the greenest in 
the world by 2020. 

“We have gotten involved in several events to discuss 
the transition plans of cities. We shared experiences and 
established dialogues. Vancouver is a global research 
center in the field of clean energy”, says Small. n

Preços x popularização
O crescimento do uso da energia solar fotovoltaica e da eólica nos últimos anos está diretamente ligado ao barateamento desses 
sistemas. E o movimento deve continuar. De acordo com relatório da Agência Internacional de Energias Renováveis (Irena), os preços 
dos módulos fotovoltaicos caíram 80% desde 2009, e os das turbinas eólicas, entre 30% e 40% nesse período. Até 2025, o custo médio 
da eletricidade gerada pelas tecnologias solar e dos ventos pode ficar ainda 59% mais baixo. Isso significa que, no mundo, o custo 
médio dessa eletricidade será de cinco a seis centavos de dólar por quilowatt-hora. 

Prices x popularization
Growth of the use of photovoltaic solar and wind energy in recent years is directly related to the greater cost effectiveness of these systems. This 
trend is expected to continue. According to a report by the International Renewable Energy Agency (IRENA), prices of photovoltaic modules 
dropped 80% since 2009, and that of wind turbines, by between 30% and 40% in that period. By 2025, the average cost of electricity 
generated by the solar and wind technologies may additionally decrease by 59%. This means that, around the world, the average cost of this 
electricity will be about five to six cents of a dollar per kilowatt-hour. 

O Canadá está passando por rápidas transformações para reduzir suas emissões 
de gases de efeito estufa. Canada is undergoing quick transformations, aimed at reducing its 
greenhouse gas emissions
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A PLEINE PUISSANCE
La diversification de la matrice énergétique brésilienne 
stimule les affaires entre le Brésil et le Canada

En Septembre de cette année, commencera 
à fonctionner à Sorocaba (SP), la première 
unité de production de Canadian Solar au 
Brésil. L’usine, capable de produire 350 MW 

de panneaux solaires par an, sera la plus moderne de 
l’entreprise, qui est l’une des plus grandes au monde 
dans le secteur des énergies renouvelables, avec des 
filiales dans plus de 20 pays. L’investissement de R$ 80 
millions sur le marché national, n’est que le début de 
l’aventure pour le fabricant canadien et démontre le 
rapprochement croissant entre Canadiens et Brésiliens 
dans le secteur des énergies renouvelables, secteur qui 
promet de générer des milliards de dollars dans les 
années à venir.
D’ici à 2018, le total de l’investissement de Canadian 
Solar, opéré avec le soutien de la Banque nationale 
pour le développement économique et social (BNDES), 
atteindra 2,3 milliards de R$. En plus de l’implantation 
de l’usine dans l’état de São Paulo, les fonds seront 
investis dans des projets de production d’énergie solaire 
dans les municipalités de Pirapora et Vazante (Minas 
Gerais). En effet, l’entreprise canadienne a obtenu, 

dans les ventes aux enchères du gouvernement fédéral 
brésilien, des concessions équivalentes à plus de 400 MW.
«Cette usine est seulement le premier de plusieurs 
investissements manufacturiers que nous avons l’intention de 
réaliser au Brésil. Dès que nous commencerons à produire, 
immédiatement, nous commencerons aussi à étudier les 
possibilités d’expansion. A la fin de l’année, nous pourrons 
mieux regarder le futur «, déclare le PDG de la compagnie, 
Shawn Qu. «Le Brésil est un marché durable avec de grandes 
perspectives d’avenir, et probablement le pays le plus 
important pour nous en Amérique latine», ajoute-t-il.

Potentiel
Selon les estimations de l’Association brésilienne de 
l’énergie solaire photovoltaïque (ABSolar), la part de 
ce type d’énergie dans la matrice brésilienne devrait se 
multiplier par 200 d’ici 2024, passant de 0,02% à 4%. Et, 
selon l’étude de  Greenpeace Alvorada – Como o incentivo 
à energia solar fotovoltaica pode transformar o Brasil 
(Aurore - Comment l’incitation à l’usage de l’énergie 
solaire photovoltaïque peut transformer le Brésil), ce 
nouveau secteur industriel pourrait générer plus de R$ 
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560 milliards dans le pays d’ici 2030 si des politiques 
incitatives été mises en œuvre par le gouvernement. 
Parmi elles, la libération de l’usage du Fonds de garantie 
du Temps de Service (FGTS) pour l’achat de panneaux 
solaires par les particuliers brésiliens. 
«Le Brésil espère, dans un avenir proche, faire partie 
des cinq premiers pays du monde dans l’énergie solaire 
photovoltaïque», explique André Mark Favero, directeur 
commercial de l’Agence brésilienne pour l’exportation 
et la promotion des investissements (Apex-Brésil), l’un 
des organismes responsables de la négociation pour 
l’installation de Canadian Solar au Brésil.
Pour le secteur dans son ensemble, l’année derniere a 
été marquée par des avancées importantes, selon l’avis 
de la directrice générale du cabinet conseil Cela - Clean 
Energy Amérique latine, Camila Ramos. Par exemple, 
l’accord, publié par le Conseil national pour la politique 
financière (CONFAZ), qui permet l’exemption 
de la double taxation de l’impôt sur les ventes et 
services (ICMS) pour les projets de distribution et de 
production d’énergie qui se bénéficient du système de 
compensation du règlement 482 (RN 482) de l’Agence 
nationale de l’énergie électrique (Aneel).
Les autres avancées positives ont été l’exemption du 
PIS et du Cofins sur la production photovoltaïque, 
la publication de la RN 687 et la réalisation d’appel 
d’offres et d’achats de concessions de Mégawat solaire. 
«Mais 2016 devrait être encore plus décisif dans le 
développement du secteur, avec une croissance de la 
capacité installée de 40 MW à plus de 150 MW», nous 
dit madame Ramos. L’experte parie que la source 
solaire photovoltaïque, «bien qu’elle ne commence 
que maintenant sa consolidation dans le pays, aura une 
trajectoire de croissance rapide et à long terme, comme 
dans le reste du monde.»

Modèles de coopération 
Partout, l’activité a gagné en importance ces dernières 
années grâce à sa popularisation qui a fait baisser ses 
coûts d’installation dans le monde entier. «Plusieurs 
pays encouragent l’utilisation de cette énergie 
renouvelable et il est important que nous échangions 
nos expériences à cet égard. Nous assistons à une 
révolution dans le secteur de l’énergie «, dit madame 
Ramos. «Le Brésil est encore en retard en terme de 
recherche et développement. Nous importons de la 
technologie, mais dans la bioénergie, nous sommes 
plus innovants. Il y a beaucoup à partager avec des 
partenaires internationaux», ajoute l’experte.
Elle a récemment participé à un débat, lors d’une 
table-ronde, à Sao Paulo avec le directeur exécutif 
des Renewable Cities (Villes renouvelables), Centre 
de Dialogue de l’Université Simon Fraser du Canada, 
Michael Small. Durant l’événement, parrainé par la 
Chambre de commerce Brésil Canada (CCBC), ils ont 
justement discuté de l’utilisation des énergies propres et 
renouvelables pour rendre les villes plus durables, en se 
basant sur les expériences des deux pays.
Selon Michael Small, le Canada connaît des changements 
rapides pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
et a beaucoup discuté des énergies propres. La ville de 
Vancouver, Colombie-Britannique, est l’un des grands 
exemples de cet effort. En 2011, il a été adopté le projet 
Greenest City Action Plan (Plan d’action d’une ville plus 
verte), avec l’objectif de rendre la ville la plus verte au 
monde d’ici à 2020. 
«Nous nous sommes impliqués dans plusieurs événements 
pour discuter les plans de transition de villes de différents 
continents, partager les expériences, établir des dialogues. 
Vancouver est un centre mondial de recherche sur les 
énergies propres », dit monsieur Small. n

Prix et popularisation
L’utilisation croissante de l’énergie solaire photovoltaïque et éolienne au cours des dernières années est directement liée à la baisse 
des coûts de ces systèmes. Et la tendance devrait se poursuivre. Selon le rapport de l’Agence internationale de l’énergie renouvelable 
(IRENA), les prix des modules photovoltaïques ont chuté de 80% depuis 2009, et des turbines éoliennes, de 30% à 40% durant cette 
période. D’ici 2025, le coût moyen de l’électricité produite par la technologie solaire ou éolienne pourrait encore baisser de 59%. Cela 
signifie que dans le monde, le coût moyen de cette électricité sera d’environ cinq à six cents de dollar par kilowatt-heure. 

