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Mato Grosso
THE MIDWESTERN BRAZILIAN STATE SEEKS INVESTMENT OPPORTUNITIES 
AND THE EXPANSION OF TRADE WITH CANADA

Mato Grosso
LA RÉGION CENTRE-OUEST DU BRÉSIL PROPOSE SES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENTS 
ET RECHERCHE L’ACCROISSEMENT DE SON COMMERCE AVEC LE CANADA

ESTADO DO CENTRO-OESTE BRASILEIRO BUSCA OPORTUNIDADES DE 
INVESTIMENTOS E AMPLIAÇÃO DO COMÉRCIO COM O CANADÁ 

MATO GROSSO



Apoio institucional:

De 19 a 30 
de junho de 2017

Curso prático com o objetivo de apresentar o sistema legal canadense para 
profissionais e advogados brasileiros que buscam:
• Ampliar seus conhecimentos jurídicos, aperfeiçoando processos de negociações envolvendo os dois países;

• Contato com dois sistemas jurídicos: Common Law (aplicado nos Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo)  

      e Direito Romano-Germânico (aplicado no Brasil, entre outros países);

• Uma experiência de imersão em instituições públicas e empresas sediadas em uma das maiores      

      economias do planeta; 

Além de:
• Uma incrível experiência cultural: o curso acontecerá em 3 cidades canadenses: Montreal, Ottawa e Quéec.

ATENÇÃO - VAGAS LIMITADAS!

"O curso de direito no Canadá oferecido pela CCBC foi de suma importância para o meu amadurecimento acadêmico 
e profissional: a formulação do curso, trazendo os elementos mais importantes do direito canadense, dando um 
enfoque no direito empresarial e traçando, quando possível, um paralelo entre o direito brasileiro e o canadense, foi 
capaz de resumir os tópicos mais importantes da matéria jurídica deste país".  
André Catta Preta Federighi, estudante de direito da Pontifícia Universidade Católica 

“Enriquecedor, uma verdadeira imersão cultural no universo jurídico Canadense”. 
Maria da Graça Montalvão - Diretora Jurídica  Brasil da Yamana Gold

*Depoimentos de participantes da edição 2016 do Curso de Direito no Canadá
 

Mais informações: 

direitonocanada@ccbc.org.br

De 19 a 30 de junho de 2017

DIREITO NO CANADÁ
CURSO DE DUAS SEMANAS

Apoio Institucional: Organização:



Alto potencial
High potential

T he government of Mato Grosso and the Chamber of Commerce 
Brazil-Canada (CCBC) recently initiated talks aimed at 
generating business between the Brazilian Midwest estate and 
Canada. On the agenda are possible Canadian investments 
in industries such as mining and renewable energy and the 

development of the Canadian market for products grown on Mato Grosso soil, 
besides fostering tourism. This initiative is the cover article of this edition. 
The expectation is that, in the future, the model can be applied to other states, 
helping to bring to light the potential of several Brazilian regions.
In the following pages, also read the interview with the president of the 
Brazilian Railroad Industry Association, Vicente Abate, who analyzes the 
scenario and the outlook in this industry. Learn more about the new edition 
of the “Brazilian Competitiveness Recovery” series of meetings initiative, 
that discussed transformations in the world of work and the impact on 
labor laws. Also, follow the participation of three Canadian companies in a 
environmental sustainability fair in Brazil. Understand how the Brazilian 
and Canadian Censuses can help to understand the population and the 
consumers profile in the two countries. Additionally, learn who are the young 
people called “Leaders of Education”, who will help to disclose the attractions 
of the Canadian educational system in Brazil.
To finalize, follow the coverage of the 3rd Pan-American Arbitration Congress, 
an event organized by CAM-CCBC that consolidates the annual calendar of 
arbitration professionals.

Editorial Committee

EDITORIAL

Mídias sociais

O governo de Mato Grosso e a 
Câmara de Comércio Brasil-Ca-
nadá (CCBC) iniciaram recen-
temente conversações que visam 
gerar negócios entre o estado do 

Centro-Oeste brasileiro e o Canadá. Estão em 
pauta possíveis investimentos canadenses em 
setores como os de mineração e energia reno-
vável e o desenvolvimento de mercado no país 
da América do Norte para produtos produzidos 
em terras mato-grossenses, além da promoção 
do turismo. A iniciativa é tema da reportagem 
de capa desta edição. A expectativa é que, no 
futuro, o modelo possa ser replicado em outros 
estados, ajudando a colocar em evidência o po-
tencial das diversas regiões brasileiras.

Nas páginas a seguir, confira também a entre-
vista com o presidente da Associação Brasileira da 
Indústria Ferroviária, Vicente Abate, que analisa 
a situação e as perspectivas do setor. Saiba mais 
sobre a nova edição da série de encontros Reto-
mada Brasileira da Competitividade, que discutiu 
as transformações do mundo do trabalho e os 
impactos na legislação trabalhista. Acompanhe 
ainda a participação de três empresas canadenses 
numa feira de sustentabilidade ambiental no Bra-
sil. Entenda como os censos demográficos brasi-
leiro e canadense podem ajudar a entender o per-
fil populacional e consumidor nos dois países. E 
mais: saiba quem são os jovens designados “Líde-
res de Educação” e que ajudarão a disseminar no 
Brasil os atrativos canadenses na área de ensino.

Para completar, acompanhe a cobertura do 
III Congresso Pan-Americano de Arbitragem, 
evento organizado pelo CAM-CCBC e que se 
consolida no calendário anual dos profissio-
nais da área.

Comitê editorial
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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.
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EVOLUÇÃO 
NOS TRILHOS

DEVELOPMENT ON TRACKS

VICENTE ABATE
por Marcelo Couto

H
á 20 anos come-
çava no Brasil um 
ciclo de privati-
zações no setor 
de infraestrutura 
que fez ressurgir a 

então combalida indústria ferroviária 
brasileira. De 1996 para cá, o segmento 
ganhou fôlego, evoluiu tecnologicamente e tornou-se 
capaz de atender à demanda interna crescente – em-
bora ainda com muitas flutuações – e ainda exportar 
parte da produção (cerca de 10% do faturamento). Re-
centemente, uma nova e boa notícia: o governo definiu 
regras para contratos em infraestrutura, contemplando 
três grandes projetos ferroviários. 
Na entrevista a seguir, o presidente da Associação Bra-
sileira da Indústria Ferroviária(Abifer), Vicente Abate, 
lembra os avanços, aponta os desafios e enfatiza o poten-
cial de desenvolvimento desse setor, que atrai também 
o olhar atento de competidores internacionais, inclu-
sive canadenses (leia a seção Províncias desta edição). 
Acompanhe: 

Qual a situação da indústria ferroviária 
brasileira no momento?
Em termos tecnológicos, vamos muito bem. Temos fa-
bricantes de locomotivas e vagões de carga e de passa-
geiros que servem de referência internacional, tanto pe-
los resultados obtidos com esforços de desenvolvimento 
nacional quanto pela transferência de tecnologia do 

T wenty years ago Brazil 
started a privatization cycle 
of its infrastructure, which 

resulted in the revival of its tattered 
railroad industry. Since 1996 the 
industry has seen a rebound take 
place, it developed technologically, it 
became capable of meeting the growing 

domestic demand – although experiencing many ups and 
downs – and is even exporting a part of its production 
(about 10% of revenues). Recently, there was new and 
good news: the government set the rules for infrastructure 
contracts, including three major railroad projects. 
In the interview below, the president of “Associação 
Brasileira da Indústria Ferroviária – ABIFER” (Brazilian 
Railroad Industry Association), Vicente Abate, recalls the 
progress made, highlights the challenges and emphasizes this 
industry’s development potential, which is also attracting 
the attention of international competitors, including the 
Canadians (read the section Provinces in this edition). 
Check below the interview: 

What is the current situation of the Brazilian railroad 
industry?
From the technological point of view we are doing very 
well. We have manufacturers of locomotives and freight 
and passenger wagons that comply with the international 
reference, both in terms of the results achieved through 
Brazilian development efforts, and the transference of 
technology from abroad. The same is true for parts and 

Indústria ferroviária 
completa duas décadas de 
avanços e mira o futuro

Railroad industry ends two 
decades of progress 

and aims at the future
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DEVELOPMENT ON TRACKS

“Temos muito a crescer, o que será bom para o 
desenvolvimento de todo o País.” “We have a lot to 
grow, and this will be good for the country’s development.”
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components suppliers comprising the supply chain. It 
was due to the high standard achieved by the industry, in 
partnership with railroad transportation concessionaires, 
that nowadays we can show high productivity in the volume 
transported. To mention only one example, an iron ore 
wagon that previously transported 95 net tons, nowadays 
transports 128 net tons on broad gauge tracks.There are 
many other improvements like this one.  

Is the industry’s current structure adequate for the 
demand?
We have an installed capacity to produce 12,000 cargo 
wagons, 1,200 passenger wagons and 250 locomotives per 
year. Such volumes easily meet the demand. To give an idea, 
in 2016 we registered a demand for 4,000 cargo wagons, 
maintaining the average of recent years. Besides the industrial 
production, we also have an adequate service capacity, 
including engineering, maintenance and remanufacturing. 

Is this situation much different compared to the past?
Absolutely. In the 1980’s and 90’s the industry was on the 
verge of bankruptcy. Thanks to the concessions, beginning in 
1996 the scenario began to change. The industry rebounded 
with the investments made by the concessionaires. The sum 
of the last 18 to 20 years allocated by them, particularly in 
railroad tracks and the purchase of locomotives, reached 

exterior. O mesmo se aplica aos fornecedores de peças 
e componentes que integram a cadeia produtiva. Foi 
graças ao alto nível alcançado pela indústria, em par-
ceria com as concessionárias de transporte ferroviário, 
que hoje ostentamos uma alta produtividade no volume 
transportado. Apenas para citar um exemplo, um vagão 
de minério de ferro, que antes comportava 95 toneladas 
úteis, hoje carrega 128 toneladas úteis numa ferrovia de 
bitola larga. Assim como esse, há muitos outros avanços.

A estrutura atual do setor está adequada à demanda?
Temos capacidade instalada para produzir até 12 mil 
vagões de carga, 1.200 vagões de passageiros e 250 loco-
motivas por ano. São volumes que atendem com folga 
à demanda. Para se ter ideia, em 2016 registramos de-
manda de 4.000 vagões de carga, mantendo a média dos 
últimos anos. Além da produção industrial, temos ainda 
boa capacidade de atendimento no setor de serviços, in-
cluindo engenharia, manutenção e remanufatura. 

Essa situação é muito diferente do passado?
Totalmente. Nos anos 1980 e 1990 o setor esteve em si-
tuação pré-falimentar. Graças às concessões, a partir de 
1996, o cenário começou a mudar. O segmento ressur-
giu com os investimentos das concessionárias. Somados 
os últimos 18 a 20 anos, o volume aportado por elas, so-
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R$ 50 billion. However, the market is still highly cyclical 
and the volumes processed vary greatly from one year to the 
next. There is a lack of predictability.

What is currently the industry’s outlook?
At the end of November, the federal government issued a 
provisional order setting the rules to extend the validity of 
contracts and redo the contracting of infrastructure works, 
including railroads. This is important because transparency 
is essential for concessionaires to sustain investments, for our 
industry to receive orders and to use its installed capacity. 
The concessionaires have the potential to invest up to R$ 16 
billion in the next three years.

Are there other new investments on the horizon?
In September the government announced a list of initial 
projects to be transferred to the private initiative through the 
“Crescer” (Grow) program, which is part of the “Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI)” – Investment Partnerships 
Program. The expectation is that already in 2017, concessions 
will be made for “Ferrovia Norte-Sul” (North-South Railroad), 
“Ferrovia de Integração Oeste-Leste” (East-West Integration 
Railroad) and the so-called “Ferrogrão” (the “Big Grain” 
Railroad from Mato Grosso to Pará).

Is Canada a good model for the Brazilian 
railroad industry?
Canada and the United States are important references 
because, like Brazil, they have continental sizes and 
major challenges to transport agricultural and mineral 
commodities. Both are also references for technical norms. 
One of their advantages is the standardization of the 
railroad gauges, allowing the full integration of their tracks.

Canadian companies in the industry have been looking 
at Brazil. Is there room in the market for new foreign 
competitors? 
The industry is open and there is room, particularly to the 
extent that projects to expand the network and renew the 
fleet progress. However, we do value the companies that plan 
on manufacturing locally. A good example is Bombardier, 
that installed a plant in Hortolândia, in the interior of 
São Paulo. I hope the industry will continue to grow and to 
include more companies. We have a lot to grow, and this will 
be good for the country’s development, due to the advantages 
of the railroad modal. n

bretudo em vias permanentes e aquisições de locomoti-
vas, chega a R$ 50 bilhões. No entanto, o mercado ainda 
é bastante cíclico e os volumes fornecidos variam muito 
de ano para ano. Falta previsibilidade.

Com quais perspectivas o setor trabalha no momento?
No final de novembro, o governo federal editou medida 
provisória que trata das regras para prorrogação e relici-
tação de contratos na área de infraestrutura, incluindo 
ferroviária. Isso é importante, porque clareza é essencial 
para que as concessionárias mantenham os investimen-
tos, nosso setor receba pedidos e utilize a sua capacida-
de. As concessionárias têm potencial para investir até 
R$ 16 bilhões nos próximos três anos.

Há outros novos investimentos no horizonte?
Em setembro, o governo divulgou a lista dos primeiros 
projetos que serão concedidos à iniciativa privada, por 
meio do programa Crescer, que é parte do Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI). A expectativa é, já em 
2017, realizar concessões da Ferrovia Norte-Sul, Ferro-
via de Integração Oeste-Leste e a chamada Ferrogrão 
(de Mato Grosso ao Pará).

O Canadá é um bom modelo para o setor ferroviário 
brasileiro?
Canadá e Estados Unidos são grandes referências, por-
que, assim como o Brasil, possuem dimensões continen-
tais e grandes desafios para o escoamento de commodi-
ties agrícolas e minerais. Ambos são também referências 
em normas técnicas. Uma vantagem que têm é a padro-
nização de bitola das ferrovias, o que permite a plena 
integração das suas vias.

Empresas canadenses do setor têm olhado para o Brasil. Há 
espaço no mercado para novos competidores estrangeiros? 
O setor é aberto e tem espaço, especialmente à medi-
da que avancem os projetos de expansão da malha e 
de renovação da frota. No entanto, valorizamos as em-
presas que têm planos de fabricar localmente. Um bom 
exemplo é o da Bombardier, que instalou uma fábrica 
em Hortolândia, no interior de São Paulo. Espero que 
o setor se expanda cada vez mais e comporte mais em-
presas. Temos muito a crescer, o que será bom para o 
desenvolvimento de todo o País, dadas as vantagens do 
modal ferroviário. n
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Empresas quebequenses de transporte ferroviário buscam negócios no Brasil  
Railroad transportation companies from Quebec look for business in Brazil 

TREM PARA 
O FUTURO 

TRAIN TO THE FUTURE

A 
diversidade de empresas que compõem 
a indústria de transporte do Quebec é 
capaz de projetar, desenvolver e testar 
produtos e tecnologias inovadoras. O 
enorme potencial quebequense chama 
a atenção de fabricantes nacionais e 

internacionais, como foi demonstrado durante a recente 
missão comercial da qual participaram companhias do se-

T he diversity of companies in the transportation 
industry of Quebec makes it possible for them 
to project, develop and test innovative products 

and technologies. Quebec’s enormous potential calls the 
attention of national and international manufacturers, 
as was shown during the recent trade mission, in which 
companies from this industry in Quebec participated in 
the fair “NT Expo – Negócios nos Trilhos”, held in São 
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tor do Quebec na feira NT Expo – Negócios nos Trilhos, 
realizada em São Paulo, entre 8 e 10 de novembro.

O Quebec tem longa tradição na área de transportes. 
Foi na província que a Bombardier Transportation, por 
exemplo, começou suas atividades ferroviárias e se tor-
nou a maior fabricante de material rodante no mundo. 
Somente o setor de transporte terrestre reúne mais de 
700 empresas, que, juntas, empregam mais de 31 mil 
trabalhadores. A rede local inclui ainda cerca de 30 cen-
tros de pesquisa que criam tecnologias de ponta. Atual-
mente, o setor é um importante componente da econo-
mia e movimenta mais de CAD $ 7 bilhões de receita.

No segmento de transporte em trilhos o Quebec 
se destaca pela fabricação de material ferroviário ro-
dante e fixo, oferta de soluções para a renovação ou 
manutenção completa e fornecedores de produtos e 
serviços especializados.

