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Criatividade 
em alta

Creativity on the rise

T he way to do business is changing fast, as the participants 
of the C2 Montréal 2018, the conference on Trade and 
Creativity held in Quebec, were able to see up close. For 
three days, experts discussed trends, opportunities, and 
model shifts on the horizon. The subject is the highlight 

of the pages of “Provinces” of this edition. The CCBC was also in the C2, 
where, in partnership with the Brazilian Association of Design Companies 
- ABEDESIGN, it captained a business mission (“Special” section). 
Also on disruptives models is the cover story, which presents 
the breakthroughs of the so-called Internet of Things (IoT). The 
transformations arising from this technology are only just beginning, but 
they can transform how we deal with almost everything around us today.
To begin, read the unconscious bias interview and understand the 
importance of corporate diversity and inclusion policies. Also follow the 
news about the CCBC Jazz Fest (Mosaic), exports of coffee (In Focus) and 
the Sebastiana cachaça case in Canada (In the Luggage). The highlights 
of the CAM-CCBC are the study that reveals the future of international 
arbitration and the growth of the entity itself, in addition to the events 
that analyze the risks of excess laws on the method in Brazil. 
An excellent reading! ■

EDITORIAL

Mídias sociais

Ojeito de fazer negócios está mu-
dando rápido, como puderam 
ver de perto os participantes 
da C2 Montreal 2018, a confe-
rência internacional de negó-

cios criativos realizada no Quebec. Durante 
três dias, especialistas discutiram tendências, 
oportunidades e rupturas de modelos no ho-
rizonte. O assunto é o destaque das páginas 
de “Províncias” desta edição. A CCBC tam-
bém esteve no C2, onde, em parceria com a 
Associação Brasileira de Empresas de Design 
(Abedesign), capitaneou uma missão de em-
presários (seção “Especial”). 

Também sobre modelos disruptivos é a re-
portagem de capa, que apresenta os avanços 
da internet das coisas (IoT, na sigla em in-
glês). As mudanças decorrentes dessa tecno-
logia estão apenas começando, mas podem 
transformar o modo como hoje lidamos com 
quase tudo a nossa volta.

Para começar, leia a entrevista sobre viés 
inconsciente e entenda a importância das 
políticas corporativas de diversidade e in-
clusão. Acompanhe ainda as novidades so-
bre o CCBC Jazz Fest (Mosaico), as exporta-
ções de café (Em Foco) e o case da cachaça 
Sebastiana no Canadá (Na Bagagem). Do 
CAM-CCBC os destaques são o estudo que 
revela o futuro da arbitragem internacional e 
o crescimento da própria entidade, além dos 
eventos que analisam os riscos do excesso de 
leis sobre o método no Brasil. 

Uma excelente leitura! ■
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Diversity can stimulate productivity 
gains, foster innovation and lead 
to better results in organizations, 

according to consultant Mariana Deperon. 
With a degree and solid career in Law, 
she specialized in issues of Diversity and 
Inclusion (D&I), becoming “Gender and 
Women’s Rights Leader” by UN Women, the 
United Nations arm dedicated to promoting 
gender equality and empowerment of women.

The specialist has been supporting companies interested in 
implementing D&I programs, especially in relation to gender 
issues. In the following interview, she comments on the 
advances made on the theme in the corporate environment 
and analyzes the challenges encountered, starting with the 
“unconscious bias”, a term increasingly used by human 
resourses experts. She explains that unconscious bias is a set of 
information, ideas, judgments and beliefs that an individual 
has – and does not always realize – about people or groups, 
considering information and experiences stored from early 
childhood, but not just at this stage. Follow:

MUNDO MAIS 
IGUALITÁRIO

MARIANA DEPERON

por Marcelo Couto

Especialista explica 
por que empresas 

devem investir em 
diversidade e inclusão 

Expert explains why 
companies should invest in 

Diversity and Inclusion

MORE EGALITARIAN WORLD

A 
diversidade pode 
estimular ganhos 
de produtividade, 
favorecer a inova-
ção e levar à obten-
ção de melhores re-

sultados nas organizações, de acordo 
com a consultora Mariana Deperon. 
Com formação e carreira construída 
na área do Direito, ela se especializou 
em questões de diversidade e inclusão (D&I), tornan-
do-se “Gender and Women’s Rights Leader” pela UN 
Women, o braço da Organização das Nações Unidas 
(ONU) dedicado a promover igualdade de gênero e 
empoderamento das mulheres.

A especialista vem apoiando empresas interessadas em 
implantar programas de D&I, especialmente em relação 
a questões de gênero. Na entrevista a seguir, ela comenta 
os avanços sobre o tema no meio corporativo e analisa os 
desafios encontrados, a começar pelo “viés insconscien-
te”, termo cada vez mais utilizado por experts em gestão 
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Diversidade e inclusão beneficiam os colaboradores, a 
empresa, os negócios e a sociedade. Diversity and inclusion 
benefit employees, the company, the business and the society
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de pessoas. Ela explica 
que viés inconsciente é 
um conjunto de informa-
ções, ideias, julgamentos 
e crenças que um indiví-
duo tem – e nem sempre 
percebe – em relação a 
pessoas ou grupos, con-
siderando informações 
e experiências armaze-
nadas desde a primeira 
infância, mas não apenas 
nessa fase. Acompanhe:

Viés inconsciente é  
um conceito novo 
em nossa sociedade?
O conceito não é novo 
na neurociência e na psicologia. O ganhador do Nobel 
de Economia em 2002 e estudioso da psicologia compor-
tamental, Daniel Kahnemann, já falava sobre o assunto 
décadas atrás. Há tempos se estuda a relação entre cé-
rebro, inconsciente e comportamento. A neurociência, 
com seus avanços contínuos, apresenta estudos compro-
batórios de que todos os seres humanos são enviesados 
e que esse processo pode ser modificado, afinal existe a 
neuroplasticidade e a nossa capacidade de aprender não 
se extingue em uma determinada idade, pelo contrário.  

Por que passou a ser adotado também no meio corporativo?
O viés inconsciente vem sendo bastante discutido e 
usado em treinamentos relacionados a diversidade e in-
clusão, porque faz com que as pessoas reflitam  sobre 
atos e falhas que, muitas vezes, nem percebem, mas que 
excluem pessoas, inclusive por conta de preconceitos. 
Com o treinamento, todos passam a entender mais so-
bre o funcionamento do cérebro, conhecer atalhos que 
inconscientemente buscamos para responder às mais di-
versas situações – inclusive quando estamos sob estresse 
e pressão – e a compreender mais sobre si mesmos e os 
outros. Falar sobre vieses promove a empatia, essencial 
para que programas de D&I sejam bem-sucedidos.  

Como isso se traduz na prática?
Falar sobre viés é necessário nos dias atuais para qual-
quer pessoa, em qualquer empresa, alcançar os mais 

Is unconscious bias a new concept in our society?
The concept is not new in neuroscience and psychology. Nobel 
Prize winner in 2002 and a scholar of behavioral psychology, 
Daniel Kahnemann talked about the subject decades ago. 
The relationship between brain, unconscious and behavior 
has long been studied. Neuroscience, with its continuous 
advances, presents studies that prove that all human beings 
are biased and that this process can be modified, after all there 
is neuroplasticity and our ability to learn does not die out at a 
certain age, on the contrary.

Why was it adopted in the corporate world as well?
The unconscious bias has been much discussed and used in 
training related to Diversity and Inclusion, because it causes 
people to reflect on acts and failures that they often do not 
perceive, but exclude people, even on account of prejudices. 
With training, everyone comes to understand more about how 
the brain works, to know shortcuts that we unconsciously seek 
to respond to the most diverse situations – including when we 
are under stress and pressure – and to understand more about 
ourselves and others. Talking about bias promotes empathy, 
which is essential if D&I programs are to succeed.

Aliada a outros fatores, a pluralidade conduz a empresa a mais 
negócios, melhores resultados financeiros e a ter ambientes mais 
inovadores e saudáveis para trabalhar. Together with other factors, the 
plurality leads the company to more business, better financial results 
and to have more innovative and healthier environments to work
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diversos objetivos, tais como criar melhores produtos e 
serviços, lançar campanhas publicitárias mais inclusi-
vas, tomar melhores decisões e, obviamente, promover 
ambientes de trabalho mais inclusivos e diversos.

Que diagnóstico faz sobre as políticas  
de inclusão e diversidade?
As empresas brasileiras estão caminhando ainda lenta-
mente. Muitas querem tratar do tema e algumas já ado-
tam certas práticas, mas não têm conseguido avançar a 
passos largos. Faltam engajamento da liderança, treina-
mentos básicos e verba para criar um programa robusto 
de D&I, pois o tema ainda não é tratado como priorida-
de. Muitas o consideram “uma tendência”, o que é incor-
reto. Diversidade veio para ficar. É uma questão social, de 
ética e de ganhos e oportunidades financeiros também.

Discurso e prática ainda são dissociados?
Demora um tempo para discurso e prática se alinha-
rem, mas, quando há desejo genuíno da liderança em 
promover a diversidade, as ações acontecem. Ações por 
“modismo” ou “para agradar a alguns” fatalmente le-
vam a empresa a ser questionada por colaboradores, 
clientes e a mídia. O assunto está pautado nas mídias 
e “escorregões” nesse tema geralmente chegam ao pú-
blico, inclusive pelas redes sociais. Discurso e práticas 
devem estar alinhados de forma coerente e consistente.

Por onde começar?
Não há uma fórmula de sucesso. O ser humano é sin-
gular e complexo. Quando uma empresa quer come-
çar a tratar da D&I, recomendamos fazer um levan-
tamento da situação (assessment), para entender o 
perfil demográfico dos colaboradores e indagar se eles 
entendem estar em um ambiente diverso e inclusivo ou 
não. Se não estão, é preciso entender os problemas en-
frentados. A partir dos resultados, a empresa tem uma 
visão mais nítida de oportunidades e desafios e pode 
criar um plano de ação condizente com a realidade e 
seus objetivos em relação ao tema. 

Por que investir na pluralidade?
Diversos estudos atestam que a pluralidade, consideran-
do gênero, raça, etnia, orientação sexual, classe social, 
background, experiências de vida e outros fatores, con-
duz a empresa a mais negócios, melhores resultados fi-

How does this translate into practice?
Talking about bias is necessary today for anyone in any 
company to achieve a wide range of goals, such as creating 
better products and services, launching more inclusive 
advertising campaigns, making better decisions, and, of 
course, promoting more inclusive work environments and 
miscellaneous.

What diagnosis do you make about  
inclusion and diversity policies?
Brazilian companies are still walking slowly. Many people 
want to deal with this issue and some of them already adopt 
certain practices, but they have not been able to go forward. 
Leadership engagement, basic training and funding are 
lacking to create a robust D&I program, as the issue is still 
not addressed as a priority. Many consider it “a trend”, 
which is incorrect. Diversity came to stay. It is a social, ethic 
issue and of financial gains and opportunities as well.

Is discourse and practice still dissociated?
It takes time for speech and practice to align, but when there 
is genuine desire for leadership to promote diversity, actions 
take place. Actions by “fad” or “to please some” fatally 
lead the company to be questioned by employees, customers 
and the media. The subject is based on the media and 
“slides” in this theme usually reach the public, including 
social networks. Discourse and practices should be aligned 
coherently and consistently.

Where to start?
There is no successful formula. The human being is unique 
and complex. When a company wants to start dealing 
with D&I, we recommend to take stock of the situation 
(assessment), so as to understand the demographic profile 
of the employees and to ask whether they understand 
that they are in a diverse and inclusive environment or 
not. If they are not, you need to understand the problems 
faced. From the results, the company has a clearer vision 
of opportunities and challenges and can create a plan of 
action consistent with reality and its objectives in relation 
to the theme.

Why invest in plurality?
Several studies attest that plurality, considering gender, 
race, ethnicity, sexual orientation, social class, background, 
life experiences and other factors lead the company to more 
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nanceiros e ambientes mais inovadores e mais saudáveis 
para trabalhar. Quando você aumenta a empatia, eleva 
o nível de respeito entre as pessoas. Assim, reduz confli-
tos e torna o ambiente mais saudável, confiável, ético e 
produtivo. As pessoas ficam menos doentes, faltam me-
nos ao trabalho, desempenham melhor suas atividades, 
criam relações de confiança, e, consequentemente, a 
empresa reduz custos, como despesas médicas, honorá-
rios advocatícios, custas de ações judiciais e turn over. É 
clara a relação de ganha-ganha. D&I beneficia os cola-
boradores, a empresa, os negócios e a sociedade.

O que os bons exemplos ensinam?
Ensinam a começar pelo começo, não pular etapas, 
ter consciência de que a mudança de cultura requer 
tempo. Todo processo que envolve pessoas é comple-
xo. Exige também investimentos, liderança engajada, 
incentivadores (sponsors) e expressivo apoio às equipes 
que trabalharão com o tema. A liderança deve estar 
aberta a discussões, participar ativamente da escuta 
ativa daqueles que ouvem e vivenciam desigualdade, 
ofensas, abusos e situações de discriminação veladas. 

business, better financial results, more innovative and healthier 
environments to work. When you increase empathy, you raise 
the level of respect among people, thereby reducing conflict 
and making the environment healthier, more reliable, ethical, 
and productive. People get sick less often, they miss work 
less, perform their activities better, build trust relationships 
and consequently the company reduces costs such as medical 
expenses, attorney fees, court costs and turn over. The win-win 
relationship is clear. D&I benefits employees, the company, 
business and society. 

What do good examples teach? 
They teach you to start at the beginning, not to skip steps, to be 
aware that changing culture takes time. Every process involving 
people is complex. It also requires investments, committed 
leadership, sponsors and expressive support to the teams that 

“Estamos em um processo de evolução e isso requer resiliência, paciência e 
capacidade de se adaptar a novas realidades.” “We are in a process of evolution 
and this requires resilience, patience and ability to adapt to new realities”
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É preciso ainda treinar pessoas e capacitar agen-
tes de transformação, de forma contínua, conversar 
com os colaboradores. E ter planos de ação realistas, 
viáveis e mensuráveis.

E o que evitar?
Não fazer nada ou fazer mais ou menos. Isso acontece 
ao apoiar determinados eventos e dar voz a alguns co-
mitês, mas não oferecer ferramentas para que ações e 
processos de D&I ocorram de fato. As questões de D&I 
devem ser tratadas com coerência, fluidez e de forma 
holística. Há empresas que desejam apenas surfar a 
onda, mas mas podem acabar se dando mal. 

Qual o peso da cultura de um país  
na implantação de políticas de D&I?
Um programa que funciona bem em outro país nem 
sempre dá certo no Brasil. Vivemos em uma sociedade 
machista, patriarcal, heteronormativa e racista. Infe-
lizmente. Esses elementos influenciam muito os pro-
cessos de inclusão. Quando uma multinacional nos 
procura com um programa de diversidade global, ex-
plicamos a cultura brasileira e o adaptamos, para que 
possa ser bem-sucedido em nosso país.

É possível observar avanços quanto 
a D&I no mundo como um todo? 
Sim. As pessoas querem mais diversidade e inclusão. 
Estão falando mais sobre a inclusão de mulheres, ne-
gros, pessoas da comunidade LGBT+, pessoas com de-
ficiência. O mundo é de todos. As empresas devem ser 
para todos também. 

Em que direção caminhamos? 
Quais as suas expectativas?
Estamos em um processo de evolução e isso requer 
resiliência, paciência e capacidade de se adaptar a 
novas realidades. Exige que nos transformemos para 
nos adequarmos às mudanças. Por isso, penso que, nos 
próximos dois a três anos, as empresas prestarão mais 
atenção à diversidade e inclusão, iniciarão programas 
mais robustos, farão ações com mais embasamento, 
aprenderão a gerenciar a D&I e começarão a colher os 
frutos. Sou uma realista esperançosa. Acredito no ser 
humano, na humanidade e na jornada para tornarmos 
o mundo mais igualitário. ■

will work with the theme. Leadership must be open to 
discussion, actively participating in active listening to 
those who hear and experience inequality, insult, abuse 
and veiled discrimination. It is also necessary to train 
people and train agents of transformation, on an ongoing 
basis, to talk with employees. And have realistic, workable 
and measurable action plans.

And what to avoid? 
Do nothing or do it more or less. This happens by 
supporting certain events and giving voice to some 
committees, but not offering tools for D&I actions and 
processes to actually occur. D&I issues should be treated 
consistently, fluently and holistically. There are companies 
that just want to surf the wave, but they will end up badly. 

What is the weight of a country’s culture  
in the implementation of D&I policies? 
A program that works well in another country does not 
always work in Brazil. We live in a macho, patriarchal, 
heteronormative and racist society. Unfortunately. These 
elements greatly influence the processes of inclusion. 
When a multinational company comes to us with a global 
diversity program, we explain the Brazilian culture and 
adapt it so that it can be successful in our country. 

Is it possible to see advances  
in D&I in the world as a whole? 
Yes. People want more diversity and inclusion. They 
are talking more about the inclusion of women, black 
people, people from the LGBT+ community, people with 
disabilities. The world belongs to everyone. Businesses 
should be for everyone as well. 

