
BRASIL
CANADÁ

BRASIL

CANADÁ

BRASIL

CANADÁ
EMPRESAS CANADENSES QUE ATUAM NO BRASIL UNEM 

EXTRAÇÃO MINERAL À RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

MINERAÇÃO 
SUSTENTÁVEL

ARBITRAGEM
CAM-CCBC adota novas 

resoluções administrativas

ARBITRATION
The CAM-CCBC adopts new 

administrative resolutions

CANADIAN COMPANIES OPERATING IN BRAZIL JOIN MINERAL 
EXTRACTION TO SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITYSustainable mining

REVISTA BRASIL-CANADÁ •  ANO 13 • NÚM
ERO 74 • SETEM

BRO/OUTUBRO 2018

ccbc74 capa (rev-ok).indd   2 06/09/18   17:03



Rua Dalton Lahn dos Reis, 269. Distrito Industrial.
Cep 95112-090. Caxias do Sul - RS - Brazil.
+55 54 3290.4800
comercial@unylaser.com.br
www.unylaserexport.com.br

DO YOU WANT YOUR OWN 
ARTICULATED BOOM?

UNYLASER 
CAN MAKE IT FOR YOU

• Developed with UHSS (ultra high strenght steel);
• Versatiles designs: construction, agricultural, forestry;
• Hydraulic articulated equipments to support diierent uses;
• Project know-how tailored to customer needs.

Available models:
UC 7604         UC 10604        UC 13606
UC 17606        UC 21607         UC 30607        UC 50607

LIGHTER   •   TOUGHER   •   SAFER

LONGER REACH   •   GREATER LOAD CAPACITY

http://www.unylaserexport.com.br


Rua Dalton Lahn dos Reis, 269. Distrito Industrial.
Cep 95112-090. Caxias do Sul - RS - Brazil.
+55 54 3290.4800
comercial@unylaser.com.br
www.unylaserexport.com.br

DO YOU WANT YOUR OWN 
ARTICULATED BOOM?

UNYLASER 
CAN MAKE IT FOR YOU

• Developed with UHSS (ultra high strenght steel);
• Versatiles designs: construction, agricultural, forestry;
• Hydraulic articulated equipments to support diierent uses;
• Project know-how tailored to customer needs.

Available models:
UC 7604         UC 10604        UC 13606
UC 17606        UC 21607         UC 30607        UC 50607

LIGHTER   •   TOUGHER   •   SAFER

LONGER REACH   •   GREATER LOAD CAPACITY

http://www.unylaserexport.com.br


EDITORIAL
presente edição está de cara nova. O pro-
jeto gráfico, que havia sido modificado no 
início de 2015, por ocasião do reposiciona-
mento de marca da CCBC, foi mais uma 
vez atualizado, tornando-se agora ainda 
mais arrojado e descontraído. A atual re-
paginação coincide com outro momento 
marcante para a câmara: a celebração 

dos seus 45 anos de atividades, com-
pletados neste mês de setembro.
Esperamos que goste das novidades e 

aproveite o conteúdo produzido para esta especial ocasião. 
Para começar, uma entrevista 

com o embaixador Rubens Gama, 
cônsul-geral do Brasil em Montre-
al. Depois, um brevíssimo registro 
da trajetória da CCBC, dos seus 
avanços mais recentes e, claro, das 
iniciativas a caminho.

A reportagem principal destaca 
as ações de responsabilidade so-
cioambiental das mineradoras canadenses instaladas no 
Brasil. A seção Em Foco coloca em perspectiva as opor-
tunidades de exportação de peixe dos trópicos para o 
parceiro da América do Norte, enquanto o Mosaico 
Cultural aborda as cooperações entre os dois países no 
setor de produção cinematográfica.

O entrevistado da seção Na Bagagem é o médico bra-
sileiro Marcelo Cypel, radicado no Canadá e autor de 
estudos mundialmente reconhecidos. No capítulo Pro-
víncias é a vez de Ontário apresentar sua força como 
centro de desenvolvimento de fintechs. Em Turismo, o 
foco são os atrativos de Quebec.

Para  completar, conheça as novas resoluções adminis-
trativas do CAM-CCBC que criam procedimentos para 
medidas urgentes e para atuar em arbitragens regidas 
pelas regras da Uncitral. Além disso, o centro atualizou 
o seu Regulamento de Comitês de Prevenção e Solução 
de Disputas (Dispute Boards). ■

Fique por dentro e boa leitura!

This edition looks different. The graphic design, which 
had been modified in the beginning of 2015, on the oc-
casion of CCBC brand repositioning, was once again up-
dated, becoming even more bold and casual. The current 
repagination coincides with another remarkable moment 
for the Chamber: the celebration of its 45 years of activi-
ties, completed in September.

We hope you like the news and enjoy the content pro-
duced for this special occasion. To begin with, an interview 
with Ambassador Rubens Gama, Brazil’s Consul General in 
Montreal. Then a very brief record of the CCBC trajectory, 
its latest advances and, of course, the initiatives underway.

The main report highlights the actions of socio-envi-
ronmental responsibility of the Canadian mining compa-
nies operating in Brazil. “In Focus” puts the opportunities 
for exporting fish from the tropics to the North Ameri-
can partner in perspective, while the “Cultural Mosaic” 
addresses cooperations between the two countries in the 
film production industry.