A missão ao Brasil, organizada pelo Escritório do 
Quebec em São Paulo, teve como objetivo intensificar 
os negócios e promover o intercâmbio entre empresas 
brasileiras e quebequenses da área ferroviária. No even-
to elas demonstraram produtos e soluções no Pavilhão 
do Quebec, além de participar de encontros com poten-
ciais parceiros e clientes. 

Empresas participantes da missão:

Baultar 
Fabricante de pavimentos e pisos com materiais com-

postos, assentos para condutores de trens, acessórios e 
materiais técnicos para o mercado de transporte. Os pi-

Paulo from November 8 to10.
Quebec has a long tradition in the transportation field. 

For instance, it was in this province that Bombardier 
Transportation began its railroad activities and became 
the world’s largest manufacturer of rolling stock. The 
on-land transportation segment alone totals more than 
700 companies that together employ more than 31,000 
workers. The local network also includes about 30 research 
centers that create state-of-the-art technology. The industry 
currently is an important component of the economy, with 
revenues of more than 7 billion Canadian dollars.

In the railroad transportation segment Quebec stands-
out because it manufactures rolling stock and other 
railroad materials and offers solutions for replacement 
or complete maintenance, having suppliers of specialized 
products and services.

The mission to Brazil, organized by the representative office 
of Quebec in São Paulo, had the objective to intensify business 
and promote the exchange among companies from Brazil and 
Quebec in the railroad segment. At the event they displayed 
products and solutions in the Quebec Pavilion, and took part 
in meetings with potential partners and clients. 

The participants in the mission were:

Baultar 
Manufacturer of composite structural panels and floor 

coverings, train operator seats, accessories and technical 
materials for the transportation market. Baultar floor 
coverings are used by operators in São Paulo (Bombardier 
Innovia “Monotrilho 300”, on Metro line “15-Prata”), 

Economia pujante
O Quebec se destaca em vários setores-chave da economia, como transporte terrestre, ciências da vida, tecnologia da informação 
e comunicações e aeroespacial. A pujante economia local é ainda beneficiada por abundantes recursos naturais, energia limpa e 
renovável e pela diversificação dos setores de atividade. Além disso, a criação de nichos de excelência e de agrupamentos industriais 
tem estimulado o crescimento da expertise quebequense e assegurado o dinamismo da economia. Para completar, há também na 
província um ambiente de negócios que está entre os melhores do mundo, contribuindo decisivamente para a realização de grandes 
projetos de investimento. 

Booming economy
Quebec stands-out in several key sectors of the economy, such as on-land transportation, life sciences, information technology, 
communications and aerospace. The booming local economy also benefits from abundant natural resources, clean and renewable energy 
and the diversity of activity sectors. Additionally, the creation of niches of excellence and industrial poles has fostered the growth of 
expertise in Quebec, warranting the economy’s dynamism. Finally, the province provides a business environment that is among the best in 
the world, decisively contributing to major investment projects. 
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sos Baultar são utilizados pelos operadores em São Pau-
lo (Bombardier Innovia Monotrilho 300, na Linha 15 – 
Prata do Metrô), Montreal, Paris, Nova York, Baltimore, 
Vancouver, Toronto e Boston, entre outras cidades. Para 
saber mais sobre a empresa: www.baultar.com

CAD Railway Industries 
Especialista em recondicionamento e remanufatura 

de locomotivas elétricas a diesel, vagões-cisterna, va-
gões de carga e de passageiros, além de remanufatura 
de motores a diesel de média velocidade EMD, GE e 
ALCO. Também é fornecedora de peças e componen-
tes e realiza testes de motores, locomotivas e emissões. 
www.cadrail.ca

DLL
Fabrica peças elétricas, eletrônicas e mecânicas, como 

contatores, relés intertravamentos, microinterruptores, 
módulos, painéis e controladores para a indústria ferro-
viária. Fornece para os metrôs em Nova York, Chicago, 
Dalas e para os operadores Union Pacific CSX, MRS, 
ALL, Vale e VLI, entre outros. www.dllinc.com

Giro 
Produz softwares para planejamento, programação e 

gestão de transportes públicos. A solução Hastus defi-
ne o padrão para operação de metrôs, bondes, veícu-
los leves sobre trilhos, trens urbanos, trens ferroviários 
e ônibus, graças a mais de 35 anos de experiência em 
instalações de transporte público ao redor do mundo, 
em Santiago, Sydney, Nova York, Barcelona e Singapura. 
www.giro.ca n

Feira NT Expo – Negócios nos Trilhos, realizada em São Paulo, entre 8 e 10 
de novembro. The fair “NT Expo – Negócios nos Trilhos”, held in São Paulo from 
November 8 to10

Montreal, Paris, New York, Baltimore, Vancouver, 
Toronto and Boston, among other cities. For more 
information about the company: www.baultar.com

CAD Railway Industries 
A company specializing in the repair and remanufacture 

of diesel-electric locomotives, tank wagons, cargo and 
passenger wagons, as well as the remanufacture of medium 
speed EMD, GE and ALCO diesel engines. The company 
also supplies parts and components and performs emission 
tests and tests on engines and locomotives. www.cadrail.ca

DLL
The company manufactures electric, electronic and 

mechanical parts for the railroad industry, such as 
connectors, relays, interlock circuits, micro-switches, modules, 
panels and controls. DLL supplies to the metro systems in 
New York, Chicago, Dallas and to the operators Union Pacific 
CSX, MRS, ALL, Vale, VLI, among others. www.dllinc.com

Giro 
The company produces software for planning, programming 

and managing public transportation. The Hastus solution 
sets the standard for operating metro systems, tramway cars, 
light vehicles on rails, urban trains, railroad trains and buses, 
due to over 35 years of experience in public transportation 
installations around the world, in Santiago, Sydney, New 
York, Barcelona and Singapore. www.giro.ca n

FO
TO

: A
G

U
IN

A
LD

O
 P

E
D

R
O

/O
FÍ

C
IO

 D
A 

IM
A

G
E

M



Brasil – Canadá | 13 PB | 

O Senado aprovou, em 8 de novembro, a indicação de Denis Fontes de Souza Pinto para o cargo de embaixador do Brasil no Canadá. 
O diplomata já foi embaixador no Vaticano e conselheiro nas embaixadas em Paris e Pretória. O Canadá é um importante parceiro 
comercial. Em 2015, o Brasil foi o 13º destino das exportações canadenses e 15º fornecedor de produtos para o Canadá. As exportações 
brasileiras foram de US$ 2,36 bilhões, e as importações, de US$ 2,42 bilhões. (Agência Senado)
The Senate approved on November 8 the appointment of Denis Fontes de Souza Pinto to the post of Brazilian ambassador to Canada. 
The diplomat was previously the ambassador to the Vatican and counsellor in the embassies in Paris and Pretoria. Canada is an 
important trade partner. In 2015 Brazil ranked 13th among Canadian export destinations and 15th among product suppliers to Canada. 
Brazilian exports totaled US$ 2.36 billion, and imports US$ 2.42 billion. (Source: “Agência Senado”)

Novo embaixador no Canadá
New ambassador to Canada

Uma missão do governo do Quebec esteve no Brasil de 7 a 25 de novembro 
para estreitar parcerias entre a província e universidades brasileiras e conselhos 
regionais. Liderada pelo representante do governo local Paulo Henrique Ayusso, 
a iniciativa contou com o apoio do Escritório do Québec em São Paulo. Além da 
capital paulista, Ayusso esteve em Campinas, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, 
apresentando oportunidades de estudo e trabalho na província canadense e 
buscando firmar acordos nessa área. 
A Quebec government mission was in Brazil from November 7 to 25 to intensify 
partnerships between the province and Brazilian universities and regional councils. 
Under the leadership of the government’s local representative, Paulo Henrique 
Ayusso, the initiative was supported by the Office of Quebec in São Paulo. Besides 
this city, Ayusso visited Campinas, Belo Horizonte and Rio de Janeiro, presenting 
study and work opportunities in the Canadian province and seeking to sign 
agreements in this field.

Estudo e trabalho no Quebec 
Study and work in Quebec

Brasileiros que obtiveram visto canadense nos últimos dez anos, 
ou com visto válido para os Estados Unidos, terão a entrada 
facilitada ao chegar ao Canadá por avião. A partir de 1º maio 
de 2017, quem viajar a trabalho ou turismo necessitará apenas 
de Autorização Eletrônica de Viagem (eTA), solicitada em site do 
governo canadense. A autorização é associada ao passaporte e 
válida por cinco anos ou até o vencimento do passaporte. 
Brazilians who got a Canadian visa in the last 10 years, or a 
visa valid for the United States, will more easily enter this country 
upon arriving to Canada by airplane. Beginning on May 1, 
2017, whoever travels on business or as a tourist will need only 

an Electronic Travel Authorization (eTA), to be requested in the Canadian government site. The authorization is linked to the passport and 
valid for five years or until the passport expires.

Visto para o Canadá
Visa for Canada

SHORT NOTES

RÁPIDAS
NOTAS
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O Canadá participou, pelo décimo ano consecutivo, da Futurecom, a principal mostra 
de tecnologia da informação e comunicação (TIC) da América Latina, realizada de 17 
a 20 de outubro, em São Paulo. Durante o evento, que antecipa novidades do setor, 
25 empresas canadenses apresentaram tecnologias de ponta e buscaram fortalecer as 
relações comerciais existentes e firmar novas parcerias com empresas brasileiras.
For the tenth consecutive year Canada participated in Futurecom, Latin America’s main 
event in the field of Information and Communication Technology (ICT), held from October 
17 to 20 in São Paulo. During the event, which presents the industry’s novelties, 25 
Canadian companies displayed state-of-the art technologies, sought to strengthen the 
already existing trade relations and celebrated new partnerships with Brazilian companies.

Canadenses na Futurecom 
Canadians in Futurecom

A província de Ontário também marca presença na primeira edição da FITIC, feira de tecnologia 
que acontece de 15 a 18 de dezembro, na capital paulista. Durante o evento, o cônsul 
comercial de Ontário em São Paulo, Todd Barrett, apresenta perspectivas para o desenvolvimento 
tecnológico em diversas áreas, discute o impacto causado pelas fintechs e start-ups no setor 
financeiro e apresenta iniciativas da província em prol da inovação. 
The province of Ontario will also present itself in the first edition of FITIC, a technology fair to 
take place in São Paulo from December 15 to 18. During the event Ontario’s trade consul in São 

Paulo, Todd Barrett, will present perspectives for technological development in several fields, talk about the impact caused by fintechs and 
startups in the financial industry, and show innovation initiatives of Ontario. 

Impactos da inovação 
Innovation impacts

Uma missão 
organizada 
pelo governo do 
Quebec levou 
empresas brasileiras 
para participar 
do Montreal 

International Game Summit, principal 
evento canadense de jogos eletrônicos, 
realizado de 13 a 15 de novembro. 
Embarcaram para o Canadá as 
empresas Leela Games, Gamelyst e 
Level Up. A programação incluiu visitas 
a estúdios locais. 
A mission organized by the government 
of Quebec took Brazilian companies to 
participate in the Montreal International 
Game Summit, the main Canadian 
electronic games event, held from 
November 13 to 15. The companies 
that went to Canada were Leela Games, 
Gamelyst and Level Up. The program 
included visits to local studios.

Negócios em 
jogo
Business is the name 
of the game
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O cantor, poeta e compositor canadense Leonard Cohen, voz conhecida por 
músicas icônicas como “Hallelujah”, morreu aos 82 anos em 7 de novembro. 
Cohen nasceu em 21 de setembro de 1934, em Montreal. A causa e o 
local da morte não foram informados. Em comunicado, a Sony Music, sua 
gravadora, destacou que “perdemos um dos mais venerados e prolíficos 
visionários da música”.   
The Canadian singer, poet and composer Leonard Cohen, whose voice is known 
from iconic songs such as “Hallelujah”, died at the age of 82 on November 7. 
Cohen was born on September 21, 1934, in Montreal. The cause and place of 
death are unknown. Sony Music, his recording company, emphasized that “we 
lost one of the most venerated and prolific visionaries of music”. 

A voz canadense
The Canadian voice

Ontário investirá US$ 3 milhões nos próximos quatro anos na construção de um 
centro para a comercialização de inovações químicas sustentáveis no Western 
Sarnia-Lambton Research Park. O objetivo é incentivar a inovação sustentável, 
aproveitando recursos renováveis, como subprodutos e resíduos agrícolas para 
reduzir as emissões de gases do efeito estufa. 
About US$ 3 million will be invested in the construction of a chemical 
innovations center in the research complex at Western Sarnia-Lambton in 
Ontario. The objective is to foster the development of sustainable solutions 
using renewable resources, such as agricultural sub-products and residues, thus 
contributing to the reduction of greenhouse gas emissions. 

Soluções mais sustentáveis 
More sustainable solutions 

Dez empresas brasileiras de finanças e fintech 
(tecnologias para o setor financeiro) embarcaram 
para Toronto em novembro para conhecer o 
ecossistema de inovação e possíveis parcerias 
oferecidas pelo governo da província. Na ocasião 
ocorreram visitas a instituições financeiras e 
reuniões em empresas de tecnologia. A cidade 
canadense é conhecida pela oferta de negócios 
no setor bancário. Lá ficam 83% dos bancos 
estrangeiros do Canadá.
Ten Brazilian finance and fintech (technology 
for the financial industry) companies travelled to 
Toronto in November to become familiar with the 
innovation environment and possible partnerships 
offered by the provincial government. The program 
included visits to financial institutions and meetings 
with technology companies. Toronto is known for 
its business opportunities in the banking industry. 
83% of the foreign banks in Canada.

Tecnologia bancária 
Banking technology

Disputa no ar
Dispute in the air
A canadense Viking Air está 
buscando promover a sua 
aeronave Twin Otter Series 400 
no Brasil. O modelo, um dos mais 
vendidos do mundo para uso 
das Forças Armadas, concorre 

diretamente com o Bandeirante, da Embraer. O custo do avião canadense pode 
chegar a US$ 5,9 milhões. 
The Canadian company Viking Air is promoting its aircraft Twin Otter Series 
400 in Brazil. The model, one of the most sold in the world for use by the armed 
forces, competes directly with the Bandeirante, of Embraer. The Canadian 
aircraft’s cost can reach US$ 5.9 million. 
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Representantes do Québec International, agência responsável pelo desenvolvimento 
econômico da província, marcaram presença na SP Tech Week, evento de tecnologia que 
ocorreu de 7 a 11 de novembro. A missão foi organizada pelo escritório do Quebec em 
São Paulo com apoio da CCBC. Estiveram presentes representantes de Industrielle Alliance, 
Toumoro, Solutic e Unima Soft, entre outras empresas.
Representatives of Québec International, the agency responsible for the province’s economic 
development, were present at the SP Tech Week, a technology event that took place from 
November 7 to 11. The mission was organized by the Office of Quebec in São Paulo, with 
support from CCBC. Representatives of the companies Industrielle Alliance, Toumoro, Solutic 
and Unima soft, among others, attended the event.

SP Tech Week
SP Tech Week

A CCBC organizou uma missão para promover o café especial brasileiro 
em Montreal e Toronto, no mês de setembro. Na ocasião foram 
realizadas atividades como degustação de cafés com 21 provadores 
de 13 empresas canadenses, visitas técnicas a uma série de pontos 
de venda, reuniões de negócios e participação na feira The Canadian 
Coffee and Tea Show. 
CCBC organized a mission to promote Brazilian specialty coffee last 
September in Montreal and Toronto. On that occasion, various activities 
took place such as coffee tasting in with 21 tasters from 13 Canadian 
companies, technical visits, business meetings as well as participation at 
The Canadian Coffee and Tea Show.

Missão do café
Coffee Mission

No início de novembro foi realizada a 14ª edição do 
Happy Hour da CCBC, o sempre descontraído encontro 
de empresários interessados em ampliar o networking e 
trocar ideias que possam depois se transformar em bons 
negócios. O evento foi realizado no bar Les 3 Brasseurs, 

na capital paulista. 
The 14th edition of CCBC’s Happy Hour took place in 

November. It is always a relaxed get together of business 
persons interested in expanding their networking efforts 
and exchanging ideas that may result in good business 

opportunities. This time the meeting took place at the Les 3 
Brasseurs in São Paulo. If you could not attend, stay focused 

on the entity’s agenda and come to our next meeting.