In what direction do we walk?  
What are your expectations? 
We are in a process of evolution and this requires 
resilience, patience and ability to adapt to new realities. It 
requires us to transform ourselves so as to adapt ourselves 
to changes. So I think that in the next two to three years, 
companies will pay more attention to diversity and 
inclusion, start stronger programs, do more grounded 
actions, learn to manage D&I, and start to reap the 
rewards. I’m a hopeful realist. I believe in the human 
being, the humanity and the journey to make the world 
more egalitarian.  ■
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PROVÍNCIAS

Imaginação sem limite com expertise de renome internacional e possibilidades infinitas 
Unlimited imagination with internationally renowned expertise and endless possibilities

EFEITO QUEBEC
QUEBEC EFFECT

E
m paralelo à sétima edição do evento 
internacional C2 Montreal, o governo 
do Quebec apresentou uma vitrine di-
gital e cultural chamada Effet Québec.  
Além de ser um verdadeiro ponto de 
encontro, Effet Québec é uma platafor-

ma dinâmica que permite conectar empresários quebe-
quenses e estrangeiros num ambiente original, surpre-
endente, exclusivo e diferente, ao mesmo tempo em que 
estabelece laços genuínos e autênticos entre as partes. 

In parallel to the seventh edition of the 
international event, C2 Montreal, the 
Government of Quebec presented a digital and 

cultural showcase called Effet Québec. In addition to 
being a true meeting point, Effet Québec is a dynamic 
platform that allows Québec and foreign businessmen to 
be connected in an original, surprising, exclusive and 
different environment, while establishing authentic and 
genuine ties between the parties. It is a playful place 
that functions as a pretext to get to know each other, as 

QUEBEC



Brasil – Canadá | 13 12 | 

Trata-se de um lugar lúdico que funciona como um pre-
texto para conhecer o outro, além de representar uma 
poderosa ferramenta para o desenvolvimento cultural, 
econômico, tecnológico e social.

O Escritório do Quebec em São Paulo, em parceria 
com o Ministério da Economia, da Ciência e da Inova-
ção do Quebec, convidou empresários e influenciado-
res da indústria do entretenimento do Brasil para par-
ticiparem de atividades vinculadas ao Effet Québec,  de 
modo que, ao longo de uma semana, esses brasileiros ti-
vessem acesso aos principais interlocutores quebequen-
ses por meio de visitas aos estúdios e às instalações ao ar 
livre, bem como reuniões personalizadas com mais de 
50 empresas quebequenses, visando fomentar negócios 
entre ambas as regiões.

Segundo disse Iron Guimarães Neto, da Agência 
Tudo, “muito se fala nos dias atuais sobre o poder da 
experiência para a construção e engajamento do con-
sumidor perante as marcas. A missão C2 Montreal e a 
vitrine Effet Québec já são, por si sós, uma experiência 
de imersão. Por cinco dias pudemos conhecer, nos rela-
cionar e vivenciar todo o mercado de entretenimento e 
criatividade do Quebec através de eventos que visam ao 
relacionamento entre players de uma forma leve e muito 
produtiva. Certamente essa experiência gerará muitos 
negócios entre os mercados quebequense e brasileiro; 
as afinidades e complementaridades são várias”.

Essa vitrine inovadora permitiu compartilhar conhe-
cimentos e experiências em várias disciplinas, incluin-
do realidades aumentada e virtual, entretenimento, 
espetáculos, circo, artes visuais, multimídia, design de 
som e experiencial, fotografia, vídeo, música, interativi-
dade, jogos eletrônicos, instalações artísticas, engenha-
ria criativa, codificação e moda.

Quebec: hub da criatividade
A indústria criativa do Quebec é fora do comum em 

demanda. Representa o berço de empresas e artistas 

IntercâmbIo cultural Cultural exChange 
“A plataforma Effet Québec apresenta uma Montreal mágica, criativa e amável; uma indústria de entretenimento madura, exuberante e aberta ao mundo. Possibilita um rico intercâmbio 
cultural entre pessoas de diferentes partes do globo, agora conectadas para sempre por terem vivido cinco dias que jamais esquecerão. Foi um privilégio ter passado esse período descobrindo 
que Montreal é, sem dúvida, um dos hubs criativos mais interessantes do mundo neste momento.”
“The Effet Québec platform presents a magical, creative and loving Montreal; a mature entertainment industry, exuberant and open to the world. It enables a rich cultural exchange between 
people from different parts of the globe, now connected forever because they have lived five days that they will never forget. It was a privilege to have spent that time discovering that 
Montreal is undoubtedly one of the most interesting creative hubs in the world right now.”
Rafael aRRaes, DReamfactoRy

well as being a powerful tool for cultural, economic, 
technological and social development.

The Quebec Office in São Paulo, in partnership 
with the Quebec Ministry of Economy, Science 
and Innovation, invited entrepreneurs and 
influencers of the Brazilian entertainment industry 
to participate in activities related to Effet Québec. 
So over the course of a week, these Brazilians had 
access to the main Quebec players through visits 
to the studios and outdoor facilities, as well as 
personalized meetings with more than 50 Quebec 
companies, with a view to fostering business between 
the two regions.

According to Iron Guimarães Neto from Agência 
Tudo: “There is much talk today about the power 
of experience for the construction and consumer 
engagement of brands, the C2 Montreal Mission 
and the Effet Québec showcase are by themselves an 
immersion experience. For 5 days we were able to 
know, relate and experience the entire entertainment 
and creativity market in Quebec through events 
that aim at the relationship between players in 
a light and very productive way. Certainly this 
experience will generate a lot of business between the 
Quebec and Brazilian markets, the affinities and 
complementarities are several.”

This innovative showcase allowed to share 
knowledge and experiences in various disciplines, 
including augmented and virtual realities, 
entertainment, shows, circus, visual arts, 
multimedia, sound and experiential design, 
photography, video, music, interactivity, electronic 
games, installations, creative engineering, coding 
and fashion.

Quebec: hub of creativity
Quebec’s creative industry is out of the ordinary 

in demand. It represents the birthplace of companies 
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que atuam como verdadeiros embaixadores da criativi-
dade quebequense ao redor do mundo. Talvez o melhor 
exemplo a destacar seja a Moment Factory. Atuando 
em 15 países, a empresa reinventa o entretenimento 
por meio do uso de novas tecnologias para produzir 
experiências interativas incríveis e inesquecíveis. Com 
o slogan “Fazemos em público”, sua vasta lista de clien-
tes inclui: Madonna, Arcade Fire, Ed Sheeran, Disney, 
Super Bowl, NBA, Microsoft, Toyota, Sony, entre outros. 

Outra empresa de peso a ser citada é a PixMob, es-
pecializada na criação de objetos luminosos para expe-
riências imersivas e performances que quebram a bar-
reira entre a multidão e o palco. Os objetos com LED, 
controlados por luz infravermelha, geram efeitos colori-
dos em sincronia com efeitos sonoros e visuais. Ao lon-
go dos anos, a PixMob emociona multidões em shows 
como Lollapalooza Brasil, Taylor Swift, Pink, Super 
Bowl, Olimpíadas, Tiësto, Heineken, Microsoft e mais.

and artists who act as true ambassadors of Quebec 
creativity around the world. Perhaps the best example 
to highlight is Moment Factory. Acting in 15 countries, 
the company reinvents entertainment through the use of 
new technologies to produce incredible and unforgettable 
interactive experiences. With the slogan “We do it in 
public”, its vast list of customers includes: Madonna, 
Arcade Fire, Ed Sheeran, Disney, Super Bowl, NBA, 
Microsoft, Toyota, Sony, among others.

Another big company to be cited is PixMob, which spe-
cializes in creating luminous objects for immersive experi-
ences and performances that break the barrier between 
the crowd and the stage. LED objects, controlled by in-
frared light, produce colorful effects in synchronization 
with sound and visual effects. Over the years, PixMob 
has thronged crowds at shows such as Lollapalooza Bra-
zil, Taylor Swift, Pink, Super Bowl, Olympics, Tiësto, 
Heineken, Microsoft and more.

The outdoor electronic music event Piknic Électronik 
Montréal has been creating immersive and social 
experiences for more than 15 years. The 2018 lineup 
features more than 100 DJs, including Brazilian DJ 
Anna. We could not fail to recognize the greatness and 
importance of the Quebec circus schools in the world, 
including such events as Cirque du Soleil, which was 
in Brazil in 2017 with the Amaluna show, Cirque 
Éloize, which toured Brazil with Cirkópolis last year, in 
addition to 7 Doigts de la Main and Cirque Alfonse.

According to Paulo Vicelli from Pinacoteca “Québec 
has a unique strength and creativity. The city of 
Montreal breathes culture from all sides and art and 
culture are integrated into the city and everyday life 
of people. It is not something distant or elitist, on the 
contrary. You come up with artistic interventions on 
every block.”

C2 Montreal
C2 Montreal is a collaborative event that unleashes 

creativity to help leaders from all sectors to cope 
better with disruption and change. This year’s theme, 
Transformative Collisions, has worked to break down 
barriers between ideas, points of view, sectors and 
disciplines. For three action-packed days, the event has 
driven the brilliant business minds to revitalize and 
develop the new set of tools that will be needed to meet 
today’s social and business challenges.

Indústria criativa do Quebec é fora do comum em demanda. 
Quebec’s creative industry is out of the ordinary in demand
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O evento de música eletrônica ao ar livre Piknic 
Électronik Montréal vem criando experiências imer-
sivas e sociais há mais de 15 anos. A programação de 
2018 conta mais de cem DJs, incluindo a brasileira 
DJ Anna. Não se pode deixar de reconhecer também 
a grandeza e a importância das escolas de circo quebe-
quenses no mundo, incluindo sucessos como Cirque du 
Soleil, que esteve no Brasil em 2017, com o espetáculo 
Amaluna, o Cirque Éloize, que percorreu o Brasil com 
Cirkópolis no ano passado, além de 7 Doigts de la Main 
e Cirque Alfonse. 

De acordo com Paulo Vicelli, da Pinacoteca, “o 
Quebec tem força e criatividade únicas. A cidade de 
Montreal respira cultura por todos os lados, estando a 
arte e a cultura integradas no cotidiano das pessoas. 
Não é algo distante ou elitista, ao contrário. Você esbar-
ra em intervenções artísticas em cada quarteirão”.

C2 Montreal 
O C2 Montreal é um evento colaborativo que libera 

a criatividade para ajudar líderes de todos os setores a 
enfrentarem melhor a disrupção e a mudança. O tema 
deste ano, Colisões Transformativas, trabalhou o rom-
pimento de barreiras entre ideias, pontos de vista, seto-
res e disciplinas. Durante três dias repletos de ação, o 
evento impulsionou as brilhantes mentes de negócios a 
revitalizarem e desenvolverem o novo conjunto de ferra-
mentas que serão necessárias para enfrentar os desafios 
sociais e comerciais da atualidade.

Sua oitava edição, a ser realizada de 22 a 24 de maio 
de 2019, em Montreal, adotará como tema o “amanhã”. 
“Como você vai moldar o amanhã? Estamos entrando 
em uma nova era em 2019. Prepare-se para descobrir o 
trabalho de inovadores, conectar-se com outros líderes e 
tomadores de risco, experimentar o design e a tecnologia 
de ponta e sair da sua zona de conforto. Até amanhã!” ■

HorIzonte tecnológIco teChnologiCal horizon 
“Em um ambiente estruturado com a proposta de abrir um horizonte tecnológico direcionado ao estímulo à criação e à troca de experiências ligadas à criação de projetos de transformação social, 
o C2 pode ser entendido como um grande laboratório de ideias. A promoção de encontros entre empreendedores, gestores públicos e promotores de diferentes artistas e culturas de diversos países 
propõe a reflexão sobre o futuro por meio das experiências sensoriais no presente. Eu, como gestora do Sesc, instituição cuja colaboração com o Quebec é tão profícua, percebo, cada vez mais, que 
nossas propostas estão alinhadas para um futuro em que a programação sociocultural esteja alinhada com valores de bem-estar social, sempre surpreendendo e instigando o público.”
“In an environment structured with the proposal to open a technological horizon aimed at stimulating the creation and exchange of experiences linked to the creation of projects of social 
transformation, C2 can be understood as a great laboratory of ideas. The promotion of encounters between entrepreneurs, public managers, and promoters of different artists and cultures of 
different countries, proposes the reflection on the future through the sensorial experiences in the present. As a manager of SESC, an institution whose collaboration with Quebec is so profitable, I 
realize, increasingly, that our proposals are aligned for a future in which socio-cultural programming is aligned with values of social well-being, always surprising and instigating the public.”
monica caRnieto, sesc PomPeia

Lugar lúdico que funciona como pretexto para conhecer o outro. 
Playful place that functions as pretext to get to know each other
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Its eighth edition, to be held May 22-24, 2019, in 
Montreal, will adopt the theme “Tomorrow”. “How 
are you going to shape Tomorrow? We are entering 
a new era in 2019. Get ready to discover the work of 
innovators, connect with other leaders and risk takers, 
experience cutting-edge design and technology, and get 
out of your comfort zone. See you Tomorrow!” ■
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Delegação liderada pela CCBC e ABEDESIGN participou do C2 Montreal
Delegation led by CCBC and ABEDESIGN participates in C2 Montreal

EXPLORANDO 
NOVAS IDEIAS

EXPLORING NEW IDEAS

A 
CCBC, em parceria com a Associa-
ção Brasileira de Empresas de De-
sign (Abedesign), organizou uma 
missão de empresários para parti-
cipar do C2 Montreal 2018, a con-
ferência internacional de negócios 

criativos realizada no Quebec entre 23 e 25 de maio. 
A edição deste ano abordou as chamadas “colisões 
transformadoras”, as mudanças resultantes de proces-
sos de inovação tecnológica e empreendedorismo que 

T he CCBC, in partnership with the 
Brazilian Association of Design Companies 
(ABEDESIGN), organized a business mission 

to participate in C2 Montreal 2018, the international 
creative business conference held in Quebec between 
May 23 and 25. This year’s edition addressed the 
so-called “transformational collisions”, the changes 
resulting from processes of technological innovation and 
entrepreneurship that generate experiences and solutions 
capable of changing people’s daily lives.
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Grupo participou de palestras, 
workshops e laboratórios 
de negócios criativos. Group 
participated in lectures, 
workshops and creative 
business laboratories

geram experiências e 
soluções capazes de 
modificar o dia a dia 
das pessoas. 

Em três dias, a séti-
ma edição do evento 
incluiu palestras, mas-
terclasses, workshops 
práticos, sessões de 
conversas com espe-
cialistas, laboratórios 
de ideias e desafios 
entre talentos criati-
vos, tudo em um clima colaborativo e interativo. 

“O C2 Montreal surge com possibilidades para as 
mudanças de pensamento de profissionais e líderes 
empresariais e propõe novas interpretações para carrei-
ras e perspectivas de negócios através da criatividade”, 
considera Rodrigo Faustino, diretor de Negócios da 
ABEDESIGN. Segundo ele, a missão foi uma experiên-
cia importante para que os empreendedores brasileiros 
ampliassem conhecimentos e os horizontes em relação 
às tendências que podem impactar as suas atividades.

Durante a programação, houve incentivos à intera-
ção e ao networking, mesclando entretenimento com 
estímulo ao questionamento, busca de ideias criativas 
e assimilação de novas propostas e relações de negó-
cio. “O diferencial do evento foi provocar reflexões e 
mostrar que as transformações tecnológicas são ferra-
mentas para contribuir e tornar as atividades humanas 
mais efetivas, postura que coincide com a cultura de 
sustentabilidade da empresa”, afirma Renata Freesz 
Pinto, gerente de Inovações da Klabin.

“Apesar de discutir os mais atuais temas, o C2 é um 
evento que enfoca não apenas a diversidade de conteú-
do, mas principalmente a experiência dos participan-
tes. E essa experiência multissensorial é planejada para 
tirá-los de sua zona de conforto e estabelecer conexões 
com o maior número de pessoas possível, por meio de 
atividades e tecnologias inovadoras”, acrescenta Pau-
lo de Castro Reis, diretor de Relações Institucionais e 
Negócios da CCBC. Ele destaca que todos puderam 
acompanhar as discussões sobre temas como revolução 
digital, liderança e estratégias de gestão, inclusão e di-
versidade nos processos criativos, e tendências como 
tecnologia 4D, blockchain e inteligência artificial. ■

In three days, the 
seventh edition of 
the event included 
lectures, masterclasses, 
hands-on workshops, 
expert talk sessions, 

brainstorming and creative talent challenges, all in a 
collaborative and interactive climate.

“C2 Montreal comes up with possibilities for the 
thinking changes of professionals and business leaders 
and proposes new interpretations for careers and business 
perspectives through creativity,” says Rodrigo Faustino, 
Business Director of ABEDESIGN. According to him, 
the mission was an important experience for Brazilian 
entrepreneurs to expand knowledge and horizons in 
relation to trends that can impact their activities.

During programming there were incentives for 
interaction and networking, merging entertainment 
with stimulus to questioning, searching for creative 
ideas and assimilation of new proposals and business 
relationships. “The differential of the event was to 
provoke reflections and show that technological changes 
are tools to contribute and make human activities more 
effective, a position that coincides with the culture of 
sustainability of the company,” says Renata Freesz 
Pinto, innovations manager at Klabin.