The interviewee of the section “In the Luggage” is Bra-
zilian physician Marcelo Cypel, who is based in Canada and 
author of worldwide recognition studies. In the Provinces 
chapter it is Ontario’s turn to present its strength as the 
fintech development center. In “Tourism” the focus is on 
the attractions of Quebec.

To complete, the new administrative resolutions of 
the CAM-CCBC, which create procedures for urgent 
measures and to act in arbitrations governed by the 
UNCITRAL rules. In addition, the Center has updated its 
Rules for Dispute Boards. ■

Stay tuned and enjoy your reading!

EVOLUÇÃO CONTÍNUA
CONTINUOUS EVOLUTION

Mídias sociais
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GOOD RESULTS

RUBENS GAMA

BONS RESULTADOS
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D
esde agosto de 2017, o embaixador Rubens 
Gama é cônsul-geral do Brasil em Montreal, 
responsável pela região que compreende as 
províncias de Quebec, Nova Brunswick, Nova 
Escócia, Ilha do Príncipe Eduardo e Terra 
Nova e Labrador. Diplomata e graduado em 
economia, ele é também mestre em Diplo-
macia e em Políticas Públicas Internacionais.

Ao longo da carreira, atuou na Missão 
Brasileira junto à União Europeia, na Embai-
xada do Brasil no Paraguai e como chefe do 
Setor de Promoção Comercial e ministro-
-conselheiro para Assuntos Econômicos na 
Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Em 
Brasília, dirigiu diversos departamentos no 

Ministério das Relações Exteriores. Mais recentemente, 
chefiou o gabinete do Ministério da Indústria e Comércio 
(MDIC). Na entrevista a seguir, ele faz um balanço do pri-
meiro ano no Canadá e traça planos para o futuro: 

Poderia fazer um breve balanço desse  
primeiro ano no Consulado em Montreal?

Nosso foco é a comunidade brasileira estabelecida no 
território sob a jurisdição do consulado. Nesse sentido, 
adotamos medidas para melhor atender os brasileiros na 
região, incluindo extensão do horário de atendimento, 
garantindo maior flexibilidade de horários àqueles que 
necessitam vir ao consulado, diminuição de filas para 
atendimento e tempo de espera pelos serviços e melho-
rias na infraestrutura física, assegurando mais conforto ao 
consulente. Outro ponto importante é a organização das 
eleições de outubro. Mais de 6 mil brasileiros estão ca-
dastrados para votar em nossa jurisdição. Neste ano, pela 

S
ince August 2017, Ambassador Rubens Gama is 
Brazil’s Consul General in Montreal, responsible 
for the region comprising the provinces of Quebec, 
New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward 
Island, Newfoundland and Labrador. Diplomat 

and graduated in economics, he also holds a master’s 
degree in Diplomacy and International Public Policies.

Throughout his career, he served in the Brazilian 
Mission to the European Union, the Brazilian 
Embassy in Paraguay and as head of the Commercial 
Promotion Sector and Minister-Counselor for Economic 
Affairs at the Brazilian Embassy in the United States. 
In Brasilia, he headed several departments in the 
Ministry of Foreign Affairs. Most recently, he headed 
the Ministry of Industry and Trade (MDIC) office. In 
the following interview, he takes stock of his first year 
in Canada and outlines plans for the future:

Could you briefly review the first  
year at the Consulate in Montreal?

Our focus is the Brazilian community established in 
the territory under the jurisdiction of the Consulate. In this 
sense, we adopted measures to better serve Brazilians 
in the region, including: extension of working hours, 
ensuring greater flexibility of schedules for those who 
need to come to the Consulate; reduction of queues for 
assistance and waiting time for services; improvements 
in the physical infrastructure, ensuring more comfort to 
the querent. Another important point is the organization 
of the October elections. More than 6,000 Brazilians are 
registered to vote in our jurisdiction. This year, for the 
first time, we will also have an additional voting place 
outside Montreal, located in Quebec City.

ONE YEAR AHEAD OF 
BRAZILIAN CONSULATE  
IN MONTREAL

UM ANO À FRENTE 
DO CONSULADO DO 
BRASIL EM MONTREAL
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primeira vez, teremos também um local adicional de vo-
tação fora de Montreal, localizado na cidade de Quebec.

Adicionalmente, para melhor atender os brasileiros 
residentes fora da Província do Quebec, contamos com 
um Consulado Honorário em Halifax (Nova Escócia) 
e um Vice-Consulado Honorário em Moncton (Nova 
Brunswick). Ambos estão aptos à realização de alguns 
serviços, evitando o deslocamento até Montreal.

Que ações gostaria de realizar durante  
sua representação para aproximar o Brasil  
da região atendida pelo consulado?

Um ponto importante seria apoiar a abertura de uma 
câmara de comércio bilateral sediada em Montreal. Para 
tanto, o consulado ampliou a equipe do Setor de Promo-
ção Comercial e tem reforçado a rede de contatos com 
empresas brasileiras e canadenses. O estabelecimento de 
uma câmara de comércio em Montreal seria uma ação 
estratégica para melhorar ainda mais a assistência às em-
presas brasileiras que querem empreender na região. 

Além de ações comerciais e de empreendedorismo, 
outro ponto de contato forte entre o Brasil e a região 
atendida pelo consulado é a cultura. Afinal, quanto maior 
o conhecimento mútuo entre dois povos, quanto mais se 
identificam e admiram a cultura um do outro, mais fácil e 
fluida se tornam as relações bilaterais. 