Brinde aos negócios  
A toast to business
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Missão do café
Coffee Mission

Um encontro promovido pelas 
comissões de Propriedade Intelectual 
do CAM-CCBC e de Tecnologia 
da CCBC, em setembro, discutiu 
sobre “Soluções de disputa na 
internet” sob perspectivas jurídica 
e empresarial. Segundo Paulo 
Perrotti, vice-presidente da CCBC e 
coordenador da Comissão Jurídica 
da instituição, não existe em nossa 
legislação a descrição de práticas de 
“cybersquatting” (registro de domínios 
na internet pertencentes a outros) 
e de “typosquatting” (que designa 
pirataria). 
A meeting organized last September 
by CAM-CCBC’s Intellectual Property 
Committee and CCBC’s Technology 
Committee, discussed “Dispute 
Solutions in the Internet” from 
the legal and the entrepreneurial 
perspectives. According to Paulo 
Perrotti, vice-president of CCBC and 
the institution’s Legal Committee 
Coordinator, our legislation does 
not characterize the practice of 
“cybersquatting” (the registration of 
internet domains belonging to third 
parties) and “typosquatting” (which 
characterizes piracy). 

A CCBC está planejando uma missão para a Sial Inspire Foods Business, que ocorrerá de 2 a 4 de maio 
de 2017, em Toronto. O setor de alimentação desempenha papel importante nas relações comerciais entre 
Brasil e Canadá. Para estreitar ainda mais os laços entre os dois países, a missão pretende levar empresas 
brasileiras interessadas em fazer negócios com o Canadá. Para mais informações, acesse ccbc.org.br. 
CCBC is planning a mission to Sial Inspire Foods Business, scheduled to take place from May 2 to 4 
of 2017, in Toronto. The food industry plays an important role in the Brazil-Canada trade relations. To 

further strengthen the ties between the two countries, the mission intends to attract Brazilian companies interested in doing business with 
Canada. For more information, access ccbc.org.br.

Em sua segunda edição, o projeto Olhares Cruzados: Imagens de Duas Culturas, da 
CCBC, revela Florianópolis e Vancouver através dos olhares do canadense Brian Noppe 
e do brasileiro Miguel Schmitt. Em Florianópolis, a exposição ocorreu no Museu Histórico 
de Santa Catarina, de 23 de setembro a 23 de outubro, e reuniu 40 obras (20 de cada 
fotógrafo) mostrando a diversidade e as semelhanças entre as cidades. “É difícil conter a 
excitação de identificar similaridades entre essas cidades litorâneas que compartilham os 
mesmos sonhos de crescer e se desenvolver”, afirmou Paulo Perrotti, curador da mostra e 
vice-presidente cultural da CCBC.
In its second edition, CCBC’s “Olhares Cruzados” (Exchanging Glances: Images of Two 
Cultures) project reveals Florianópolis and Vancouver through the lenses of the Canadian 
Brian Noppe and the Brazilian Miguel Schmitt. In Florianópolis, the exhibition took place 
in the “Museu Histórico de Santa Catarina”, from September 23 to October 23, displaying 
40 art pieces (20 of each photographer) showing the diversity and the similarities between 
the cities. “It is difficult to contain the excitement of identifying similarities between these 
coastal cities that share the same dreams of growth and development”, stated Paulo 
Perrotti, curator of the exhibit and CCBC’s cultural vice-president.

Domínio na 
internet
Internet domain

Sial Canada
Sial Canada

Olhares Cruzados
Exchanging Glances 
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ADI Systems
Especializada em projetos e sistemas de 
tratamento de efluentes e vinhaça. Oferece 
vasta gama de tecnologias de digestão 
anaeróbica e tratamento aeróbico.
ADI Systems
Specialized in effluent and vinasse treatment 
projects and systems. The company offers 
a broad scope of anaerobic digestion and 
aerobic treatment technologies.

BrazilFruits 
Forte presença no mercado de exportação 
de alimentos, como frutas embarcadas por 
contentores marítimos e aéreos. 
BrazilFruits 
The company is heavily engaged in the food 
export market, exporting fruit in air and sea 
freight containers. 

Centro de Excelência em 
Tecnologia de Software do Recife
A Softex Recife atua em projetos 
consorciados, treinamento e capacitação 
e desenvolvimento de soluções na área de 
teste de software e de inovações.
Software Technology Excellence Center 
of Recife
Softex Recife performs in project consortia, 
training and qualification and in the 
development of solutions in the field of 
software testing and innovation.

Eleonora Maria Bagueira Leal Coelho
Advogada. Especialista em Arbitragem, 
Direito Civil, Direito Societário e Comercial. 
Eleonora Maria Bagueira Leal Coelho
Attorney. Specialized in Arbitration, Civil 
Law, Corporate Law, Commercial Law. 

Export Platform 
Atua em análise de viabilidade de 
exportação, implementação de planos 
de ação e estratégia de gestão, marca e 
acesso bem-sucedido a mercados.
Export Platform 
Performs in the analysis of export feasibility, 
implementation of action plans and 
management strategy, trademarks and the 

successful access to markets.

Genetec Brasil Informática  
Especializada no desenvolvimento de 
serviços baseados na nuvem, hardwares 
e softwares de plataforma aberta para a 
segurança física e indústria pública. 
Genetec Brasil Informática
The company specializes in the development 
of cloud-based services, hardware and open 
platform software for personal safety and 
the public sector. 

Global M – Comercial 
Exportadora e Importadora 
Especializada na exportação de produções 
regionais do Norte Fluminense e Sul do 
Espírito Santo. Atua com comércio exterior e 
logística internacional. 
Global M – Comercial Exportadora e 
Importadora 
The company specializes in the export 
of regional produce from Northern Rio 
de Janeiro State and the Southern part of 
Espirito Santo State. It performs in foreign 
trade and international logistics. 

Groupe Ibrain Holding
Especializada na integração de soluções 
de mídia, no desenvolvimento de offshore e 
novos mercados para empresas de TI.
Groupe Ibrain Holding
The Group specializes in media solutions’ 
integration and the development of offshore 
and new markets for IT companies.

Imm Canada Immigratio Consulting
Oferece consultoria para vistos e imigração 
para o Canadá, com orientação de 
planejamento desde análise de perfil até 
chegada ao país. 
Imm Canada Immigration Consulting
Offers consulting services for visas 
and immigration to Canada, providing 
planning advice, from profile analysis until 
the arrival in the country. 

Ipanema Valley
Fabricante brasileira de lanches com sabor 

de frutas nacionais com zero adição de 
açúcar, também conhecidos como brownies.
Ipanema Valley
Brazilian manufacturer of snacks with fruit 
flavors, with no addition of sugar, also 
known as “brownies”.

JM3D Administração e Participações  
Holding que atua nos mercados de 
construção civil, tecnologia da informação, 
comércio e serviços. 
JM3D Administração e Participações
A holding company performing in 
civil construction markets, information 
technology, trade and services. 

Lavoro II Utilidades Domésticas 
Trading com vasta experiência no mercado 
brasileiro, atendendo às maiores redes 
varejistas, com atuação em todos os estados 
do País. 
Lavoro II Utilidades Domésticas 
A trading company with broad experience 
in the Brazilian market, supplying to the 
large retail chains, present in all Brazilian 
states. 

LCP Construções  
Atua no desenvolvimento de construção 
sustentável. Trabalha para difundir soluções 
eficientes e responsáveis sob a perceptiva 
da sustentabilidade.
LCP Construções
The company is engaged in developing 
sustainable constructions. It seeks to spread 
efficient and responsible solutions from the 
sustainability point of view.

Lucalex Holdings
Auxilia empresas brasileiras interessadas 
em se estabelecer no Canadá, através de 
análise de mercado, finanças e riscos. 
Lucalex Holdings
Helps Brazilian companies interested in 
setting-up business in Canada, through 
market, financial and risk surveys. 

MT Fomento
Sociedade Anônima de Economia Mista, 
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de capital fechado. Constitui-se em um 
instrumento de execução da política de 
investimento do Estado de Mato Grosso.
MT Fomento
MT Fomento is a joint stock corporation 
with closed capital. It is an instrument for 
implementing the investment policy of the 
State of Mato Grosso.

MTZ Imports
Importação de produtos do Brasil para o 
Canadá, e vice-versa. Promove estilo de 
vida saudável e sustentável, com consumo 
de alimentos “inteligentes”.  
MTZ Imports
Import of products from Brazil to Canada 
and vice-versa. The company promotes a 
healthy and sustainable lifestyle, through the 
consumption of  “intelligent” foods.  

Nacional Comércio e Exportação de Café  
Especializada na promoção de café. 
Comercializa cafés das principais regiões 
produtoras do Brasil para diversos 
compradores internacionais. 
Nacional Comércio e Exportação de Café
Specialized in promoting coffee. The 
company markets various types of coffee 
from Brazil’s main production regions to 
several international buyers. 

Nadia de Araujo Advogados
Escritório especializado em contratos 
internacionais. Atua na área de arbitragem 
comercial e questões relacionadas à 
condição de estrangeiro no Brasil.  
Nadia de Araujo Advogados
Law firm specialized in international 
contracts. It performs in commercial 
arbitration and issues related to the status of 
foreigners in Brazil.  

Overfix Environmental Products
Especializada em soluções ambientais, 
como produtos para contenção e absorção 
de derramamentos ambientais. 
Overfix Environmental Products
Specialized in environmental solutions, 
including products for the contention and 
absorbtion of environmental spillages. 

Railroad Comércio de Peças 
e Equipamentos  
Desenvolve projetos exclusivos e 
soluções contra o desgaste voltados 
para mineradoras, ferrovias, 
pedreiras e indústrias.
Railroad Comércio de Peças e 
Equipamentos
The company develops exclusive projects 
and solutions for wear and tear in mining 
companies, railroads, quarries and 
manufacturing facilities. 

Reflective Alimac
Oferece serviços personalizados para o 
melhor aproveitamento de iluminação em 
condomínios e economia de energia. 
Reflective Alimac
The company offers customized services 
for the better use of lighting in apartment 
complexes and for energy saving. 

Saga Consultoria
Captação de investimentos nacionais e 
estrangeiros para projetos de mineração no 
Brasil, além de consultoria em planejamento 
de mina.
Saga Consultoria
The funding of investments, domestically 
and abroad, for mining projects in Brazil, in 
addition to mine planing advisory services.

SOS Turismo  
Serviços de assessoria para obtenção de 
vistos consulares no Canadá e em outros 
países. 
SOS Turismo
Advisory services for the procurement 
of consular visas in Canada and other 
countries. 

Souza, Cescon, Barrieu 
e Flesch Advogados
Escritório de advocacia atuando em 
operações altamente sofisticadas, questões 
jurídicas complexas e assuntos estratégicos. 
Souza, Cescon, Barrieu e Flesch 
Advogados
Law firm performing in highly 
sophisticated operations, complex legal 

matters and strategic issues. 

Stefanini Canada 
Apoio a empresas de médio e grande porte 
com serviços de gestão em TI, integração 
de sistemas, consultoria e recursos humanos 
estratégico. 
Stefanini Canada 
Strategic support in IT management for 
medium and large companies, systems 
integration, consulting and human resources. 

Toyo Pumps 
Soluções de suspensão de bombeamento 
submersível, fiável, horizontal e vertical, 
eixo de transmissão vertical e bombas de 
alta pressão.
Toyo Pumps 
Solutions for the suspension of pumping 
– submersible, reliable, horizontal and 
vertical, vertical transmission axle and high 
pressure pumps.

TPI Cobranças
Especializada no desenvolvimento, na 
abertura e estruturação de mercado, 
nacional e internacional.
TPI Cobranças
Specialized in the development, opening 
and structuring of the domestic and foreign 
markets.

VCI Composite
Dedicada à indústria de compósitos na 
América Latina. Experiência em fibra 
reforçada para o setor de energia eólica. 
VCI Composite
Performs in the composite business in Latin 
America. Experience in the manufacture of 
reenforced fiber for the wind energy industry. 

Xtreme Sports 
Detentora dos direitos da marca Red Nose 
para licenciamento, patrocínio de atletas e 
eventos. 
Xtreme Sports 
Owner of the rights to the Red Nose 
brand for licensing, sponsoring of 
athletes and events. 
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CLOSE COLLABORATION

ESTREITA 
APROXIMAÇÃO

por ESTELA CANGERANA

Estado de Mato Grosso e Canadá discutem investimentos e comércio
The State of Mato Grosso and Canada discuss investments and trade
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ESTREITA 
APROXIMAÇÃO

E
ngana-se quem pensa que os negócios 
entre o Canadá e o Brasil limitam-se 
aos grandes centros, como São Pau-
lo e Rio de Janeiro. As oportunidades 
estão espalhadas, como demonstra a 
recente aproximação do governo do 

Estado de Mato Grosso com a Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá (CCBC). Os dois lados entendem que 
há muito a ser aproveitado, incluindo desde possíveis 
investimentos canadenses em setores como mineração 
e energia renovável até o desenvolvimento de mercado 
para ampliar as exportações de produtos tipicamente 
brasileiros produzidos em terras mato-grossenses, pas-
sando pela promoção do turismo dessa região que os-
tenta riquezas naturais.

Os primeiros passos já foram dados. Uma série de 
encontros de trabalho ocorreram nos últimos meses. 
Em outubro, foram assinados dois memorandos de 
entendimentos entre o governo mato-grossense e a 
CCBC nas áreas de mineração e turismo, durante visi-

W hoever thinks that business between Canada 
and Brazil is restricted to the major cities, 
like São Paulo and Rio de Janeiro, is totally 

wrong. Opportunities are widespread, as shown by the 
recent collaboration between the government of the State 
of Mato Grosso (MT) and the Chamber of Commerce 
Brazil-Canada (CCBC). Both parties understand that 
they stand to benefit a lot, including possible Canadian 
investments in industries such as mining and renewable 
energy and the development of a market to expand exports 
of typical Brazilian products grown on Mato Grosso soil, 
as well as the promotion of tourism in this region, which 
has natural resources to offer. 

First steps have been taken. Several work meetings 
took place in recent months. In October, two memoranda 
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Em outubro, foram assinados dois memorandos de entendimentos entre o governo 
mato-grossense e a CCBC nas áreas de mineração e turismo. In October, two 
memoranda of understanding were signed between the government of Mato 
Grosso and CCBC in the fields of mining and tourism
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ta de comitiva da entidade ao estado. Um deles prevê 
iniciativas para estimular o investimento canadense na 
exploração de minas brasileiras. O outro, a divulgação 
do turismo ecológico e de aventura na região para visi-
tantes da América do Norte, bem como o estímulo ao  
investimento canadense na infraestrutura turística de 
Mato Grosso.

Em novembro, foi a vez de integrantes da equipe de 
governo, incluindo o governador Pedro Taques, ruma-
rem a São Paulo para discutir o avanço nas negociações. 

Principais frentes
Em reunião com o secretário municipal de Agricul-

tura, Pecuária e Desenvolvimento de Alta Floresta, Al-
tamir Feliciano Pereira, foi abordado o potencial do 
agronegócio local e de exportação de produtos como 
madeira serrada e castanha-do-pará, entre outros. Já 
com representantes do Desenvolve MT e empresários, 

of understanding were signed between the government 
of Mato Grosso and CCBC in the fields of mining and 
tourism, during the visit of the entity’s committee to the 
State. One of them foresees initiatives to foster Canadian 
investment in the exploration of Brazilian mines. The 
other, the promotion of ecological and adventure tourism 
in the region for visitors from North America, besides the 
enhancement of Canadian investments in Mato Grosso’s 
tourism infrastructure. In November members of the 
government, including the governor Pedro Taques, traveled 
to São Paulo to talk about the progress of the negotiations. 

Main fronts
In a meeting with the Municipal Secretary of Agriculture, 

Livestock and Development of Alta Floresta, Altamir 
Feliciano Pereira, the issues covered were the potential of 
local agribusiness and the export of products such as sawn 
wood and cashew nuts from the State of Pará, among others. 
On another front, representatives of MT – Development 
Agency and entrepreneurs talked about items such as honey, 
propolis, regional fishes and the banana sweet.

“This was our second round of meetings with CCBC, 
given that we previously hosted them in Mato Grosso. It is 

Esta foi a segunda rodada de reuniões entre a CCBC e o governo do Mato 
Grosso. This was the second round of meetings between CCBC and the 
government of Mato Grosso
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as conversas giraram em torno de itens como mel, pró-
polis, peixes regionais e doce de banana.

“Essa foi nossa segunda rodada de reuniões com a 
CCBC, uma vez que já os recebemos em Mato Grosso. 
É importante para unir as duas pontas, a do investimen-
to e do capital com a ponta da necessidade”, afirmou 
o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, 
Ricardo Tomzyck. “Estamos realizando esses encontros 
técnicos não apenas como uma oportunidade de aber-
tura de mercados, mas principalmente para a captação 
de investimentos dentro do Estado”, completou.