Le Canada connaît des changements rapides pour réduire ses émissions de gaz 
à effet de serre et a beaucoup discuté des énergies propres
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Canadá recebe reconhecimento do Congresso brasileiro
Brazilian Congress grants recognition to Canada 

LAÇOS 
ESTREITOS

CLOSE TIES

U
ma corrente comercial que movimen-
tou quase US$ 5 bilhões em 2015, 
com transações bem distribuídas e 
pouco afetadas pela crise brasileira: 
US$ 2,36 bilhões em exportações e 
US$ 2,42 bilhões em importações, de 

acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exte-
rior e Serviços. Alto intercâmbio educacional, cientí-
fico, tecnológico e de inovação. Bom relacionamento 

A trade relation totaling almost US$ 5 billion in 
2015, with its well-balanced transactions practically 
unaffected by the Brazilian crisis: US$ 2.36 billion 

in exports, with imports worth US$ 2.42 billion, according to 
the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services. A high 
level of educational, scientific, technological and innovational 
interaction. Good political-diplomatic relations and close 
ties of friendship. There are plenty of reasons to justify the 
recognition the Brazilian Congress afforded Canada, as shown 
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Sessão no Congresso brasileiro contou com a presença de autoridades de vários 
países. Session in the Brazilian Congress was attended by authorities of 
several countries

político-diplomático e estreitos laços de amizade. Não 
são poucos os motivos atuais para justificar o reconheci-
mento que o Congresso brasileiro demonstrou ao Cana-
dá, com a realização de uma sessão solene no último dia 
7 de julho, em homenagem aos 150 anos das relações 
comerciais entre Brasil e Canadá.

A sessão, requerida pelo deputado Marcelo Squasso-
ni, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade entre 
Brasil e Canadá, contou com a presença de autoridades 
de vários países, membros da sociedade civil e apresen-
tação de alunos da escola canadense Maple Bear no Bra-
sil. O evento foi um sinal do quanto essa relação ainda 
pode se estreitar nos próximos anos.

Uma mostra clara do interesse nessa aproximação foi 
dada pelo próprio primeiro-ministro canadense, Justin 
Trudeau, ao gravar uma mensagem apresentada na ses-
são, em que até fez um agradecimento em português. 

in a solemn session last July the 7th, for the 150 years of trade 
relations between Brazil and Canada.

The session, held at the request of congressman Marcelo 
Squassoni, president of the Parliamentary Group of 
Friendship between Brazil and Canada, was attended by 
authorities of several countries, personalities of civil society, 
and included a presentation by students of the Canadian 
Maple Bear school in Brazil. The event symbolized how this 
relation can further intensify in coming years.

A clear manifestation of interest in this closing ties was 
made by the Canadian Prime-Minister himself, Justin 
Trudeau, who recorded a message presented in the session, 
in which he thanked in Portuguese. He emphasized that 
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Ele ressaltou que os dois países são parceiros naturais, 
pelas várias similaridades, com vastos territórios e recur-
sos naturais, obrigação de liderança na luta contra as 
mudanças climáticas, proximidade de valores, respeito 
à democracia e relações interpessoais e um intercâmbio 
anual de dezenas de milhares de pessoas para turismo, 
negócios, estudos, atividades culturais e profissionais. 

“As duas nações são a prova de que países podem pros-
perar, não apesar das diversidades, mas por causa delas”, 
disse, exaltando a multiculturalidade, outra marca co-
mum. “Agradecemos essa honra [da realização da sessão 
solene] e saibam que vamos continuar a fortalecer essa 
profunda amizade”, completou.

the two countries are natural partners, due to several 
similarities, extensive territories and vast natural resources, 
with responsibility regarding climate change, closeness in 
terms of values, respect for democracy and interpersonal 
relations, and an annual flow of thousands of people in 
activities related to tourism, business, study, and cultural 
and professional activities. 

“The two nations show that countries can prosper, 
notwithstanding diversities, but actually, because of them”, 
said Trudeau, emphasizing multi-culturality, another 
common trait. He concluded saying “we are grateful for this 
honor (staging the solemn session), and be absolutely sure 
that we will continue to strengthen this deep friendship”.

Reciprocity
Speaking for Brazil, congressman Squassoni reiterated this 

same intent. “We are very much interested in having you 
increasingly close by. Canada is one of the most successful 
experiences in social equality, economic growth, creation of jobs 

Para Justin Trudeau, os dois países são parceiros naturais, pelas várias 
similaridades, com vastos territórios e recursos naturais. According to Justin 
Trudeau, the two countries are natural partners, due to several similarities, 
extensive territories and vast natural resources



Brasil – Canadá | 31 30 | 

Reciprocidade
Do lado brasileiro, o deputado Squassoni reforçou a 

mesma intenção. “Temos todo o interesse em tê-los por 
perto cada vez mais. O Canadá é uma das mais bem-su-
cedidas experiências em igualdade social, crescimento 
econômico, geração de emprego e políticas educacio-
nais. Temos que seguir esse exemplo”, afirmou. 

A história da relação bilateral é antiga, iniciada com a 
abertura de um escritório canadense no Brasil em 1866. 
No entanto, as interações deram um salto nos últimos 
anos, com alguns marcos importantes. Entre eles se des-
taca a visita do então primeiro-ministro canadense, Ste-
phen Harper, em 2011, que desencadeou a assinatura de 
uma série de acordos de cooperação em várias áreas, a 
formação de grupos de trabalho com interesses comuns 
e visitas bilaterais de autoridades.

Os negócios corresponderam à aproximação. O vo-
lume de comércio bilateral cresceu mais de 35% entre 
2009 e 2014. “O que une é a crença no futuro, a espe-

and educational policies. We must follow this example.”
The history of the bilateral relation is old, beginning with 

the opening of a Canadian office in Brazil in 1866. However, 
he stated that interactions increased greatly in recent years, 
setting some noteworthy marks, including the visit of the then 
Canadian Prime-Minister, Stephen Harper in 2011, which 
initiated the signing of a number of cooperation agreements 
in various fields, the forming of work groups with common 
interests, and bilateral visits of authorities.

Business reacted to the approximation process. The bilateral 
trade volume increased by 35% between 2009 and 2014. 
“What unites us is the belief in the future, the hope that 
encourages the large continental-size countries that see no 

A história da relação bilateral é antiga, iniciada com a abertura de um 
escritório canadense no Brasil em 1866. The history of the bilateral 
relation is old, beginning with the opening of a Canadian office in Brazil 
in 1866
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rança que motiva os grandes países continentais que não 
enxergam limites ao desenvolvimento de suas sociedades 
vibrantes e diversificadas”, afirmou o embaixador Pauli-
no Franco de Carvalho Neto, diretor do Departamento 
dos Estados Unidos, e Canadá e Assuntos Interamerica-
nos do Ministério das Relações Exteriores. 

O embaixador Ricardo Savone e o cônsul Stephane Larue 
reforçaram essas impressões. “Desde o ano 2000, quando es-
tive no Brasil pela primeira vez, venho acompanhando uma 
aproximação profunda. Educação, diversidade e tolerância 
são apenas alguns temas que exemplificam essa relação”, 
disse Larue. “Hoje, vocês nos mostram os grandes laços, 
mas, mais ainda, mostram o quanto ainda podemos traba-
lhar juntos”, discursou na ocasião o embaixador Savone.

Sem barreiras
O enorme potencial a ser explorado bilateralmente, no 

entanto, depende ainda de ações importantes a serem to-

“As duas nações são a prova de que países podem prosperar, não apesar das 
diversidades, mas por causa delas”, disse Trudeau. “The two nations show that countries can 
prosper, notwithstanding diversities, but actually, because of them”, said Trudeau.

Deputado Marcelo Squassoni e o embaixador Ricardo 
Savone. Congressman Marcelo Squassoni and ambassador 
Ricardo Savone

limits for the development of their vibrant and diversified 
societies”, stated ambassador Paulino Franco de Carvalho 
Neto, director of the United States, Canada and Inter-American 
Affairs Department of the Ministry of Foreign Relations. 

Ambassador Ricardo Savone and consul Stephane 
Larue, reiterated such impressions. “Since the year 2000, 
when I was in Brazil for the first time, I have followed this 
far-reaching approximation. Education, diversity and 
tolerance are only some of the issues that exemplify this 
relation”, said Larue. “Today you show us the close ties but, 
more importantly, you show how much more we can work 
together”, said ambassador Savone in his speech.

Without barriers
However, the enormous potential to be exploited bilaterally 

still depends on important measures to be implemented, as 
was pointed out by the director of Institutional Relations 
of CCBC, Paulo de Castro Reis. “Brazil and Canada are 
two giants that still know each other very little. They are 
continental countries that have a lot to offer to each other, 
but that is why it is important that we work to reduce the 
barriers that still limit business”, he emphasized.
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Canada Day
A sessão solene do Congresso Nacional, realizada em 7 de julho, foi uma homenagem ao aniversário de formação do Canadá – a data 
oficial é 1º de julho, chamada de Canada Day (em inglês) ou Fête du Canada (em francês). A data lembra o ato de 1867 que constituiu o 
atual Canadá. O feriado é um dos mais importantes do país e conta com diversos eventos. No exterior, comunidades canadenses também 
prestam homenagens. Como parte das comemorações deste ano, no Brasil a Canadian International Society (CIS), em parceria com a CCBC, 
promoveu um evento beneficente em 25 de junho, na capital paulista. 

Canada Day
The solemn session in the National Congress held on July the 7th, was an homage to the anniversary of the founding of Canada – the official date 
is July the 1st, called Canada Day (in English), or “Fête du Canada” (in French). The date, celebrated since 1868, remembers the constitutional act 
of 1867 that united the three colonies that form present day Canada.  The holiday is one of the most important in the country and entails several 
events. Abroad too, Canadian communities honor the occasion. As part of the celebrations this year in Brazil, the Canadian International Society 
(CIS), in partnership with CCBC, promoted a beneficent event in São Paulo on June the 25th. 