Como o consulado participa das ações culturais?
Realizamos o mapeamento, a identificação e a divul-

gação de todas as ações culturais brasileiras em nossa 
região, com vistas a amplificar o seu alcance. Além disso, 
temos desenvolvido ações específicas de promoção cul-
tural, seja por meio da associação com eventos já estabe-
lecidos – como o Festival do Filme Brasileiro de Montreal, 
cuja próxima edição será em outubro, e a divulgação da 
literatura brasileira em festivais literários locais –, seja 
por meio do desenvolvimento de ações próprias, como 
a realização de shows musicais para promover as diversas 
vertentes da música brasileira. Um exemplo foi a recente 
apresentação do Clube do Choro de Montreal, que lotou 
o teatro do Conservatoire de Musique, em abril passado.

qual o atual retrato das trocas  
comerciais entre a região e o Brasil?

Segundo dados do MDIC, as exportações brasilei-
ras para o Canadá de janeiro a abril de 2018 somaram 
US$ 935,8 milhões, uma alta de 7,67% em relação ao mes-

In addition, to better serve Brazilians residing outside 
the Province of Quebec, we have an Honorary Consulate 
in Halifax (Nova Scotia) and an Honorary Vice-
Consulate in Moncton (New Brunswick). Both are able 
to perform some services, avoiding the trip to Montreal.

What actions would you like to take during  
your representation to bring Brazil closer  
to the region served by the consulate?

An important point would be to support the 
opening of a bilateral Chamber of Commerce based 
in Montreal. To this end, the Consulate has expanded 
the team of the Commercial Promotion Sector and has 
strengthened the network of contacts with Brazilian 
and Canadian companies. The establishment of a 
chamber of commerce in Montreal would be a strategic 
action to further improve the assistance to Brazilian 
companies that want to undertake in the region.

In addition to commercial actions and 
entrepreneurship, another strong point of contact 
between Brazil and the region served by the 
Consulate is culture. After all, the greater the mutual 
knowledge between two peoples, the more they 
identify and admire one another’s culture, the easier 
and more fluid the bilateral relations become.

How does the consulate participate  
in cultural activities?

We carry out the mapping, identification and 
dissemination of all Brazilian cultural actions in our 
region, with a view to amplifying its reach. In addition, 
we have developed specific cultural promotion actions, 
either through association with already established 
events – such as the Montreal Brazilian Film Festival, 
the next edition of which will be in October, and the 
dissemination of Brazilian literature in local literary 
festivals –through the development of own actions, 
such as the realization of musical shows to promote the 
diverse aspects of Brazilian music. One example was the 
recent presentation of the Montreal Choro Club, which 
filled the Conservatoire de Musique theater last April.

What is the current picture of trade  
between the region and Brazil?

According to data from the MDIC, Brazilian 
exports to Canada from January to April 2018 
totaled US$ 935.8 million, a raise of 7.67% over 
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mo período do ano anterior. Por outro lado, as impor-
tações brasileiras provenientes do Canadá alcançaram o 
montante de US$ 562,8 milhões. O valor é 14,98% supe-
rior àquele registrado no mesmo período do ano anterior. 
O saldo da balança comercial de janeiro a abril deste ano 
registrou US$ 372,9 milhões em favor do Brasil e a cor-
rente de comércio somou US$ 1,498 bilhão.

Quais itens mais se destacam?
Em 2017, o Quebec foi destino de 54% da nossa ex-

portação para o Canadá, com destaque para os deriva-
dos de alumínio, minérios (caulim e coque de petróleo), 
aeronaves, açúcar, café, castanhas e frutas (manga, goiaba 
e melões). Os produtos mais exportados do Quebec 
para o Brasil foram papel, máquinas e equipamentos 
(turbinas a gás e motores turboélice), medicamentos e 
ferro-silício. Os números mostram a importância que 
tem o Quebec no intercâmbio comercial com o Canadá: 
mesmo sendo destino de mais da metade das exporta-
ções brasileiras no país, apenas 22% da população cana-
dense vive na província, que responde por aproximada-
mente 20% do PIB do país.

quanto o comércio bilateral ainda pode crescer?
Enxergamos grande potencial. Por isso, estabelecemos 

parceria com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Assi-
namos um memorando de entendimento que resultou no 
aumento do número de iniciativas do consulado realizadas 
em conjunto com a entidade. Destaco, por exemplo, o aco-
lhimento da delegação da CCBC no Pavilhão do Brasil no 
Sial, em maio passado. O Sial é a maior feira voltada à inova-
ção no setor de alimentos e bebidas na América do Norte 
e teve a participação de mais de 20 empresas no pavilhão 
brasileiro, um dos maiores do evento, sob coordenação 
dos ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura do 
Brasil, com negócios estimados em quase US$ 10 milhões 
nos 12 meses seguintes à feira. Adicionalmente, colabora-
mos na divulgação da Semana da Gastronomia Brasileira 
em Montreal, evento promovido pela CCBC também em 
maio, com o objetivo de divulgar a gastronomia brasileira 
através da incorporação de pratos com ingredientes nacio-
nais, formulados pelo conhecido chef brasileiro Guga Ro-
cha, ao menu de importante restaurante da cidade.

em Quais áreas o Brasil e a região atendida pelo 
consulado têm maior proximidade e potencial? 

Em ambos os países há forte interesse em projetos de 
inovação e tecnologia, sustentabilidade, cidades inteligen-

the same period last year. On the other hand, 
Brazilian imports from Canada amounted to US$ 
562.8 million. The value is 14.98% higher than that 
registered in the same period of the previous year. 
The balance of the trade balance from January to 
April this year registered US$ 372.9 million in favor of 
Brazil and the current trade totaled US$ 1.498 billion.