Tomzyck participou, ao lado do governador e do secre-
tário estadual de Planejamento, Gustavo Oliveira, de um 
almoço na CCBC com o cônsul do Canadá Louis-Pierre 
Emond, o vice-cônsul comercial Patrick Courcelles, o 
diretor-geral da Air Canada no Brasil, Giancarlo Takega-
wa, o diretor para a América do Sul do National Bank of 
Canada, Guillaume Légaré, os diretores da CCBC, Silvia 
Del Gallo e Paulo de Castro Reis, e o responsável pelo 
Departamento de Inteligência Comercial e Desenvolvi-
mento de Negócios da CCBC, Arminio Calonga.

Durante o almoço, foram incluídos ainda mais produ-
tos na lista das potenciais trocas comerciais e debatidas 

important to connect the two ends, the one of investments 
and capital with the one of the needs”, stated the State 
Secretary of Economic Development, Ricardo Tomzyck. 
“We are holding these technical meetings not only as 
an opportunity to open markets, but mainly to source 
investments in the State”, concluded Tomzyck.

Tomzyck participated, together with the governor and 
the State Secretary of Planing Gustavo Oliveira, in 
a luncheon at CCBC, also attended by the Consul of 
Canada, Louis-Pierre Emond, the Vice Consul Patrick 
Courcelles, the Director-General of Air Canada in Brazil, 
Giancarlo Takegawa, the Director for South America of 
the National Bank of Canada, Guillaume Légaré, the 
CCBC’s Directors, Silvia Del Gallo and Paulo de Castro 
Reis, as well as Arminio Calonga, encharged of CCBC 
Business Development Department.

During the luncheon, additional products were included 
in the list of potential trade exchanges and the discussion 

As conversas bilaterais devem ter prosseguimento com uma nova agenda 
de reuniões de dois dias em dezembro. Bilateral talks are expected to 
continue with a new agenda of meetings on two days in December
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ações de incentivo ao turismo em conjunto com a em-
presa aérea. Para o cônsul Emond, há boas possibilida-
des de parcerias. “Vamos trabalhar juntos nas operações 
de exportações e importações, ajudar a troca de investi-
mentos entre as empresas canadenses e mato-grossenses 
e também investir onde for possível”, disse. 

Próximos passos
As conversas bilaterais devem ter prosseguimento 

com uma nova agenda de reuniões de dois dias em de-
zembro. “Após os encontros de Cuiabá, em outubro, 
e São Paulo, em novembro, passamos ao momento de 
aproximar os interessados com ações concretas”, afir-
mou Castro Reis, da CCBC.

A primeira delas deve ser a organização de um road 
show, em março, durante o PDAC International Con-
vention, Trade Show & Investors Exchange, o maior 
evento da indústria de mineração do Canadá, promo-
vido pela Prospectors & Developers Association of Ca-
nada (PDAC), em Toronto. Na ocasião, uma comitiva 
de Mato Grosso deve apresentar o potencial do Estado.

Também em 2017 deve acontecer um road show no 
Brasil, para operadores de turismo, agências e jornalis-
tas especializados canadenses, com o objetivo de apre-

also focused on incentives for tourism in partnership with 
the airline. For Consul Emond, there are good opportunities 
for partnerships. “Let’s work together in import and export 
operations, assist in the exchange of investments among 
companies from Canada and Mato Grosso, and invest 
wherever possible”, said Emond. 

Next steps
Bilateral talks are expected to continue with a new agenda 

of meetings on two days in December. “After the meetings in 
Cuiabá in October, and São Paulo in November, we have 
reached the point of bringing together the interested parties with 
concrete actions”, stated Castro Reis, of CCBC.

The first one will be to organize a road show in March, 
during the PDAC International Convention, Trade Show 
& Investors Exchange, the largest event of Canada’s mining 
industry, promoted by Prospectors & Developers Association of 
Canada (PDAC), in Toronto. On that occasion, a committee 
from Mato Grosso is expected to show the State’s potential.

Durante almoço, foram incluídos ainda mais produtos na lista das potenciais 
trocas comerciais. During the luncheon, additional products were included in the 
list of potential trade exchanges
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Na pauta 
On the agenda

Alguns setores e produtos 
já detectados que podem 
incrementar a relação Mato 
Grosso-Canadá 
Some already identified industries and 
products that may foster the Mato Grosso – 
Canada relationship

Setores: 
Industries:

→ Mineração
 Mining
→ Turismo 
Tourism
→ Investimentos 
Investments
→ Energia renovável  
Renewable energy
→ Agronegócio  
Agribusiness

Produtos: 
Products:

→ Madeira serrada 
Sawn wood
→ Peixes regionais 
Regional fishes
→ Castanha-do-pará 
Cashew nuts from Pará
→ Água de coco 
Coconut water
→ Doce de banana (bananinha) 
Banana sweet (“bananinha”)
→ Mel e própolis 
Honey and propolis

sentar os principais atrativos do turismo 
ecológico, de observação da flora e fau-
na e de aventura na região brasileira. 
Está prevista, ainda, uma missão do se-
tor ao Canadá.

Desequilíbrio
As transações de exportação e impor-

tação entre o Canadá e Mato Grosso 
atualmente são muito pequenas. Dos 
US$ 10,1 bilhões vendidos ao exterior 
pelo Estado entre janeiro e agosto de 
2016, apenas US$ 2,2 milhões foram 
destinados ao Canadá. Na outra ponta, 
os números também são tímidos. As im-
portações mato-grossenses do país da 
América do Norte atingiram US$ 127,2 
milhões em igual período. Nesse inter-
valo, o Brasil como um todo exportou 
US$ 1,6 bilhão e importou US$ 1,2 bi-
lhão do Canadá.

Na área de mineração, um ponto for-
te entre os dois países, Mato Grosso tam-
bém ainda não participa como poderia. 
Das 50 empresas canadenses do setor 
que atuam hoje no Brasil, 40 estão em 
Minas Gerais e as 10 restantes, espalha-
das por outros Estados. 

Para a CCBC, as estatísticas revelam o 
potencial a ser explorado regionalmente 
para o estreitamento do relacionamen-
to bilateral. “É importante mostrarmos 
aos canadenses que o Brasil tem muito 
mais a apresentar além do eixo Rio-São 
Paulo. E, da mesma forma, chamarmos 
a atenção das várias regiões do Brasil para o que o Cana-
dá tem a oferecer. Há espaço, sim, e ele p ode ser gran-
de para diversos Estados nessa relação”, afirmou Castro 
Reis. O executivo ressaltou, além da regionalização, as 
oportunidades que existem ainda na diversificação da 
pauta de negócios. n

Also in 2017 a road show will take place 
in Brazil for Canadian tourism operators, 
agents and journalists, to show the main 
attractions of ecological tourism, flora and 
fauna observations and adventure tourism 
in that Brazilian region. A trade mission to 
Canada is also planned.

Imbalance
Export and import transactions between 

Canada and Mato Grosso are currently 
quite modest. Of the US$ 10.1 billion 
sold abroad by the State from January 
to August 2016, only US$ 2.2 million 
were earmarked for Canada. On the 
other end figures are also quite low. Mato 
Grosso imports from this country in North 
America reached US$ 127.2 million in 
the same period, in which Brazil, as a 
whole, exported US$ 1.6 billion and 
imported US$ 1.2 billion from Canada.

In the mining industry, a strong 
common factor between the two countries, 
Mato Grosso also plays a minor role. 
Of the 50 Canadian companies in the 
industry currently operating in Brazil, 
40 are in the State of Minas Gerais and 
the other 10 in various other States. 

For CCBC, the statistics show the 
enormous potential to be explored on a 
regional basis to strengthen the bilateral 
relationship. “It is important to show 
the Canadians that Brazil has much 
more to present besides the Rio-São Paulo 
axis and, by the same token, to call the 

attention of various Brazilian regions to what Canada 
has to offer. Yes, there is room, and it may actually 
be quite large, for several States in this relationship”, 
says Castro Reis. The executive emphasized, besides 
regionalization, the opportunities to be found in the 
diversification of the business agenda. n

As estatísticas revelam o enorme potencial a ser explorado regionalmente para o 
estreitamento do relacionamento bilateral. The statistics show the enormous potential to be 
explored on a regional basis to strengthen the bilateral relationship
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L’État du Mato Grosso et le Canada discutent d’investissements et de commerce

Ils ont tort ceux qui pensent que les affaires entre le 
Canada et le Brésil se limitent aux grands centres 
comme Sao Paulo et Rio de Janeiro. Les possibilités 
sont diverses géographiquement, comme l’a démontré 

le rapprochement récent entre le gouvernement de l’État 
du Mato Grosso et la Chambre de Commerce Brésil Canada 
(CCBC). Les deux parties ont compris tout ce qui peut 
être mis à profit pour l’un et l’autre, incluant aussi bien de 
possibles investissements canadiens dans des secteurs tels que 
l’exploitation minière ou de l’énergie renouvelable que le 
développement de marchés pour accroître les exportations 
de produits typiquement brésiliens, provenant des terres du 
Mato Grosso, mais aussi la promotion touristique de cette 
région qui bénéficie de superbes richesses naturelles.
Les premières mesures ont déjà été prises. Une série 
de réunions de travail ont eu lieu au cours de ces 
derniers mois. En Octobre, deux protocoles d’entente 
ont été signés entre le gouvernement du Mato Grosso 
et la CCBC dans les secteurs de l’exploitation minière 

et du tourisme, lors de la visite de la délégation de 
la Chambre de Commerce au Mato Grosso. L’un 
d’eux prévoit des initiatives visant à encourager les 
investissements du Canada dans l’exploitation des 
mines brésiliennes. L’autre, la diffusion du tourisme 
écologique et d’aventure dans la région pour les 
visiteurs en provenance d’Amérique du Nord, ainsi que 
l’encouragement des investissements canadiens dans 
l’infrastructure touristique du Mato Grosso.
En Novembre ce fut le tour des membres de l’équipe du 
gouvernement, y compris le gouverneur Pedro Taques, 
de se rendre à São Paulo pour discuter et avancer les 
négociations.

Principaux dossiers
Lors d’une réunion avec le secrétaire municipal à 
l’agriculture, l’élevage et au développement de la 
ville de Alta Floresta, Altamir Feliciano Pereira, il 
a été abordé le potentiel de l’agro-industrie locale 

UN RAPPROCHEMENT 
IMPORTANT
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et de l’exportation de produits tels que le bois et la 
noix du Brésil, entre autres. Avec les représentants de 
Desenvolve MT et les entrepreneurs, les discussions ont 
tourné autour des produits tels que le miel, le propolis, 
le poisson régional et la banane douce.
«Ce fut notre deuxième série de réunions avec les 
Canadiens, car nous les avons déjà reçus au Mato 
Grosso. Il est important de joindre les deux bouts, 
celui de l’investissement et du capital avec celui du 
besoin», a déclaré le secrétaire d’État au développement 
économique, Ricardo Tomzyck. «Nous menons ces 
réunions techniques, non seulement comme une 
opportunité d’ouverture des marchés, mais surtout pour 
attirer des investissements au sein de l’Etat», a-t-il ajouté.
Monsieur Tomzyck a participé, aux côtés du Gouverneur et 
du Secrétaire de l’État à la planification, Gustavo Oliveira, 
à chez CCBC, en présence de monsieur le Consul du 
Canada Louis-Pierre Emond, du Consul adjoint Patrick 
Courcelles, du directeur général d’Air Canada au Brésil, 
Giancarlo Takegawa, du directeur pour l’Amérique du Sud 
de la Banque nationale du Canada, Guillaume Légaré, des 
directeurs de la Chambre de Commerce, Silvia Del Gallo 
et Paulo Castro Reis et du responsable du département 
d’development affair de la CCBC, Arminio Calonga.
Pendant le déjeuner, de nouveaux produits ont été 
inclus dans la liste des échanges potentiels et il a été 
discuté des actions incitatives en direction du tourisme 
en collaboration avec la compagnie aérienne. Pour 
monsieur le consul, il y a de bonnes possibilités de 
partenariats. «Nous allons travailler ensemble sur 
les opérations d’exportation et d’importation, aider 
à l’échange d’investissements entre les entreprises 
canadiennes et du Mato Grosso, et également investir 
où cela sera possible», a-t-il déclaré.

Prochaines étapes
Les négociations bilatérales devraient se poursuivre avec 
une nouvelle série de réunions durant trois jours en 
Décembre. «Après les rencontres à Cuiabá en Octobre, et 
à São Paulo, en Novembre, nous allons passé maintenant à 
l’étape de rapprocher les parties prenantes sur des actions 
concrètes», a déclaré monsieur Castro Reis de la CCBC.
La première devrait être l’organisation d’un road 

show en mars, au cours de la Convention internationale 
PDAC, Trade Show & Investors Exchange, le plus grand 
événement de l’industrie minière au Canada, parrainé 
par la Prospectors & Developers Association of Canada 
(PDAC) à Toronto. À cette occasion, une délégation du 
Mato Grosso devrait présenter le potentiel de l’Etat.
De même, en 2017 devrait se produire un road show au 
Brésil pour les voyagistes, les agences de tourisme et les 
journalistes spécialisés canadiens, afin de leurs présenter 
les principales attractions touristiques écologiques, comme 
l’observation de la flore et de la faune, et du tourisme 
d’aventure, dans la région brésilienne. Il est prévu 
également une mission du secteur au Canada.

Déséquilibre
Les opérations d’exportation et d’importation entre le 
Canada et le Mato Grosso sont actuellement très faibles. 
Sur les 10,1 milliards US$ d’exportations de l’Etat du 
Mato Grosso, entre Janvier et Août 2016, seulement 2,2 
millions US$ ont été destinés au Canada. De l’autre côté, 
les chiffres sont aussi timides. Le pays d’Amérique du 
Nord a exporté au Mato Grosso pour seulement 127,2 
millions US$ à la même période. Dans le même temps, le 
Brésil dans son ensemble, a exporté 1,6 milliard US$ et 
importé 1,2 milliard US$ du Canada.
Dans le domaine de l’exploitation minière, un point fort 
entre les deux pays, le Mato Grosso ne participe pas comme 
il le pourrait. Sur les 50 entreprises canadiennes opérant au 
Brésil dans ce secteur, 40 sont situées à Minas Gerais et les 
10 autres sur différents autres États brésiliens.
Pour la CCBC, ces statistiques montrent l’énorme potentiel à 
être exploité au niveau régional et le renforcement possible 
de la relation bilatérale. «Il est important de montrer 
aux Canadiens que le Brésil a beaucoup plus à offrir que 
seulement l’axe Rio-São Paulo. Et, de la même manière, 
nous voulons  attirer également l’attention des diverses 
régions du Brésil à ce que le Canada peut leur offrir. Il y a de 
la place oui, et elle peut être grande, pour que de nombreux 
autres États brésiliens entrent dans cette relation», a déclaré 
monsieur Castro Reis. Il a aussi fait remarquer, en plus de 
la régionalisation des affaires, que les opportunités existent 
aussi dans la diversification des produits et services importés 
et exportés entre les deux pays. n

Ces statistiques montrent l’énorme potentiel à être exploité au niveau 
régional et le fort renforcement possible de la relation bilatérale
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ESPECIAL
SPECIAL

UNIVERSITÁRIOS 
BEM INFORMADOS
CCBC no Campus mostra a jovens brasileiros as oportunidades do Canadá
CCBC on Campus shows young Brazilians opportunities in Canada 

WELL-INFORMED COLLEGE STUDENTS

In the last six months, the CCBC on Campus 
project, created by the Chamber of Commerce 
Brazil-Canada, has been providing information 

about Canada, its attractions and its business potential 
to young college students in several regions of Brazil.

Three universities in the Northeast, Southeast and 
Midwest regions have benefitted from the project since 
July, when the initiative was first put into practice. 
The Unifor – University of Fortaleza was the first, 
on August 11, followed by ESAMC – College of 
Management, Marketing and Communication of 
Sorocaba on August 23, and by IFMT – Federal 
Institute of Mato Grosso, in Cuiabá, on October 11. 
Soon the initiative will reach the cities of São Paulo, 
Ribeirão Preto (São Paulo), Rio de Janeiro and 
Belém (Pará).

The targets are students of Business Administration, 
Foreign Trade, International Relations and Marketing 
courses, among others. “The size of the Canadian 
economy, its populational, geographic and cultural 
characteristics, as well as opportunities in the fields 
of Education, partnership and exchange programs 
in Science and Technology, are among the issues 
addressed by us”, emphasizes the Director of 
Institutional Relations and Business at CCBC, Paulo 
de Castro Reis, responsible for the presentations. He 
points out that this is also an opportunity to show 
participants the unexploited potential in trade and 
investment relations between the countries.