“While discussing the most current topics, C2 is an 
event that focuses not only on the diversity of content, 
but mainly on the participants’ experience. And this 
multisensory experience is designed to get them out of 
their comfort zone and establish connections with as 
many people as possible through innovative activities 
and technologies, “adds Paulo de Castro Reis, director of 
Institutional Relations and Business at CCBC. He notes 
that everyone was able to follow discussions on topics 
such as digital revolution, leadership and management 
strategies, inclusion and diversity in creative processes, 
and trends such as 4D technology, blockchain and 
artificial intelligence. ■
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CCBC

Gastronomia canadense no Brasil 
Canadian Gastronomy in Brazil

Comissão de Diversidade
Commission on Diversity
A Comissão da Diversidade de CCBC organizou um encontro sobre a 
implementação de estratégias inclusivas. O evento, realizado em 18 de junho, 
contou com a participação, via videoconferência, da advogada canadense Corrine 
Kennedy, do escritório Aird & Berlis. O objetivo foi compartilhar experiências com 
profissionais das áreas jurídica e de gestão de pessoas de empresas interessadas 
em desenvolver e aprimorar políticas de diversidade e inclusão. The CCBC Diversity 
Commission organized a meeting on the implementation of inclusive strategies. 
The event, held on June 18, was attended by the Canadian lawyer Corrine 
Kennedy, from the Aird & Berlis law office via videoconference. The objective was to share experiences with professionals from the 
legal and management areas of companies interested in developing and improving diversity and inclusion policies.

O brasileiro Luiz Filipe Souza recebeu o chef Antonio Park, 
de Montreal, para criar o menu da 3ª edição da Semana de 
Gastronomia Canadense no Brasil. O encontro aconteceu em junho, 
no restaurante Evvai, em São Paulo, e foi uma nova oportunidade 
de promover o intercâmbio de técnicas e ingredientes em torno da 
boa mesa. Admiradores da gastronomia experimentaram as receitas, 
especialmente elaboradas com sabores típicos da culinária dos dois 
países. Brazilian Luiz Filipe Souza received chef Antonio Park, from 
Montreal, to create the menu of the 3rd edition of the Canadian 
Gastronomy Week in Brazil. The meeting took place in June at the 
Evvai restaurant in São Paulo and was a new opportunity to promote 
the exchange of techniques and ingredients around the table. 
Gastronomic admirers tasted the recipes, especially elaborated with 
typical flavors of the culinary of the two countries.

Reforma trabalhista
Labor Reform
A CCBC apoiou a realização de um painel sobre a reforma trabalhista, organizado 
pelo escritório GT Lawyers em julho. Para as discussões foram convidados 
representantes de empresas, que abordaram o impacto das mudanças e as implicações 
práticas na rotina das organizações e de seus colaboradores. The CCBC supported 
the holding of a panel on labor reform, organized by the GT Lawyers office in July. 
Representatives of companies were invited to discuss the impact of the changes and 
the practical implications on the routine of organizations and their employees.
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A CCBC promoveu, em junho, um debate sobre estratégias para cidades 
inteligentes (smart cities), com especialistas internacionais. O evento teve 
apresentações da Toronto Foundation, implementadora de políticas de 
desenvolvimento urbano, e da consultoria WCCD, ambas do Canadá. 
Instituições brasileiras, como Urbe 9, Itaú Asset Management e Urban Systems, 
analisaram a metodologia da Organização Internacional para Padronização 
(ISO) voltada a cidades inteligentes e os indicadores do Ranking Connected 
Smart Cities, que elenca localidades com potencial de adoção das tecnologias 
de conexão urbana. In June, the CCBC held a debate on strategies for smart 
cities, with international experts. The event featured presentations from the 
Toronto Foundation, an urban development policy implementer, and the 
WCCD consultancy, both from Canada. Brazilian institutions, such as Urbe 
9, Itaú Asset Management and Urban Systems, analyzed the methodology 
of the International Standardization Organization (ISO) for smart cities and 
indicators of the Connected Smart Cities Ranking, which lists localities with 
the potential of adopting urban connection technologies.

Óleo e gás 
Oil and gas

Os modelos regulatórios bem-sucedidos na indústria de óleo e gás foram 
discutidos em um fórum realizado em julho no Rio de Janeiro. O evento, 
apoiado pela CCBC, contou com uma palestra do especialista canadense 
em energia Corey Froese. A iniciativa foi organizada pelo Instituto Brasileiro 
de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) e pela companhia OGE. Successful 

regulatory models in the 
oil and gas industry were 
discussed at a forum held 
in Rio de Janeiro in July. 
The event, backed by the 
CCBC, featured a talk by 
Canadian energy expert 
Corey Froese. The initiative 
was organized by the 
Brazilian Institute of Oil, 
Gas and Biofuels (IBP) and 
by the company OGE.

Bate-papo com 
Exportador
Chat with Exporter
A Comissão de Comex da CCBC promoveu, em 
junho, o primeiro encontro da série “Bate-Papo 
com Exportador”, que teve como tema “Como 
importar e exportar”. A iniciativa visa estimular 
empresários a aproveitar oportunidades de 
negócios no mercado canadense. Especialistas 
da área orientaram sobre processos de 
exportação e formas de internacionalização 
bem-sucedidas. The CCBC Comex Commission 
hosted the first meeting of the “Chat with  
Exporter” series in June, with the theme “How to 
import and export.” The initiative aims to stimulate 
entrepreneurs to take advantage of business 
opportunities in the Canadian market. Specialists 
of the area focused on export processes and 
successful internationalization forms.

Mercado 
de capitais 
Capital market
As regulamentações do mercado de capitais no 
Brasil e no Canadá foram analisadas em artigos 
produzidos por especialistas dos escritórios 
Trench, Rossi e Watanabe Advogados (Brasil) e 
Baker McKenzie (Canadá). Os estudos incluem 
informações sobre leis e práticas de ofertas 
públicas de valores mobiliários. O material 
pode ser acessado no site da CCBC (QR code 
ao lado). Capital market regulations in Brazil 
and Canada were analyzed in articles produced 
by specialists from Trench, Rossi and Watanabe 
Advogados (Brazil) and Baker McKenzie (Canada) 
offices. The studies include 
information on securities 
offering laws and 
practices. The material 
can be accessed on the 
CCBC website (QR code 
on the side). 

Cidades mais inteligentes 
Smarter Cities

https://bit.ly/2JERHpa
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RÁPIDAS
NOTAS

Comércio mais inclusivo 
More inclusive trade
As discussões sobre o acordo de livre-comércio entre Mercosul 
e Canadá incluem um tópico sobre “comércio inclusivo”, o 
que implica considerar aspectos ambientais e trabalhistas e a 
participação de pequenas e médias empresas nas transações. 
A questão de gênero também está em pauta: o tratado defende 
políticas de promoção da igualdade entre homens e mulheres 
como condição para o desenvolvimento sustentável. A próxima 
rodada de negociações está programada para setembro, em 
Ottawa (Canadá). Discussions on the free trade agreement 
between Mercosur and Canada include a topic on “inclusi-
ve trade”, which involves considering environmental and labor is-
sues and the participation of small and medium-sized businesses 
in the transactions. The issue of gender is also on the agenda: 
the treaty advocates policies to promote equality between men 
and women as a condition for sustainable development. The next 
round of talks is scheduled for September in Ottawa, Canada.

Unidos pelo futebol 
United through soccer
Canadá, Estados Unidos e México sediarão conjuntamente a Copa 
do Mundo de 2026. A escolha da chamada Copa Unida aconte-
ceu durante o Congresso da Fifa, em Moscou, onde mais de 200 
associações de futebol votaram na formação dos países da América 
do Norte como sede para o campeonato.  Canada, the United States 
and Mexico will jointly host the World Cup in 2026. The choice of the 
so-called United Cup took place during the FIFA Congress in Moscow, 
where more than 200 football associations voted to form the North 
American countries as headquarters for the championship.

Novidades da Air Canada 
Air Canada News

A Air Canada espera ampliar em mais da metade a capacidade da rota São Paulo-Toronto na próxima alta temporada, que vai de 29 
de outubro deste ano a 30 de março de 2019. Para isso, durante o período, a aeronave Boeing 787-9 Dreamliner será substituída pelo 
Boeing 777-300ER. Recentemente, a companhia também ganhou novo endereço em São Paulo (alameda Santos, 1.978 – 17° andar). 
Air Canada expects to increase by more than half the capacity of the São Paulo-Toronto route in the next high season, which runs from 
October 29 of this year to March 30, 2019. For that, during the period, the Boeing 787-9 Dreamliner will be replaced by the Boeing 777-
300ER. Recently, the company also gained a new address in São Paulo (alameda Santos, 1,978 - 17th floor).
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Alternativa para transplantes 
Alternative for transplants

O médico brasileiro Marcelo Cypel, 
radicado no Canadá, apresentou na 
Cúpula de Hepatite Global, em Toronto, 
os resultados de uma pesquisa sobre o uso 
de órgãos com hepatite C em transplan-
tes de pulmão. O tratamento alternativo 
prevê, em alguns casos, recuperação do 
órgão antes da cirurgia. Pela experiência, 
pulmões infectados são colocados em 
meio estéril e tratados para reduzir o nível 
de infecção. Os experimentos mostram 
redução de 85% dos vírus. Os pacientes 
transplantados foram acompanhados e 
tratados até a cura completa da doença. 
Brazilian doctor Marcelo Cypel, based in 

Canada, presented the results of a research on the use of organs with hepatitis C in 
lung transplants at the Global Hepatitis Summit in Toronto. The alternative treatment 
provides, in some cases, recovery of the organ before surgery. By experience, infec-
ted lungs are placed in sterile medium and treated to reduce the level of infection. 
The experiments show a reduction of 85% of the viruses. The transplanted patients 
were followed up and treated until the complete cure of the disease.

Educação de qualidade 
Quality education
O Canadá está entre os dez países mais bem posicionados no Programa Internacio-
nal de Avaliação de Alunos (Pisa), elaborado pela Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). O bom desempe-
nho canadense é atribuído ao sistema que promove a autonomia de pro-
fessores e incentiva a flexibilidade aos estudantes. Em algumas regiões, 
os docentes não prestam concurso público, pois são avaliados por uma 
equipe técnica, enquanto os candidatos a diretores de escolas criam 
programas que consideram fatores inclusivos, multiculturais e de gênero. 
Canada is among the top ten countries in the PISA - International Student 
Assessment Program, developed by the Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD). The good Canadian performance 
is attributed to the system, which promotes the autonomy of teachers and 
encourages flexibility for students. In some regions, teachers do not offer 
public examinations because they are evaluated by a technical team, 
while candidates for school principals create programs that consider 
inclusive, multicultural and gender factors.

O Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) 
quer elevar a representatividade do Brasil em seu 
portfólio de investimentos. Hoje, aproximadamen-
te um terço dos C$ 12,3 bilhões aportados na 
América Latina estão no Brasil, sobretudo no se-
tor imobiliário. Mais recentemente, ingressou no 
setor de energia renovável brasileiro ao estabele-
cer uma joint venture com a Votorantim Energia. 
Com investimentos globais de C$ 356 bilhões, o 
CPPIB é um dos dez maiores fundos de pensão 
do mundo. O Brasil também está no radar de 
outro fundo canadense, o CDPQ, que contratou 
dois novos executivos brasileiros como parte do 
seu projeto de expansão. O CDPQ tem investi-
mentos globais de C$ 298 bilhões. The CPPIB 
- Canada Pension Plan Investment Board wants 
to increase the representativeness of Brazil in its 
portfolio of investments. Today, about a third of 
the C$ 12.3 billion contributed in Latin America 
are in Brazil, especially in the real estate sector. 
More recently, it joined the Brazilian renewable 
energy sector by establishing a joint venture with 
Votorantim Energia. With global investments of 
C$ 356 billion, CPPIB is one of the ten largest 
pension funds in the world. Brazil is also on the 
radar of another Canadian fund, CDPQ, which 
has hired two new Brazilian executives as part 
of its expansion project. The CDPQ has global 
investments of C$ 298 billion.

De olho no Brasil 
Keeping an eye in Brazil
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Como o Canadá vem se transformando em um  
dos maiores players mundiais de inovação em IoT
How Canada has become one of the world’s largest players in IoT innovation

por Estela Cangerana

REVOLUÇÃO
REVOLUTION UNDERWAY

A CAMINHO
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K eep this acronym in mind: IoT, which stands 
for Internet of Things. According to experts, it 
is the future of technology in the world and will 

dominate the most diverse objects in the coming years. 
According to the Gartner Group, there will be 25 billion 
connected devices on the planet in the year 2025. The 
birthplace of many of them may be Canada. The country 
has been standing out in the attraction of companies and 
investments in the sector.

The Canadian IoT market has more than doubled in 
size in the last five years, with average annual growth 
always above two digits. In the Canadian Internet of 
Things Ecosystem and Trends report, The International 
Data Corporation (IDC) saw a jump from C$ 2.9 billion 
in 2013 to C$ 6.5 billion this year in the 36 IoT sectors 
monitored by the institute. The IDC study shows that 

G
uarde bem esta sigla: IoT, de Internet 
of Things (Internet das Coisas). Se-
gundo os especialistas, ela é o futuro 
da tecnologia no mundo e dominará 
os mais diversos objetos nos próxi-
mos anos. De acordo com o Gartner 

Group, serão 25 bilhões de dispositivos conectados no 
planeta no ano de 2025. O berço do desenvolvimento 
de muitos deles pode ser o Canadá. O país vem se desta-
cando na atração de empresas e investimentos no setor.

O mercado de IoT canadense mais que dobrou de ta-
manho nos últimos cinco anos, com crescimento anu-
al médio sempre acima de dois dígitos. No relatório 
Canadian Internet of Things Ecosystem and Trends, 
o International Data Corporation (IDC) detectou um 
salto de C$ 2,9 bilhões em 2013 para C$ 6,5 bilhões 



Brasil – Canadá | 25 24 | 

PRIMEIRO PLANO
FOREGROUND | EN PREMIER PLAN

connected devices have grown from 28 million units in 
2013 to 114 million units this year.

Several cities in the country have become clusters of 
virtual reality technologies and wearable devices (usable 
items such as clocks, shoes, or clothing attached). Among 
them are Montreal, Toronto, Calgary and Vancouver, 
which include companies like OmSignal, Hexoskin, 
Hedococo, Bionym, InteraXon, Felix & Paul Studios 
and Occupied VR, among others.

In Calgary, for example, Pure Technologies has created 
a fiber optic sensor system that alerts for the deterioration 
of industrial pipelines. In Toronto, Awasense uses a 
secure wireless sensor and analytical database system 
to provide real-time risk intelligence in stretches of 
the electrical distribution network. In Montreal, the 
Hexoskin startup makes biometric clothing.

Smart Cities – In addition to startups, some of the 
world’s largest technology companies have also chosen 
Canada as the basis for IoT research and development. 
One of them is the giant of American origin Cisco, which 
maintains an innovation center in Toronto.

neste ano, nos 36 setores de IoT acompanhados pelo 
instituto. O estudo do IDC mostra que os dispositivos 
conectados passaram de 28 milhões de unidades em 
2013 para 114 milhões neste ano. 

Várias cidades do país vêm se tornando clusters de 
tecnologias de realidade virtual e dispositivos wearable 
(itens usáveis, como relógios, calçados ou roupas, co-
nectados). Entre elas, Montreal, Toronto, Calgary e 
Vancouver, que abrigam companhias como OmSignal, 
Hexoskin, Heddoco, Bionym, InteraXon, Felix & Paul 
Studios e Occupied VR, entre outras. 

Em Calgary, por exemplo, a Pure Technologies 
criou um sistema de sensores de fibra ótica que alerta 
para a deteriorização de tubulações industriais. Em 
Toronto, a Awasense usa um sistema seguro de senso-
res sem fio e base de dados analíticos para fornecer 
em tempo real inteligência de riscos em trechos na 
rede de distribuição elétrica. Em Montreal, a startup 
Hexoskin faz roupas biométricas.

Smart Cities
Além das startups, algumas das maiores empresas 

do mundo na área de tecnologia também escolhe-
ram o Canadá como base para pesquisas e desenvol-
vimento em IoT. Uma delas é a gigante de origem 
norte-americana Cisco, que mantém um centro de 
inovação em Toronto. 

Novos e inovadores produtos nascidos no Canadá para aplicações 
específicas aumentam consideravelmente. New and innovative products 

born in Canada for specific applications increases considerably
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A companhia foi a responsável pela implantação de 
um sistema de gerenciamento de tráfego avançado 
baseado em IoT para auxiliar a cidade de Mississau-
ga, em Ontário, em seu projeto para se tornar uma 
smart city. O sistema usa a tecnologia para monitorar 
em tempo real problemas como acidentes ou obras, 
promove alterações no fluxo de veículos e sinais de 
trânsito, para fazer o tráfego fluir e dar agilidade à 
passagem de serviços como ambulâncias e carros de 
bombeiros, por exemplo. 

“A Internet das Coisas nos permite a coleta de dados 
dos sensores e câmeras, que são usados para acelerar 
a prestação de serviços”, disse o CIO de Mississauga, 
Shawn Slack. “Atualmente quase todos os equipamen-
tos que a cidade compra têm a capacidade de se conec-
tar a uma rede sem fio.”