Which items stand out the most?
In 2017, Québec was the destination of 54% of our 

exports to Canada, with special emphasis on aluminum 
derivatives, minerals (kaolin and petroleum coke), aircraft, 
sugar, coffee, nuts and fruits (mango, guava and melons). 
The most exported products from Quebec to Brazil 
were paper, machinery and equipment (gas turbines 
and turboprop engines), medicines and ferrosilicon. 
The numbers show Quebec’s importance in trade with 
Canada: even though it is the destination of more than 
half of Brazilian exports in the country, only 22% of the 
Canadian population lives in the province, which accounts 
for approximately 20% of the country’s GDP.

How much bilateral trade can still grow?
We see great potential. That is why we have 

established a partnership with the Brazil-Canada 
Chamber of Commerce. We signed a Memorandum 
of Understanding which resulted in an increase in the 
number of Consulate initiatives carried out jointly with 
the entity. I highlight, for example, the warm welcome to 
the CCBC delegation at the Brazilian Pavilion at SIAL last 
May. SIAL is the largest innovation fair in the food and 
beverage sector in North America and was attended by 
more than twenty companies in the Brazilian pavilion, 
one of the biggest of the event, under the coordination 
of the Ministries of Foreign Affairs and Agriculture of 
Brazil, with deals estimated at nearly US$ 10 million 
in the twelve months following the fair. In addition, 
we collaborated in the dissemination of the Brazilian 
Gastronomy Week in Montreal, an event promoted 
by the CCBC in May, with the objective of promoting 
Brazilian gastronomy through the incorporation of dishes 
with national ingredients, formulated by the renowned 
Brazilian chef Guga Rocha, to the menu of an important 
restaurant in the city.

In which areas do Brazil and the region served by 
the consulate have greater proximity and potential?

In both countries there is strong interest in innovation 
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QUÉBEC WAS THE 
DESTINATION OF 54%  
OF BRAZILIAN EXPORTS  
TO CANADA IN 2017

QUEBEC FOI 
DESTINO DE 54% 

DAS EXPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS PARA  

O CANADÁ EM 2017

tes, mobilidade, oceanografia e tecnologia da informação, 
entre outros. Portanto, projetos que envolvam a coopera-
ção entre o Brasil e a região do Consulado têm um gran-
de potencial de crescimento nessas áreas. As indústrias 
criativas também apresentam amplas oportunidades para 
ações conjuntas. Um exemplo é a produção cinemato-
gráfica, em que Brasil e Quebec têm desenvolvido uma 
produção marcante, com filmes de excelente qualidade e 
sucesso, porém ainda com poucos exemplos de coprodu-
ções binacionais em relação ao potencial existente.

Além da língua, quais particularidades  
o exportador brasileiro deveria conhecer  
para fazer negócios na região?

Lançamos o guia de como empreender no Quebec, vol-
tado a brasileiros residentes que desejam estabelecer um 
novo negócio ou expandir um empreendimento, mas traz 
informações relevantes também aos exportadores do Brasil. 

Certamente, a língua francesa é a maior particularida-
de do Quebec. Mais de 80% dos habitantes têm o francês 
como primeira língua, sendo primordial um bom conheci-
mento do idioma. Mas gostaria de chamar a atenção para 
uma especificidade em relação ao resto do Canadá que 
pode ser importante para os interessados em fazer negó-
cios: o sistema legal. O Canadá é uma federação que conce-
de às províncias muita autonomia. Os governos locais têm 
autoridade para legislar sobre questões como educação, di-
reitos de propriedade, sistema tributário, administração da 
justiça e outros assuntos de natureza local ou particular. O 
Quebec é a única das dez províncias que possui um Código 
Civil. As demais são regidas pelo common law, sistema que 
privilegia precedentes judiciais sobre o direito escrito.  

and technology projects, sustainability, smart cities, 
mobility, oceanography and information technology, 
among others. Therefore, projects involving cooperation 
between Brazil and the Consulate region have great 
potential for growth in these areas. The creative 
industries also have ample opportunities for joint 
action. An example is the cinematographic production, 
in which Brazil and Quebec have developed a 
remarkable production, with films of excellent quality 
and success, but still with few examples of binational 
co-productions in relation to the existing potential.

Besides the language, what particularities  
should the Brazilian exporter know about  
to do business in the region?

We launched a guide on how to undertake Quebec, 
It is aimed at Brazilians residing in Quebec who wish to 
establish a new business or expand a business, but it also 
brings relevant information to Brazilian exporters as well.

Certainly, the French language is the greatest 
peculiarity of Quebec. More than 80% of its inhabitants 
have French as their first language, and a good 
knowledge of the language is essential. But I would like 
to draw attention to a specificity in relation to the rest 
of Canada that may be important for those interested in 
doing business: the legal system. Canada is a federation 
that gives the provinces a lot of autonomy. Local 
governments have the authority to legislate on issues 
such as education, property rights, the tax system, 
the administration of justice and other matters of a 
local or particular nature. Quebec is the only one of 
the 10 provinces that has a Civil Code; the others 
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Outra questão fundamental é o clima. As estações do 
ano são bem marcadas no Canadá, o que traz impacto 
direto não somente nas colheitas e na oferta de alimentos 
e peças de vestuário, mas também nos hábitos da po-
pulação. Não há uma perenidade anual para a maioria 
dos produtos e serviços oferecidos. Assim, é importante 
adaptar os negócios de acordo com o período.