H
á seis meses, o projeto CCBC no Cam-
pus, criado pela Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá, vem levando informa-
ções sobre o Canadá, seus atrativos e 
potencial de negócios a jovens universi-
tários de diversas regiões brasileiras.

Três universidades nas regiões Nordeste, Sudeste e 
Centro-Oeste já foram contempladas desde julho, quan-
do o programa começou a ser colocado em prática. A 
Universidade de Fortaleza (UNIFOR) foi a primeira, em 
11 de agosto, seguida pela Escola Superior de Adminis-
tração, Marketing e Comunicação de Sorocaba (interior 
de São Paulo) em 23 de agosto e pelo Instituto Federal 
de Mato Grosso (IFMT), em Cuiabá, no dia 11 de outu-
bro. Em breve, a iniciativa chegará a São Paulo, Ribeirão 
Preto (SP), Rio de Janeiro e Belém.

Os alvos são estudantes dos cursos de Administração 
de Empresas, Comércio Exterior, Relações Internacio-
nais e Marketing, entre outros. “O tamanho da econo-
mia canadense, suas características populacionais, geo-
gráficas e culturais, além de oportunidades nas áreas de 
educação, parcerias e intercâmbio em ciências e tecno-
logia, estão entre os temas por nós abordados”, desta-
ca o diretor de Relações Institucionais e Negócios da 
CCBC, Paulo de Castro Reis, responsável pelas apresen-
tações. Ele enfatiza que essa é também uma oportunida-
de para apresentar aos participantes o potencial ainda a 
ser aproveitado nas relações comerciais e de investimen-
tos entre os países.
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Perspectivas
“É um bate-papo no qual mostramos a esses jovens um 

pouco do que o Canadá tem a oferecer. Trata-se de um 
país gigante e multicultural, tal qual o Brasil, sobre o 
qual os brasileiros ainda conhecem pouco, embora essa 
realidade esteja mudando”, diz Castro Reis. “Como câ-
mara de comércio, buscamos dar a nossa contribuição 
para ampliar as informações acerca de um importante 
parceiro para o comércio exterior. Queremos apresen-
tar aos futuros profissionais as possibilidades de troca 
de experiências e negócios em diversos campos e, com 
isso, semear o desenvolvimento de relações cada vez 
mais próximas, efetivas e com bons resultados para os 
dois países”, completa.

Brasil e Canadá têm longa tradição de relacionamen-
to diplomático, acordos de cooperação em áreas como 
ciência, pesquisa e inovação tecnológica, biotecnolo-
gia e aeroespacial, entre outras. As trocas comerciais, 
no entanto, apesar do expressivo crescimento ao lon-
go da última década, ainda estão bem abaixo do seu 
enorme potencial.

Para acompanhar o projeto de perto, siga a página do 
programa no Facebook, em www.facebook.com/CCBC-
-no-Campus. n

Perspectives
“It is a talk in which we show these young people a little 

of what Canada has to offer. It is a huge and multicultural 
country, like Brazil, about which Brazilians still know 
very little, although this reality is changing”, says Castro 
Reis. “As a Chamber of Commerce, we seek to make our 
contribution to increase information about an important 
foreign trade partner. We want to show to the future 
professionals the possibilities to exchange experiences 
and to do business in several fields, thereby fostering the 
development of increasingly closer and efficient relations, 
with good results for both countries”, concludes Castro Reis.

Brazil and Canada have a long tradition in diplomatic 
relations, cooperation agreements in fields such as Science, 
Research and Technological Innovation, Biotechnology and 
Aerospace, among others. Trade exchanges,  although they 
showed expressive growth during the last decade, are still 
well below their enormous potential.

To closely follow the project, access the program’s 
Facebook page at www.facebook.com/CCBC-no-Campus.n

CCBC no Campus vem levando informações sobre as relações entre Brasil e 
Canadá a jovens universitários brasileiros. CCBC on Campus has been providing 
information about Brazil-Canada relations to Brazilian young college students 
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Brasil se adapta à nova realidade e tem o Canadá como possível exemplo
Brazil adapts to the new reality and sees Canada as a possible example

O NOVO 
MUNDO 
DO TRABALHO

THE NEW WORLD OF WORK 

por Estela Cangerana
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R
eformas no modelo trabalhista brasi-
leiro não são apenas uma necessida-
de para corrigir deficiências em um 
momento de crise econômica. Elas 
são cruciais para que o País se adapte 
aos novos tempos e se prepare para 

a revolução que atinge o mercado mundial. A opinião 
é de especialistas e executivos reunidos em outubro na 
capital paulista para o segundo evento da série Reto-
mada Brasileira da Competitividade, promovida pelas 
câmaras de comércio de Canadá, Reino Unido, França, 
Espanha e Portugal.

“O tema que mais se discute hoje é a brutal mudan-
ça no mundo do trabalho. Os modelos de negócio 
estão de pernas para o ar. São mudanças disruptivas 
que terão sequelas muito duras e requerem uma re-
flexão profunda de todos”, afirmou durante o evento 
o economista-chefe do Bradesco, Octavio de Barros, 
citando os impactos da revolução tecnológica que im-
pacta toda a sociedade. 

Segundo ele, o planeta sofrerá por 20 ou 30 anos com 
o desemprego em função de não conseguir criar com 
rapidez vagas para compensar as perdas advindas da 

R eforms of the Brazilian labor model are not 
only a need to adjust shortcomings in times 
of economic crises. They are essential for 

the country to adapt to a new age and prepare for the 
revolution affecting the world market. This opinion was 
voiced by specialists and executives at a meeting held in 
October, in São Paulo, where the second event of a series 
called Brazilian Competitiveness Recovery, promoted by the 
chambers of commerce of Canada, the United Kingdom, 
France, Spain and Portugal.

“The issue being discussed nowadays is the highly 
relevant change taking place in the world of labor. 
Business models are upside down.  These are highly 
disruptive changes that will leave behind very severe 
consequences and require deep reflection by all of us”, 
said the chief economist of Bradesco, Octavio de Barros, 
at the event, mentioning the impacts of the technological 
revolution on the entire society. 

According to him, the planet will suffer from 
unemployment for 20 or 30 years because it will not be 
able to create jobs at the speed required to offset the losses 
resulting from the technological revolution. “The challenge 
for Brazil is multiplied by 10 because we are very far 
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revolução tecnológica. “O desafio para o Brasil é multi-
plicado por dez porque estamos muito mais atrasados. 
Todo o trabalho manual cognitivo tende a desapare-
cer.” Barros citou uma pesquisa que aponta que hoje, 
nos Estados Unidos, 47% dos empregos têm potencial 
de desaparecer.

Corrida contra o tempo
No Brasil, modelos ultrapassados, amarras da Conso-

lidação das Leis do Trabalho e posturas da Justiça tra-
balhista são questões a serem enfrentadas. “A rigidez 
da CLT e da Justiça do Trabalho conspira até contra as 
facilidades que às vezes as empresas querem oferecer 
aos funcionários. Os encargos sobre o salário atingem 
102,43% de valor pago ao trabalhador. Muitas dessas 
despesas, negociáveis em outros países, são inegociáveis 
no Brasil”, afirmou o professor José Pastore, consultor 
especializado em relações do trabalho. 

Para Pastore, o tripé proposto para a reforma traba-
lhista brasileira (fortalecimento da negociação coletiva, 
terceirização e novas formas de contratação como o tra-
balho intermitente) está bem direcionado. “A França 
acabou de reformar o trabalho e permite a negociação 
da carga horária, por exemplo”, disse. De acordo com 

Segundo evento da série Retomada Brasileira da Competitividade, promovida pelas 
câmaras de comércio de Canadá, Reino Unido, França, Espanha e Portugal. The 
second event of a series called Brazilian Competitiveness Recovery, promoted by the 
chambers of commerce of Canada, the United Kingdom, France, Spain and Portugal

behind. All cognitive manual work tends to disappear.” 
Barros mentioned a survey showing that in the United 
States 47% of the jobs have the potential to disappear.

Race against time
In Brazil outdated models, constraints of the Labor 

Law and stances assumed by the Labor Courts are issues 
to be faced. “The rigidity of the Labor Law and the Labor 
Courts eventually even conspires against advantages 
companies are willing to offer employees. Labor financial 
obligations on top of salaries reach 102.43% of the 
amount paid to the workers. Many of these costs, 
negotiable in other countries, are not negotiable in Brazil”, 
said Professor José Pastore, a consultant specialized in 
labor relations. 

According to Pastore, the proposed tripod of labor reform 
(strengthening collective bargaining, outsourcing, and new 
ways of hiring, such as temporary work schedules) is pointed in 
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Pastore, só essa permissão de acordo sobre a jornada já 
resolveria 80% dos problemas trabalhistas atuais.

As negociações também são feitas diretamente entre 
as empresas e funcionários (com exceção do setor au-
tomotivo) no Canadá, outro país que vem desenvolven-
do modelos a serem observados. Conforme lembrou o 
cônsul-geral do Canadá em São Paulo, Stéphane Larue, 
um estudo do Fórum Econômico Mundial apontou o 
Brasil como o terceiro país com maior déficit de mão 
de obra especializada. “O Canadá, por sua vez, possui 
forte política de imigração para atender a demanda 
por especialistas”, exemplificou.

Disparidade de visões
Para equacionar questões trabalhistas é preciso, ainda, 

entender os novos anseios de profissionais e a relação en-
tre emprego e trabalho. “Precisamos não só recuperar os 
atrasos, mas antecipar o futuro na reforma trabalhista bra-
sileira. Há uma mudança drástica da visão do jovem sobre 
o trabalho”, afirmou Francisco Itzaina, sócio da empresa 
de recrutamento de executivos Boyden.

A CLT refere-se apenas ao emprego e não há regula-
ção ao trabalho no Brasil. De acordo com o professor 
Pastore, embora 85% das relações no mundo ainda se-
jam de emprego, são as 15% de trabalho que crescem 
de maneira acelerada.n

the right direction. “France recently concluded a labor reform, 
allowing for the negotiation of the time load, for example”, 
said Pastore, who went on to say that allowing this agreement 
alone would resolve 80% of current labor problems.

Negotiations also take place directly between companies 
and employees (except in the automotive industry) 
in Canada, another country developing models to be 
observed. As recalled by the Canadian Consul-General 
in São Paulo, Stéphane Larue, a study by the World 
Economic Forum identified Brazil as the third country 
with the highest qualified labor deficit. To exemplify, 
Larue said: “Canada, in turn, has a strong immigration 
policy to meet the demand for specialists”.

Disparity of viewpoints
To equate labor issues, it is also necessary to understand 

new expectations of professionals with respect to jobs and work. 
“Not only must we recover the delays, we must anticipate the 
future of the Brazilian labor reform. There is a drastic change 
in how young people see work”, stated Francisco Itzaina, a 
partner in the executive search company Boyden.

The Labor Law addresses only jobs, but not the 
regulation of work in Brazil. According to Professor 
Pastore, although 85% of the relations in the world are 
employment related, it is the 15% that are work related 
that grow at a fast pace. n 
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Soluções canadenses para 
a sustentabilidade são 
apresentadas no Brasil
Canadian sustainability solutions 
are presented in Brazil

TECNOLOGIAS 
AMBIENTAIS

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES

por ESTELA CANGERANA
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I ncreasingly more companies are using the 
sustainability concept, with the intention to 
perpetuate business by seeking financial balance, 

social responsibility and the commitment to environmental 
preservation. The latter of these aspects is even more 
relevant in times when the objective is to reduce greenhouse 
gas emissions to make better use of natural resources. In 
the context of these discussions, some Canadian solutions 
have appeared on the radar screen of Brazilian companies. 
Canada is a global reference in this field. 

“Canada has leading companies in the field of 
research and development of sustainable technology 
for water, energy, transportation, biochemistry, energy 
from residues and the capture and storage of carbon” 
said the Canadian vice-consul in São Paulo, Patrick 
Courcelles, in a presentation on sustainable development 
during the 18th FIMAI Ecomondo - International Fair - 
Industrial Environment and Sustainability), recently held 
in São Paulo.

C
ada vez mais empresas adotam o concei-
to de sustentabilidade visando favorecer 
a perenidade dos negócios por meio de 
equilíbrio financeiro, responsabilidade 
social e compromisso com a preservação 
ambiental. Esse último aspecto ganha 

ainda mais relevância numa época em que se busca redu-
zir emissões de gases de efeito estufa e aproveitar melhor 
os recursos naturais. Em meio a essas discussões, algumas 
soluções canadenses têm entrado no radar das compa-
nhias brasileiras. O Canadá é referência global nessa área. 

“O Canadá possui empresas líderes em pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologia sustentável para água, 
energia, transporte, bioquímica e energia de resíduos 
e  captura e armazenamento de carbono”, afirmou o 
vice-cônsul do Canadá em São Paulo, Patrick Courcel-
les, em palestra sobre desenvolvimento sustentável, 
durante a 18a Feira Internacional de Meio Ambien-
te Industrial e Sustentabilidade – FIMAI Ecomondo, 
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recentemente realizada em São Paulo.
Durante o evento duas companhias canadenses, a 

Armstrong e a ADI Systems, apresentaram suas soluções 
e realizaram diversas reuniões de trabalho. Elas partici-
param do estande da Câmara de Comércio Brasil-Cana-
dá (CCBC), com apoio dos governos de Ontário e Que-
bec. “Investir em práticas sustentáveis agrega títulos e 
selos que valorizam as marcas preocupadas com o meio 
ambiente”, considera Daniel Ferreira Pinto, analista de 
Projetos e Vendas da Armstrong. 

A empresa possui larga expertise em eficiência ener-
gética e tem em seu portfólio uma reconhecida solução 
de redução de consumo de energia em sistemas de ar 
condicionado. “Nosso bombeamento de água refrige-
rada é autônomo, ou seja, fornece ao sistema apenas 
a carga que o ambiente demanda. Com isso, é possível 
economizar até 70% de energia”, explica. Todos os sis-
temas desenvolvidos pela Armstrong seguem a norma 
internacional ASHRAE 90.1, adotada em projetos que 
buscam elevar o nível de eficiência energética. 

Preparando o crescimento
Já a ADI Systems é líder em soluções de tratamento 

de efluentes e valorização energética de resíduos, uma 

During the event, two Canadian companies, Armstrong 
and ADI Systems, presented solutions and staged several 
business meetings. They participated in the exhibition 
booth of the Chamber of Commerce Brazil-Canada (CCBC), 
supported by the governments of Ontario and Quebec. “To 
invest in sustainable practices involve titles and seals that 
add value to brands concerned with the environment”, 
states Daniel Ferreira Pinto, project and sales analyst 
at Armstrong. 

The company has broad experience in energy efficiency 
and its portfolio includes an acknowledged solution to 
reduce energy consumption in air conditioning systems. 
“Our cooled water pumping system is autonomous. That 
means it only supplies the system the load required in that 
environment. Thus, it is possible to save up to 70% of the 
energy”, explains Ferreira Pinto. All the systems developed 
by Armstrong comply with the international norm 
ASHRAE 90.1, used in projects that seek to increase the 
energy efficiency level. 

Preparing growth
ADI Systems, on the other hand, is the leader in solutions 

for the treatment of effluents and energy valorization 
in the field of residues, which is increasingly becoming 

18ª FIMAI Ecomondo: duas companhias canadenses, a Armstrong e a ADI 
Systems, apresentaram suas soluções. 18ª FIMAI Ecomondo: two Canadian 
companies, Armstrong and ADI Systems, presented solutions
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área que tem despertado interesse crescente, mesmo 
com a crise brasileira. “As empresas estão se preparan-
do para voltar a crescer tão logo apareçam sinais de re-
cuperação da economia. E, quando isso ocorrer, preci-
sam estar preparadas. Daí o fato de estarem retomando 
investimentos”, afirmou o gerente de novos negócios 
da canadense, Ahron Ragusa Guimarães. 

Com uma fábrica instalada em Pirassununga (SP), a 
companhia fornece sistemas completos para líquidos, 
especialmente para a indústria alimentícia e de bebidas, 
mas também atua no setor sucroalcooleiro e de papel e 
celulose. “Nosso sistema ajuda as empresas que querem 
se tornar sustentáveis, já que para isso precisam tratar os 
efluentes”, destaca. 