Cônsul Stephane Larue e Paulo de Castro Reis, diretor de Relações 
Institucionais e de Negócios da CCBC. Consul Stephane Larue and Paulo de 
Castro Reis, director of Institutional Relations of CCBC

madas, conforme destacou o diretor de Relações Institucio-
nais e de Negócios da CCBC, Paulo de Castro Reis. “Brasil 
e Canadá são dois gigantes que ainda se conhecem pouco. 
São países continentais que têm muito a oferecer um ao ou-
tro, mas, para isso, é importante trabalharmos para reduzir 
barreiras que ainda limitam os negócios”, destacou.

Na visão de Castro Reis, o Brasil está começando a se 
conscientizar do grande potencial a ser aproveitado e 
mostrou isso ao incluir o Canadá na lista de 32 países-alvo 
do Plano Nacional de Exportações (PNE), lançado em 
2015. Porém, reforçou a necessidade de fazer avançar as 
negociações para um acordo de livre-comércio que pro-
mova um maior intercâmbio comercial e tecnológico e 
que permita aproveitar tudo o que os dois países podem 
oferecer um ao outro. n

In Castro Reis’ view, Brazil is beginning to become aware 
of the great potential yet to be tapped and showed this when 
it included Canada in the list of 32 target countries in its 
National Export Plan, launched in 2015. However, he also 
reiterated the need to further develop negotiations for a free 
trade agreement, to increase trade and technology exchanges, 
seizing all the potential the two countries have to offer. n

Confira o vídeo desta sessão no 
Congresso Nacional. Check out the video of 

the session at the Brazilian Congress
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SEMPRE ALERTA
Vastas reservas naturais desafiam permanentemente Brasil 
e Canadá ao combate a incêndios florestais  
Vast natural reserves permanently challenge Brazil and Canada to fight forest fires

WATCHFUL LOOK

C
om vastas áreas de reservas naturais, Bra-
sil e Canadá convivem anualmente com 
a ameaça dos incêndios florestais nas 
temporadas de seca. Cada um a seu jeito, 
ambos vêm enfrentando um ano especial-
mente difícil e serão sede de importantes 

debates programados sobre prevenção, combate e tecno-
logias de preservação ambiental e controle. 

Em outubro próximo, especialistas se reunirão em Ke-
lowna, Colúmbia Britânica, para a conferência Wildland 
Fire Canada 2016. Em maio de 2019 será a vez de o esta-
do do Mato Grosso do Sul, no Brasil, ser o palco da sétima 
edição da Conferência Mundial de Incêndios Florestais.

Na pauta dos dois encontros, os desafios naturais e da 
interferência humana, além dos esforços para cumprir 
os compromissos assumidos pelas nações para a dimi-
nuição da emissão de gases de efeito estufa. 

“Vamos mostrar os avanços da nossa legislação, a expe-
riência com o manejo do fogo dentro de terras indígenas 
e unidades de conservação, além da Política Nacional de 
Manejo e Controle de Queimadas”, afirma o coordenador 
do Núcleo de Operações e Combate aos Incêndios Flores-
tais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Falleiro.

W ith vast extensions of natural reserves, 
Brazil and Canada annually face the threat 
of forest fires in the dry seasons. Each in 

its own way, both countries are facing a particularly 
difficult year and will host important scheduled debates on 
prevention, firefighting and technologies for environmental 
preservation and control. 

In October of this year, experts will meet in Kelowna, 
British Columbia, for the Wildland Fire Canada 2016 
conference. In May of 2019, the State of Mato Grosso do 
Sul, in Brazil, will be the stage for the 7th. Edition of the 
Forest Fire World Conference.

The program of both events focuses on the natural 
challenges and on human interference, in addition to 
efforts by nations to comply with assumed obligations to 
decrease the effects of greenhouse gases. 

“We will show the progress made in our legislation, the 
experience in handling fire on the lands of indigenous peoples 
and in conservation areas, as well as in the National Fire 
Handling and Control Policy”, says Rodrigo Falleiro, the 
coordinator of Forest Fire Fighting Operations Center of  
IBAMA – Brazilian Environmental and Renewable Natural 
Resources Institute.

In each edition of the event, the results of the United 
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Nations’ 14 Regional Forest Fire Networks are presented. 
IBAMA coordinates the South American Regional 
office, comprising Brazil, Argentina, Bolivia, Colombia, 
Equador, Paraguay, Uruguay, Peru and Venezuela. 
Canada, together with the United States and Mexico, 
comprises the North American Regional Office. 

The work performed by the groups and the initiatives 
of each country to control fires has not been an easy task. 
In Brazil, between January and the beginning of June of 
the current year, forest fires increased by 50% in relation 
to the same period in 2015. There were more than 22,000 
fires in 2016, compared to 15,000 last year, registered 
according to monitoring data of  INPE – National Space 
Research Institute. Practically half of the total, 49.7%, 
were registered in the Amazonian biome. 

According to Rossano Marchetti, the coordinator of the 
Fire Prevention Research and Monitoring Center of the 
Brazilian National Forest Fire Prevention and Fighting 
Center, the main villains in the Brazilian situation 
are difficult to avoid: climatic phenomena. “We are 
experiencing one of the worst El Niños ever registered. 

A cada edição do evento são 
apresentados os resultados apon-
tados pelas 14 Redes Regionais 
de Incêndios Florestais das Na-
ções Unidas. O Ibama coordena 
a Regional Sul-Americana, forma-
da por Brasil, Argentina, Bolívia, 
Colômbia, Equador, Paraguai, 
Uruguai, Peru e Venezuela. O Ca-
nadá, ao lado de Estados Unidos 
e México, integra a Regional da 
América do Norte. 

O trabalho dos grupos e das 
iniciativas de cada país para con-
trolar as queimadas não tem sido 
fácil. No Brasil, de janeiro ao iní-
cio de junho deste ano, os incên-
dios florestais cresceram 50% em 
relação a igual período de 2015. 
Foram detectados mais de 22 
mil focos em 2016, contra 15 mil um ano antes, de acordo 
com os dados de monitoramento do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe). Praticamente a metade deles, 
49,7%, foi registrada no bioma da Amazônia. 

Segundo o coordenador do Núcleo de Pesquisas e Mo-
nitoramento do Centro Nacional de Prevenção e Comba-
te a Incêndios Florestais, Rossano Marchetti, os principais 
vilões da vez, no caso brasileiro, são os fenômenos climá-
ticos. “A gente está passando por um dos piores El Niños 
já registrados.” Ele esclarece, porém, que, apesar de ser 
o tempo seco o maior responsável pela propagação das 
chamas, é a mão humana que dá início a elas. 

Desastre
Foi justamente a ação humana a responsável pelo que 

está sendo considerado como o desastre mais caro da his-
tória do Canadá: o incêndio que destruiu a cidade de Fort 
McMurray, na província de Alberta, em maio deste ano. 
As autoridades locais informaram que essa é a principal 
linha de investigação para esclarecer o caso, que ficou co-
nhecido no país como the beast (a besta).

No Brasil, de janeiro ao início de junho, os incêndios florestais cresceram 50% em 
relação a igual período de 2015. In Brazil, between January and the beginning of June, 
forest fires increased by 50% in relation to the same period in 2015
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A tragédia destruiu centenas de milhares de hectares, afe-
tando milhares de casas e empresas, e causou a evacuação de 
quase 100 mil pessoas que viviam na região. Fort McMurray 
está no centro da indústria petroleira canadense e os danos 
materiais causados foram estimados em cerca de 3,5 bilhões 
de dólares canadenses, segundo cálculo divulgado no início 
de julho pela associação nacional de seguradoras do país.

“Esse incêndio e os danos causados são mais uma prova 
alarmante de que a frequência e a gravidade dos eventos 
climáticos extremos aumentaram no Canadá”, conclui 
o presidente do Departamento de Seguros do Canadá 
(IBC), Don Forgeron. n

However, he points out that although 
the dry season is the main reason why 
the fires spread, it is the doing of Man 
that causes them.

Disaster
Human action was indeed 

responsible for what is being viewed 
as the most expensive disaster in 
the history of Canada: the fire that 
destroyed the town of Fort McMurray, 
in Alberta province, in May of this 
year. Local authorities informed that 
this is the line of investigation followed 
by the Canadian Mounted Police to 
solve the case that became known by the 
name “the beast”.

The tragedy destroyed hundreds 
of thousands of hectares, affecting 
thousands of homes and businesses, 

having caused the evacuation of almost 100,000 people 
who lived in the region. Fort Murray is in the middle of 
the Canadian oil industry and the material damages 
caused by the flames were estimated at about 3.5 billion 
Canadian dollars, according to a calculation published in 
the beginning of July by the country’s national association 
of insurance companies.