IoT é uma das tecnologias que estão na essência dos 
projetos das smart cities, as cidades inteligentes que flo-
rescem no mundo inteiro e, mais intensamente, no Cana-
dá, que abriga várias delas. Além de Mississauga, o mu-
nicípio vizinho de Kingston é outro que tem um projeto 
recente na área. Em fevereiro deste ano, anunciou uma 
parceria público-privada (PPP) com a empresa Bell para 
uma série de aplicações conectadas a IoT. O piloto come-
çará a ser implementado no segundo semestre deste ano 
com duas soluções: uma de gerenciamento de energia e a 
outra em quiosques digitais de serviços na cidade.

The company was responsible for deploying an 
advanced traffic management system based on the 
Internet of Things to assist the city of Mississauga, 
Ontario, in its project to become a Smart City. The 
system uses technology to monitor real-time problems 
such as accidents or construction sites, promotes changes 
in traffic flow and traffic signals, to make traffic flow 
better and to speed up the passage of services such as 
ambulances and fire engines.

“The Internet of Things allows us to collect data from 
sensors and cameras, which are used to accelerate service 
delivery”, said Mississauga CIO, Shawn Slack. “Currently 
almost all the equipment that the city buys has the ability 
to connect to a wireless network.”

IoT is one of the technologies that is at the heart of 
Smart Cities projects, the smart cities that flourish around 
the world and, more intensely, in Canada, home to several 
of them. In addition to Mississauga, the neighboring 
town of Kingston is another that has a recent project in 
the area. In February of this year, it announced a Public-
Private Partnership (PPP) with the company Bell for 
a series of applications connected to IoT. The pilot will 
be implemented in the second half of this year with two 
solutions: a power management one and the other at 
digital service kiosks in the city.

It is also worth remembering the innovations of 
Toronto in this area. One of the most recent is the 

A intenção é oferecer 
ambiente fértil 
para pesquisa, 

desenvolvimento e 
implementação das 

inovações.
The intention is 
to offer fertile 

environment 
for research, 

development and 
implementation of 

innovations
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Vale lembrar ainda as inova-
ções de Toronto nessa área. Uma 
das mais recentes é o projeto 
SideWalks Toronto, que preten-
de revitalizar a região portuária. 
A Waterfront Toronto, organi-
zação que administra a área do 
porto, e a empresa SideWalks 
Labs, do grupo Alphabets, vão 
implementar tecnologias para 
um desenvolvimento humano 
sustentável, conectado e focado 
nas pessoas. A intenção é testar 
novas tecnologias que depois 
possam ser replicadas em larga 
escala mundialmente.

Tecnologia 5G
Para suportar todo esse aumen-

to do fluxo de dados que a IoT 
trará – seja pelas conexões das 
smart cities, seja por produtos – 
serão necessários investimentos 
na infraestrutura de telecomuni-
cações e também nesse quesito o 
Canadá tem se destacado. O go-
verno do país, juntamente com 
os das províncias de Ontário e 
Quebec, divulgou a primeira 
PPP para impulsionar a econo-
mia por meio da tecnologia 5G.

O projeto ENCQOR (da si-
gla em inglês para Evolução de 
Serviços em Rede através de um 
Corredor em Quebec e Ontário 
para Pesquisa e Inovação) deve 
receber investimentos de C$ 400 
milhões em um período de cin-
co anos. Metade desse valor 
virá de um pool das empresas 
Ericsson, Ciena Canadá, Thales 
Canadá, IBM Canadá e CGI, e o 
resto será dividido entre os go-
vernos envolvidos. 

O setor de tecnologia da in-
formação e comunicações (TIC) 

Toronto SideWalks project, 
which aims to revitalize the port 
region. Waterfront Toronto, the 
organization that manages the 
port area, and Alphabets Group’s 
SideWalks Labs, will implement 
on-the-ground technologies for 
sustainable, connected, people-
centered human development. The 
intention is to test new technologies 
that can then be replicated on a 
large scale worldwide.

5G Technology – In order to 
support all of this increase in 
data flow that IoT will bring – 
whether through Smart Cities 
connections or through products – 
investments in telecommunications 
infrastructure will be required, 
and in this respect, Canada has 
also stood out. The country’s 
government, along with those in the 
provinces of Ontario and Quebec, 
issued the first PPP to boost the 
economy through 5G technology.

The project called ENCQOR 
(Evolution of Networked Services 
through a Corridor in Quebec 
and Ontario for Research and 
Innovation) is expected to receive 
investments of C$ 400 million 
over a five-year period. Half of this 
figure will come from a pool of the 
companies Ericsson, Ciena Canada, 
Thales Canada, IBM Canada and 
CGI, and the rest will be divided 
among the governments involved. 

The information and 
communications technology (ICT) 
sector accounted for C$ 76 billion 
of the Canadian Gross Domestic 
Product (GDP) last year. 

“This initiative to support 5G’s 
development will help capitalize on 
our vast potential for high-speed 

BNDES PATROCINA IOT 
BNDES SpoNSorS IoT

No Brasil, a importância da pesquisa e do desen-
volvimento de soluções de Internet das Coisas 
(IoT) também já começou a chamar a atenção do 
governo. O Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) lançou em junho um 
edital de R$ 20 milhões para financiar projetos 
pilotos nessa tecnologia.
A linha de crédito não reembolsável é para consór-
cios de instituições de ensino e pesquisa interessa-
das em desenvolver soluções em áreas prioritárias 
para as cidades (mobilidade, segurança pública, 
eficiência energética e saneamento), a saúde 
(monitoramento contínuo de doenças crônicas, 
prevenção de epidemias, etc.), ou o campo (uso 
eficiente de recursos naturais, insumos, segurança 
sanitária).
A ideia é fomentar o desenvolvimento tecnológico 
com vistas ao futuro. O período de inscrição dos 
projetos vai até agosto e as primeiras contratações 
deverão ocorrer a partir de setembro.

In Brazil, the importance of research and development of 
Internet solutions of Things (IoT) has also begun to draw 
the attention of the government. The National Bank for 
Economic and Social Development (BNDES) launched in 
June a notice of R$ 20 million to finance pilot projects in 
this technology.
The non-reimbursable credit line is for consortia of 
educational and research institutions interested in 
developing solutions in priority areas for cities (mobility, 
public safety, energy efficiency and sanitation), health 
(continuous monitoring of chronic diseases, prevention 
of epidemics, etc.), or rural (efficient use of natural 
resources, inputs, health security).
The idea is to foster technological development for the fu-
ture. The project registration period runs until August and 
the first signings are expected to occur from September.
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respondeu por C$ 76 bilhões do Produto Interno 
Bruto (PIB) canadense no ano passado. 

“Apoiar o desenvolvimento do 5G ajudará a capitali-
zar nosso vasto potencial da tecnologia de comunica-
ções de alta velocidade para expandir horizontes, ace-
lerar a inovação e transformar a maneira como todos 
nós vivemos e fazemos negócios”, afirmou o ministro de 
Pesquisa, Inovação e Ciência de Ontário, Reza Moridi. 

De acordo com um relatório global da Ericsson, a Amé-
rica do Norte está saindo na frente no mundo na implan-
tação das redes móveis de 5G. A tecnologia já deve estar 
disponível para a população pelas operadoras móveis en-
tre o final deste ano e meados de 2019. Globalmente, a 
implantação do 5G é esperada a partir de 2020. O estudo 
informa que as conexões de IoT celular quase dobraram 
desde novembro do ano passado. Com o avanço do 5G, a 
estimativa agora é de que alcancem 3,5 bilhões até 2023. 

O Canadá sairá na frente. Somado ao conhecido bai-
xo custo de operação no país em comparação às outras 
nações do G7 e à excelente infraestrutura, o governo 
atua como um verdadeiro parceiro dos negócios, com 
a oferta de incentivos. São vários programas disponí-
veis, como o Industrial Research Assistance Program 
(IRAP), que presta serviços de aconselhamento técni-
co e suporte financeiro para pequenas e médias em-
presas engajadas com inovação tecnológica. ■

communications technology to expand horizons, accelerate 
innovation and transform the way we all live and do 
business”, said Minister of Research, Innovation and 
Science of Ontario, Reza Moridi.

According to a global report from Ericsson, North 
America is leading the way in the world in the deployment 
of 5G mobile networks. The technology should already 
be available to the population by mobile operators 
between the end of this year and mid-2019. Overall, 5G 
deployment is expected from 2020. The study reports 
that cellular IoT connections have nearly doubled since 
November of last year. With the advance of the 5G, the 
estimate now is that they reach 3.5 billion by 2023. 

Canada will come out ahead. Coupled with the 
country’s well-known low operating cost compared to 
other G7 nations and the excellent infrastructure, the 
government acts as a true business partner by offering 
incentives. Several programs are available, such as 
the Industrial Research Assistance Program (IRAP), 
which provides technical advisory services and financial 
support to small and medium-sized companies engaged 
in technological innovation. ■

Estima-se que o tráfego de dados móveis registrará um aumento 
de sete vezes entre 2016 e 2021. It is estimated that mobile data 
traffic will see a seven-fold increase between 2016 and 2021
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Tenez bien dans la mémoire cette sigle: IoT, 
Internet of Things (l’Internet des choses). 
D’après les spécialistes, c’est le futur de 
la technologia dans le monde, et  devrait 

controler les objets les plus divers dans les prochaines 
années. Selon le Gartner Group, ce seront 25 milliards 
de dispositifs connectés dans la planète à l’horizon 
2015. Et le berceau du développement de plusieurs 
d’eux pourra être le Canada, qui attire de plus en plus 
d’entreprises et d’investissement sur ce secteur.

Le marché canadien de l’IoT a grandi plus du 
duble les cinq dernières années, avec une progression 
annuelle toujours au dessus des deux chiffres. Sur le 
rapport de Canadian Internet of Things Ecosystem 
and Trends, The International Data Corporation 
(IDC) a detecté un saut de C$ 2,9 milliard en 2013 
à C$ 6.5 milliards cette année, dans les 36 secteurs 
de l’IoT suivis par l’institut. L’étude IDC montre que 
les dispositifs connectés ont dépassé les 28 millions 
d’unités en 3013 vers 114 millions cette année.

Plusieurs villes du pays sont en train de devenir 
des clusters des technologies de la réalité vertuelle et 
des dispositifs wearable (éléments utilisés tel que des 
montres, chaissures ou vêtements connectés). Parmi 
ces villes, entre autres, Montréal, Toronto, Calgary 
et Vancouver abritent des sociétés comme OmSignal, 
Hexoskin, Heddoco, Bionym, InteraXon, Felix & Paul 
Studios et Occupied VR.

À Calgary, par exemple, Pure Technologies a créé 
un système de senseurs de fibre optique qui signale la 
décrépitude des tuyauteries industrielles. A Toronto, 
Awasense utilise un système sûr de senseurs sans fil 
et une base de données analytiques afin de fournir 
l’intelligence des risques  sur des tronçons du réseau 
de distribution électique en temps réel. À Montréal, la 
startup Hexoskin fabrique des habits biométriques.

Smart Cities – Outre les startups, quelques unes des 
plus grandes sociétés du monde dans le secteur de la 
technologie ont aussi choisi le Canada comme base 
de leurs recherches et développements en IoT, dont le 
géant d’origine nord-américaine Cisco, qui a un centre 
d’inovation à Toronto.

La société a été la responsable de la mise en place 
d’un système pour gérer le traffic avancé appuié 
sur l’Internet des Choses afin d’auxilier la ville de 
Mississauga, dans le Ontario, en son projet de devenir 
une smart-city. Le système utilise la technologie pour 
controler en temps réel des problèmes tels que des 
accidents ou travaux, fait des altérations sur le flux 
des véhicules et des feux-rouges, afin de faire passer le 
traffic et donner ples d’agilité au passage des services 
comme des ambulances et des pompiers, par exemple.

« L’Internet des Choses nous permet de capter 
les données des senseurs et caméras pour accélérer 
la prestations des services », a dit le CIO de 
Missassauga, Shawn Slack. « à présent, presque tous 
les équipements qu’ achète la ville ont la capacité de 
se connecter à un réseau sans fil.»

IoT, c’est l’une des Technologies à l’essence des 
projets des smart-cities, les villes intelligentes qui 
fleurissent dans le monde entier, plus intensément au 
Canada, qui en abrite plusieurs. Après Mississauga, 
la ville voisine de Kingston, c’est un autre centre avec 
un projet récent dans la région. En février dernier, 
la ville a annoncé un Partenariat public-privé (PPP) 
avec la société Bell pour une série d’applications 

UNE RÉVOLUTION EN MARCHE
Comment le Canada est en train de 
devenir l’un des plus grands players 
mondiaux de l’inovation em IoT 
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Le marché canadien de l’IoT a grandi plus du duble les cinq dernières années

BNDES SPONSORISE L’IOT
Au Brésil, l’importance de la recherche et du 
développement de solutions par l’Internet des 
Choses (IoT) commence aussi à éveiller l’attention 
du gouvernement. La Banque Nationale du Dévelo-
ppement Éconimique et Social (BNDES) a lancé un 
édital de R$ 20 millions pour le financement des 
projets pilotes portant sur cette technologie.
Cette ligne de crédit non remboursable sera 
adressée à des consorciums formés par des insti-
tutions d’enseignement intéressées à développer 
des solutions dans des domaines prioritaires pour 
les villes (mobilité, sécurité publique, efficacité 
énergétique et assanissement), la santé (controle 
continu des maladies chroniques, prévention 
d’épidémies, etc...), ou pour la campagne (utili-
sation efficace des ressources naturelles, in puts, 
sécurité sanitaire)
L’idée, c’est d’appuyer le développement techno-
logique visant à l’avenir. La période d’inscription 
des projets doit finir au mois d’août, et les 
premières contratations devront se faire à partir 
du mois de septembre.

connectées à l’IoT. Le projet pilote 
commencera à être mis en oeuvre 
au second semestre de cette année, 
avec deux solutions : l’une de 
gérance de l’énergie et l’autre dans 
des kiosques numériques pour les 
services offerts par la ville.

Il faut rappeler encore les 
inovations faits à Toronto dans 
ce domaine. L’une des plus 
récentes, c’est le projet SideWalks 
Toronto, qui prétend revitaliser 
la région de son port. Waterfront 
Toronto, l’organisation qui 
administre la région du port 
et la société SideWalks Lab, du 
groupe Alphabets, vont mettre en 
oeuvre des technologies pour un 
développement humain durable, 
connecté et orienté vers les 
personnes. L’intention, c’est de 
tester de nouvelles technologies 
pouvant après être reproduites 
mondialement en plus  
grande échèle.

Technologie 5G – Afin de 
supporter toute cette croissance 
du flux des données qu’apportera IoT – soit par les 
connexions des smart-cities, soit par les produits – il 
faudra des investissements sur l’infrastructure des 
télécommunications. Et aussi sur ce point le Canada 
prend le devant. Le gouvernement du pays, avec ceux 
des provinces d’Ontario et de Québec, a lancé la 
première PPP pour donner de l’élan à l’économie au 
moyen de la technologie 5G.

Le projet nommé ENCQOR (sigle em anglais pour 
Évolution des services en réseau au moyen d’un Couloir 
à Québec et à Ontario pour la recherche et l’inovation) 
doit recevoir un investissement d’environ C$ 400 
millions dans une période de 5 ans. La moitié de cette 
valeur proviendra d’un pool formé par les sociétés 
Ericsson, Ciena Canada, Thales Canada, IBM Canada et 

CGI, le restant  étant partagé entre 
les gouvernements concernés. 

Le secteur de la technologie 
de l’information et de la 
communication (TIC) est 
responsable de C$ 76 milliards 
du PIB (Produit interne brut) du 
Canada, l’année dernière.

« Cet appui au développement du 
5G devra aider la capitalisation de 
notre large potentiel en technologie 
des communications de haute 
vitesse pour faire l’expansion de nos 
horizons, accélérer l’inovation et 
transformer la manière comme nous 
tous vivons et faison des affaires», a 
affirmé monsieur le ministre Reza 
Moridi,  de la Recherche, Inovation 
et Science à Ontario.

Selon un rapport global 
d’Ericsson, l’Amérique du Nord  
part la première pour l’implantation 
des réseaux mobiles de 5G. La 
technologie devrait être déjà mise 
à disposition de la population par 
les opératrices du mobile entre la 
fin de cette année et la moitié 2019. 
Globalement, l’implantation du 5G 

est attendue à partir de 2020. L’étude informe que les 
connexions IoT mobile ont presque doublé depuis le 
mois de novembre de l’année dernière. Avec le progrès 
du 5G, l’estimation maintenant, c’est d’arriver les 3,5 
milliards jusqu’à 2023.

Le Canada partira le premier.  Avec le bas coût  de 
l’opération dans le pays, par rapport à d’autres nations 
du G7, comme on le sait, et l’excellente infrastructure, 
le gouvernement agit comme un vrai partenaire 
des affaires, avec l’offre d’appuis. Il y a plusieurs 
programmes disponibles tels que l’Industrial Research 
Assistance Program (IRAP), qui prête des services de 
conseil technique et appui financier pour de petites 
et moyennes sociétés engagées dans l’inovation 
technologique. ■
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EM FOCO
IN FOCUS

Café brasileiro ganha espaço e apreciadores de paladar mais sofisticado no Canadá. 
Brazilian coffee gains space and more sophisticated taste buds in Canada

PERFEITO
BLEND

PERFECT BLEND 

por Sérgio Siscaro

O 
Canadá é atualmente um dos 
maiores importadores mundiais 
de café. No ano passado, foram 
quase 200 mil toneladas do grão 
não torrado e não descafeinado. 
O Brasil,  maior produtor e expor-

tador mundial, foi o segundo entre os fornecedores 
do produto ao Canadá, depois da Colômbia e à frente 
da Guatemala. As estatísticas da International Coffee 
Organization e da Euromonitor, por si sós, já mostram 
oportunidades de crescimento nos negócios, mas um 
olhar atento ao setor revela um espaço maior, e mais 
lucrativo, entre os blends mais sofisticados.  