O adequado tratamento de efluentes e recursos hí-
dricos é uma grande preocupação. Disso decorre o in-
teresse do público pelas soluções da companhia. Estu-
dos da Organização das Nações Unidas (ONU) avaliam 
que o consumo de água deve crescer em todo o mun-
do, para 5,2 mil quilômetros cúbicos (km³) até 2025. 
Segundo a entidade, há no mundo água suficiente para 
suprir as necessidades de crescimento de consumo, 
mas é preciso uma mudança drástica no uso, com ge-
renciamento e compartilhamento do recurso natural. 
Caso isso não ocorra, em 2030 o mundo enfrentará um 
déficit de 40% no abastecimento de água.n

of interest, even with the ongoing Brazilian crisis. 
“Companies are getting ready to grow again as soon 
as economic recovery signs appear. When this happens 
they must be ready, which is why they are again making 
investments”, states the Canadian company’s new 
business manager, Ahron Ragusa Guimarães. 

With a plant located in the city of Pirassununga 
(in the State of São Paulo), the company supplies 
complete systems for liquids, particularly for the food 
and beverage industries, but it also operates in the 
sugar-alcohol and pulp-paper industries. “Our system 
helps companies wanting to become sustainable, 
because to achieve that they must treat effluents”, 
emphasizes Guimarães. 

The appropriate treatment of effluents and hydric 
resources is reason for great concern, which explains 
the public interest in the company’s solutions. Studies 
conducted by the United Nations Organization 
(UNO) show that water consumption is expected to 
increase worldwide to 5,200 cubic kilometers (Km³) 
until 2025. According to the UNO, there is sufficient 
water in the world to meet the consumption demand, 
but a drastic change in its usage is necessary, with 
the managing and sharing of this natural resource. 
Should that not happen, in 2030 the world will face a 
40% shortage in the water supply. n

DNA sustentável
O desenvolvimento sustentável faz parte do DNA canadense, e isso não diz respeito apenas à população: estende-se ao setor 
produtivo. Essa afirmação é do vice-cônsul do Canadá no Brasil, Patrick Courcelles, que falou na feira sobre como o país se 
posiciona na questão da sustentabilidade industrial. Vários líderes mundiais de tecnologia ambiental têm matriz no Canadá, como, 
por exemplo, a Zenon (atualmente parte da GE Water Solutions) e a Trojan UV (do Grupo Danaher). Nesse segmento, as empresas 
se destacam por desenvolver design sustentável das instalações de tratamento de resíduos; tecnologias de desinfecção e purificação; 
expertise em detecção de vazamentos; sistemas de gerenciamento de biossólidos para tratamento de líquidos e lodos; sistemas de 
recuperação energética e expertise em monitoramento e instrumentação. Na área de transporte, as canadenses estão na vanguarda 
tecnológica, com o uso de veículos movidos a gás natural comprimido, gás natural liquefeito e de veículos elétricos (baterias e 
células de combustível), itens que ajudam na redução das emissões de gases. O Canadá também possui projetos de captura, uso e 
armazenamento de carbono em larga escala. 

Sustainable DNA
Sustainable development is part of the Canadian DNA and this not only has to do with the population, but also with the production 
segments of the economy. This statement was made by the Canadian vice-consul in Brazil, Patrick Courcelles, who spoke at the 
fair about how the country positions itself in the issue of industrial sustainability. Several environmental technology world leaders, 
such as Zenon (currently part of GE Water Solutions) and Trojan UV (of the Danaher Group) are headquartered in Canada. In this 
segment, companies stand-out because they develop a sustainable design for residue treatment facilities; disinfection and purification 
technologies; expertise in leakage detection; bio solid management systems for the treatment of liquids and sludge; energy recovery 
systems and expertise in monitoring and instrumentation. In the field of transportation, the Canadians are technological pioneers, 
using vehicles powered by compressed natural gas, liquefied natural gas and electric vehicles (batteries and fuel cells), items that help 
reduce gas emissions. Canada also has projects for sourcing, using and storing carbon on a large scale.
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FAMÍLIAS 
DAQUI E DE LÁ

por Neide Martingo

As semelhanças e diferenças entre canadenses e brasileiros 
e como isso ajuda a entender seus mercados  
The similarities and differences between Canadians and Brazilians and how this helps to 
understand their markets

FAMILIES HERE AND THERE

E
m comum, dois territórios enormes (8,5 
milhões de quilômetros quadrados no 
Brasil e 9,9 milhões no Canadá) e uma 
grande influência de fluxos imigrató-
rios na formação da população. De di-
ferenças, além dos 9,3 mil quilômetros 

de distância que os separam e características climáticas 
bem distintas, o perfil dos imigrantes e seu nível socio-

I n common, they have two huge territories (Brazil with 
8.5 million square kilometers and Canada with 9.9 
million) and a determinant influence of immigration 

flows composing their populations. The differences, beyond 
the 9,300 kilometers that separate them and the very distinct 
climate characteristics, are the profile of the immigrants 
and their social and economic level. The conditions and 
characteristics of the populational composition of Brazil 
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econômico. As condições e características da formação 
das populações de Brasil e Canadá ajudam a explicar as 
complementariedades e dissonâncias dos dois mercados 
e podem, até, descortinar oportunidades de negócios. 

O Canadá, com cerca de 36 milhões de habitantes, 
49,6% deles homens e 50,4% mulheres, segundo dados 
do Departamento Econômico e de Relações Sociais das 
Nações Unidas, é um país rico e possui um programa 
agressivo para atrair estudantes e jovens já graduados 
(mão de obra qualificada) que queiram formar famí-
lia por lá e ajudar a povoar seu território. A densidade 
demográfica canadense é uma das menores do mundo: 
são cerca de três pessoas por quilômetro quadrado e 
grande concentração da população. 

O Brasil, com 206 milhões de habitantes – quase seis 
vezes mais que o Canadá – e proporções parecidas de 
homens e mulheres, também recebe um número con-
siderável de imigrantes. Eles vêm, porém, sem nenhum 
programa específico e buscam paz, trabalho e diversão, 
muitas vezes atraídos pelas belezas naturais. Já a concen-

and Canada help to explain the complementarities and the 
dissonances of the two markets and may even unveil business 
opportunities. 

Canada, with about 36 million inhabitants, 49.6% of 
which are men and 50.4% are women, according to data 
of the United Nations’ Economic and Social Relations 
Department, is a rich country and has an aggressive program 
to attract students and educated young people (qualified 
labor) who wish to form a family there, to help populate 
its territory. The Canadian demographic density is one of 
the lowest in the world, with about three persons per square 
kilometer and a high populational concentration. 

Brazil, with 206 million inhabitants – almost six times 
more than Canada – and a similar ratio of men and 
women, also has a considerable number of immigrants. 
However, they come into the country, which lacks any 
specific program, looking for peace, work and recreation, 
often attracted by the natural beauties. The populational 
concentration in the cities exists, but it is lower. According 
to “Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE)”, 56.4% of the country’s inhabitants live in 
309 municipalities with more than 100,000 individuals 
each. The 17 most populated towns account for 21.9% 
of the people. In Brazil, there are 23 inhabitants 
per square kilometer.

Impacts
Living together with the immigrants, both in Brazil and in 

Canada, is reflected in several ways: in habits in general, in 
cooking, in the way people dress and also in the consumption 
profile and potential. With jobs to offer and a higher 
purchasing power, the Canadian market for typical products 
of other countries is rich and the local population, used to 
dealing with diversity, is also open to such goods. In Brazil, 
notwithstanding the hospitality offered to immigrants, the lack 
of jobs, low income and high taxes make many products less 
affordable.

On the other hand, in both countries the role of families in 
consumption, given the decrease in the number of members 
and the composition of families, is an important factor to be 
considered. In Canada, couples are the predominant family 
structure, at 67% of the total. 

The couple with children composition still represents most 
Brazilian families, despite of the significant reduction in 
this populational segment: a 63.6% decrease was noticed 
in 2000, compared to 54.9% in 2010 (last survey by 
“IBGE”). The size of families is also smaller: down from 
3.7 people on average to 3.3 in this 10-year interval.

The Census also showed that, although unmarried 
individuals account for more than half the population 
(55.3%), the highest increase was observed among divorced 
individuals, from one decade to the next: the rate almost 
doubled in the comparison of the current survey with the 
one in 2000, increasing from 1.7% to 3.1%. If added to 
the figure of divorced and legally separated individuals, this 
group represents almost 5% of the Brazilians. 

New groups
Throughout Brazil, 60,000 people stated they have a 

same-sex partner – a novelty issue in the recent Census. 
Canadian surveys, in turn, show that there are currently 

tração da população nas cidades existe, mas é menor. 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), 56,4% dos habitantes do País vivem em 309 mu-
nicípios com mais de 100 mil cada. E as 17 cidades mais 
populosas respondem por 21,9% das pessoas. No Brasil 
há 23 habitantes por quilômetro quadrado.

Impactos
A convivência com os imigrantes tanto no Canadá 

quanto no Brasil se reflete de várias formas: nos costumes 
de forma geral, na culinária, na forma de se vestir e, ain-
da, no perfil e potencial de consumo. Com emprego e po-
der aquisitivo maior, o mercado canadense de produtos 
típicos de outros países é fértil e a população local, acos-
tumada a conviver com a diversidade, também é aberta a 
essas mercadorias. No Brasil, apesar da receptividade ao 
imigrante, a falta de emprego, a baixa renda e os altos 
impostos dificultam o acesso a uma série de produtos.

Por outro lado, nos dois países, o papel das famílias 
no consumo, com sua redução de integrantes e com-
posição, é um fator importante a ser considerado. No 
Canadá, os casais representam a estrutura familiar pre-
dominante, com 67% do total. 

A composição de casais com filhos ainda representa a 
maioria das famílias brasileiras, apesar da queda signifi-
cativa nessa fatia da população: foi registrada redução de 

Características da formação das populações ajudam a explicar as 
complementariedades e dissonâncias dos dois mercados. Characteristics of the populational 
composition help explain the complementarities and the dissonances of the two markets
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63,6%, em 2000, para 54,9% em 2010 (último levantamen-
to do IBGE). E o tamanho das famílias também caiu: de 
3,7 pessoas em média para 3,3, no intervalo de dez anos.

O censo ainda mostra que, apesar de os solteiros respon-
derem por mais de metade da população, 55,3%, foi entre 
os divorciados o maior aumento observado de uma década 
para outra: o índice quase dobrou do levantamento feito 
em 2000 para o atual, passando de 1,7% para 3,1%. Se so-
mado com o número de desquitados e separados judicial-
mente, esse grupo chega a quase 5% dos brasileiros. 

Novos grupos
Em todo o Brasil, 60 mil pessoas declararam ter côn-

juge do mesmo sexo – um assunto que foi novidade no 
censo recente. Já pesquisas canadenses mostram que 
existem 64,5 mil famílias de casais do mesmo sexo atu-
almente no país, um aumento de 42,4% em relação a 
2006. Os números confirmam o crescimento desse pú-
blico muitas vezes ávido ao consumo e com bons níveis 
de escolaridade e renda nos dois países.

Tanto na nação da América do Norte quanto na da Amé-
rica do Sul, se confirma outra tendência mundial, a do 
envelhecimento da população. De acordo com o Relató-
rio Mundial de Saúde e Envelhecimento, da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a quantidade de pessoas com 
mais de 60 anos no Brasil vai triplicar até 2050, enquan-
to ela duplicará no mundo como um todo. Isso significa 
que o percentual de idosos passará dos atuais 12,5% para 
30% da população até o meio do século no País. Assim, o 
Brasil entrará para o grupo de nações envelhecidas (aque-
las com mais de 14% de idosos), segundo classificação da 
OMS, um grupo do qual o Canadá já faz parte.

De acordo com o psicólogo e pesquisador canadense 
Yongjie Yon, que traçou um paralelo entre as condições 
dos dois países nessa área, “enquanto em 2011 a quan-
tidade de idosos no Brasil correspondia à metade da 
população idosa no Canadá, em 40 anos a situação mu-
dará: em 2051, o Brasil terá mais idosos que o Canadá”. 
Segundo ele, o Canadá, que convive com o envelheci-
mento há mais tempo, está se preparando há anos para 
atender esse público.n

64,500 same-sex couple families in the country, an 
increase of 42.4% in comparison with 2006. The 
figures confirm the growth of this public, so often eager to 
consume and with good levels of education and income in 
both countries.

In Brazil and Canada another worldwide trend can be 
confirmed: the ageing of the population. According to the 
World Report on Ageing and Health of the World Health 
Organization (WHO), the number of people over the age 
of 60 will triple in Brazil by 2050, whereas it will double 
in the world as a whole. This means that the number 
of elderly people will increase from currently 12.5% to 
30% of the population by mid-century in Brazil, joining 
the group of nations with a high rate of elders (those 
with more than 14% of elders), according to the WHO 
classification. Canada is already a member of this group.

According to Canadian psychologist and researcher 
Yongjie Yon, who drew-up a comparison between the two 
countries in this field, “while in 2011, the quantity of 
elders in Brazil corresponded to half the elderly population 
in Canada, in 40 years the situation will change: in 
2051, Brazil will have more elders than Canada”. 
According to him, Canada, which has experienced ageing 
for a longer time, for many years has been preparing to care 
for this public. n

Densidade demográfica canadense é uma das menores do mundo: são cerca de três 
pessoas por quilômetro quadrado. The Canadian demographic density is one of the lowest in 
the world, with about three persons per square kilometer
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Líderes de Educação incentivam jovens a aproveitar os atrativos canadenses 
Leaders in Education encourage young people to take advantage of Canadian attractions

EXPERIÊNCIAS 
COMPARTILHADAS

SHARED EXPERIENCES

O 
intercâmbio na área da Educação é 
um dos laços mais fortes da relação 
entre Brasil e Canadá. A troca de 
conhecimento e as experiências de 
quem foi estudar fora não termi-
nam ao fim da viagem, como mos-

tram os projetos criados para manter o relacionamento 
desenvolvido e abrir portas para quem está interessa-
do em viver essa experiência. A mais recente iniciati-
va neste sentido é o programa Líderes de Educação, 
iniciado em dezembro. Ele reforça grupos já em ação, 
como o da rede Alumni Canada Brasil e a comunidade 
Amigos do Canadá. 

Os líderes, 15 jovens voluntários selecionados, atua-
rão como embaixadores do ensino, divulgando suas ex-
periências em eventos presenciais e em canais virtuais. 
A ideia é que, contando suas histórias e tirando dúvidas, 
ajudem outros jovens interessados em passar uma tem-
porada fora a se decidirem, ampliando seus horizontes 
acadêmicos e profissionais. O grupo foi treinado pelo 

I n the field of Education, the exchange of students 
is one of the strongest ties in the relationship Brazil-
Canada. The exchange of knowledge and experiences 

of those who study abroad does not cease with the end of 
the trip, as shown by the projects created to maintain the 
relationship that has developed and to open the doors to those 
interested in living this experience. The most recent initiative 
in this regard is the program “Leaders in Education”, which 
started in December. It reinforces groups already in action, 
such as the “Alumni Canadá Brasil” network and the 
“Friends of Canada” community. 

The leaders, 15 young volunteers selected, will perform 
as ambassadors of Education, disclosing their experiences 
in events they attend personally and through virtual media 
channels. The idea is that, by telling their stories and 
clarifying issues, they will help other young people interested 
in spending time abroad to make up their minds, expanding 
their academic and professional horizons. The group was 
trained by the Canadian government, with the support of 
the Chamber of Commerce Brazil-Canada (CCBC). One of 
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governo canadense, com o apoio da Câmara de Comércio 
Brasil-Canadá (CCBC). E é da CCBC um dos principais 
canais desse trabalho, a comunidade Amigos do Canadá. 

Ativa há alguns anos com uma página no Facebook, 
a comunidade acaba de ganhar um site e um blog, que 
agora passa a ser abastecido pelos 15 líderes. O canal 
promete ser totalmente interativo, com textos, vídeos e 
grupos de discussão. Os interessados poderão enviar dú-
vidas sobre temas relacionados a educação, estilo de vida 
e atrativos canadense para os jovens. As perguntas serão 
respondidas a partir da experiência de quem já vivenciou 
a situação. A proposta é que seja “uma conversa de ami-
gos”, como o nome do grupo sugere.

Volta
As interações entre os jovens, porém, não se limitam 

à ida ao exterior. O apoio a quem está de volta, na sua 
readaptação ao Brasil e até mesmo em uma realocação 

A troca de conhecimento e as experiências de quem foi estudar fora não 
terminam ao fim da viagem. The exchange of knowledge and experiences of those who 

study abroad does not cease with the end of the trip

the main communication channels, managed by CCBC, is the 
“Friends of Canada” community. 