“This fire and the damages it caused are further 
proof that the frequency and severity of extreme climate 
phenomena has increased in Canada”, concludes 
the president of the Insurance Bureau of Canada 
(IBC), Don Forgeron. n

Expertise canadense
A longa história de convivência do Canadá com os incêndios florestais levou o país a ser pioneiro em uma das técnicas usadas até hoje, a 
do combate aéreo. Ao lado de Estados Unidos e Rússia, a nação foi uma das primeiras a testar a modalidade, na década de 1930. E foi a 
primeira a obter êxito operacional com ela, em 1950, quando um avião Beaver arremessou “bombas de água” (bolsas de papel e plástico de 
14 litros cada, em grupos de 6 a 8 por vez) sobre um incêndio florestal. Com isso, foi possível segurar a sua propagação até que as equipes 
de terra conseguissem a eliminação total das chamas. Foi o estopim para a popularização da técnica, com aviões que haviam sido usados 
na Segunda Guerra Mundial. Atualmente a canadense Bombardier possui uma linha de aviões anfíbios, com 170 aparelhos em operação no 
mundo, a maioria dedicada ao combate a incêndios florestais.

Canadian Expertise
Canada’s long history of facing forest fires made the country a pioneer in one of the techniques used to this day, fighting fires from the air. 
Together with the United States and Russia, the country was one of the first to test the modality in the 1930’s. It was also the first to attain success 
using the method in 1950, when a Beaver airplane dropped “water bombs” (paper and plastic bags containing 14 liters each, in groups of 6 to 
8 at a time) on a forest fire. By doing so, it was possible to control the spreading of the fire until the teams on the ground were able to eliminate 
the flames completely. This was the event that made the method popular, using aircraft deployed in the Second World War.  Currently, the 
Canadian company Bombardier markets an amphibious aircraft line, with 170 units in operation worldwide, most of which are used to fight 
forest fires.
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Um dos cenários da exposição Olhares Cruzados, Florianópolis 
tem praias de tirar o fôlego e se orgulha do seu elevado índice de qualidade de vida
One of the scenarios of the “Exchanging Glances” exhibition, Florianópolis has breathtaking 
beaches and is proud of its high standard of life quality

por Luciana Lana e Clarisse Sousa

ILHA DE 
PURA MAGIA

PURE MAGIC ISLAND

P
ode parecer curioso, mas a brasileira 
Florianópolis e a canadense Vancouver 
guardam similaridades, algumas delas 
registradas na segunda etapa da exposi-
ção “Olhares Cruzados: Imagens de Duas 
Culturas”. Dois fotógrafos trocaram de 

país para registrar através de suas lentes as semelhanças 
entre as cidades no que diz respeito a meio ambiente e 
tecnologia, tema proposto pelo Instituto Cultural da Câ-

It may seem curious, but the Brazilian city of 
Florianópolis and the Canadian city of Vancouver 
share similarities, some of which are shown in the 

second phase of the “Exchanging Glances: Images of Two 
Cultures” exhibition. Two photographers changed countries 
to capture, through their lenses, the similarities between the 
two cities as related to the environment and technology, the 
theme proposed by the Cultural Institute of the Chamber of 
Commerce Brazil-Canada (CCBC). The photos of Vancouver 
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A qualidade de vida é um dos destaques da cidade, líder em desenvolvimento 
urbano. The quality of life is one of the city’s highlights, ranking foremost in 

urban development 

mara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC). As fotos de Van-
couver foram feitas pelo brasileiro Miguel Luís Schmitt, e 
as de Florianópolis, pelo canadense Brian Noppe.    

Fascinado pelas belas praias de Floripa, como a cidade 
é carinhosamente conhecida, Noppe agora se divide en-
tre a cidade brasileira e o Canadá. “É um lugar de beleza 
impressionante. Uma ilha cercada por praias e belas pai-
sagens. Não à toa é chamada de ilha da magia”, afirma.

Qualidade de vida
Florianópolis é uma pérola do turismo. Em apenas 

436,5 quilômetros quadrados, reúne praias paradisíacas, 
lagoas e dunas, em meio à mata atlântica; e ainda casarios 
do período colonial, sítios arqueológicos, noites badala-
das e alta gastronomia.

A qualidade de vida é um dos destaques da cidade, líder 

were made by the Brazilian Miguel Luis Schmitt and those of 
Florianópolis by the Canadian Brian Noppe.    

Fascinated by the beautiful beaches of “Floripa” (the 
affectionate name for the city), Noppe now spends his 
time between the Brazilian and the Canadian city. “It is 
a place of extraordinary beauty. An island surrounded by 
beaches and beautiful scenery. No wonder it is called “magic 
island”, says Noppe.

Quality of life
Florianópolis is a touristic pearl. In only 436.5 square 

kilometers, it is an aggregation of paradisiac beaches, lakes 
and dunes amidst the Atlantic Forest, and of mansions built 
in colonial times, archaeological sites, a lively nightlife and 
a sophisticated  gastronomy.

The quality of life is one of the city’s highlights, ranking 
foremost in urban development, while sustaining the highest 
Human Development Index (HDI) of all Brazilian capital 
cities. One of its postcard sceneries is the Hercílio Luz Bridge 
which, being 819 meters long, connects the center of the Santa 
Catarina island to the continent. The downtown area harbors 
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em desenvolvimento urbano e possuidora do maior Índi-
ce de Desenvolvimento Humano (IDH) entre as capitais 
brasileiras. Um dos cartões-postais é a Ponte Hercílio Luz, 
que, com 819 metros, liga o centro da Ilha de Santa Ca-
tarina ao continente. No centro, estão o aeroporto inter-
nacional, o Mercado Público Municipal, a Praça XV, com 
sua figueira centenária, e o Museu Victor Meirelles, ins-
talado na casa do artista que, entre outras obras, pintou a 
tela que retrata a “Primeira Missa no Brasil”. 

No meio da ilha, um pouco mais para o leste, está outro 
cartão-postal, a Lagoa da Conceição, polo de lazer com 
grande oferta de passeios de barco, esportes náuticos e 
pistas para ciclismo e caminhadas. 

Praias e muito mais
A ilha tem mais de cem praias e cada qual tem suas caracte-

rísticas. Joaquina e Praia Mole são os destaques do leste, pró-
ximas à Lagoa da Conceição. A primeira já foi sede do WCT, 
principal campeonato mundial de surfe, e tem num dos seus 
extremos as chamadas Dunas da Joaca, onde se pratica sand-
board. Já a Praia Mole é uma das mais bonitas, com areia fofa 
e muitos bares. De lá, por uma trilha de 300 metros, chega-se 
a Galhetas, praia semideserta que atrai naturistas.

No litoral norte, Jurerê é um capítulo à parte. No lado es-

the international airport, the municipal public market place, 
“XV” Square with its century-old fig tree, and the Victor Meirelles 
Museum, installed in the house of the artist who, among other 
works, painted the picture of the “First Mass in Brazil”. 

In the middle of the island, a little to the East, is another 
postcard scenery -  the “Conceição” Lagoon, a place of leisure, 
with lots of options for boat outings, nautical sports and 
tracks for biking and walking. 

Beaches and a lot more
The island has more than 100 beaches, each with its specific 

characteristics. The “Joaquina” and “Praia Mole” beaches are the 
main attractions in the East, close to the “Lagoa da Conceição”. 
The first of the two even hosted the WCT, the world’s main 
surfing championship and at one of its ends has the so-called 
“Joaca” Dunes, where sandboarding is practiced. “Praia Mole” 
beach, in turn, is one of the island’s most beautiful beaches, with 
soft sand and many bars. From there, a 300 meters trail lined by 
bushes takes visitors to “Galhetas”, a remote semi-deserted beach 
that attracts naturists.

Lagoinha do Leste, praia rodeada de mata atlântica, com lagoa e cachoeira.  
“Lagoinha do Leste”, beach surrounded by the Atlantic Forest, with a lagoon 

and a waterfall
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querdo da praia, fica o sofisticado empreendimento Jurerê 
Internacional, com shopping a céu aberto, restaurantes e bo-
ates. O canto direito da praia é conhecido como Jurerê Tra-
dicional, pois reúne restaurantes de culinária típica da ilha. 
Também no litoral norte, as praias de Canasvieiras, Lagoinha 
e Daniela são adequadas a famílias com crianças, pois o mar 
é calmo é há boa infraestrutura. Ainda no norte, na Praia do 
Santinho está o famoso resort que abriga 750 mil m2 de mata 
atlântica preservada e mais de 200 mil m2 de área construída, 
reunindo campo de golfe, complexo esportivo e náutico.

O sul é a região que mais preserva a tradição, a cultura e a 
natureza da ilha. Lá está, por exemplo, a Lagoinha do Leste, 
praia rodeada de mata atlântica, com lagoa e cachoeira. O 
acesso é difícil – por barco ou trilha saindo da praia Pântano 
do Sul. Quem gosta de ostras, deve visitar Ribeirão da Ilha, 
uma das comunidades mais antigas e que conserva o charme 
da arquitetura açoriana e tem diversos restaurantes. 

Já a praia do Campeche, com areia branca e fofa, é bastan-
te frequentada. Por fim, vale conhecer a Ilha do Campeche, 
partindo de barco da Praia da Armação. Tudo é pura magia! n

On the Northern coast, the “Jurerê” beach is quite distinct. To 
its left side, there is the sophisticated resort “Jurerê Internacional”, 
with an open-air shopping space, restaurants and nightclubs. 
The beach’s right end is known as the “traditional Jurerê”, 
because it harbors restaurants that offer the island’s typical 
cuisine. Also on the Northern coast are the Canavieiras, 
Lagoinha and Daniela beaches, suited for families with children 
because the sea is calm and the infrastructure is good. The 
“Santinho” beach harbors a famous resort that preserves 750,000 
m2 of the Atlantic Forest and has a built area of 200,000 m2, 
with a golf course, a sports and nautical complex.