O Quebec é uma das regiões canadenses que têm 
atraído profissionais qualificados do Brasil. 
Como está esse movimento e quais as tendências?

O Canadá, em geral, e o Quebec, em particular, pos-
suem fortes políticas de atração de migrantes para refor-
çar o mercado de trabalho local. É preciso esclarecer, no 
entanto, que essas políticas visam a atração de categorias 
profissionais específicas, principalmente da área técnica, 
para o desempenho de funções de alta complexidade. 
Nesse sentido, a comunidade brasileira, principalmente 
em Montreal, experimentou um aumento importante na 
última década, com estimativas que apontam para mais 
de 10 mil pessoas na região sob a jurisdição do consulado. 

quais os resultados do esforço do consulado em 
facilitar viagens de turismo e negócios ao brasil?

O Visto de Visita Eletrônico, adotado em janeiro 
deste ano para cidadãos canadenses, tem sido um su-
cesso. O percentual de vistos eletrônicos emitidos em 
relação ao total de vistos tem sido de 80%. A intro-
dução dessa modalidade aumentou em 75% o total de 
vistos concedidos, se compararmos com o mesmo perí-
odo do ano passado. Nesse sentido, verificamos que a 
facilitação de procedimentos de viagem tem aumentado 
o fluxo de canadenses para o Brasil. ■

SMART CITIES, 
OCEANOGRAPHY AND  
IT ARE PROMISING AREAS

CIDADES INTELIGENTES,  
OCEANOGRAFIA 

E TI SÃO ÁREAS 
PROMISSORAS

are governed by common law, a system that favors 
judicial precedents over written law. 

Another key issue is the climate. The seasons are well 
marked in Canada, which has a direct impact not only on 
the crops and the supply of food and clothing, but also on 
the habits of the population. There is no annual perennial 
for most of the products and services offered. Thus, it is 
important to adapt the business according to the period.

Québec is one of the Canadian regions that have 
attracted qualified professionals from Brazil.  
How is this movement and what are the trends?

Canada in general and Quebec in particular have 
strong policies to attract migrants to strengthen the 
local labor market. It should be clarified, however, that 
these policies aim at attracting specific professional 
categories, mainly in the technical area, to perform 
highly complex functions. In this sense, the Brazilian 
community, especially in Montreal, has experienced a 
significant increase in the last decade, with estimates 
pointing to more than 10,000 people in the region 
under the jurisdiction of the Consulate.

What are the results of the consulate’s effort  
to facilitate tourism and business trips to Brazil?

The Electronic Visa, adopted in January this year for 
Canadian citizens, has been a success. The percentage 
of electronic visas issued in relation to total visas has 
been 80%. The introduction of this modality increased 
the total number of visas granted by 75% compared 
to the same period of last year. In this sense, we have 
verified that the facilitation of travel procedures has 
increased the flow of Canadians to Brazil. ■



A cachaça é a bebida que mais representa 
o Brasil e é o terceiro destilado mais con-
sumido do mundo. Atualmente a cachaça 
é exportada para mais de 60 países e a 
CCBC identificou ótimas oportunidades 
de expansão das cachaças artesanais 
brasileiras no mercado canadense.

MONTREAL E TORONTO 2018

Mais informações, entre em contato: comercial@ccbc.org.br

28 DE OUTUBRO A 2 DE NOVEMBRO

Setor em crescimento no país Exportações brasileiras para o 
Canadá cresceram 18% 

*entre 2016 e 2017

80% dos canadenses consomem 
bebida alcoólica

mailto:comercial%40ccbc.org.br?subject=
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m centro de referência na presta-
ção de serviços especializados, no 

estímulo ao relacionamento entre 
Brasil e Canadá e na difusão de in-

formações entre os dois países – as-
sim pode ser definida a Câmara de 

Comércio Brasil Canadá (CCBC), que 
completa em setembro 45 anos, desta-

cando-se com iniciativas inovadoras, pro-
jetos em diversas áreas e anunciando mais 

uma expansão em sua infraestrutura.
A CCBC passa a ocupar uma área de 1,8 

mil metros quadrados, dividida em quatro an-
dares do edifício de sua sede, na Vila Olímpia, 

em São Paulo, com cerca de 70 colaboradores 
dedicados e parcerias com diver-

sos órgãos públicos e privados nos 
dois países. Uma grande diferença 

para uma instituição que começou com 
três funcionários em duas pequenas salas, 
nos idos de 1973, e vem evoluindo cons-
tantemente para se antecipar às deman-

por Estela Cangerana

A 
center of reference in the provision of 
specialized services, in stimulating the 
relationship between Brazil and Canada 
and in the diffusion of information be-
tween the two countries. This can be 

defined by the Chamber of Commerce Brazil Canada 
(CCBC), which completed in September 45 years, high-
lighting innovative initiatives, projects in several areas 
and announcing another expansion in its infrastructure.

The CCBC occupies an area of 1.8 thousand m2, 
divided into four floors of its headquarters build-
ing, in Vila Olímpia, São Paulo, with approximately 
70 dedicated employees and partnerships with sev-
eral public and private agencies in both countries. 

À FRENTE 

CCBC completa 45 anos aprimorando 
serviços e infraestrutura 
CCBC turns 45 improving  
services and infrastructure

AHEAD OF ITS TIME
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 DO SEU TEMPO

Fundação da CCBC, 
em São Paulo, 
estabelecida em 
uma galeria na Rua 
Augusta, no Centro, 
com apenas três 
funcionários. Founding 
of CCBC, in São 
Paulo, established in a 
gallery at Rua Augusta, 
downtown, with only 
three employees.