De acordo com a Euromonitor, o mercado lo-
cal de bebidas quentes tem valorizado produtos 
premium, bem aceitos pelos consumidores. Entre 
2015 e 2016, o volume de vendas de café 
no mercado interno aumentou 
4%, atingindo 2,5 milhões de 
dólares canadenses – com pers-
pectivas de alcançar 3,6 milhões 
de dólares canadenses em 2021. 
Com a atual onda de valoriza-
ção de cafés artesanais e de ori-
gem única, destaca-se o consumo 
de orgânicos, descafeinados, com 
sabores exóticos ou produzidos 
de maneira sustentável.

C anada is currently one of the largest coffee 
importers in the world. Last year, almost 
200,000 tons of unroasted and non-

decaffeinated coffee beans were imported. Brazil, the 
world’s largest producer and exporter, was the second 
largest supplier of the product to Canada, after 
Colombia and ahead of Guatemala. Statistics from the 
International Coffee Organization and Euromonitor 
alone are showing growth opportunities in business, 
but a closer look at the industry reveals a larger, more 
profitable space among the most sophisticated blends.

According to Euromonitor, the local hot drink 
market has valued premium products, well accepted by 
consumers. Between 2015 and 2016 domestic coffee sales 
volume increased by 4%, reaching 2.5 million Canadian 
dollars – with prospects of reaching 3.6 million Canadian 
dollars by 2021. With the current wave of appreciation 

of artisanal coffee of unique origin, what 
stands out is the consumption of organic, 
decaffeinated coffee, coffee with exotic flavors 
or produced in a sustainable way.

This market is promising for Brazil. 
According to data from the Brazilian Export 

and Investment Promotion Agency (ApexBrasil), 
in 2017, sales to Canada of unroasted and 
non-decaffeinated coffee beans ranked fourth on 
the export list to that country, with US $ 115.8 
million, a decrease of 6.77% in value compared 
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Esse mercado é promissor para o 
Brasil. Pelos dados da Agência Bra-
sileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (ApexBrasil), 
em 2017, as vendas ao Canadá do 
grão não torrado e não descafeina-
do ocuparam a quarta posição na 
pauta de exportações àquele país, 
com US$ 115,8 milhões, uma queda 
de 6,77% na comparação com valo-
res do ano anterior. Em 13º lugar, 
porém, vieram as vendas de café 
solúvel, que somaram US$ 21,49 
milhões, um aumento de 27,62% 
sobre 2016. O diferente desempe-
nho mostra que, se o primeiro é 
mais sensível aos efeitos do “custo 
Brasil” e perde competitividade, o 
segundo, de maior valor agregado, 
tem sido cada vez mais aceito no 
mercado canadense.

Paladar renovado
André Dalben, sócio da Orange 

Brown Import and Export, instala-
da em Toronto (Ontário), aponta 
as oportunidades oferecidas pelo 
Canadá: “Existem dois mercados 
mais fortes: o de café commodity, de grandes vo-
lumes, margens mais apertadas e maior risco pela 
volatilidade do dólar e das cotações internacionais; 
e o de cafés especiais, de volumes bem menores e 
menos volatilidade nos preços”. 

Segundo ele, esse mercado mais seletivo concentra 

to the previous year. In the 13th place, 
however, came the sales of soluble coffee, 
which totaled US$ 21.49 million, 
an increase of 27.62% in relation to 
2016. The different performance shows 
that if the former is more sensitive to 
the effects of “Brazil cost” and loses 
competitiveness, the second, with higher 
added value, has been increasingly 
accepted in the Canadian market.

Renewed taste
André Dalben, a partner at 

Orange Brown Import and Export, 
based in Toronto, Ontario, points 
to opportunities offered by Canada. 
“There are two stronger markets: 
commodity coffee, of large volumes, 
tighter margins and greater risk from 
dollar volatility and international 
prices; and that of specialty coffees, 
with much smaller volumes and less 
volatility in prices.”

According to him, this more seletive 
market concentrates great chances of 
competition to the Brazilian producers. 
Importers are mostly small but 
demanding companies – especially with 

regard to the level of product information.
If in the past the consumer viewed Brazilian coffee 

as being of inferior quality, today the picture seems to 
be changing. “This view still exists, but I perceive that 
we are getting the consumer to know our coffee better 
and give us more credit for a high quality product”, 
says Dalben, adding that his company carries out three 
product import operations per year. 

Trend
The Brazilian grain has increased its presence in the 
Canadian market. “Increasingly, espresso blends are 

incorporating Brazilian coffee”, said Ramzi Yanis, 
co-founder of Hale Coffee. The company, which 

markets specialty coffees in Canada, is 

Rumo ao Canadá 
Heading to Canada 

A CCBC realizará, na segunda quinzena de setembro, 
mais uma missão comercial de produtores e 
exportadores brasileiros de café ao Canadá. Será a 
sexta edição de um projeto de aproximação bilateral 
iniciado em 2014 e que vem trazendo resultados 
expressivos. Entre os dias 21 e 27/9, a comitiva fará 
visitas técnicas, cupping e terá contato com potenciais  
parceiros e compradores canadenses. A missão ainda 
inclui a presença no mais importante evento do 
setor no país, o Canadian Coffee and Tea Show, que 
acontece em Toronto (Ontário) nos dias 23 e 24.
➡Mais informações e inscrições  
pelo e-mail comercial@ccbc.org.br

The CCBC will hold another commercial mission of 
Brazilian coffee producers and exporters to Canada, 
in the second half of September. It will be the sixth 
edition of a bilateral approach project initiated in 2014 
and that has been bringing significant results. From 
September 21 to 27, the delegation will make technical 
visits, cupping and meetings with potential Canadian 
partners and buyers. The mission also includes attending 
the most important industry event in the country, 
the Canadian Coffee and Tea Show, held in Toronto 
(Ontario) on 23 and 24.
➡ More information and registration  
by email comercial@ccbc.org.br
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EM FOCO
IN FOCUS

Mercado premium concentra grandes oportunidades de negócios aos produtores 
brasileiros. Premium market concentrates great opportunities of business to the Brazilian producers

grandes chances de negócios aos produtores brasilei-
ros. Os importadores são, na sua maioria, empresas 
pequenas, mas exigentes, especialmente no que se 
refere ao nível de informação sobre o produto. 

Se no passado o consumidor via o café brasileiro 
como sendo de qualidade inferior, hoje o quadro 
parece estar mudando. “Essa visão ainda existe, mas 
percebo que estamos conseguindo que o consumidor 
conheça melhor nosso café e nos dê mais crédito por 
um produto de alta qualidade”, diz Dalben, acrescen-
tando que sua empresa realiza três operações de im-
portação do produto por ano. 

Tendência
O grão brasileiro tem elevado sua presença no 

mercado canadense. “Cada vez mais, os blends 
de espresso estão incorporando o café brasileiro”, 
afirma Ramzi Yanis, cofundador da Hale Coffee. 
A empresa, que comercializa cafés especiais no 
Canadá, aposta na continuidade dessa tendência. 
“Posso dizer, a partir de minha experiência dos 
últimos cinco anos, que definitivamente haverá 
um aumento na demanda pelo grão brasileiro”, 
complementa Yanis.

Essa percepção é compartilhada por Elvis Vilhena 
Faleiros, presidente da  Cocapil, cooperativa que 
reúne produtores de café de Ibiraci (MG). “O pro-
duto brasileiro acrescenta sabor ao blend consumi-
do pelos canadenses – como no caso do espresso, que 
fica mais encorpado”, diz. 

A Cocapil registrou, no final do ano passado, o em-

betting on the continuity of this trend. “I can say, from my 
experience of the last five years, that there will definitely be 
an increase in demand for the Brazilian grain”, adds Yanis.

This perception is shared by Elvis Vilhena Faleiros, 
president of Cocapil, a cooperative that brings together coffee 
producers from Ibiraci (MG). “The Brazilian product adds 
flavor to the blend consumed by Canadians – as in the case 
of espresso, which is more full-bodied”, he says.

Grão brasileiro tem elevado a presença no mercado canadense. 
Brazilian grain has increased presence in the Canadian market
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Top 5: exporTadores de café ao canadá* / Top 5: coffee exporTers To canada*

Volume (ton) 
Volume (ton)

Valor (CaD milhões)
Value (CaD million)

1. Colômbia / Colombia 64.825,79 295,37

2. brasil / brazil 47.881,08 186,09

3. Guatemala / Guatemala 24.994,19 124,39

4. Peru / Peru 12.431,45 60,42

5. honDuras / HonDuras 11.494,24 54,02

total Das imPortações
total imPorts

199.575,46 917,93

barque de dois contêineres ao Canadá, o que corres-
ponde a 640 sacas de 60 kg cada. “Os compradores 
disseram que o produto foi muito bem aceito por lá 
e já repetiram a encomenda. Neste mês de junho se-
guem mais dois contêineres”, revela. 

Desafio
Com mercado receptivo e em expansão, o único 

empecilho fica mesmo por conta do “custo Brasil”, 
que ainda é visto pelos empresários como um obs-
táculo a ser considerado. “O preço do transporte 
interno no Brasil ficou mais caro do que o do trans-
porte internacional, o que acaba elevando o nosso 
custo”, aponta o importador André Dalben. Para 
ele, é necessário ainda um trabalho comercial in-
tenso para divulgar a qualidade do café brasileiro e, 
assim, competir de forma mais forte com o produto 
de países como Colômbia e Equador. As missões da 
CCBC facilitam o processo ao orientar os produto-
res e exportadores para destacar as vantagens do 
grão brasileiro e, assim, aprimorar as negociações. ■

➡ Para saber mais:
Conheça outras informações sobre o mercado no 
estudo Quick Market Facts Café, produzido pela 
CCBC, disponível no QR Code ao lado.

At the end of last year, Cocapil recorded the shipment of 
two containers to Canada, which corresponds to 640 bags 
of 60 kilos each. “The buyers said that the product was very 
well accepted there, and have already repeated the order. 
This month of June, there are two more containers”, reveals. 

Challenge
With the receptive and expanding market, the only 

barrier is due to the “Brazil cost”, which is still seen by 
businessmen as an obstacle to be taken into account. “The 
price of domestic transport in Brazil was more expensive 
than that of international transport, which ends up 
increasing our cost”, says importer André Dalben. For 

him, intense commercial work is still needed 
to promote the quality of Brazilian coffee 
and, thus, compete more strongly with the 
products of countries like Colombia and 
Ecuador. The CCBC missions facilitate the 
process by guiding producers and exporters 
to highlight the advantages of the Brazilian 
grain and, thus, improve the negotiations. ■

➡ To learn more:
See other informations about the market in the 
Coffee Quick Market Facts study, produced by 
CCBC, available in the QR Code above. 

*Considera as vendas de café não torrado em grão, não descafeinado, em 2017. 
Fonte: Statistics Canada.* Considers sales of non-roasted, non-decaffeinated coffee beans 
in 2017. Source: Statistics Canada.

O consumo per capita
anual de café no Canadá atingiu

3,4 kg
em 2016, de acordo 

com a consultoria Euromonitor.

Annual per capita coffee consumption
in Canada reached

3.4 kg
in 2016, according 

to the consultancy Euromonitor.



CULTURAL MOSAIC
MOSAICOCULTURAL

Brasil – Canadá | 35 34 | 

Festival de jazz organizado pela CCBC revela músicos 
brasileiros dedicados ao gênero Jazz Festival organized  

by the CCBC reveals Brazilian musicians dedicated to the genre

Marcelo Couto

NOVOS  
TALENTOS 

DA MÚSICA

NEW MUSIC 
TALENTS
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I t ends in August 13 the popular vote, which 
together with the technical jury, will define the top 
five bands among the 12 semifinalists of the CCBC 

Jazz Fest, the CCBC-sponsored jazz festival. On September 
30th, the selected ones will perform in a concert in which 
the great winner will be chosen, contemplated with a trip 
to Canada. The five bands will also participate in a CD 
celebrating the festival. 

“The purpose of the competition is to reveal new music 
talents and, at the same time, to bring Brazil and Canada 
closer through culture, in this case jazz”, says Paulo 
de Castro Reis, director of Institutional Relations and 
Business at the CCBC. He recalls that jazz is one of the 
favorite styles in Canada and that several cities hold events 
dedicated to the genre, highlighting the renowned Montreal 
International Jazz Festival, held annually in July, with 
wide repercussions inside and outside the country.

Castro Reis states that, since the conception of the 
CCBC Jazz Fest, there was a concern to create a space for 
Brazilian artists to express themselves freely, exploring 
authorial versatility as an interpreter or instrumentalist. 
The musicians responded very positively, as the numbers 
show: in all, 125 bands from 11 Brazilian states registered 
for the competition selections.

In the first phase, started in April, the jury selected 12 

125 
bandas inscritas
bands registered

T
ermina em 13 de agosto a votação 
popular que, juntamente com o 
júri técnico, definirá as cinco me-
lhores bandas entre as 12 semifi-
nalistas do CCBC Jazz Fest, o festi-
val de jazz promovido pela CCBC. 

Em 30 de setembro, as selecionadas se apresen-
tam em um show no qual será escolhida a gran-
de vencedora, contemplada com uma viagem ao 
Canadá. As cinco bandas também participarão 
de um CD comemorativo do festival. 

“A proposta da competição é revelar novos talentos 
da música e, ao mesmo tempo, aproximar Brasil e 
Canadá por meio da cultura, no caso, o jazz”, destaca 
Paulo de Castro Reis, diretor de Relações Institucio-
nais e Negócios da CCBC. Ele lembra que o jazz é 
um dos estilos prediletos no Canadá e que diversas 
cidades realizam eventos dedicados ao gênero, com 
destaque para o consagrado Festival Internacional 
de Jazz de Montreal, realizado anualmente em ju-
lho, com ampla repercussão dentro e fora do país. 

Castro Reis afirma que, desde a concepção do 
CCBC Jazz Fest, houve a preocupação de criar 
um espaço para que os artistas brasileiros pudes-
sem se expressar livremente, explorando a ver-
satilidade autoral, como intérprete ou 
instrumentista. Os músicos respon-
deram muito positivamente, como 
demostram os números: ao 
todo, 125 bandas de 11 estados 
brasileiros se inscreveram para 
as seletivas da competição.

Na primeira fase, iniciada 
em abril, foram selecionados 
12 semifinalistas, que seguiram 
adiante no concurso. Da segunda 
etapa, a ser encerrada em agosto, 
saem as cinco melhores bandas, sendo 
quatro escolhidas pela comissão julgadora e uma 
por voto popular.

Time de primeira
Para a direção artística do CCBC Jazz Fest foi 

escalado o músico e compositor canadense Alvise 
Migotto. Mestre pela Manhattan School of Music, 
ele é empreendedor cultural e engenheiro de áu-
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Caracterizado por improviso, vitalidade rítmi-
ca e expressividade emocional, o jazz surgiu 

no ambiente sociomusical de Nova Orleans 
(EUA) no início do século 20 e ganhou 
o mundo. No Canadá, as primeiras 
gravações datam de 1917 e, ao longo 

de seus cem anos no país, o gênero con-
quistou espaço crescente. Quatro músicos 
canadenses abraçaram decisivamente o 
jazz e se tornaram ícones do gênero. Os-

car Peterson é reconhecido como um dos maiores 
pianistas de jazz de todos os tempos. Paul Bley foi 
figura marcante no movimento do free jazz nos 

anos 1960, e seus trios se tornaram modelo para o 
mundo. O trompetista Kenny Wheeler desenvolveu um 

estilo de composição diferenciado, sendo a abordagem 
lírica de seu instrumento amplamente imitada. Embora 

inicialmente conhecida como pianista de jazz, 
Diana Krall levou o seu trabalho para um 
grande público e esteve entre as vocalistas 
de maior sucesso de todos os gêneros 

musicais no início dos anos 2000.
Artistas como Ed Bickert, Sonny Greenwich, Claude 
Ranger, Fred Stone e Nelson Symonds, Barry Elmes, 

Al Henderson, Jean Derome, Brad Turner e Phil Nimmons 
também conquistaram no país projeção similar à de 

admirados músicos internacionais. 
Nos dias atuais, a tradição se mantém viva, como 

demonstra o público que lota os eventos organi-
zados em diversas regiões do Canadá. Somente 
a mais recente edição do Festival Internacional 
de Montreal reuniu mais de 2 milhões de par-
ticipantes entre 28 de junho e 2 de julho deste 
ano, segundo o levantamento oficial. Desde 
2004, o evento consta no Guinness Book como o 
maior do gênero em todo o mundo.