Active for some years by means of a Facebook page, the 
community recently created a site and a blog, which will now 
be supplied with information by the 15 leaders. The channel 
is intended to be totally interactive, with texts, videos and 
discussion groups. Interested parties can send inquiries 
about Education-related issues, life style and Canadian 
attractions to the young leaders. Replies to the inquiries will 
be provided by those who already experienced the situation. 
The proposition is to have “a talk among friends”, as the 
group’s name suggests.

The return
Interactions among young people, however, are not 

restricted to travelling abroad. Support for those who 
have returned, for readaptation in Brazil and even for 
professional relocation, in which the knowledge obtained 
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Líderes de Educação 
Leaders in Education

Saiba quem são os jovens voluntários 
que foram escolhidos para ser 
embaixadores da educação canadense 
no Brasil:
See below who are the young volunteers 
that were selected as Canadian 
Education ambassadors in Brazil:

◗ Augusto Gowert Tavares 
 Pedro Osório (RS)
◗ Barbara Rezende Alves 

São Paulo (SP) 
◗ Fernando Damazio dos Santos 
Florianópolis (SC)
◗ Francisco Rebel Barros 
Niterói (RJ)
◗ Gustavo Finger
Curitiba (PR)

 ◗ José Eustáquio do Carmo Jr.
Goiânia (GO)
◗ Larisse Miranda de Melo 
Natal (RN)
◗ Marcus Vinícius Mota Amorim 
Salvador (BA)
◗ Mateus José dos Santos 
Viçosa (MG)
◗ Maysa de Oliveira Brum 

Bueno 
Campo Grande (MS)
◗ Nayara Coelho da Silva 
São Paulo (SP)
◗ Oscar Augusto Berg
Sapiranga, Florianópolis (SC)
◗ Pedro Canzian Lemmi 
São Paulo (SP)
◗ Pedro Sávio Gama dos Santos 
Lucas do Rio Verde (MT)
◗ Thyago de Almeida Silveira 
João Pessoa (PB)

profissional em que os conhecimentos 
adquiridos fora sejam aproveitados, 
também é tema importante da pauta 
de debates.

“Mais do que promover a educação 
no Canadá, nossa preocupação é criar, 
para os jovens que regressaram, oportu-
nidades para se encaixarem no merca-
do de trabalho brasileiro”, afirma Paulo 
de Castro Reis, diretor de Relações Ins-
titucionais da CCBC. “São profissionais 
que trazem uma bagagem interessante 
e cujos conhecimentos podem ser aqui 
aplicados”, diz.

A CCBC mantém um banco de ta-
lentos, com currículos de candidatos 
que estudaram no Canadá, acessado 
por empresas interessadas em con-
tratações com esse perfil. Também 
em dezembro, a Comissão de Educa-
ção da CCBC realiza a segunda edi-
ção do Canada-Brazil Alumni Career 
Workshop. Durante o encontro, or-
ganizado em parceria com o Consu-
lado Geral do Canadá em São Paulo 
e com a rede Alumni Canadá Brasil, 
são transmitidas orientações para o 
desenvolvimento da carreira, dicas e 
compartilhamento de experiências, com a participação 
de executivos de grandes empresas, membros do corpo 
diplomático e headhunters. n

abroad can be put to use, are 
also important issues on the 
discussion agenda.

“More than promote Education 
in Canada, our concern is to create 
opportunities for young people who 
return to fit into the Brazilian labor 
market”, says Paulo de Castro Reis, 
director of Institutional Relations at 
CCBC. “They are professionals who 
bring an interesting experience with 
them, whose knowledge may be put to 
use here in Brazil”, concludes Reis.

CCBC maintains a Talent 
Bank, with resumes of candidates 
who studied in Canada, which is 
accessed by companies interested in 
hiring people with this profile. Also 
in December, CCBC’s Education 
Committee will stage the second 
edition of the Canada-Brazil Alumni 
Career Workshop. During the 
meeting, organized in partnership 
with the Canadian Consulate-
General in São Paulo and the 
Canada-Brazil Alumni Network, 
ideas about career development, tips 
and the sharing of experience will be 

issues discussed. The event will be attended by executives 
of large companies, members of the Diplomatic Corps and 
headhunters. n
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ARBITRAGEM
ARBITRATION

CONGRESSO

T he perspectives for current issues of domestic 
and international arbitration set the 
focus in the III Pan-American Arbitration 
Congress, promoted by CAM-CCBC, with 

the contribution of the International Centre for Dispute 
Resolution (ICDR). The event, held in São Paulo on 
October 24 and 25, gathered over 300 professionals 
interested in debating issues such as arbitration with 
the Public Entities, Third Party Funding and the 
representativeness of Pan-American countries in the 
international arbitration scenario, among several others.

INTEGRAÇÃO E APRENDIZADO
Discussões sobre temas atuais e troca de experiências entre os países marcam 
III Congresso Pan-Americano de Arbitragem
Current issues and perspectives brand the Pan-American Arbitration Congress

INTEGRATION AND LEARNING
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por Caroline Costa e Paula Renata G. F. C. Costa 

A
s perspectivas sobre assuntos atuais 
da arbitragem doméstica e interna-
cional deram a tônica do III Congres-
so Pan-Americano de Arbitragem, 
promovido pelo CAM-CCBC com a 
participação do International Centre 

for Dispute Resolution (ICDR). O evento, realizado em 
São Paulo nos dias 24 e 25 de outubro, reuniu mais de 
300 profissionais interessados em debater temas como a 
arbitragem com a administração pública, financiamento 
por terceiros e representatividade dos países pan-ameri-
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The event also shared statistics of the two organizing 
institutions. Patricia Kobayashi, CAM-CCBC’s deputy 
secretary-general and Luis Martinez, vice-president of 
ICDR, addressed the dynamics and the accomplishments 
of the centers.

CAM-CCBC’s president, Carlos Forbes, emphasized 
the positive outcome of the event that seeks to strengthen 
ties among arbitration professionals in Pan-American 
countries and to promote São Paulo as a seat for 
international arbitrations. 

On the first day, the Congress addressed current issues 
and, on the second day, according to CAM-CCBC’s 
experience, issues that are arising discussed. 

Arbitration today 
The first day addressed four issues. The ground 

for challenge of arbitrators and the inclusion of non-
signatory to arbitration are recurring situations in arbitral 
proceedings.

Professor José Carlos de Magalhães acted as the 
moderator of the panel about challenge of arbitrators. 

canos no cenário arbitral internacional, entre diversos 
outros.

O evento incluiu a divulgação de estatísticas das duas ins-
tituições organizadoras. Patrícia Kobayashi, secretária-geral 
adjunta do CAM-CCBC, e Luis Martinez, vice-presidente do 
ICDR, abordaram a dinâmica e as realizações dos centros.

O presidente do CAM-CCBC, Carlos Forbes, destacou 
o resultado positivo do evento, que visa estreitar rela-
ções entre profissionais da arbitragem nos países pan-
-americanos e promover São Paulo como sede de arbi-
tragens internacionais. 

No primeiro dia, o congresso abordou temas da atua-
lidade e, no segundo, de acordo com a experiência do 
CAM-CCBC, questões que vêm despontando discussões 
para um futuro próximo. 

Arbitragem hoje 
O primeiro dia foi marcado por quatro temas. Os fun-

damentos para impugnações de árbitros e a inclusão de 
partes não signatárias à convenção de arbitragem são 
situações recorrentes nos procedimentos arbitrais.
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This panel comprised presentations by James Hosking and 
Michelle Grando, who are attorneys in the USA. Professor 
Marcelo Huck also participated and addressed challenge 
hypotheses and the analysis of the fundamentals of such 
requests for not become merely delaying tactics. 

Attorney and arbitrator Eduardo Siqueiros began 
discussions about the extension of the arbitration agreement to 
non-signatory parties. He presented the cases that originated 
the inclusion of non-signatory parties in the worldwide context 
and specifically in Mexico, where he performs. 

The Spaniard David Arias and the Brazilian Angela 
Di Franco covered the extension of the arbitration clause 
in French and Brazilian Law. To conclude the debates, 
the panel moderator and 2nd Deputy Secretary General, 
Caroline Costa, informed about the prima facie decisions 
by CAM-CCBC concerning the subject, as well as the 
decisions by the Arbitral Tribunal that reevaluated the 
issue. Finally, Professor Nádia de Araújo emphasized the 
importance of consent in arbitration, given that opting 
for arbitration implies renouncing the role of the state 
jurisdiction. 

The third theme covered the participation of Public 
Entities in arbitral proceedings. This practice was 
legitimated by the amendments of the Brazilian Arbitration 

O professor José Carlos de Magalhães moderou o pai-
nel sobre as impugnações de árbitros, que contou com 
exposições de James Hosking e Michelle Grando, que 
advogam nos EUA. Também participou o professor Mar-
celo Huck, que abordou hipóteses de impugnações e 
tratou da análise dos fundamentos desses pedidos para 
que não se tornem meramente protelatórios. 

O advogado e árbitro Eduardo Siqueiros iniciou as 
discussões sobre extensão da convenção de arbitragem 
para terceiros não signatários. Ele apresentou os casos 
que originaram a inclusão de partes não signatárias na 
esfera mundial e, em especial, no México, onde atua. 

O espanhol David Arias e a brasileira Angela Di Fran-
co abordaram a extensão da cláusula arbitral no direito 
francês e brasileiro. Para concluir os debates, a mode-
radora do painel e subsecretária-geral adjunta do CAM-
-CCBC, Caroline Costa, divulgou as decisões prima facie 
proferidas pelo CAM-CCBC sobre o tema, bem como as 
decisões tomadas pelos tribunais arbitrais que reanalisa-
ram a matéria. Por fim, a professora Nádia de Araújo des-
tacou a importância do consentimento na arbitragem, já 
que a escolha desta implica renúncia à jurisdição estatal. 

A terceira temática do dia foi a discussão sobre a parti-
cipação de entes da Administração Pública em procedi-
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O evento reuniu mais de 300 profissionais interessados em debater temas como a 
arbitragem com a administração pública. The event gathered over 300 professionals 

interested in debating issues such as arbitration with the Public Administration

mentos arbitrais. A prática já vinha sendo adotada, mas foi 
positivada pela alteração da Lei de Arbitragem em 2015. 
O público, que contou com advogados da Procuradoria 
Geral do Estado, participou do painel que contou com a 
visão internacional do boliviano Bernardo W. Caballero e 
da brasileira que vive em Washington DC, Erica Franzet-
ti. A moderação de José Antônio Fichtner e o panorama 
brasileiro feito por Floriano de Azevedo Marques Neto 
garantiram que os entes públicos estão cada vez mais bus-
cando a arbitragem como método de solução de litígios.

O tema uncounscious bias, brilhantemente debatido 
sob o comando do professor Luiz Olavo Baptista, con-
cluiu o primeiro dia de evento. As formas de precon-
ceito inconsciente em seus mais variados prismas, além 
de sua influência nas questões arbitrais, foram apresen-
tadas por Joan Fernandes, Daniel Levy e José A. More-
no Rodrigues que demonstraram a dificuldade e o que 
pode ser feito para amenizar o problema, esclarecendo 
que a conscientização é a chave para que bons profissio-
nais não realizem julgamentos precipitados. 

Arbitragem amanhã
No dia 25 de outubro, os congressistas ouviram debates 

Act in 2015. The audience, which included attorneys 
from the State’s attorney-general’s office, participated on 
the panel that approach the international viewpoint of the 
Bolivian Bernardo Wayar Caballero and the Brazilian 
Erica Franzetti, who lives in Washington DC. The 
moderation of José Antônio Fichtner and the panoramic 
overview presented by the Brazilian Floriano de Azevedo 
Marques Neto emphasized that public entities are resorting 
to arbitration as a dispute resolution method.

The subject unconscious bias, brilliantly discussed 
under the coordination of Professor Luiz Olavo Baptista, 
closed the first day. The unconscious bias in its various 
perspectives and its influence on arbitration issues was 
discussed by Joan Fernandes, Daniel Levy and José A. 
Moreno Rodrigues, Who demonstrated the difficulty and 
what can be done to soften the problem, clarifying that the 
awareness is the key for good professionals do not make 
hasty judgments. 
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sobre perspectivas para um futuro próximo na arbitragem. 
O brasileiro Leonardo Viveiros e o peruano Narghis 

Torres foram moderados por Júlio Bueno e apresenta-
ram seus respectivos fundos financiadores de arbitra-
gem que atuam em procedimentos brasileiros. 

O segundo tema foi a necessidade e a eficiência do árbi-
tro de emergência, em vista da celeridade no julgamento 
de medidas cautelares no Judiciário, bem como o apoio ao 
instituto da arbitragem. Cecília Flores e Luis Martinez ex-
puseram a visão de México e EUA sobre o tema, enquanto 
o advogado Eduardo de Albuquerque Parente e a profes-
sora Selma Lemes apresentaram as perspectivas brasileiras. 

No sexto painel, profissionais que atuam nos EUA e 
enfrentam questões como os limites para a prática das 
táticas de guerrilha expuseram suas experiências. Alex 
Wilbraham, Grant Hanessian, John Fellas e Marco Sch-
nabl foram moderados pelo brasileiro Ricardo Apriglia-
no e fizeram ampla discussão sobre ética na arbitragem. 

Em seguida, um dos temas mais aguardados do evento: a 
corrupção na arbitragem. Celso Caldas Martins Xavier, Ho-
rácio Grigera Naón, Marike Paulsson, Sofia Martins e Paula 

Arbitration tomorrow
On October 25th, the participants debated perspective for 

the future of the arbitral scenarios. 
The Brazilian Leonardo Viveiros and the Peruvian 

Narghis Torres were moderated by Júlio Bueno and 
presented their respective arbitration financing funds 
acting in Brazilian proceedings. 

The second theme was the need for and the efficiency of the 
emergency arbitrator, considering the speed of State Courts 
decisions about provisional measures, as well as its support 
for arbitration. Cecília Flores and Luiz Martinez presented 
the viewpoint of Mexico and the USA on the matter, while 
the attorney Eduardo de Albuquerque Parente and Professor 
Selma Lemes presented the Brazilian perspectives. 

In the sixth panel, professionals performing in the 
USA, who face issues such as the limits for guerrilla 
tactics, presented their experiences. Alex Wilbraham, 
Grant Hanessian, John Fellas and Marco Schnabl were 
moderated by the Brazilian Ricardo Aprigliano and 
conducted a broad discussion on ethics in arbitration. 

Next, one of the most awaited subjects of the event: 
corruption in arbitration. Celso Caldas Martins Xavier, 
Horácio Grigera Naón, Marike Paulsson, Sofia Martins 
and Paula Forgioni debated the efforts to fight and identify 

No sexto painel, profissionais que atuam nos EUA expuseram suas experiências. In 
the sixth panel, professionals performing in the USA presented their experiences
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O CAM-CCBC identificou a oportunidade de, paralelamente ao Congresso Pan-Americano de Arbitragem, promover a prática da 
mediação. Os profissionais Adolfo Braga, André Chateaubriand Martins, Alexandre Simões, Veronica Beer e Maria Rita Drummond 
foram moderados pela Secretária Geral do CAM-CCBC, Eleonora Coelho. As discussões abordaram a institucionalização do tema, novo 
regulamento do CAM-CCBC e perspectivas para o futuro da prática. De janeiro a outubro de 2016, o centro já havia recebido 14 novos 
procedimentos de mediação, o que demonstra o incontestável crescimento na procura do método como resolução de conflito. 

Mediação em debate

CAM-CCBC identified an opportunity, in parallel with the 3rd Pan American Arbitration Congress, to promote the practice of 
mediation. The professionals Adolfo Braga, André Chateaubriand Martins, Alexandre Palermo Simões, Veronica Beer and Maria 
Rita Drummond were moderated by CAM-CCBC’s secretary-general, Eleonora Coelho. The discussions covered the institutionalization 
of Mediation, the new CAM-CCBC Mediation Rules and the perspectives to the future. From January to October 2016, CAM-CCBC 
registered 14 new mediation proceedings, clearly a sign of increased demand for the method. 

The debate about Mediation

Forgioni debateram os esforços para combater e identificar 
práticas nocivas que possam afetar o procedimento arbitral. 