Mudança das 
instalações para o 
quarto andar de um 
prédio na Av. Faria 
Lima, na zona sul de 
São Paulo. Criação 
do CAM-CCBC. 
Change of premises 
to the 4th floor of a 
building at  Av. Faria 
Lima, in the south part 
of São Paulo. Creation 
of the CAM-CCBC.

Aprovada no Brasil 
da Lei 9.307, a Lei 
da Arbitragem, que 
deu fôlego novo ao 
método e reforçou 
a atuação do CAM-
CCBC. Approved in 
Brazil the Law 9,307, 
the Arbitration Law, 
which gave new impetus 
to the method and 
reinforced the activity of 
the CAM-CCBC.

Em meio ao abalo das relações bilaterais por conta das 
reclamações comerciais mútuas no caso Bombardier 
e Embraer e, posteriormente, no caso da vaca louca, 
CCBC firma posição e se estabelece como organismo 
neutro e que promove uma relação de comércio justa 
e equilibrada. Câmara 
tem sua  
atuação elogiada por 
organismos públicos 
e privados dos dois 
países.  In the midst of 
the collapse of bilateral 
relations on account 
of mutual commercial 
claims in the Bombardier 
and Embraer cases, and 
subsequently in the mad 
cow case, CCBC stands 
firm and establishes 
itself as a neutral 
body that promotes 
a fair and balanced 
trade relationship. 
The chamber has its 
performance praised by 
public and private bodies 
of the two countries.

Durante a visita do 
então primeiro-
ministro canadense 
Paul Martin ao 
Brasil para início de 
uma revitalização 
das relações 
bilaterais, CCBC 
reforça posição de 
interlocutora dos 
empresários. During 
the visit of the Canadian 
Prime Minister Paul 
Martin to Brazil to 
begin a revitalization 
of bilateral relations, 
CCBC reinforces its 
position of interlocutor 
of entrepreneurs.

Mudança das 
instalações da câmara 
para edifício na Rua 
do Rocio, na Vila 
Olímpia, São Paulo. 
Move of the premises 
of the Chamber to 
a building at Rua do 
Rocio, at Vila Olímpia, 
São Paulo.

1973 1979 1996

1996

2004

2006
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  CCBC amplia suas 
instalações para 
cerca de mil metros 
quadrados em três 
andares do edifício da 
Rua do Rocio. CCBC 
expands its facilities to 
about one thousand 
square meters in three 
floors of the Rua do 
Rocio building.

  Inicia-se o reposicionamento de atuação e serviços. 
O projeto Doing Business in Canada promove as duas 
primeiras grandes missões ao Canadá, uma no setor de 
utilidades domésticas  e 
a outra de café. Ambas 
registram enorme sucesso 
e dão início a uma série de 
atividades multissetoriais. 
The repositioning of 
operations and services 
begins. The Doing Business in 
Canada project promotes the 
first two major commercial 
missions to Canada, one 
in the household utilities 
sector and other in the 
coffee sector. Both are highly 
successful and start a series 
of multisectoral activities.

  Lançamento da 
nova identidade 
visual corporativa da 
CCBC, refletindo o 
novo posicionamento 
de atuação e 
prestação de serviços. 
Launch of the new 
corporate visual identity 
of CCBC, reflecting 
the new positioning 
of performance and 
service delivery.

  A CCBC passa 
a atuar mais 
intensamente em 
outras regiões do 
Brasil. Inaugurado 
o Chapter Rio.  The 
CCBC starts to act 
more intensely in other 
regions of Brazil. Rio 
Chapter opens.

  Ampliação da 
presença no território 
canadense ganha 
força. Nas instalações 
em São Paulo, 
inauguração de 
um novo auditório. 
Expanding operations in 
the Canadian territory 
is gaining strength. In 
the São Paulo facilities, 
opening of a new 
auditorium, with capacity 
for 90 people.

  CCBC completa 45 
anos, com cerca de 
70 colaboradores. Em 
mais uma ampliação 
de sua estrutura 
física, passa a ocupar 
aproximadamente 1,8 
mil metros quadrados. 
The CCBC completes 
45 years, with about 70 
employees. In a further 
expansion of its physical 
structure, the Chamber 
occupies a space of 
approximately 1.8 
thousand square meters, 
distributed in four floors.

2013

2014

2015
2016

2017
2018

das de seus associados. 
De uma corrente anual de US$ 178 milhões em 1973 

aos quase US$ 4,5 bilhões em 2017, as trocas comerciais 
entre Brasil e Canadá passaram por um enorme incre-
mento nas últimas décadas e devem crescer ainda muito 
mais com a evolução das negociações em andamento para 
um acordo de livre-comércio entre o Mercosul e o Ca-
nadá. A CCBC acompanha de perto as conversas e vem 
atuando como interlocutora ativa da classe empresarial.

A aproximação vai muito além das trocas comerciais. 
“Há boas oportunidades de complementaridade entre 
brasileiros e canadenses, confirmada pelo aumento dos 

A big difference for an institution that began its 
work with three employees in two small rooms, 
back in 1973, and has been constantly evolving to 
anticipate the demands of its members.