Characterized by improvisation, rhythmic vitality and 
emotional expressiveness, jazz emerged in the socio-musical 

environment of New Orleans (USA) in the early 20th century and 
conquered the world. In Canada, the earliest recordings date back to 1917, and over the course of its one hundred years in the country, the genre has gained increasing ground. 
Four Canadian musicians decisively embraced jazz and became icons of the genre. Oscar Peterson is recognized as one of the greatest jazz pianists of all time. Paul Bley was a 
striking figure in the free jazz movement in the 1960s, and his trios became a model for the world. Trumpeter Kenny Wheeler has developed a distinctive compositional style, 
with the lyrical approach of his instrument widely imitated. Although initially known as a jazz pianist, Diana Krall took her work to a large audience and was among the most 
successful vocalists of all musical genres in the early 2000s. Artists such as Ed Bickert, Sonny Greenwich, Claude Ranger, Fred Stone and Nelson Symonds, Barry Elmes, Al Hen-
derson, Jean Derome, Brad Turner and Phil Nimmons also won a similar international projection in the country. Nowadays, the tradition is kept alive as shown by the audience 
that packs events organized in various regions of Canada. Only the most recent edition of the Montreal International Festival gathered more than 2 million participants from June 
28 to July 2 of this year, according to the official survey. Since 2004, the event is listed in the Guinness Book as the largest of its kind worldwide.

JAZZ NO CANADÁ 
Jazz in Canada
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dio. Foi o responsável pela vinda ao Brasil de ar-
tistas como Oscar Peterson, the Canadian Brass, 
Hubert Käppel e David Russell.

O júri técnico ainda é composto de Alexandre 
Hovoruski, um dos mais respeitados diretores ar-
tísticos brasileiros, atualmente dedicado à Rádio 
Nova Brasil FM; Bianca Gismonti, pianista e com-
positora brasileira integrante do Duo Gisbranco 
(duo de pianos com Claudia Castelo Branco); 
Edgard Radesca, produtor musical e fundador do 
Bourbon Street Music Club, um dos mais impor-
tantes clubes musicais da América Latina; Fabio 
Tagliaferri, violista, violonista, compositor, arran-
jador e produtor musical; Roberto Menescal, com-
positor, violonista, arranjador e produtor musical; 
e Walmir Gil, um dos ícones do trompete no Brasil 
e cofundador da Banda Mantiqueira.

Esse primeiro CCBC Jazz Fest integra as come-
morações dos 45 anos da CCBC, idealizadora e 
organizadora da iniciativa, que tem patrocínio da 
Air Canada, parceria com a Rádio Nova Brasil FM 
e Bourbon Street, produção da Fare Arte e apoios 
de Tupi or not Tupi, Jazz B e Jazz nos Fundos. ■

candidates, who went ahead in the contest. The second stage, 
to be closed in August, will define the five best bands, four 
chosen by the judging committee and one by popular vote.

Quality Team 
For the artistic direction of the CCBC Jazz Fest the 

Canadian musician and composer Alvise Migotto 
was called. With a Master’s Degree awarded by the 
Manhattan School of Music, he is a cultural entrepreneur 
and audio engineer. He was responsible for the coming to 
Brazil of artists like Oscar Peterson, the Canadian Brass, 
Hubert Käppel and David Russell.

The technical jury is still composed of Alexandre 
Hovoruski, one of the most respected Brazilian artistic 
directors, currently dedicated to Radio Nova Brasil FM; 
Bianca Gismonti, Brazilian pianist and composer member 
of Duo Gisbranco (duo of piano=s with Claudia Castelo 
Branco); Edgard Radesca, music producer and founder 
of Bourbon Street Music Club, one of the most important 
musical clubs in Latin America; Fabio Tagliaferri, violist, 
guitarist, composer, arranger and music producer; Roberto 
Menescal, composer, guitarist, arranger and music 
producer; and Walmir Gil, one of the icons of the trumpet in 
Brazil and co-founder of Banda Mantiqueira.

This first CCBC Jazz Fest is part of the CCBC’s 45th 
anniversary celebrations, idealizer and organizer of the 
initiative, sponsored by Air Canada, a partnership with Radio 
Nova Brasil FM and Bourbon Street, production of Fare Arte 
and support of Tupi or not Tupi, Jazz B e Jazz nos Fundos. ■

Esse primeiro CCBC Jazz Fest integra as comemorações dos 
45 anos da CCBC, idealizadora e organizadora da iniciativa. 
This first CCBC Jazz Fest is part of the CCBC’s 45th anniversary 
celebrations, idealizer and organizer of the initiative
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COMPRAS COM 
JEITO DE BRASIL

por Danielle Souza

Canadenses podem estranhar alguns 
hábitos de consumo brasileiros 
Canadians may be surprised by  
some Brazilian consumption habits

BRAZILIAN STYLE 
SHOPPING 
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B razil is a very peculiar country when it comes 
to consumption. Payment habits, differences in 
lifestyle, buying criteria between regions and the 

impact of popular festivals are just some of the examples 
that make Brazil unique and difficult for many foreigners 
to understand. The huge market of more than 200 million 
people, however, can be extremely promising for investors 
and entrepreneurs who aim to overcome these challenges.

An important point to note, according to experts, is the 
so-called installment culture, which is very present from north 
to south of the country. According to Luiz Cláudio Dias de 
Melo, the managing partner of 360 Varejo Consultores e 
Associados, only in Brazil it is possible to pay with a payment 
slip, which ends up facilitating the consumption of people who 
do not have a credit card or have their credit compromised.

The modality is an important means of access to various 
types of products by the portion of the low-income population, 
which, in the case of Brazil, is a considerable share. “The 
culture of payment in installments makes consumption fit 

O 
Brasil é um país muito peculiar 
quando se trata de consumo. Hábi-
tos de pagamento, diferenças no es-
tilo de vida, nos critérios de compra 
entre as regiões e o impacto de fes-
tas populares são apenas alguns dos 

exemplos que tornam o Brasil único e difícil de entender 
para muitos estrangeiros. O enorme mercado, de mais 
de 200 milhões de habitantes, no entanto, pode ser extre-
mamente promissor para os investidores e empreendedo-
res que se proponham a superar esses desafios.

Um ponto importante a ser observado, segundo os 
especialistas, é a chamada cultura do parcelamento, 
muito presente de norte a sul do País. Segundo Luiz 
Cláudio Dias de Melo, sócio-diretor da 360 Varejo 
Consultores e Associados, só no Brasil existe a possibi-
lidade de pagamento via boleto, o que acaba facilitan-
do o consumo de pessoas que não possuem cartão de 
crédito ou estejam com o seu crédito comprometido. 
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A modalidade é um importante meio de acesso a vá-
rios tipos de produtos pela parcela da população de bai-
xa renda, que, no caso do Brasil, é uma fatia considerá-
vel. “A cultura do crediário faz o consumo caber dentro 
do orçamento. Nos mercados com população de renda 
mais elevada dos Estados Unidos e da Europa, o cartão 
de crédito só é utilizado para pagamentos à vista”, afir-
ma Melo. Os financiamentos são o meio para adquirir 
bens como casas e carros, mas não para itens como rou-
pas e eletroeletrônicos, como ocorre no caso brasileiro.

Outro quesito a ser considerado em relação ao preço e 
pagamento das mercadorias é a composição de tributos. 
No Brasil, o preço já é anunciado com o imposto embuti-
do, diferentemente de outros países, como Canadá e EUA.

Torcedor nas compras
A importância econômica de algumas datas é mais 

um ponto de atenção. Feriados nacionais, regionais, 
alguns eventos culturais, religiosos e esportivos são 

within budget. In markets with higher income populations in 
the United States and Europe, credit cards are only used for 
cash payments”, says Melo. Financing is the means to acquire 
goods such as houses and cars, but not for items such as 
clothing and electronics, as in the Brazilian case.

Another aspect to be considered in relation to the price and 
payment of the goods is the composition of taxes. In Brazil, 
the price is already announced with the tax included, unlike 
other countries like Canada and the USA.

Supporters shopping 
The economic importance of some dates is another point 

of attention. National, regional holidays, some cultural, 
religious and sporting events are key to understanding the 
national consumer identity. Carnival in almost all the 
country, June festivals in the Northeast, Círio de Nazaré 
in Belém do Pará, Oktoberfest in Blumenau (Santa 
Catarina). There are many examples.

The most current of them is the Soccer World Cup. The 
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fundamentais para a compreensão da identidade de 
consumo nacional. São muitos os exemplos, como o 
Carnaval em quase todo o país, festas juninas no Nor-
deste, Círio de Nazaré, em Belém do Pará, e Oktober-
fest, em Blumenau (Santa Catarina).  

Para Angelica Salado, analista sênior de pesquisa 
da Euromonitor International, o fenômeno da Copa 
na economia brasileira, por exemplo, fornece insights 
sobre como analisar o mercado, usando como referên-
cia o ramo de bebidas. Segundo ela, durante o evento, 
os estrangeiros que pretendem investir ou já investem 
no Brasil precisam levar em conta o sentimento de pa-
triotismo alavancado pelo campeonato, que beneficia 
produtos nacionais e aqueles que reforçam imagem do 
amor pelo Brasil e pelo futebol. 

Deve-se destacar, ainda, o impacto motivador – ou 
não – do desempenho da equipe brasileira no torneio. 
O sucesso impacta na autoestima nacional, com efeitos 
também na economia, tanto real quanto virtual.

Brazilian games in the Russian Cup in these months of 
June and July should deeply interfere in the dynamics of 
sales. “The fact that the World Cup makes the Country 
stop harms some sectors of the economy. At the same time, 
this is extremely profitable for other segments, such as meat 
and electronics”, exemplifies Melo.

For Angelica Salado, senior research analyst at 
Euromonitor International, the World Cup phenomenon 
in the Brazilian economy provides insights on how to 
analyze the market, using the beverage industry as an 
example. According to her, during the global event, 
foreigners who intend to invest or already invest in Brazil 
need to take into account the sense of patriotism triggered 
by the championship, which benefits national products and 
those that reinforce the image of love for Brazil and soccer.

It should also be noted the motivating impact – or not 
– of the Brazilian team’s performance in the tournament. 
Success impacts on national self-esteem, with effects also 
on the economy, both real and virtual.

Fenômeno da Copa na economia brasileira fornece insights sobre como analisar o mercado.  
World Cup phenomenon in the Brazilian economy provides insights on how to analyze the market
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The virtualization of consumer relations is a worldwide 
phenomenon, but there are still characteristics of the 
Brazilian in the online world that should be highlighted. 
Just as there are differences in relating on social media 
and popular networks – in Brazil, Facebook – also the 
preferences in shopping and the role of influencers change.

Who influences which type of purchase and through 
which channel this occurs are relevant information for those 
interested in entering the market. Questions such as safety, 
banking level of the population and logistics cannot be 
forgotten in Brazil.

The culture of virtual consumption also changes 
according to the social class and the region of the Country. 
Nevertheless, the expansion in the volume of purchases 
and types of products consumed is perceptible in a general 
way. According to the managing director of 360 Varejo, the 
Brazilians already accustomed to the online medium began 
to look for other categories of goods in this environment.

One of the important factors for the diffusion of this 
standard in Brazil is the omnichannel movement, which 
connects virtual to face-to-face, with online orders and 
withdrawal of the product at the physical store, for 
example. These consumers, the omnishoppers, are already 
eight out of ten virtual buyers in the country, according to 
study The Shopper Story 2017.  ■

A virtualização das relações de consumo é um fenô-
meno mundial, mas, ainda assim, há características do 
brasileiro no mundo on-line que devem ser destacadas. 
Da mesma forma como há diferenças na maneira de se 
relacionar nas mídias sociais e nas redes mais popula-
res – no Brasil, o Facebook –, também as preferências 
nas compras e o papel dos influenciadores mudam. 

Quem influencia qual tipo de compra e por meio de 
qual canal isso ocorre são informações relevantes para 
os interessados em entrar no mercado. Quesitos como 
segurança, nível de bancarização da população e logís-
tica não podem ser esquecidas no Brasil. 

A cultura de consumo virtual também muda de acor-
do com a classe social e a região do País. Ainda assim, 
a expansão no volume de compras e tipos de produtos 
consumidos é perceptível de maneira geral. De acor-
do com o sócio-diretor da 360 Varejo, os brasileiros já 
acostumados com o meio on-line passaram a procurar 
por outras categorias de mercadorias nesse ambiente. 

Um dos fatores importantes para a difusão desse pa-
drão no Brasil é o movimento omnichannel, que conecta 
o virtual ao presencial, com pedidos on-line e retirada do 
produto na loja física, por exemplo. Esses consumidores, 
os omnishoppers, já são oito de cada dez compradores vir-
tuais no País, segundo estudo The Shopper Story 2017. ■
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por Estela Cangerana

Planejamento, apoio certo e produto diferenciado foram a receita do sucesso da 
Cachaça Sebastiana no Canadá e de um caso de amor de seu sócio Carlos Mattos 
com o País Planning, right support and differentiated product were the recipe for Cachaça 
Sebastiana’s success in Canada and a love affair of its partner Carlos Mattos with the Country

PREMIUM
PREMIUM MARKET

MERCADO
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O 
produtor e sócio do alambique 
que fabrica a Cachaça Sebastia-
na, Carlos Alberto de Mattos, não 
tinha nenhum plano firme de ex-
portar para o Canadá até dois anos 
atrás, quando foi procurado por 

uma churrascaria de lá. A venda acabou não se concre-
tizando, mas abriu as portas para uma relação promis-
sora com o país. O Canadá deve se tornar em breve o 
principal mercado internacional da bebida. 

A churrascaria se interessou pela cachaça depois 
de conhecê-la em competições internacionais. A 
Sebastiana é reconhecida entre as cinco melhores ca-
chaças envelhecidas do Brasil e já recebeu 22 prêmios, 
16 deles internacionais e seis nacionais. Foi medalha 
de prata em dois dos mais respeitados concursos do 
setor, o International Spirits Challenge, de Londres, e 
o San Francisco World Spirits Competition.

A alta qualidade foi um diferencial importante para 
a entrada no mercado canadense. “O Canadá é um 
país que busca e valoriza muito a qualidade dos produ-
tos. Muito diferente dos Estados Unidos, em que exis-
te uma hostilização na questão preço versus qualidade. 
O canadense enxerga o valor e está disposto a pagar 
por ele”, afirma Mattos.

Processo
Segundo o produtor, a etapa mais difícil foi obter as 

autorizações para comercializar a cachaça no Canadá, já 
que o mercado de bebidas é controlado pelo governo e 
é necessário seguir a regulamentação de cada província. 
Pode ser necessário fazer ajustes no produto, rótulo e 
embalagem, entre outros.

Para isso, o apoio de instituições que conhecem bem 
o país foi fundamental. “O processo de adequação pode 
ser complexo. A ajuda da CCBC fez toda a diferença para 
que pudéssemos oferecer nosso produto aos canadenses, 
tanto para a regularização quanto para nos aproximar 
dos parceiros e compradores certos”, diz o executivo, que 
participou nos dois últimos anos da Sial Canadá, uma das 
principais feiras de alimentos e bebidas do mundo. Na 
última, contou com o trabalho de inteligência comercial 
da CCBC, que montou uma agenda exclusiva de rodadas 
de negócios com empresas selecionadas. 

Depois da apresentação e degustação da Sebastiana 
pelos players adequados, a aceitação do produto foi exce-

T he producer and partner of the still that makes 
“Cachaça Sebastiana”, Carlos Alberto de Mattos, 
had no firm plan to export to Canada until two 

years ago when he was contacted by a steakhouse there. The 
sale did not materialize, but opened the door to a promising 
relationship with the country. Canada should become the main 
international market of the beverage in the next two years.

The steakhouse became interested in the cachaça after 
a first contact in international competitions. Sebastiana 
is recognized among the five best aged cachaças in Brazil 
and has received 22 awards, 16 of them international 
and six national. It won silver medal in two of the most 
respected contests in the sector, the International Spirits 
Challenge, in London, and the San Francisco World 
Spirits Competition.

High quality was an important differential to enter the 
Canadian market. “Canada is a country that seeks and 
values the quality of products very much. Very different 
from the United States, where there is a hostility in the issue 
of price versus quality. The Canadian sees the value and is 
willing to pay for it”, says Mattos.

Process
According to the producer, the most difficult step was 

to obtain the authorizations to market the cachaça in 
Canada, since the beverage market is controlled by the 

A experiência foi tão positiva que Carlos Alberto de Mattos se declara “um 
apaixonado pelo país”. The experience was so positive that Carlos Alberto 
de Mattos declares himself “passionate about the country”.
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lente. “O mercado canadense pode até parecer fechado 
para quem não o conhece, mas é extremamente promis-
sor. Com investimento financeiro e de marketing asserti-
vos, ele se torna gigantesco”, diz Mattos.

Prazer e negócios
A maneira de se fazer negócios também surpreendeu 

Mattos. “É completamente diferente de fazer negócios 
com brasileiros. A transparência, a honestidade e a éti-
ca são muito presentes. Uma vez que você falou algo, 
está falado”, conta.

A experiência foi tão positiva que o executivo hoje 
se declara “um apaixonado pelo país”. Depois do pri-
meiro embarque da bebida em fevereiro deste ano, 
deve acontecer um segundo ainda maior em outubro, 
quando Mattos pretende passar um mês no Canadá. 
Em 2018, serão disponibilizadas aos canadenses 1,2 
mil caixas da Sebastiana.

Com o crescimento previsto das transações, porém, a 
ideia do produtor brasileiro é ficar bem mais tempo, e 
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government and it is necessary to follow the regulations of 
each province. It may be necessary to make adjustments to 
the product, label and packaging, among others.