The South is the region that best preserves the island’s 
traditions, culture and nature. For example, it harbors the 
“Lagoinha do Leste” beach, surrounded by the Atlantic 
Forest, with a lagoon and a waterfall. Access to the beach is 
difficult – by boat or along a trail that starts at the “Pântano 
do Sul” beach. 

Oyster fans should visit “Ribeirão da Ilha”, one of the 
oldest communities that preserves old Azorean architecture 
and has various restaurants. 

The “Campeche” beach, with soft white sand, is 
frequently visited. Finally, one should mention that it is 
worthwhile to visit “Campeche” island, leaving by boat 
from “Praia da Armação” beach. All this is pure magic! n 

Praia Mole é uma das mais bonitas da cidade, com areia fofa e muitos bares. 
“Praia Mole” is one of the island’s most beautiful beaches, with soft sand 
and many bars
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FORA DA CURVA
Comércio entre Brasil e Canadá avança sem se contaminar pela crise brasileira
Trade between Brazil and Canada progresses regardless of the Brazilian crisis

OUTSIDE THE CURVE

T he figures on the trade flow between Brazil 
and Canada in the first semester of 2016 once 
again show that the Brazilian political and 

economic crisis did not shake the pillars of the business 
relation between the two countries. In comparison with 
the performance of Brazil’s foreign trade as a whole, 
the bilateral data is more favorable, even showing an 
increase in the value of exports, a fact that did not 

O
s números da corrente comercial entre 
Brasil e Canadá no primeiro semestre 
de 2016 mais uma vez mostraram que 
a crise político-econômica brasileira 
não abalou os alicerces das relações 
comerciais entre os dois países. Com-

parativamente ao desempenho do comércio exterior bra-
sileiro como um todo, os dados bilaterais são muito mais 
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favoráveis e chegam até a revelar crescimento no valor 
exportado, algo que não ocorreu nas estatísticas gerais. 
Essa expansão é ainda mais significativa quando se anali-
sam fatores como câmbio e volume das operações.

Entre janeiro e junho, os embarques do Brasil para o 
Canadá aumentaram 2,88% em relação a igual período 
de 2015, para US$ 1,071 bilhão, enquanto as vendas ge-
rais do País ao exterior registraram queda de 4,32% na 
mesma comparação, para US$ 90,252 bilhões. Nas com-
pras de produtos canadenses houve recuo de 21,38%, 
para US$ 916,8 milhões. A retração, porém, foi mais 
leve que a das importações totais do Brasil, que caíram 
27,69% no período, para US$ 66,6 bilhões. Os dados são 
do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

Na balança dos embarques e desembarques, a explica-
ção óbvia para os números mais fracos está na estagnação 
da economia brasileira e a desvalorização do real frente ao 
dólar. A cotação média da moeda norte-americana nos pri-

occur in the general statistics. This expansion is even 
more relevant when considering factors such as foreign 
exchange and the volume of operations.

Between January and June, shipments from Brazil to 
Canada increased by 2.88% in relation to the same period 
in 2015, reaching US$ 1.071 billion, while sales in general, 
from Brazil to other countries, decreased by 4.32% in 
that same comparison, reaching US$ 90.252 billion. The 
purchases of Canadian products decreased by 21.38%, to 
US$ 916.8 million. The retraction, however, was lighter 
than that of Brazil’s total imports, which decreased 
27.69% in the period, to US$ 66.6 billion. The data is from 
the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services.

The balance between inbound and outbound 
shipments shows that the obvious explanation for 
the weaker figures is the stagnation of the Brazilian 
economy and the devaluation of the “real” in relation 
to the dollar. The average exchange rate of the U.S. 



Brasil – Canadá | 45 44 | 

ESPECIAL
SPECIAL

currency in the first six months of 2015 was R$ 2.96, 
whereas in the same period this year it was R$ 3.70, 
according to calculations of Economic Institute Gastão 
Vidigal of Commercial Association of Sao Paulo (IEGV-
ACSP). The exchange rate effect makes imported 
products more expensive for consumers and Brazilian 
companies, inhibiting purchases and investments.

Higher volume
At the other end, the exchange rate quotation and 

internal stagnation fostered exports, because Brazilian 
products became 
less expensive and 
entrepreneurs were 
encouraged to look for 
foreign markets. However, 
this did not reflect in an 
overall increase in Brazil’s 
international sales, nor 
can the dollar alone justify 
the increase in trade with 
Canada, given that a 
closer look at the statistics 
also shows an increase in 
negotiated volumes. 

Of the 20 main products 
exported to Canada in the 

first semester of this year, 17 of them showed an increase in 
the shipped volume.

“Although our scope of exports is still highly 
concentrated, the data on the semester showed us important 
information, such as the values and quantities of our sales 
and the expansion of some product categories, for which we 
see high potential and that have been the focal point of our 
efforts in recent years”, states the director of Institutional 
Relations and Business Affairs of the Chamber of 
Commerce Brazil-Canada (CCBC), Paulo de Castro Reis.

Among the product categories highlighted by Castro Reis 
are coffee – the object of CCBC trade missions since 2014, 
typical Brazilian food products, such as fresh or dry cashew 
nuts, honey, toffee sweets, candy and tablets, fruit juice and 
Brazilian stones, such as processed “Travertine” marble. 
They all are part of a market intelligence study undertaken 
by the Chamber of Commerce to discover the sectors of the 
Canadian economy more susceptible to import Brazilian 
products. They all showed increases in volume when 
comparing the first semester of 2015 with that of 2016. n

meiros seis meses de 2015 foi de R$ 2,96 e, no mesmo pe-
ríodo deste ano, de R$ 3,70, segundo cálculos do Instituto 
de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de 
São Paulo (IEGV-ACSP). O efeito câmbio torna os produtos 
importados mais caros para consumidores e empresas bra-
sileiras, intimidando compras e investimentos.

Mais volume
Na ponta inversa, a cotação e a estagnação interna es-

timulam as exportações, ao baratear produtos nacionais 
e incentivar os empresários a buscar mercados externos. 
Isso, porém, não se reverteu 
em alta geral das vendas 
internacionais brasileiras. 
Tampouco o dólar pode jus-
tificar sozinho o incremen-
to das transações com o Ca-
nadá, já que um olhar mais 
atento às estatísticas traz à 
tona também o aumento 
dos volumes negociados. 

Dos 20 principais itens 
exportados ao país da Amé-
rica do Norte no primeiro 
semestre deste ano, 17 re-
gistraram elevação no volu-
me embarcado.

“Apesar de nossa pauta de exportações ainda ser muito 
concentrada, os dados do semestre nos trouxeram infor-
mações importantes, como o crescimento em valor e em 
quantidade das nossas vendas e a expansão de algumas 
categorias de produtos em que enxergamos grande po-
tencial e que têm sido foco de nossos esforços nos últi-
mos anos”, afirma o diretor de Relações Institucionais e de 
Negócios da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), 
Paulo de Castro Reis.

Entre as categorias destacadas por ele estão o café, 
que é alvo de missões comerciais da CCBC desde 2014, 
produtos alimentícios típicos brasileiros, como casta-
nha-de-caju fresca ou seca, mel natural, bombons, ca-
ramelos, confeitos e pastilhas, sucos de fruta e pedras 
brasileiras, como mármore travertino trabalhado. To-
dos fazem parte de um estudo de inteligência de mer-
cado elaborado pela CCBC, que detectou setores com 
maiores chances de penetração no mercado canaden-
se. E todos registraram aumentos de volume entre o 
primeiro semestre de 2015 e o de 2016. n

O café é alvo de missões comerciais da CCBC desde 2014. Coffee is object of CCBC 
trade missions since 2014
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 www.aircanada.com.br

Atrações
CN Tower – A torre de 553 metros é 
um dos ícones da cidade. Na primavera 
e no verão, participe do Edgewalk, um 
passeio pelo lado de fora da torre.

Distillery Historic District – An-
tiga destilaria, é hoje um centro cul-
tural, com galerias de arte, teatros, 
estúdios, cafés, restaurantes e lojas 
charmosas.

Saint Laurence Market – Um dos 
melhores mercados do mundo, oferece 
de frutas e verduras até vinhos, sandu-
íches e o tradicional maple syrup. 

Art Gallery of Ontario – O projeto 
do prédio já valeria a visita, mas o acer-
vo e as exposições itinerantes fazem 
deste um dos espaços mais visitados 
na cidade.

Ripley’s Aquarium of Canada – 
O aquário não pode ficar de fora, pois é 
uma experiência inesquecível. 

Bata Shoe Museum – O museu 
conta a história dos sapatos no mun-
do e apresenta peças de artistas fa-
mosos, além de filmes e exposições 
temporárias.

Toronto possui tantas atrações turísticas e é tão acolhedora que qualquer pessoa se sente 
em casa ao visitar essa admirável metrópole, que é a maior cidade canadense e também um 
dos principais hubs da Air Canada no país.