From an annual flow of US$ 178 million in 1973 
to almost US$ 4.5 billion in 2017, trade between 
Brazil and Canada has experienced a huge increase 
in recent decades, and should grow even more 
with the progress towards a free trade agreement 
between Mercosur and Canada. The CCBC closely 
follows the conversations and has been acting as an 
active business-class interlocutor.

The approach goes far beyond trade. “There 
are good opportunities for complementarity be-
tween Brazilians and Canadians, confirmed by the 
increase in business and great interest in mutual 
knowledge”, affirms the president of the Chamber, 
Paulo Perrotti. 

RENOVATION
At the same time as it prepares to support this 

increase in bilateral demands, the CCBC has been 
working intensely to promote it, with initiatives 
that reveal its pioneering and innovative character. 
A good example of this is the extensive reposition-
ing project of its operations and services, begun 
in 2014. Since then, the Chamber has revitalized 
all its visual identity and communication, launched 
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negócios e pelo grande interesse de conhecimento mú-
tuo”, afirma o presidente da Câmara, Paulo Perrotti. 

RENOVAÇÃO
Ao mesmo tempo em que se prepara para supor-

tar essa elevação das demandas bilaterais, a CCBC vem  
atuando intensamente para promovê-la, com iniciativas 
que revelam seu caráter pioneiro e inovador. Um bom 
exemplo disso é o extenso projeto de reposicionamento 
de sua atuação e serviços, iniciado em 2014. Desde então, 
a câmara revitalizou a sua identidade visual e comunicação, 
lançou novos serviços, elevou a capilaridade de sua atua-
ção regional pelo Brasil e sua rede de ações em território 
canadense (veja a Linha do Tempo). Os projetos Doing Bu-
siness in Canada e Doing Business in Brazil foram intensifi-
cados, com seguidas missões comerciais bem-sucedidas, as 
quais deram início a uma série de projetos multissetoriais. 

“Somos uma Câmara experiente, mas ao mesmo 
tempo jovem, que mescla a seriedade que nossa área 
de atuação exige com o arrojo de quem está mirando 
o futuro”, explica o diretor de Relações Institucionais e 
Negócios da CCBC, Paulo de Castro Reis. “Inovação e 
compromisso com a prestação de serviços de alta quali-
dade são algumas das nossas marcas”, complementa.

Atualmente, a ampla rede de relacionamentos e a lon-
ga expertise da câmara são a base de um sólido trabalho de 
promoção comercial nos mercados brasileiro e canadense, 
incluindo exportações, importações e investimentos. As ini-
ciativas contemplam ainda as áreas de finanças, infraestrutura, 
educação, tecnologia e inovação, cultura, gastronomia e social.

ARBITRAGEM
A inovação e o pioneirismo, fortes desde a sua funda-

ção, levaram à criação, ainda em 1979, do Centro de Arbi-
tragem e Mediação (CAM-CCBC), o primeiro centro do 
Brasil especializado na administração de métodos adequa-
dos de resolução de conflitos (ADRs, na sigla em inglês). 
O CAM-CCBC hoje é o mais prestigiado instituto de seu 
ramo de atuação no Brasil, atende a empresas de diversos 
países com independência técnica e confidencialidade e 
ocupa posição de destaque no cenário mundial do setor. ■

new services, raised the capillarity of its regional 
performance by Brazil and its network of actions 
in Canadian territory (see Timeline). The Doing 
Business in Canada and Doing Business in Brazil 
projects were intensified, followed by successful 
commercial missions, which initiated a series of 
multisectoral projects.

“We are an experienced Chamber, but at the 
same time young, which mixes the seriousness that 
our area of action demands with the boldness of 
who is looking at the future”, explains the Direc-
tor of Institutional Relations and Business of the 
CCBC, Paulo de Castro Reis. “Innovation and 
commitment to providing high quality services are 
some of our brands”, he adds.

Today, the Chamber’s extensive network of rela-
tionships and long-standing expertise are the basis 
of solid commercial promotion work in the Brazilian 
and Canadian markets, including exports, imports 
and investments. The initiatives also include the ar-
eas of finance, infrastructure, education, technology 
and innovation, culture, gastronomy and social.

ARBITRATION
Since its founding, innovation and pioneering 

have led to the creation in 1979 of the Center for 
Arbitration and Mediation (CAM-CCBC), the first 
center in Brazil specialized in the administration 
of adequate methods of conflict resolution (ADRs, 
in the acronym in English). CAM-CCBC is today 
the most prestigious institute of its branch in Bra-
zil, serves companies from several countries with 
technical independence and confidentiality, and 
occupies a prominent position in the world sce-
nario of the sector. ■

The bilateral 
approach goes  
far beyond trade

aproximação bilateral 
vai muito além das 
trocas comerciais
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EXCELÊNCIA DO ECOSSISTEMA DE ONTÁRIO 
POSSIBILITA QUE FINTECHS EXPORTEM SOLUÇÕES

FINTECH 
INNOVATION CENTERA

s fintechs são empresas jovens, geralmente com custos muito baixos e grande von-
tade de inovar. Segundo o Radar FintechLab, até novembro passado existiam 332 
startups atuantes no Brasil inseridas nos mais diversos nichos do mercado financeiro. 
O número representa um crescimento de aproximadamente 36% em relação às 
244 fintechs identificadas em levantamento realizado em fevereiro de 2017. 