For this, the support of institutions that know 
the country well was fundamental. “The suitability 
process can be complex. CCBC’s help made all the 
difference so we could make our product available to 
Canadians, both for regularization and to get closer 
to the right partners and buyers”, says the executive, 
who participated in the last two years of Sial Canada, 
one of the main food and beverage fairs in the world. 
In the last one, relying on the commercial intelligence 
work of the CCBC, which set up an exclusive schedule of 
business rounds with selected companies.

After the presentation and tasting of Sebastiana by 
the appropriate players, the acceptance of the product 
was excellent. “The Canadian market may seem closed 
to anyone who does not know it, but it is extremely 
promising. With assertive financial and marketing 
investment, it becomes gigantic.”
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unir o útil ao agradável: “Gostei demais de tudo que vi 
e conheci. Minha intenção, no futuro, é passar quatro 
meses por ano todos os anos no Canadá.”

O projeto inicial é consolidar os mercados de 
Ontário e Quebec para depois expandir para o resto 
do país. Atualmente a cachaça Sebastiana é exportada 
também para a Europa, por meio de Áustria e França, 
mas os embarques para o Canadá devem ultrapassar os 
demais até 2020. ■

Pleasure and business
The way of doing business also surprised Mattos. “It is 

completely different from doing business with Brazilians. 
Transparency, honesty and ethics are very present. Once 
you have said something, it is a deal”, he says.

The experience was so positive that the executive today 
declares himself “passionate about the country”. After the 
first shipment of the drink in February of this year, an 
even bigger second shipment should happen in October, 
when Mattos intends to spend a month in Canada. In 
2018, 1,200 boxes of Sebastiana will be made available 
to Canadians.

With the expected growth of the transactions, however, 
the idea of the Brazilian producer is to stay much longer, 
and to combine usefulness with pleasure. “I enjoyed 
everything I saw and knew. My intention in the future is 
to spend four months a year every year in Canada.”

The initial project is to consolidate the markets of 
Ontario and Quebec and then expand to the rest of the 
country. Currently cachaça Sebastiana is also exported 
to Europe through Austria and France, but shipments to 
Canada are expected to surpass others by 2020. ■

The beverage
Cachaça Sebastiana is a premium drink of 
controlled production in the countryside of 
the State of São Paulo. It took four years of 
research, looking for the best equipment and 
manufacturing techniques. Commercializa-
tion began in 2015 and distribution is made 
to over 40 Brazilian cities, mainly in the states 
of São Paulo and Paraná, to selected hotels 
and points of sale. Only 100,000 liters of the 
drink are produced per year.

A bebida
A cachaça Sebastiana é uma bebida pre-
mium de produção controlada no interior do 
Estado de São Paulo. Para o seu desenvolvi-
mento foram quatro anos de pesquisas, bus-
cando os melhores equipamentos e técnicas 
de fabricação. A comercialização começou 
em 2015 e a distribuição é feita para pouco 
mais de 40 cidades brasileiras, principal-
mente nos estados de São Paulo e Paraná, 
em hotéis e pontos de venda selecionados. 
São apenas 100 mil litros da bebida produ-
zidos por ano. 
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No centro do país, as pradarias canadenses são marcadas  
por cultivo da terra, rodeios e exuberância de recursos naturais
In the center of the country, the Canadian prairies are marked  
by land cultivation, rodeos and exuberance of natural resources

por Danielle Souza

CELEIRO 
CANADENSE

Canadian prairies, formed by the provinces of 
Alberta, Saskatchewan, and Manitoba, offer plains 
as far as the eye can see, covered by abundant 

grass, unique flora and fauna, and significant activity 
in the agribusiness sector. The country culture, responsible 
for the tradition of internationally famous rodeos, gains 
space in the life of a population with high quality of life, 
and coexists with the environmental preservation and the 
research in prehistoric archaeological sites. 

CANADIAN BARN

A
s pradarias canadenses, forma-
das pelas províncias de Alberta, 
Saskatchewan e Manitoba, oferecem 
planícies a perder de vista, cobertas 
por capim abundante, flora e fauna 
singulares e significativa atividade 

no setor do agronegócio. A cultura country, responsável 
pela tradição de rodeios de fama internacional, ganha 
espaço entre a população com alta qualidade de vida, 
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There are indications of human presence in the region 
about 13,300 years ago. Long before that, however, the 
presence of dinosaurs left several marks, which can be 
admired even today by the visitors. In Alberta, in the 
Canadian Badlands, an area characterized by rock 
formations, there is the Dinosaur Provincial Park, 
considered a World Heritage Site by Unesco. There you can 
check out a large variety of traces of prehistoric times.

The richness of animal species in the Canadian 
prairies remains to this day. Among the most illustrious 
inhabitants are the polar bears. Churchill, in Manitoba, 
is known as the Polar Bear’s World Capital. They, 
and the foxes typical of the region, can be seen on dog-
sledding rides. The city is also famous for the view of the 
northern lights, birds, beluga whales and the history of 
the fur trade. 

 
From Metis to Cowboys

The integration of man and animals is a striking 
feature of the culture, especially Metis, a typical Canadian 
people, born of a mixture of Europeans and Indians. 

convive com a preservação ambiental e a pesquisa em 
sítios arqueológicos pré-históricos. Há indícios de habi-
tação humana da região há cerca de 13,3 mil anos. Mui-
to antes disso, porém, a presença de dinossauros deixou 
várias marcas, que podem ser admiradas até hoje pelos 
visitantes. Em Alberta, nas Canadian Badlands, área 
caracterizada por formações rochosas, há o Dinosaur 
Provincial Park, considerado patrimônio mundial pela 
Unesco. Lá é possível conferir uma grande variedade de 
vestígios de tempos pré-históricos. 

A riqueza de espécies animais nas pradarias canadenses 
permanece até hoje. Entre os habitantes mais ilustres es-
tão os ursos-polares. Churchill, em Manitoba, é conheci-
da como a Capital Mundial do Urso-Polar. Eles, e as rapo-
sas típicas da região, podem ser observados em passeios 
de trenó puxados por cães. A cidade também é famosa 
pela vista da aurora boreal, pássaros, baleias-beluga e ain-
da pela história do comércio de peles. 

 
Dos métis aos cowboys

A integração do homem com os animais é um traço 
marcante da cultura, em especial dos métis, povo de et-
nia típica canadense, surgida da mistura de europeus 
com indígenas. Os métis sempre foram grandes admi-
radores da fauna, e entre suas atividades estão a caça de 
búfalos e as corridas de cavalos. Primeiramente, essa po-

Na região das pradarias, não faltam atrativos para agradar a qualquer tipo de 
turista. In the prairies region, there are attractions to please any kind of tourist 
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Metis have always been great admirers of the fauna, and 
among their activities are buffalo hunting and horse 
racing. First, this population was concentrated in the Red 
River region of Manitoba. Later, there was migration to 
the provinces of Saskatchewan and Alberta. Nowadays, 
only 10% of the population live under these customs.

Disputes and sports with horses and bulls continue, 
but in a different way. In July, Calgary, Alberta hosts 
one of the most traditional country parties in the world, 
the Calgary Stampede, with parades, rodeos with some 
of the best active bull riders, agricultural exhibits and 
shows. The party attracts about 1 million visitors, 
nearly doubling the population of Calgary, which is the 
province’s largest city. The capital of Alberta, Edmonton, 
has 900,000 people, and the entire province, which is the 
most populous of the prairies, has 4.5 million inhabitants. 
Unlike the rest of the country, the central region presents a 
population better distributed throughout the territory, due 
to the land cultivation. 

Less populous, but not less important, Edmonton stands 
out as cultural, governmental, educational, and business 
center of the province. Because of the oil, it attracts many 
companies and by its intense economic activity, the city is 
known as Canada’s Festival City.

The three central provinces together are Canada’s largest 

pulação se concentrava na região 
do Rio Vermelho, em Manitoba. 
Mais tarde, houve a migração para as 
províncias de Saskatchewan e Alberta. 
Nos dias de hoje, apenas 10% da popula-
ção vive sob esses costumes.

As disputas e esportes com cavalos e touros continu-
am, mas de uma maneira diferente. Em julho, Calga-
ry, em Alberta, abriga uma das mais tradicionais festas 
country do mundo, a Calgary Stampede, com desfiles, 
rodeios com alguns dos melhores peões em atividade, 
mostra agropecuária e shows. A festa atrai cerca de 1 
milhão de visitantes, quase dobrando a população de 
Calgary, que é a maior cidade da província. A capital de 
Alberta, Edmonton, abriga 900 mil pessoas, e a provín-
cia toda, que é a mais populosa das pradarias, tem 4,5 
milhões de habitantes. À diferença do resto do país, a 
região central apresenta população mais bem distribuí-
da pelo território, devido ao cultivo da terra. 

Calgary Stampede, em Alberta, dura dez dias e oferece até uma 
viagem no tempo, à época do Velho Oeste, por conta das corridas 

de carroças. Calgary Stampede, in Alberta, lasts ten days and even 
offers a trip back in time, to the Old West, with chuck wagon races
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wheat producers. But other important economic activities 
are the extraction of oil, derivatives of potassium and 
natural gas. In Alberta, the highlight is the investment in 
the bituminous sands of the Athabasca region.

Saskatchewan already benefits from the extraction of 
uranium, bituminous shale, and other mineral resources 
much desired by the global market. The province is the 
least populated of the Canadian prairies, with 1.2 
million inhabitants. About 250,000 of them in the 
capital, Regina.

Manitoba, is home to 1.5 million people. In the 
capital, Winnipeg, there are 740,000. Because it is very 
close to the geographic center of North America, stands 
out for the importance of its commerce, production, 
education and transport. The latter sector even earned 
it the title of Gateway to the West. In the heart of the city 
is the Canadian Museum for Human Rights, a world 
reference in the theme. ■

Menos populosa, mas não menos importante, 
Edmonton se destaca como centro cultural, governamen-
tal, educacional e de negócios da província. Por conta do 
petróleo, atrai muitas empresas, e, pela intensa atividade 
econômica, é conhecida como Canada’s Festival City. 

As três províncias do centro juntas são as maiores pro-
dutoras de trigo do Canadá. Outras atividades econômi-
cas importantes são extração de petróleo, derivados do 
potássio e gás natural. 

Em Alberta, o destaque é o investimento nas areias 
betuminosas da região do Athabasca. 

Já Saskatchewan se beneficia da extração de urânio, 
xisto betuminoso e outros recursos minerais muito de-
sejados pelo mercado global. A província é a menos 
populosa das pradarias canadenses, com 1,2 milhão de 
habitantes. Cerca de 250 mil deles na capital, Regina. 

Manitoba abriga 1,5 milhão de pessoas. Na capital, 
Winnipeg, são 740 mil. Por estar bem próxima do cen-
tro geográfico da América do Norte, se destaca ainda 
pela relevância de comércio, produção, educação e 
transportes. No coração da cidade fica o Museu Cana-
dense dos Direitos Humanos (Canadian Museum for 
Human Rights), referência mundial no tema. ■

Museu Canadense dos Direitos Humanos, atração no centro de Winnipeg. 
Canadian Museum for Human Right, attraction in downtown  Winnipeg
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EVOLUÇÃO A 
PASSOS LARGOS

Estudo revela o futuro do uso 
da arbitragem internacional e o 

crescimento nesse cenário
Study reveals the future of international 

arbitration use and the growth in this scenario O 
uso da arbitragem para solucionar 
disputas deve continuar em plena 
expansão nos próximos anos, em 
especial em setores como energia, 
construção, infraestrutura, tecno-
logia, bancos e ramo financeiro 

em geral. Outro destaque deve ser o crescimento da 
arbitragem como método de solução de controvérsias 
entre países e investidores. As previsões fazem parte 
de um dos mais completos e atuais estudos sobre a ar-
bitragem internacional, o 2018 International 
Arbitration Survey: The Evolution of International 

LONG-TERM EVOLUTION
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T he use of arbitration to resolve disputes 
should continue to expand in the coming 
years, especially in sectors such as energy, 
construction, infrastructure, technology, 

banks and the financial sector in general. Another 
highlight should be the growth of arbitration as a method 
of settling disputes between countries and investors. 
The forecasts are part of one of the most comprehensive 
and current studies on international arbitration, the 
2018 International Arbitration Survey: The Evolution 
of International Arbitration, prepared by Queen Mary 
University of London and the White & Case law firm.

The 50-page document provides a complete X-ray 
of the sector, revealing the status quo of international 
arbitration, listing the most respected institutions, 
preferred venues for the proceedings, arbitrators, 
forms of funding, and efficiency and confidentiality 
in arbitrations. The data is the result of 922 virtual 
interviews and 142 face-to-face and over the phone 
interviews. Lawyers, arbitrators, representatives of the 
private sector and arbitration institutes, academics, 
specialists and investors were interviewed.

“Over the past 30 years, the field of international 
arbitration has evolved on a large scale and in a variety 
of ways, including in terms of legislation, case law 
and practice. The 2018 survey aimed to undertake an 
empirical assessment of the evolution of international 
arbitration and identify key areas of development 
through the vision of a broad and diverse group of 
stakeholders”, registers the document.

The conclusions leave no doubt: the future should be 
promising for expansion in the use of arbitration as a 
method of dispute settlement. For 97% of respondents, 
international arbitration is the preferred means of settling 
disputes, either alone or in conjunction with other 
Alternative Dispute Resolutions (ADRs). And 99% of 
them recommend arbitration for disputes between parties 
from different countries.

Brazil and the CAM featured
As pointed out in previous surveys, the most used 

places to host arbitration proceedings were London, Paris, 
Singapore, Hong Kong and Geneva. The main highlight, 
however, came from Brazil, and its results in both regional 
and global assessment. “Perhaps the most notable (result), 

Arbitration, elaborado pela Queen Mary University of 
London e o escritório de advocacia White & Case.

O documento, de 50 páginas, traz uma radiografia 
completa do setor, revelando o status quo da arbitra-
gem internacional, com a enumeração das instituições 
mais respeitadas, dos locais preferidos para os proce-
dimentos, dos árbitros, das formas de financiamento e 
tratando também da eficiência e da confidencialidade 
nas arbitragens. Os dados são o resultado de 922 en-
trevistas virtuais e 142 presenciais e por telefone. Fo-
ram entrevistados advogados, árbitros, representantes 
do setor privado e de institutos de arbitragem, acadê-
micos, especialistas e investidores.

“Nos últimos 30 anos, o campo da arbitragem inter-
nacional evoluiu em grande escala e de diversas manei-
ras, inclusive em termos de legislação, jurisprudências e 
práticas. A pesquisa de 2018 teve como objetivo empre-
ender uma avaliação empírica da evolução da arbitra-
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gem internacional e identificar as principais áreas de 
desenvolvimento através da visão de um grupo amplo 
e diversificado de partes interessadas”, afirmam os 
pesquisadores no documento.

As conclusões não deixam dúvidas: o futuro deve 
ser promissor para a ampliação do uso da arbitragem 
como método de solução de controvérsias. Para 97% 
dos entrevistados, a arbitragem internacional é o 
meio favorito para a resolução de litígios, seja isola-
damente, seja em conjunto com outros ADRs (Alter-
native Dispute Resolution). E 99% deles ainda reco-
mendam a arbitragem para disputas entre partes de 
diferentes países.

Brasil e o CAM em destaque
Como apontado em pesquisas anteriores, as localida-

des mais utilizadas para abrigar procedimentos arbi-
trais foram Londres, Paris, Singapura, Hong Kong e 
Genebra. O grande destaque, porém, veio do Brasil, e 
seus resultados tanto na avaliação regional quanto na 
global. “Talvez o mais notável (resultado), a América 
Latina revelou uma impressionante popularidade, sen-
do São Paulo o principal destaque, que levou o quarto 
lugar nessa região e o oitavo no ranking geral”, registra 
o documento. O Rio de Janeiro ficou na 12ª posição. 

Entre as instituições, as mais citadas foram ICC 
(International Chamber of Commerce, de Paris), 
LCIA (The London Court of International 
Arbitration), S-IAC (Singapure International 
Arbitration Centre), HKIAC (Hong Kong Internatio-

Latin America has shown an impressive popularity, with 
São Paulo being the main highlight, which took fourth 
place in this region and eighth in the overall ranking,” 
said the document. Rio de Janeiro ranked 12th place.

Among the institutions, the most cited were ICC 
(International Chamber of Commerce of Paris), LCIA 
(London International Court of Arbitration), SIAC 
(Singapore International Arbitration Center), HKIAC 
(Hong Kong International Arbitration Center) and 
SCC (The Arbitration Institute of the Stockholm 
Chamber of Commerce).

Also in this regard, the researchers call attention and 
classify as “remarkable” the Brazilian performance, 
with the growth of the expressiveness of the CAM-
CCBC. The Center ranked third in Latin American 
respondents’ preference and ranked eighth among 
respondents worldwide.

With respect to the place and institution of 
preference, the determining factors of choice were 
general reputation and recognition. In the case of 
location, the neutrality or impartiality of the local legal 
system and the arbitration legislation still prevailed. 
For institutions, the high level of administration of 
procedures and experience were important.