Nos próximos meses, além das atrações locais, você tem mais um motivo para conhecer 
Toronto: entre 1º de dezembro de 2016 e 25 de março de 2017, o Boeing 787-8 Dreamliner, 
um dos aviões mais modernos do mundo, substituirá o Boeing 767-300 na rota diária da Air 
Canada entre São Paulo e Toronto.

O avião tem 251 lugares e três classes de serviços (International Business Class, Premium 
Economy e Economy). O entretenimento durante o voo é garantido, graças a monitores indi-
viduais, com sistema touchscreen e diversas opções de filmes, programas de TV, jogos e mú-
sica. Na International Business Class, experimente o conforto de poltronas que deitam e se 
tornam verdadeiras camas, com serviço de bordo à la carte, muito bom gosto e sofisticação.

Programe-se e faça as malas. A Air Canada tem voos diários a partir de São Paulo e três 
voos por semana do Rio de Janeiro, ambos com destino a Toronto, de onde opera voos para 
diversas cidades do Canadá e do mundo. 

CONHEÇA A CHARMOSA TORONTO VOANDO 
COM O NOVO DREAMLINER DA AIR CANADA

Publi_Canada2 rev-ok.indd   1 22/07/16   15:55

http://www.aircanada.com.br
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C onsidering that for decades arbitration was 
totally unknown to young Brazilian Law 
professionals, nowadays it is not only viewed 
as an important field, but is increasingly 

awakening interest in international specialization 
courses. The Brazilian presence is a certainty at the most 
important university competitions in the field worldwide 
and is beginning to be noted on the benches of renowned 
universities abroad. The experience is enriching and 
expands professional horizons, according to attorney Yuri 

DIÁRIO DE VIAGEM
A imersão de um jovem profissional brasileiro na arbitragem internacional
The plunge of a young Brazilian professional into international arbitration

TRAVEL DIARY

por Estela Cangerana e Patrícia Büll

S
e há algumas décadas ela era uma ilustre 
desconhecida dos jovens profissionais do 
Direito brasileiro, hoje a arbitragem não 
só é reconhecida como uma área impor-
tante, mas também desperta um interesse 
cada vez maior por cursos de especializa-

ção internacionais. A presença brasileira já se tornou ga-
rantida nas mais importantes competições universitárias 
mundiais do setor e começa a ser vista com frequência 
nos bancos de renomadas universidades do exterior. A 
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Leite, who just came back from a Summer Course at the 
American University’s Washington College of Law, in 
Washington, in the United States.

He was the winner of the most recent scholarship 
granted by the Arbitration and Mediation Center of the 
Chamber of Commerce Brazil-Canada (CAM-CCBC), 
in partnership with the North American university. See, 
below, the impressions Leite gained from this immersion 
into International Law:

The program
“The Summer Course is offered annually by the 

American University and focuses on students’ 
specialization through intensive classes covering 
several issues related to the International Resolution of 
Disputes. This year, in particular, the course took place 
in tandem with a team of instructors from JAMS, with 
this international arbitration center offering classes in 
international mediation.

experiência é enriquecedora e amplia horizontes pro-
fissionais, segundo o advogado Yuri Leite, que acabou 
de retornar do programa Summer Course, da American 
University – Washington College of Law, em Washing-
ton, nos Estados Unidos.

Ele foi o ganhador da mais recente bolsa de estudos 
oferecida pelo Centro de Arbitragem e Mediação da 
Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), em 
parceria com a universidade norte-americana. Conheça, 
a seguir, as impressões que Leite trouxe dessa imersão 
no Direito Internacional.

O programa
“O Summer Course é anualmente oferecido pela 

American University e tem como foco a especialização 
de alunos por meio de aulas intensivas sobre diversos 
pontos envolvendo resolução internacional de disputas. 
Em especial, neste ano, fazendo uma aliança com um 
time de professores do JAMS, o centro de arbitragem 
também ofereceu aulas de mediação internacional.

Ao longo de três semanas, pude experimentar pela pri-
meira vez a qualidade do ensino norte-americano. Embora 
já tivesse realizado estudos em arbitragem internacional, 

American University – Washington College of Law, em Washington, nos 
Estados Unidos. American University’s Washington College of Law, in 
Washington, in the United States
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During a three-week period, and for the first time, I 
was able to experience the qualities of the North American 
education system. Although I had previously participated 
in international arbitration study  groups at “PUC-
SP - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo” 
(Pontifical Catholic University of São Paulo), focused on the 
international commercial arbitration competition (Vis Moot – 
sponsored by CAM-CCBC), this experience went far beyond.

I enrolled in classes on: Mediation, Contributions of 
ICC Arbitration, Arbitraje Comercial Internacional, 
Investor-State Arbitration, Compensation and Damages in 
International Arbitration, and Advocacy in International 
Commercial Arbitration, the maximum course load possible 
under the granted scholarship. I also took the class on 
Choice of Law issues in International Arbitration, of 
Professor Horacio Grigera Naón.”

The challenges
“All classes required thorough prior preparation. An 

in-house university platform was the means used by the 
professors to send the daily course program to the students, 
listing the mandatory bibliography and some practical 
cases. In all the classes, the reading of texts facilitated 
understanding the cases and, more importantly, students’ 
participation. The Socratic model, as laid out in the course 

“Foi uma experiência singular, que permitirá concretamente o desenvolvimento 
internacionalista da minha formação.””It was a unique experience, which will 

actually concretely allow developing my international learning”

por meio dos grupos da PUC-SP [Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo] voltados à competição de arbitra-
gem comercial internacional [Vis Moot – patrocinados 
pelo CAM-CCBC], essa experiência foi além.

Inscrevi-me nas aulas de Mediation; Contributions of 
ICC Arbitration; Arbitraje Comercial Internacional; In-
vestor-State Arbitration; Compensantion and Damages 
in International Arbitration; e Advocacy in Internatio-
nal Commercial Arbitration, carga máxima contempla-
da pela bolsa oferecida. Ainda acompanhei a aula de 
Choice of Law Issues in International Arbitration, ofere-
cida pelo professor Horacio Grigera Naón.”

Os desafios
“Todas as aulas demandaram imenso preparo prévio. 

Dentro de uma plataforma on-line da própria universida-
de, os professores encaminharam aos alunos a programa-
ção diária do curso, contendo a bibliografia obrigatória 
e alguns casos práticos. E em todas as aulas, a leitura dos 
textos facilitava a compreensão de casos e, mais impor-
tante, a participação dos alunos. O modelo socrático, tal 
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American University – Washington College of Law, em Washington.
American University’s Washington College of Law, in Washington.

como indicado nos formulários de feedback de curso que 
realizamos ao final, é extremamente valorizado.

Por exemplo, em Choice of Law Issues, a aula era ba-
sicamente comandada pela participação dos alunos, ins-
tigados pelo professor a questionar o posicionamento 
adotado por tribunais arbitrais nas questões envolvendo 
a afixação da lei aplicável às disputas internacionais.

Assim, organização foi um fator imperativo para a par-
ticipação integral nas aulas. Talvez, por esse motivo, em-
bora de curta duração, pareceu-me que realizei estudos 
bem aprofundados sobre as mais variadas matérias.” 

O legado da experiência
“Foi uma experiência singular, que permitirá concreta-

mente o desenvolvimento internacionalista da minha for-
mação (bem como na de futuros bolsistas), e na consoli-
dação de brasileiros como operadores e conhecedores do 
Direito Internacional da Arbitragem, atendendo às deman-
das de qualidade profissional que as câmaras de arbitragem 
de renome, e o próprio futuro da área no Brasil, exigem.

O curso vai me ajudar como profissional, ao mesmo 
tempo em que agirei como multiplicador, ao passar mi-
nha experiência como assistente dos alunos do professor 
Finkelstein [além de atuar como advogado no Finkels-
tein Advogados, Yuri Leite é assistente do professor Clau-

feedback forms we filled out at the end, is highly valued.
For example, in Choice of Law Issues, the class dynamics 

were basically determined by the students’ participation, 
encouraged as they were by the professor to question the 
stances taken in arbitration courts on issues involving the 
choice of the law applicable to international disputes.

Thus, being organized was a must for total participation 
in the classes offered in the course. Perhaps for that reason, 
although the course had been of short duration, it seemed to me 
that I performed in-depth studies in a large variety of subjects.” 

The legacy of experience
“It was a unique experience, which will actually concretely 

allow developing my international learning (as will be 
the case of other scholarship-holders in the future), while 
consolidating Brazilians as operators and connoisseurs of 
International Arbitration Law, meeting the demands relative 
to professional quality required by renowned arbitration 
chambers and by the future of the sector in Brazil. 

The course will help me professionally and, at the same 
time, I will act as a multiplier, passing my experience 
on to students, in my capacity as an assistant of 
Professor Finkelstein [besides performing as an attorney 
at Finkelstein Advogados, Yuri Leite is an assistant of 
Professor Claudio Finkelstein at “PUC-SP”, helping him in 
disputes in which the latter is an arbitrator]. Who knows, 
I may even arouse the interest of future professionals in the 
field of arbitration.”
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dio Finkelstein na PUC-SP e o auxilia nos contenciosos 
em que ele é árbitro], quem sabe despertando o interesse 
de futuros profissionais para a área de arbitragem.”