Para encerrar, Maurício Gomm moderou a discussão 
sobre a representatividade pan-americana na comuni-
dade arbitral internacional. Ao seu lado estavam o bo-
liviano Bernardo Wayar Cabellero, o chileno Cristián 
Conejero e a brasileira Erika Levin. Ela destacou a im-
portância da rede de relacionamentos para desenvolver 
profissionais de arbitragem. n

harmful practices that may impact the arbitral proceedings. 
To concluded the event, Maurício Gomm moderated the 

discussion about representativeness of the Pan-American 
countries  in the international arbitration community. Next 
to him were the Bolivian Bernardo Wayar Cabellero, the 
Chilean Cristián Conejero and the Brazilian Erika Levin. 
She emphasized the importance of the personal network to 
develop arbitral professionals. n

Versão em inglês: Caroline Costa e Paula Renata G. F. C. Costa
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INTERCÂMBIO
EXCHANGE

A rbitration is taking shape in Latin America, 
with its own culture and characteristics, 
while not neglecting internationally 
required quality. In this process, arbitration 

institutions of different countries have gained experience 
with partnerships and exchanges. The most recent 
experience involved two chambers of proven prestige due 
to how they conduct their work in the region: the Center of 
Arbitration and Mediation of the Chamber of Commerce 
Brazil-Canada (CAM-CCBC) and the Santiago Arbitration 
and Mediation Center, in Chile (CAM-Santiago). The chief 

LAÇOS ENTRE BRASIL E CHILE
CAM-CCBC e CAM-Santiago se aproximam por meio de intercâmbio profissional
CAM-CCBC and CAM-Santiago come closer by means of professional exchange

TIES BETWEEN BRAZIL AND CHILE

por Patrícia Büll

A 
arbitragem ganha corpo na América 
Latina, com a sua própria cultura e 
características, sem abrir mão da qua-
lidade exigida internacionalmente. 
Nesse caminho, instituições arbitrais 
de diferentes países têm aprendido 

com parcerias e intercâmbios. O mais recente deles en-
volveu duas câmaras reconhecidas pela seriedade com 
que conduzem seus trabalhos na região, o Centro de Ar-
bitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Ca-
nadá (CAM-CCBC) e o Centro de Arbitragem da Câma-
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attorney of the Chilean arbitration institution, Ximena Vial 
Valdivieso, has just returned to her country after spending 
three weeks in the Brazilian Center. In the beginning of 
2016, the 2nd Deputy Secretary General, Caroline Costa, 
went to Chile to begin working in this important exchange 
of experience between the institutions. 

The initiative was part of a cooperation agreement 
signed between the Chilean and the Brazilian arbitration 
centers and aims at the exchange of information and at 
getting to know the management models of their respective 
institutions, besides improving the excellence of the services 
provided. “It was enlightening to learn how another 
arbitration center here in Latin America operates and made 
it possible to share ideas about arbitration and mediation. 
We are building ties to promote alternative means for 

ra de Comércio de Santiago, no Chile (CAM-Santiago). 
A advogada-chefe da instituição arbitral chilena, Ximena 
Vial Valdivieso, acaba de voltar a seu país após passar três 
semanas no centro brasileiro. No início de 2016, a sub-
secretária-geral adjunta do CAM-CCBC, Caroline Costa, 
foi ao Chile para iniciar os trabalhos desta importante 
troca de experiências entre instituições. 

A iniciativa fez parte do convênio de cooperação fir-
mado entre os centros de arbitragem chileno e brasileiro 
e visa à troca de informações e ao conhecimento dos mo-
delos de administração de suas respectivas instituições, 
além de aperfeiçoar a excelência dos serviços prestados. 
“Foi enriquecedor saber como funciona um outro cen-
tro de arbitragem aqui na América Latina e isso possibi-
litou o compartilhamento de ideias sobre arbitragem e 
mediação. Estamos construindo laços para a promoção 
dos meios alternativos de resolução de conflitos na Amé-
rica Latina”, afirma Ximena. 

Para a maior parte da população dos países latinos a 

A advogada-chefe da instituição arbitral chilena, Ximena Vial Valdivieso, passou 
três semanas no centro brasileiro. The chief attorney of the Chilean arbitration 
institution, Ximena Vial Valdivieso, spent three weeks in the Brazilian Center
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ARBITRAGEM
ARBITRATION

INTERCÂMBIO
EXCHANGE

conflict resolution in Latin America”, says Valdivieso. 
For most populations in Latin countries the arbitration 

culture is still new and lacks information. The chief attorney 
tells that she learned about the modality when she started 
to work in CAM-Santiago, in 2014. “Before that, I had 
only heard about the subject, but I had not deepened my 
knowledge about the theme. When I joined CAM-Santiago, I 
was impressed by the strength of arbitration and the number 
of cases under analysis”, she said. 

Similarities and differences
Although both Centers have the same objective, 

Valdivieso says there are some differences in approach. 
One of them, according to the attorney, is that in CAM-
CCBC most arbitration courts comprise three arbitrators 
appointed by the parties. In Santiago, in turn, most 
arbitration courts comprise only one arbitrator appointed 
by the Institution’s Council. 

“With respect to the actual proceeding, I noticed that 

No início de 2016, a subsecretária-geral adjunta do CAM-CCBC, Caroline 
Costa, foi ao Chile para iniciar os trabalhos dessa troca.   
In the beginning of 2016, the 2nd Deputy Secretary General, Caroline Costa, 
went to Chile to begin working for this exchange

cultura arbitral ainda é recente e carece de informações. 
A própria advogada-chefe conta que conheceu a moda-
lidade quando começou a trabalhar no CAM-Santiago, 
em 2014. “Antes disso eu tinha apenas ouvido sobre o 
assunto, mas nunca tinha me aprofundado sobre o tema. 
Chegando ao CAM-Santiago, me impressionou a força 
que a arbitragem tem e o número de casos que estavam 
sendo analisados”, explica ela. 

Similaridades e diferenças
Apesar de ambos os Centros buscarem o mesmo fim, 

Ximena conta que há algumas diferenças na forma de 
abordagem. Uma delas, aponta a advogada, é que no 
CAM-CCBC grande parte dos tribunais arbitrais são 
compostos por três árbitros e estes são nomeados pelas 
partes. Já em Santiago, a maioria dos tribunais arbitrais 
é formada por apenas um árbitro, que é nomeado pelo 
conselho da instituição. 

“Em relação ao procedimento em si, percebi que o 
CAM-CCBC é menos rígido do que o nosso, deixando 
partes e árbitros mais livres para definirem o seu próprio 
procedimento na medida em que o processo avança. No 
CAM-Santiago, ao contrário, nosso Regulamento detalha 
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qual procedimento os árbitros devem seguir, sobrando 
pouco espaço para que as partes façam mudanças”, diz. 

No Centro chileno, desde 2013, existe um processa-
mento digital que torna mais rápido todo o processo. 
Segundo Ximena, o sistema de software permite transfor-
mar em digital tudo que é escrito. “Todas as resoluções 
e notificações são feitas pelo nosso software de gerencia-
mento, através do sistema eletrônico E-Camsantiago.” O 
CAM-CCBC também passa pelo processo de desenvolvi-
mento de um software de acompanhamento de processos 
e de procedimento on-line que incluirá a digitalizaçãode 
documentos e procedimentos, dentro de um programa 
de melhoria contínua de qualidade no atendimento e 
prestação de serviços.

A equipe e infraestrutura da instituição brasileira im-
pressionaram a especialista chilena. “Trata-se de uma 
equipe de experts nos temas de arbitragem e mediação. 
Além disso, o CAM-CCBC disponibiliza o que há de mais 
moderno em termos de infraestrutura, com padrões de 
alta tecnologia que facilitam o processamento de arbi-
tragem”, afirma.n

CAM-CCBC is less rigid than our institution, leaving the 
parties and the arbitrators more at ease to set their own 
proceeding as the process progresses. In CAM-Santiago, 
it is the other way around, with our Rules detailing what 
procedures arbitrators must follow, with little room for the 
parties to make changes”, she says. 

In the Chilean Center, since 2013, there is a digital 
processing that makes the entire process faster. According 
to Valdivieso, the software allows to convert everything in 
writing to digital. “All resolutions and notifications are 
made by our management software, through the electronic 
E-Camsantiago system.” CAM-CCBC is also in the process 
of developing a software to monitor processes and an online 
procedure that will include the digitalization of documents 
and procedures, using a continuous quality improvement 
program when providing services.

The Brazilian institution’s team and infrastructure 
impressed the Chilean specialist. “It is a team of experts in 
arbitration and mediation. In addition, CAM-CCBC provides 
state-of-the-art infrastructure, with high technology standards 
facilitating the arbitration process”, said Valdivieso. n
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Conferência em Atlanta
Conference in Atlanta 

A 5ª Conferência Anual da Sociedade Internacional de Arbitragem de Atlanta, que ocorreu em outubro, contou com a participação 
do presidente do CAM-CCBC, Carlos Forbes. Ele falou sobre o crescimento do mercado de financiamento de arbitragem e a resolução 
administrativa que o centro possui relacionada ao tema. A conferência foi organizada pela Atlanta International Arbitration Society (Atlas).
The 5th Annual Conference of the International Arbitration Society of Atlanta, held in October, was attended by CAM-CCBC’s 
president, Carlos Forbes. He addressed the growing of third party funding arbitration and CAM-CCBC’s administrative resolution about 
the subject. The conference was organized by the Atlanta International Arbitration Society (Atlas).

O seminário “20 anos da lei e o futuro da arbitragem no Brasil” promovido pela Fundação FHC, em setembro, na capital paulista, teve 
o apoio do CAM-CCBC. O evento contou com a participação do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e discutiu a 
evolução da lei e as perspectivas para o instituto da arbitragem. 
The seminar “20 years of the Act and the future of arbitration in Brazil” organized by “Fundação FHC”, in September, in São Paulo, was 
supported by CAM-CCBC. The event was attended by the former President of Brazil, Fernando Henrique Cardoso, and discussed the 
evolution of the Law and the perspectives for Arbitration. 

20 anos da Lei de Arbitragem 
20 years of the Arbitration Act 
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Pré-Moot
Pre-Moot
Estão abertas as inscrições para o Pré-Moot do CAM-CCBC, que ocorre dias 11 e 12 de março de 2017. Essa é uma oportunidade 

para equipes e árbitros se prepararem para a 24ª edição do Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot e a 14ª 
edição do Vis Moot Hong Kong. Inscreva-se pelo site: www.mootcam.com/cam-ccbc-premoot.

Registrations are open for CAM-CCBC’s Pre-Moot that will take place on March 11st and 12nd,  2017. This is 
an opportunity for teams and arbitrators to prepare for the 24th edition of the Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot and the 14th edition of the Vis Moot Hong Kong.  
Registrations on the website: www.mootcam.com/cam-ccbc-premoot.
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Partilhando experiências
Sharing experiences 

A arbitragem brasileira foi tema de palestra ministrada pelo presidente do CAM-CCBC, Carlos 
Forbes, no congresso “Arbitraje Comercial Nacional, Internacional y de Inversiones”, em 
Buenos Aires, nos dias 7 e 8 de novembro. Na ocasião da visita à capital argentina, Forbes 
e a subsecretária-geral adjunta do CAM-CCBC, Caroline Costa, reuniram-se com alunos da 
equipe da Universidad de Buenos Aires (UBA), vencedora da 23ª edição do Vis Moot Viena.   
Brazilian arbitration was the subject of a presentation by CAM-CCBC’s president, Carlos Forbes, at the 
“Arbitraje Comercial Nacional, Internacional y de Inversiones” congress in Buenos Aires, on November 
7 and 8. On the occasion of the visit to the Argentinean capital, Forbes and CAM-CCBC’s Deputy 
2nd Deputy Secretary General, Caroline Costa, met with students of the “Universidad de Buenos Aires 
(UBA)” team, the winner of the 23rd edition of the Vis Moot Vienna.

A 24ª edição do Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot e a 14ª 
do Vis Moot Hong Kong, competições internacionais de arbitragem, utilizarão o 
Regulamento do CAM-CCBC. Será a primeira vez que a competição será norteada por 
um regulamento brasileiro. As disputas serão realizadas de 26 de março a 2 de abril 
de 2017 em Hong Kong e de 6 a 13 de abril em Viena. O caso fictício e as demais 
informações da competição podem ser consultadas no site criado pelo CAM-CCBC: 
www.mootcam.com.  
The 24th edition of the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot and the 
14th Vis Moot Hong Kong, two international arbitral competitions, will apply the CAM-
CCBC Rules. It will be the first time the competition will be guided by Brazilian rules. The 
contests will take place from March 26 to April 2 of 2017 in Hong Kong and from April 
6 to 13 in Vienna. The fictitious case and more information about the competitions can be 
found on the website created by CAM-CCBC: www.mootcam.com. 

Regulamento de peso 
A valuable regulation

As inscrições para o concurso de 
monografias do Atelier Jurídico 
permanecem abertas até 22 de 
dezembro de 2016. O tema é 
“Arbitragem e o dever de coerência: 
um convite à reflexão” e os trabalhos 
podem ser submetidos até março 
de 2017. O CAM-CCBC é um dos 
apoiadores do concurso. Mais 
informações:  www.atelierjuridico.
com.
Registrations for the 1st Monograph 
Prize of Atelier Jurídico will be open 
until December 22, 2016. The theme 
is “Arbitration and the “duty of 
intellectual consistency” and papers 
can be submitted until March of 2017. 
CAM-CCBC is one of the competition’s 
supporters. More information: www.
atelierjuridico.com.

O CAM-CCBC e o International Centre for Dispute Resolution (ICDR), na sigla em inglês) 
promoveram o evento “Desenvolvimentos recentes e tendências: arbitragem internacional 
nas Américas”, em setembro, no Hogan Lovells, em Washington, nos Estados Unidos. 
Na ocasião, a secretária-geral do CAM-CCBC, Eleonora Coelho, e o vice-presidente do 
ICDR, Luis Martinez, abordaram o papel das instituições que administram procedimentos 
arbitrais e os impactos nos processos. 
CAM-CCBC and the International Centre for Dispute Resolution (ICDR) staged the 
event “Recent Developments and Trends: International Developments in the Americas”, 
in September, at Hogan Lovells, Washington, USA. On the occasion, CAM-CCBC’s 
secretary-general, Eleonora Coelho, and the vice-president of ICDR, Luis Martinez, 
talked about the role of institutions administrate arbitrations and the impacts on 
the proceedings. 

Tendências da arbitragem
Arbitration trends

Concurso de 
monografias
Monography competition 
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5 a 6 de dezembro, Toronto December 5 to 6, Toronto
Solar Canada Annual Conference & Exposition

Energia solar | Solar Energy

8 a 18 de dezembro, Quebec December 8 to 18, Quebec
Salon des Métiers d´art de Québec

Feira de artes | Art Fair

7 a 8 de janeiro, Toronto  January 7 to 8, Toronto
The Franchise Expo

Franquias | Franchises

10 a 12 de janeiro, Toronto  January 10 to 12, Toronto
Landscape Ontario Congress
Indústria verde | Green Industry

29 de janeiro a 2 de fevereiro, Toronto
January 29 to February 2, Toronto   

Toronto Gift Fair
Presentes e utilidades domésticas | Gifts and Housewares

22 a 26 de fevereiro, Vancouver 
February 22 to 26, Vancouver

B.C. Home & Garden Show
Casa e jardim | Home and Garden Products 

26 a 28 de fevereiro, Toronto  February 26 to 28, Toronto
Restaurants Canada Show

Hospitalidade e restaurantes | Hospitality and Restaurants 

5 a 8 de março, Toronto March 5 to 8, Toronto
PDAC

Indústria de minerais | Minerals Industry

5 a 7 de dezembro, São José dos Campos (SP)
December 5 to 7, São José dos Campos (SP)

Aerospace Meetings Brazil
Aeroespacial | Aerospace  

15 a 18 de dezembro, São Paulo 
December 15 to18, São Paulo

FITIC Feira de Tecnologia
Tecnologia e inovação | Technology and Innovation

15 a 18 de janeiro, São Paulo 
January 15 to18, São Paulo

Couromoda
Calçados e artigos em couro | Footwear and Leather Products

18 a 20 de janeiro, Maracaju (MS) 
January 18 to 20, Maracaju (MS)

Showtec
Agrotecnologias | Agro Technologies

12 a 15 de fevereiro, São Paulo 
February 12 to 15, São Paulo

Gift Fair
Presentes e utilidades domésticas | Gifts and Housewares

14 a 17 de fevereiro, Serra (ES) 
February 14 to 17, Serra (ES)

Vitória Stone Fair 
Pedras ornamentais | Ornamental Stones

7 a 10 de março, São Paulo 
March 7 to 10, São Paulo

Expo Revestir 
Arquitetura e construção | Architecture and Construction

8 a 10 de março, Rio de Janeiro
March 8 to 10, Rio de Janeiro

RioContentMarket 
Profissionais de TV e mídias digitais | TV professionals and 

digital media 

AGENDA
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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 
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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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