Documento traz uma radiografia completa do setor, revelando o 
status quo da arbitragem internacional, elaborado pela Queen Mary 

University of London (acima)e o escritório de advocacia White & 
Case. Document provides a complete X-ray of the sector, revealing 

the status quo of international arbitration, prepared by Queen Mary 
University of London (above) and the White & Case law firm
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nal Arbitration Centre) e SCC (The Arbitration 
Institute of the Stockholm Chamber of Commerce). 

Também nesse quesito, os pesquisadores chamam a 
atenção e classificam como “notável” o desempenho 
brasileiro, com o crescimento da expressividade do 
CAM-CCBC. O centro obteve o terceiro lugar na prefe-
rência dos entrevistados da América Latina e o oitavo 
entre as respostas do mundo todo.

Tanto com relação ao lugar quanto à instituição de 
preferência, os fatores determinantes de escolha fo-
ram a reputação geral e o reconhecimento. No caso da 
localização, pesaram ainda a neutralidade ou impar-
cialidade do sistema legal local e a legislação 
de arbitragem. Para as instituições, foram importantes 
também o alto nível de administração dos procedi-
mentos e a experiência.

Reconhecimento
Para o presidente do CAM-CCBC, Carlos Suplicy de 

Figueiredo Forbes, o resultado não foi uma surpresa, 
mas, sim, o reconhecimento por um trabalho que vem 
sendo feito há anos. “Mantemos um esforço contínuo de 
aprimoramento e uma busca incessante pela qualidade 
cada vez maior na nossa prestação de serviços. A boa 
classificação no ranking é gratificante porque confirma 
a percepção do mercado sobre esse trabalho”, afirma. 
Exemplos dessa metodologia de atuação não faltam, 
como a ampliação das instalações do centro, a moderni-
zação da secretaria, a qualificação constante da equipe 
e a ágil e inovadora administração dos procedimentos.

O CAM, que é o maior e mais tradicional centro de 
arbitragem do Brasil, vem crescendo ano a ano 
em importância, valores envolvidos nos casos e 
internacionalização. De acordo com Forbes, o respeito 
das instituições públicas e privadas, a segurança jurídi-
ca e o respaldo da legislação brasileira tornam o país 
confiável e atraente para as arbitragens internacio-
nais, o que é confirmado pelas escolhas do CAM e de 
São Paulo pelos entrevistados.

A pesquisa sobre a evolução da arbitragem interna-
cional também dá respaldo à tese. “As partes são mais 
inclinadas a escolher uma instituição que é capaz de 
administrar arbitragens que podem ser conduzidas em 
uma multiplicidade de localidades ao redor do mun-
do”, aponta o estudo. ■

Recognition
For the president of the CAM-CCBC, Carlos Suplicy 

de Figueiredo Forbes, the result was not a surprise, but 
recognition for a work that has been done for years. “We 
maintain a continuous effort of improvement and an 
incessant search for the ever increasing quality of our 
services. The good ranking is gratifying because it confirms 
the perception of the market on this work”, he says. Examples 
of this methodology include the modernization of the office, 
the constant qualification of the team and the agile and 
innovative administration of procedures.

The CAM, which is the largest and most traditional 
arbitration center in Brazil, has been growing year 
by year in importance, values involved in cases and 
internationalization. According to Forbes, respect for 
public and private institutions, legal security and support 
for Brazilian legislation make the country reliable and 
attractive for international arbitration, which is confirmed 
by the CAM and São Paulo choices of the respondents.

Research on the evolution of international arbitration 
also supports the thesis. “The parties are more inclined 
to choose an institution that is capable of administering 
arbitrations that can be conducted in a multiplicity of 
locations around the world”, points out the study. ■

Forbes: o resultado não foi uma surpresa, mas, sim, o reconhecimento 
pelo trabalho que vem sendo feito há anos. Forbes: the result was not 
a surprise, but recognition for a work that has been done for years
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ARBITRATION

Eventos discutem riscos do excesso de regulamentação do método no Brasil
Events discuss risks of over-regulation of the method in Brazil

O
s riscos do excesso de regulamen-
tação sobre a arbitragem têm preo-
cupado profissionais brasileiros 
que se dedicam à arbitragem. O 
tema foi debatido em um encontro 
na capital paulista em  junho, na 

sede da Associação dos Advogados de São Paulo 
(AASP), e voltará a ser tratado no dia 21 de agosto em 
Brasília. Para se ter ideia, atualmente quase 50 proje-
tos de lei estão em tramitação no Congresso Nacional, 
deixando em alerta usuários do método, advogados, 
câmaras e acadêmicos. 

T he risks of over-regulation of arbitration 
have preoccupied Brazilian professionals 
engaged in arbitration. The theme was 
discussed at a meeting in the city of São 

Paulo in June, at the São Paulo Lawyers Association 
(AASP), and will be treated again on August 21 
in Brasília. To get an idea, currently almost 50 
bills are being processed in the National Congress, 
leaving users of the method, lawyers, chambers and 
academics on the alert.

The discussions are being coordinated by Flávia 
Bittar, former president of CBAr - Brazilian 

LEGISLAÇÃO SOBRE 
ARBITRAGEM

LEGISLATION ON ARBITRATION
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As discussões estão sendo coordenadas por Flávia 
Bittar, ex-presidente do Comitê Brasileiro de Arbitra-
gem (CBAr), e Silvia Rodrigues Pachikoski, vice-presi-
dente do CAM-CCBC. No encontro em São Paulo fo-
ram discutidos a necessidade de mudanças legislativas, 
a reforma na Lei de Arbitragem em 2015 e os projetos 
de lei recentemente aprovados, além de analisadas as 
propostas atualmente em tramitação. O presidente do 
CAM-CCBC, Carlos Forbes, participou dos debates e 
integrou o painel que tratou da reforma da Lei de Arbi-
tragem e dos projetos posteriormente sancionados.

Foco de preocupação
A Lei de Arbitragem foi promulgada em 1996 e reforma-

da em 2015. Durante as discussões no Congresso Nacional 
que culminaram na reforma, entidades do setor, como o 
CBAr e o CAM-CCBC, mobilizaram-se para que as mudan-
ças não afetassem o espírito do método – caracterizado 
pela celeridade, imparcialidade e eficiência – e acomodas-
sem a jurisprudência e as boas práticas do Brasil e do exte-
rior. Um dos avanços foi a inclusão, na nova lei, da possibi-
lidade de a administração pública participar de processos 
arbitrais para sanar controvérsias relativas a seus contratos.

Segundo comenta a vice-presidente do CAM-CCBC, 
Silvia Rodrigues Pachikoski, novos projetos foram apre-
sentados ao longo do tempo. A maioria versa sobre 
questões da administração pública em processos arbi-
trais e pretende regulamentar a forma de participação 
de certos entes, autarquias ou órgãos. “Isso é desneces-
sário, porque a reforma de 2015 já introduziu essa pre-
visão de forma abrangente”, considera. “Entendemos 
que não há motivo para tanta regulação, pois o que vale 
na arbitragem é o princípio da liberdade e a autonomia 
da vontade das partes”, sublinha.

A especialista destaca ainda que há propostas com 
efeitos negativos, como a que pretende criar a profissão 
de árbitro ou a que prevê a participação de cartórios 
como núcleos de arbitragem. No primeiro caso, ela diz 
que o bom árbitro é o especialista na matéria em discus-
são e que continua atuando na sua especialidade. “Caso 
vire profissional, ele se transforma em um juiz genera-
lista, o que não é bom para o método”, enfatiza. Para 
completar, no caso da atuação de cartórios como nú-
cleos de arbitragem, pode haver conflitos de interesses, 
situação que também deve ser evitada. ■

Arbitration Committee, and Silvia Rodrigues Pachikoski, 
vice-president of the CAM-CCBC. The meeting in São 
Paulo discussed the need for legislative changes, reform 
of the Arbitration Law in 2015 and recently approved 
bills, in addition to analyzing the proposals currently 
being processed. The president of the CAM-CCBC, 
Carlos Forbes, participated in the debates and joined the 
panel that dealt with the reform of the Arbitration Law 
and the projects sanctioned later.

Focus of concern
The Arbitration Law was enacted in 1996 and 

reformed in 2015. During the National Congress 
discussions that culminated in the reform, sector entities 
such as the CBAr and the CAM-CCBC mobilized so 
that the changes did not affect the spirit of the method – 
characterized by speed, impartiality and efficiency – and 
accommodated the jurisprudence and good practices 
of Brazil and abroad. One of the advances was the 
inclusion in the new law of the possibility for the public 
administration to participate in arbitration proceedings 
to resolve controversies related to its contracts.

According to the vice-president of the CAM-CCBC, 
Silvia Rodrigues Pachikoski, new projects have been 
presented over time. The majority is related to Public 
Administration issues in arbitration proceedings and 
intends to regulate the form of participation of certain 
entities, autarchies or bodies. “This is unnecessary, 
because the 2015 reform has already introduced this 
forecast comprehensively”, she says. “We understand that 
there is no reason for so much regulation, because what 
counts in arbitration is the principle of freedom and 
autonomy of the will of the parties”, she emphasizes.

The expert also points out that there are proposals 
with negative effects, such as the one that intends to 
create the profession of arbitrator or the one that foresees 
the participation of registries like nuclei of arbitration. 
In the first case, she says that the good arbitrator is 
the specialist in the matter under discussion and that 
continues to act in their area of expertise. “If they become 
professionals, they become a generalist judge, which is 
not good for the method”, she emphasizes. To complete, 
in the case of the operation of notaries as nuclei of 
arbitration, there may be conflicts of interest, a situation 
that should also be avoided. ■
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STAY TUNED

POR DENTRO
FIQUE

O CAM-CCBC está preparando a quinta edição do Congresso CAM-CCBC Pan-Americano de Arbitragem, a ser realizada nos dias 
22 e 23 de outubro, em São Paulo. Organizado anualmente, o evento aborda os desafios mais atuais enfrentados pelo método e as 
suas tendências. Com base na prática dos casos administrados pelo Centro, o encontro busca fomentar a troca de experiências entre 

especialistas de diferentes nacionalidades estimulando o debate, além de 
promover a capital paulista como sede de arbitragens internacionais. The CAM-
CCBC is preparing the fifth edition of the CAM-CCBC Pan-American Arbitration 
Congress, to be held on October 22 and 23, in São Paulo. Organized annually, 
the event addresses the most current challenges faced by the method and its 
trends. Based on the practice of the cases administered by the Center, the 
meeting seeks to encourage the exchange of experiences between specialists of 
different nationalities by stimulating the debate, besides promoting the capital of 
São Paulo as the seat of international arbitrations.

Congresso CAM-CCBC
CAM-CCBC Congress

O 6º Congresso Internacional do Instituto Brasileiro de Direito 
da Construção (IBDiC) reunirá, em São Paulo, nos dias 3 e 4 de 
setembro, especialistas de diferentes áreas para debater aspectos 
técnicos, jurídicos e mercadológicos do setor. Co-organizado pelo 
CAM-CCBC, o evento abordará a utilização de dispute boards, 
método bastante utilizado em contratos FIDIC (International 
Federation of Consulting Engineers) e contratações públicas. O foco 
são profissionais das áreas jurídica, de engenharia, construção e 
infraestrutura. The 6th International Congress of the Brazilian Institute 
of Construction Law (IBDiC) will gather in São Paulo, on September 3 
and 4, specialists from different areas to discuss technical, legal and 
market aspects of the sector. Co-organized by the CAM-CCBC, the 
event will address the use of dispute boards, a method widely used in 
FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) agreements 
and public contracts. The focus is professionals in the areas of law, 
engineering, construction and infrastructure.

Direito da Construção
Construction Law

São Paulo  
Arbitration Week
São Paulo Arbitration Week
O Congresso CAM-CCBC Pan-Americano de 
Arbitragem marcará a abertura e estreia da primeira 
“São Paulo Arbitration Week”, que acontece de 
22 a 28 de outubro. A iniciativa abre espaço para 
que a comunidade de arbitragem discuta questões 
do dia a dia e troque experiências com praticantes 
estrangeiros. Por ser um evento colaborativo, a 
programação é composta de atividades realizadas 
por escritórios de advocacia, universidades, 
associações e instituições que buscam ampliar o uso 
de meios alternativos de resolução de conflitos. The 
CAM-CCBC Pan-American Arbitration Congress will 
mark the opening and debut of the first “São Paulo 
Arbitration Week”, which takes place October 22-
28. The initiative opens up space for the arbitration 
community to discuss day-to-day issues and exchange 
experiences with foreign practitioners. Because it 
is a collaborative event, the program is composed 
of activities carried out by law firms, universities, 
associations and institutions that seek to increase the 
use of alternative means of conflict resolution.
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A “Equipo CAM-CCBC” participará da XI Competencia 
Internacional de Arbitraje, a ser realizada em Bogotá entre 
27 de setembro e 1º de outubro. A competição, voltada a 
estudantes de Direito, é promovida pela Universidad de Buenos 
Aires em co-organização com a Universidad del Rosario, da 
Colômbia. No ano passado foram 49 times de 16 países. O 
Brasil foi representado justamente pela equipe criada pelo 
CAM-CCBC composta por alunos de Mackenzie, PUC-SP, 
USP e FGV-SP. Na ocasião, o grupo conquistou duas menções 
honrosas, uma pelo “Memorando de Requerida” e outra 
concedida à oradora Gabriela Tchalian. The CAM-CCBC team 
will participate in the XI International Arbitration Competition, to 
be held in Bogotá between September 27 and October 1. The 
competition, aimed at law students, is promoted by the University 

of Buenos Aires in co-organization with Universidad del Rosario, Colombia. Last year there were 49 teams from 16 countries. Brazil was 
represented precisely by the CAM-CCBC team composed of students from Mackenzie, PUC-SP, USP and FGV-SP. At the time, the group 
won two honorable mentions, one for the “Claimant’s Memorandum” and another one granted to the speaker Gabriela Tchalian.

Competição internacional 
International Competition

Hotel Hilton Morumbi - São Paulo, SP

O hoje e o amanhã da arbitragem em debate

Today and Tomorrow in Arbitration under discussion

www.congressocamccbc.org.br

http://congressocamccbc.org.br
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AGENDA

6 a 16 de setembro, Toronto
September 6 to 16, Toronto

TIFF - Toronto International Film Festival 
Festival de cinema | Film festval

21 a 28 de setembro, Toronto - Montreal 
September 21 to 28, Toronto - Montreal

6th Brazilian Specialty Coffee Mission 
Missão CCBC | CCBC Mission 

23 e 24 de setembro, Toronto 
September 23 and 24, Toronto

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

 
2 a 4 de outubro, Quebec

October 2 to 4, Quebec October
BÉNÉFIQ 2018 

Ingredientes saudáveis | Healthy Ingredients

2 a 4 de outubro,Quebec
October 2 to 4, Quebec

Salon Industriel de Quebec
Setor industrial | Industrial sector

13 e 14 de outubro, Toronto
October 13 and 14, Toronto

The Franchise Show
Franquias | Franchises 

 

28 de outubro a 3 de novembro, 
Toronto - Montreal 

October 28 to November 3,  
Toronto - Montreal

1st Cachaça Trade Mission 
Missão CCBC | CCBC Mission

4 e 5 de setembro, São Paulo
September 4 and 5, São Paulo 

Connected Smart Cities
Cidades inteligentes | Smart cities

9 de setembro a 2 de outubro 
September 9 to October 2

Recife (9/9), Salvador (21/9),  
São Paulo (23 e 24/9), Rio de Janeiro (28/9),

 Brasília (30/9), Porto Alegre (1/10) e Belo Horizonte (2/10)
Educanada

Educação e intercâmbio | Education and exchange programs

24 a 27 de setembro, Rio de Janeiro
September 24 to 27, Rio de Janeiro

Rio Oil & Gas  
Óleo e gás | Oil and gas

15 a 18 de outubro, São Paulo
October 15 to 18, São Paulo

Futurecom 
Tecnologia e telecomunicações | Technology and telecommunications

22 e 23 de outubro, São Paulo 
October 22 and 23, São Paulo

V Congresso CAM-CCBC Pan-Americano de Arbitragem |
V CAM-CCBC Pan-American Arbitration Congress 

7 a 9 de novembro, Belo Horizonte  
November 7 to 9, Belo Horizonte 

Semana Internacional do Café | International Coffee Week
Café | Coffee

24 a 30 de novembro, São Paulo 
November 24 to 30, São Paulo

São Paulo Tech Week
Tecnologia | Technology
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International Business Class

Viaje com mais 
espaço e conforto
Viaje Air Canada

A Air Canada, eleita em 2017 a melhor companhia aérea da 
América do Norte, é a única que oferece voos diários e sem 
escalas para Toronto, com conexões imediatas para todo o 
Canadá e mais de 1160 destinos em 194 países.

Para seus voos no Brasil a Air Canada utiliza o Boeing 787 
Dreamliner, com três classes de serviços: International 
Business Class, Premium Economy e Classe Econômica.

Na International Business Class, você viaja em poltronas que 
reclinam até 180º e se transformam em verdadeiras camas, 
permitindo uma posição mais natural para dormir. Nossa 
carta internacional de bebidas e sofisticado serviço de bordo 
à la carte, assinado pelo chef David Hawksworth dão o toque 
final de sofisticação à sua viagem.

Voe Air Canada e eleve sua viagem a outro nível.

Consulte seu agente de viagem ou ligue: 

São Paulo: (11) 3254 6630
www.aircanada.com.br

http://www.aircanada.com.br
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