A importância da bolsa
“Ao oferecer aos profissionais a possibilidade de se 

especializarem no exterior, o CAM-CCBC permite que 
não apenas o profissional, mas a arbitragem se desenvol-
va no País. A capacitação do brasileiro pode contribuir 
para expandir os conhecimentos em arbitragem e divul-
gar o conhecimento.

Ter tido essa experiência internacional, que abre 
espaço para que se estude e discuta arbitragem com 
gente do mundo todo reunido no mesmo espaço, foi 
uma oportunidade única de enriquecer o currículo e de 
vivência pessoal. Algo que sem a bolsa do CAM-CCBC 
talvez eu não vivenciasse, ou pelo menos teria que adiar 
por mais tempo.”

Yuri Leite, 25 anos, é advogado, formado pela Pontifí-
cia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e apai-
xonado por Direito Internacional. Enquanto estudante, 
participou por dois anos do Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot (Vis Moot), a mais im-
portante competição de arbitragem entre estudantes do 
mundo todo – primeiro em Viena (2014) e depois na 
China (2015), pela equipe da PUC-SP. n

The importance of the scholarship
“By offering professionals the possibility of specializing 

abroad, CAM-CCBC allows that not only the professionals, 
but also arbitration develop in the country. Brazilians’ 
qualification may contribute to the expansion of knowledge 
in arbitration and to spreading that knowledge.

To have had this international experience, which makes 
room to study and to discuss arbitration with people 
from all over the world, gathered in the same place, was 
a unique opportunity to enrich my resume and personal 
experience. This is something that without the CAM-CCBC 
scholarship I may not have experienced, or would at least 
have had to postpone for a while.”

Yuri Leite, 25 years old, is an attorney and a graduate 
of “Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-
SP” (Pontifical Catholic University of São Paulo) with 
a passion for International Law. While he was still a 
student, he participated in two years in the Willem C. Vis 
International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot), the 
most important arbitration competition among students from 
all over the world – at first, in Vienna (2014) and then in 
China (2015), as a member of the “PUC-SP” team.n

“A capacitação do brasileiro pode contribuir para expandir o interesse em 
arbitragem e divulgar o conhecimento.” “Brazilians’ qualification may contribute 
to the expansion of knowledge in arbitration and to spreading that knowledge.”
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U
m ano atrás, a International Bar Asso-
ciation – IBA (Associação Internacio-
nal de Advogados), o Vienna Interna-
tional Arbitral Centre – Viac (Centro 
Internacional de Arbitragem de Vie-
na), e a European Law Students’ As-

sociation – Elsa (Associação Europeia de Estudantes de 
Direito) lançaram a primeira edição da Consensual Dis-
pute Resolution Competition – CDRC (Competição de 
Resolução Consensual de Disputas) de Viena. O sucesso 
à época do lançamento, o feedback entusiasmado, bem 
como o apoio ao novo conceito rapidamente foram alvo 
da atenção internacional e levaram a uma segunda edi-
ção em 2016. De 28 de junho a 2 de julho, Viena testemu-
nhou a próxima geração de praticantes de resoluções de 
disputas, definindo o caminho rumo a métodos consen-
suais de resolução de disputas comerciais do futuro. 

O ne year ago, the International Bar 
Association (IBA), the Vienna International 
Arbitral Centre (VIAC), and the European 
Law Students’ Association (ELSA) launched 

the first edition of the Consensual Dispute Resolution 
Competition (CDRC) Vienna. The inaugural success 
and the enthusiastic feedback and support for the 
competition’s new concept quickly caught international 
attention and led to a second edition in 2016. From the 
28th of June to the 2nd of July, Vienna witnessed the 
next generation of dispute resolution practitioners paving 
the way towards consensual methods of settling business 
disputes of the future. 

At CDRC Vienna students compete against each other 
by negotiating a series of real world commercial-legal 
problems based on the case of the Willem C. Vis Moot. 
The tournament is focused on the participants’ ability 

COMPETIÇÃO DE MEDIAÇÃO 
E NEGOCIAÇÃO

MEDIATION AND NEGOTIATION COMPETITION

Cláudia Winkler*
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Na CDRC de Viena, estudantes competem entre si na 
negociação de uma série de problemas reais do mundo 
comercial e jurídico, com base no caso do Willem C. Vis 
Moot. A competição enfoca a habilidade dos participantes 
para negociar ou mediar um acordo que melhor atenda às 
necessidades das partes. Isso tudo converge em uma única 
ideia: a de que a resolução de disputas alternativas de uma 
nova geração se dá por consenso. A mediação e a negocia-
ção são os processos do futuro, que proporcionam às partes 
o controle total e o poder decisivo em suas disputas.  

A nova abordagem, de mostrar a ligação entre arbi-
tragem, mediação e negociação, utilizando um impor-
tante caso que tenha sido suspenso, complementando-o 
com novas informações confidenciais a cada rodada e 
com estudantes mediando o caso, resultou na atração 
de 230 interessados na edição de 2016. Trinta equipes 
de universitários foram selecionadas pela qualificação 
competitiva e com base na avaliação de suas habilidades, 

to use negotiate or mediate a settlement that best serves 
the needs of the parties. All of this converges towards one 
single idea – the Alternative Dispute Resolution of a new 
generation is consensual. Mediation and Negotiation are 
the processes of the future that give parties full control and 
decisive power over their disputes. 

The fresh approach, of showing the connection between 
arbitration, mediation and negotiation by using a major 
arbitration case that has been stayed, supplementing it 
with new confidential instructions in each round and 
having students mediate the case, drew 230 successful 
applicants to the 2016 edition. Thirty university teams 
were selected by competitive qualification and skill-based 
assessment, bringing students from various countries. A 
total of over 90 experts, trainers and coaches from 30+ 
countries worked with the students for their preparation 
and during the competition. 

The week started with a day of mediation and negotiation 
workshops, led by leading practitioners and trainers, a 
tour at the United Nations and a panel discussion of the 
UNCITRAL’s work on enforceability of mediated agreements 
with renowned practitioners such as Nadja Alexander 
(Australia) and Paul Mason (Brazil). Evening highlights 

A competição enfoca a habilidade dos participantes para negociar ou mediar um 
acordo que melhor atenda às necessidades das partes. The tournament is focused 
on the participants’ ability to negotiate or mediate a settlement that best serves 
the needs of the parties
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resultando na vinda de estudantes de vários países. Mais 
de 90 especialistas, treinadores e instrutores de mais de 
30 países trabalharam com os estudantes para a sua pre-
paração e durante a competição. 

A semana começou sob a liderança de renomados 
praticantes e treinadores, com um tour nas Nações 
Unidas e um painel de debates sobre o trabalho da 
UNCITRAL a respeito da aplicabilidade de acordos 
de mediação, com praticantes renomados como Nadja 
Alexander (Austrália) e Paul Mason (Brasil). Os even-
tos noturnos incluíram degustação de vinhos “Wines of 
Vienna”, organizada pelo principal patrocinador brasi-
leiro, o CAM-CCBC. 

A cerimônia final ocorreu na Prefeitura de Viena, no 
último sábado da competição, e o 1º prêmio de Nego-
ciação foi dado à Sofia University St. Kliment Ohridski; 
o 2º, à SUNY Buffalo Law School; o 3º, à Saint Joseph 
University Beirut; o 1º prêmio de Mediação foi para a 
National Law University Delhi, Pritika Malhotra; e o 2º, 
à Charles University Prague, Pavlína Krausová. 

Agradecemos aos patrocinadores CAM-CCBC e 
Freshfields Bruckhaus Deringer e a todos os especialis-
tas e membros dos grupos de trabalho que compartilha-
ram seu conhecimento e experiência. n

included the “Wines of Vienna” wine tasting, organized by 
Brazilian headline sponsor CAM-CCBC. 

The final ceremony honored 1st Prize Negotiation (Sofia 
University St Kliment Ohridski), 2nd Prize Negotiation 
(SUNY Buffalo Law School), 3rd Prize Negotiation (Saint 
Joseph University Beirut), 1st Prize Mediation (National 
Law University Delhi, Pritika Malhotra) and 2nd Prize 
Mediation (Charles University Prague, Pavlína Krausová) 
at the City Hall of Vienna on the final Saturday.

A special thank you goes to the headline sponsors CAM-
CCBC and Freshfields Bruckhaus Deringer, all the experts 
and working group members that have brought their 
knowledge and experience to share with the participants. n

Trinta equipes de universitários foram selecionadas pela qualificação competitiva 
e com base na avaliação de suas habilidades. Thirty university teams were 
selected by competitive qualification and skill-based assessment

*Cláudia Winkler, diretora de competição do 
CRDC. Cláudia Winkler, director of the CRDC competition

http://www.ccbc.org.br


Brasil – Canadá | 55 54 | 

http://www.ccbc.org.br


Brasil – Canadá | 57 56 | 

STAY TUNED

POR DENTRO
FIQUE

Estão abertas as inscrições para o III Congresso 
Pan-Americano de Arbitragem, promovido 
pelo CAM-CCBC. Em sua terceira edição, o 
evento contará com a participação especial do 
International Centre for Dispute Resolution (ICDR) 
e será realizado nos dias 24 e 25 de outubro, em 
São Paulo. Os temas abordarão questões atuais 
e perspectivas futuras da arbitragem doméstica e 
internacional, como a experiência de utilização da 
arbitragem pela administração pública segundo 
a visão de arbitralistas de diversos países pan-
americanos, preconceito inconsciente, táticas de 
guerrilha e corrupção. 
Registrations for the III Pan-American Arbitration 
Congress promoted by CAM-CCBC are now open. 

In its third edition, the event will entail the special participation of the International Centre for Dispute Resolution (ICDR) and will take place 
on October 24 and 25, in São Paulo. The themes covered will include current and future perspectives of local and international arbitration, 
such as the experience of using arbitration by government entities, according to the viewpoint of arbitration professionals of various Pan-
American countries, unconscious  prejudice, guerilla tactics, and corruption.

Congresso Pan-Americano 
Pan-American Congress

Poderes implícitos dos árbitros, apelação em arbitragem e participação de terceiras partes estiveram entre os temas da 8ª Conferencia 
Latinoamericana de Arbitraje (CLA), realizada em Miami entre 19 e 21 de junho, com o patrocínio do CAM-CCBC. A programação 
incluiu um painel sobre transparência, que contou com a participação do presidente e da secretária-geral do CAM-CCBC, Carlos 
Forbes e Eleonora Coelho. 
Implicit powers of arbitrators, appellation in arbitration and the participation of third parties were issues covered in the 8th “Conferencia 
Latinoamericana de Arbitraje (CLA)”, held in Miami, from June 19 to 21, and sponsored by CAM-CCBC. The program included a panel 
on transparency, which was attended by the president and the secretary-general of CAM-CCBC, Carlos Forbes and Eleonora Coelho. 

Conferência latino-americana
Latin American Conference
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Novos tempos, novos desafios
New times, new challenges

Conflitos no esporte
Conflicts in sports

O Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem (Conima) e o CAM-
CCBC promoveram o 8º Encontro Nacional de Arbitragem e Mediação nos dias 9 e 10 
de junho, em Belém. O evento teve como tema “Mediação e arbitragem: novos tempos, 
novos desafios para o acesso à justiça”. Entre os palestrantes estiveram o presidente, a 
secretária-geral adjunta e a subsecretária-geral adjunta do CAM-CCBC, Carlos Forbes, 
Patrícia Kobayashi e Caroline Costa, respectivamente.
The “Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem (CONIMA)” (National 
Mediation and Arbitration Institutions Council) and CAM-CCBC promoted the 8th “Encontro 
Nacional de Arbitragem e Mediação” (National Arbitration and Mediation Meeting), on 
June 9 and 10, in the city of Belém, State of Pará. The theme of the event was “Mediation 
and Arbitration: new times, new challenges in accessing Justice”. The speakers included the 
president, the deputy secretary-general and the deputy undersecretary-general of CAM-
CCBC, respectively, Carlos Forbes, Patrícia Kobayashi and Caroline Costa.

Os métodos alternativos de resolução de conflitos no âmbito do esporte foram tema do seminário Sports Disputes in the Year of the Rio 
Olympics, promovido pelo International Bar Association (IBA) em junho, no Rio de Janeiro. O encontro abordou os conflitos mais comuns 
em eventos esportivos, os métodos de resolução, a governança e a autorregulação de federações esportivas. O presidente do CAM-
CCBC, Carlos Forbes, participou do painel “Mediation Awakens in Brazil”.
Alternative conflict resolution methods in the world of sports were the theme of the seminar “Sports disputes in the year of the Rio 
Olympics”, promoted by the International Bar Association (IBA) in June, in Rio de Janeiro. The meeting covered the most common 
conflicts in sports events, the resolution methods, governance, and the auto-regulation of sports federations. CAM-CCBC’s president, 
Carlos Forbes, participated in the panel “Mediation Awakens in Brazil”.

O “Consentimento na Arbitragem 
Internacional” será tema do 15º 
Congresso Internacional do Comitê 
Brasileiro de Arbitragem (CBAr). O 
assunto tem despertado o interesse entre 
estudiosos e operadores da arbitragem. 
Os organizadores entendem que, 
sendo o método um sistema de solução 
baseado no consentimento das partes, a 
discussão sobre os contornos legais da 
manifestação de vontade daqueles que 
integrarão o processo é fundamental. 
O evento ocorrerá de 25 a 27 de 
setembro, em Florianópolis, e tem o 
patrocínio do CAM-CCBC.
“Consent in International Arbitration” 
will be the theme of the 15th 
“Congresso Internacional do Comitê 
Brasileiro de Arbitragem (CBAr)” 
(International Congress of the Brazilian 
Arbitration Committee). The issue has 
aroused the interest of arbitration 
experts and operators. The organizers 
believe that since the method is a 
resolution system based on the consent 
of the parties, it is essential to discuss 
the legal framework of the will of the 
parties in the process. The event will 
take place from September 25 to 27, in 
Florianópolis, State of Santa Catarina, 
and will be sponsored by CAM-CCBC.

A participação das mulheres na arbitragem foi tema do 
encontro Gender (in)Equality in International Arbitration, 
promovido pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr) 
e pelo Arbitral Women, com apoio do CAM-CCBC. Entre 
as personalidades convidadas estiveram a presidente da 
CCBC, Esther Nunes (foto), responsável pela abertura 
do evento, e a secretária-geral do CAM-CCBC, Eleonora 
Coelho. O evento foi realizado na capital paulista em 2 
de junho. 

The participation of women in arbitration was the theme of the meeting “Gender (In)
Equality in International Arbitration”, promoted by “Comitê Brasileiro de Arbitragem 
(CBAr)” (Brazilian Arbitration Committee) and Arbitral Women, supported by CAM-
CCBC. Among the invited personalities were the president of CCBC Esther Nunes, who 
opened the event, and the secretary-general of CAM-CCBC, Eleonora Coelho. The event 
took place in São Paulo on the 2nd of June.

Mulheres na arbitragem 
Women in arbitration

Consentimento 
das partes
Consent of the parties
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14 de julho a 7 de agosto, Toronto 

July 14 to August 7, Toronto
Toronto Summer Music Festival
Festival de música | Music festival

7 a 10 de agosto, Toronto 
August 7 to 10, Toronto

 Toronto Gift Fair
Presentes | Gifts

 
6 a 9 de setembro, Calgary 

September 6 to 9, Calgary
World Heavy Oil Congress

Petróleo | Oil

10 a 11 de setembro, Toronto 
September 10 to 11, Toronto

 The Franchise Expo
Franquias | Franchising

19 a 22 de setembro, Montreal 
September 19 to 22, Montreal

 United in Montreal
Indústria de elevadores | Elevator manufacturer

23 a 25 de setembro, Toronto  
September 23 to 25, Toronto

Ontario Universities Fair
Feira estudantil | Student fair

25 a 26 de setembro, Toronto
September 25 to 26, Toronto

The Canadian Coffee & Tea Show
Café e chá | Coffee and tea 

2 a 4 de agosto, São Paulo August 2 to 4, São Paulo
Brazil Promotion

Marketing e varejo | Marketing and retail

9 a 11 de agosto, São Paulo August 9 to 11, São Paulo
Greenbuilding Brasil 

Construção sustentável | Sustainable construction        

16 a 18 de agosto, São Paulo August 16 to 18, São Paulo
Fenasan

Saneamento básico e meio ambiente | Basic sanitation and the environment

23 a 25 de agosto, São Paulo August 23 to 25, São Paulo
Intersolar South America
Energia solar | Solar energy

23 a 26 de agosto, Cachoeiro de Itapemirim (ES) 
August 23 to 26, Cachoeiro de Itapemirim (State of Espírito Santo)

Cachoeiro Stone Fair
Mármore e granito | Marble and granite

26 a 29 de agosto, Serra (ES) August 26 to 29, Serra 
(State of Espírito Santo)

Mecshow
Metalmecânica, energia e automação | Metal mechanics, 

energy and automation

26 de agosto a 4 de setembro, São Paulo
August 26 to September 4, São Paulo

Bienal Internacional do Livro
Editoras, livrarias e distribuidoras | Publishing houses, bookstores and distributors

29 a 30 de agosto, São Paulo August 29 to 30, São Paulo
Private Label 

Marcas próprias e terceirização | Self-owned brands and outsourcing

1 e 2 de setembro, São Paulo 
September 1 and 2, São Paulo

IoT – Latin America 
Internet das Coisas | Internet of Things

19 a 22 de setembro, São Paulo  September 19 to 22, São Paulo
Equipotel 

Hotelaria e food service | Hospitality and food service

AGENDA

http://www.ccbc.org.br
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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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NESSAS FÉRIAS VOE
AIR CANADA E DESCUBRA

TODO O CHARME DO
VERÃO CANADENSE.

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

A Air Canada é a única companhia aérea 

que tem voos diretos de São Paulo e

Rio de Janeiro para Toronto, com

conexões imediatas para todo o

Canadá, Estados Unidos, Ásia e Europa.

Programe suas férias e viaje com a eleita, 

por 5 vezes consecutivas, a melhor 

companhia aérea da América do Norte.

Viaje em boa companhia.

VOE AIR CANADA

http://www.aircanada.com.br
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