Ontário, no Canadá, 
é um grande polo de ino-
vação na área financeira e 
junção simétrica entre as 
melhores fintechs, grandes 
investidores e reconhe-
cidos hubs de inovação, 
sendo o terceiro centro fi-
nanceiro mais movimenta-

do do mundo, com cerca de 12 mil 
empresas do ramo. Os grandes líde-
res mundiais do mercado financeiro 
estão em Ontário. Coletivamente, 
as mais de 140 fintechs na região de 
Toronto (cerca de 80% das fintechs 
de todo o Canadá) abrangem prati-
camente todas as ofertas de servi-
ços financeiros. A excelência desse 
segmento em Ontário permite que 
diversas fintechs exerçam atividades 
fora do Canadá, inclusive no Brasil. 

Em junho, na capital paulista, a 
28ª edição do Ciab Febraban, maior 
evento de tecnologia da informa-
ção para instituições financeiras da 
América Latina, contou com a pre-
sença de três fintechs de Ontário 

F
intechs are young companies, usually 
with very low costs and great willingness 
to innovate. According to the FintechLab 
Radar, until last November there were 
332 startups operating in Brazil inserted 

in the most diverse niches of the financial market. 
The number represents a growth of about 36% 
compared to the 244 fintechs identified in a 
survey conducted in February 2017.

The province of Ontario, Canada, is a major hub for financial innovation 
and a symmetrical link between the best fintechs, major investors and 
recognized innovation hubs, and is the third busiest financial center in the 
world, with about 12,000 companies in the area. The world’s leading financial 
market leaders are established in Ontario, strongly developing the region in 
this sector. Collectively, the more than 140 fintechs in the Toronto region 
(representing about 80% of fintechs across Canada) cover virtually all financial 
service offers. The excellence of financial services in Ontario allows several 
fintechs to pursue activities outside of Canada, including in Brazil.

In June, in the city of São Paulo, the 28th edition of CIAB Febraban, the largest 
event focused on information technology for financial institutions in Latin America, 

ONTARIO’S 
EXCELLENCE 
ECOSYSTEM 
ENABLES 
FINTECHS 
TO EXPORT 
SOLUTIONS

FINTECHS
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was attended by three Fintechs from Ontario as exhibitors: Data Kinetics, 
specialized in performance solutions and data optimization; Nanopay, a real-time 
payment platform; and Ethoca, focused on mitigating credit card fraud, had the 
opportunity to demonstrate their solutions to visitors and participants.

Nanopay and Ethoca have also been selected for CIAB Fintech Day, 
which identifies startups with potential to partner with banks and financial 
institutions. Among the three seats for North America, Europe and Asia, two 
were occupied by fintechs from Ontario.

The Ontario Fintech participants of the CIAB Febraban were also present at 
the event held at InnovatoBra Habitat, an innovation hub for Banco Bradesco, 
where they were able to discuss Brazilian and Canadian innovation ecosystems, 
as well as expose their solutions to the public.

Ethoca entered the Latin American market two years ago, taking Brazil as 
a priority given the sophisticated banking system and the need for faster and 
more efficient financial solutions. The company considered the presence at 
CIAB Febraban this year very important because of its high visibility and plans 
to establish itself in the country by the end of October.

According to the Regional Director of Ethoca in Latin America, Ronald Wieselberg, 
fraud management should be a priority. “Credit card fraud will always happen. The 
way you manage fraud and what you do to mitigate its effects after that happens 
is critical for issuers and trades. Our aim is to create a hostile environment for 
fraudsters”, said Ronald. Ethoca currently serves around 580 banks around the world.

BUSINESS MISSION
The Canadian government will promote Canada’s fourth fintech business 

mission to immerse Brazilian companies in the renowned innovation 
ecosystem in fintechs in Toronto and Waterloo, both in Ontario, coinciding 
with the Canadian Innovation Exchange (CIX), the largest Canadian congress 
on technology investments. ■

OS GRANDES LÍDERES MUNDIAIS DO  
MERCADO FINANCEIRO ESTÃO EM ONTÁRIO
THE WORLD’S FINANCIAL MARKET LEADERS ARE ESTABLISHED IN ONTARIO

como expositoras: Data Kinetics (soluções de desempenho e otimização de dados), Nanopay 
(plataforma de pagamentos em tempo real) e Ethoca (mitigação de fraudes em cartão de 
crédito). A Nanopay e a Ethoca foram selecionadas para o Ciab Fintech Day, que identifica 
empresas com potencial para realizar parcerias com bancos e instituições financeiras. As três 
fintechs estiveram ainda no meetup realizado no InovaBra Habitat, para discutir os ecossistemas 
de inovação brasileiro e canadense e expor soluções ao público.   

A Ethoca chegou ao mercado lati-
no-americano há dois anos, priorizan-
do o Brasil, em virtude do sofisticado 
sistema bancário e da necessidade de 
soluções financeiras mais rápidas e efi-
cientes. A empresa considerou valiosa 
a presença no Ciab Febraban, pela alta 
visibilidade alcançada, e planeja se esta-
belecer no país até o fim de outubro.

Segundo o diretor regional da 
Ethoca na América Latina, Ronald 
Wieselberg, o gerenciamento das frau-
des deve ser prioridade. “As fraudes 
com cartões de crédito sempre aconte-
cerão. A forma de gerenciar fraudes e o 
que é feito para mitigar seus efeitos de-
pois que acontece é fundamental para 
emissores e comércio. Nosso objetivo é 
criar um ambiente hostil aos fraudado-
res”, diz. A Ethoca atende cerca de 580 
bancos espalhados pelo mundo. 

MISSÃO COMERCIAL
O governo canadense promoverá a 

quarta missão comercial para fintechs 
ao Canadá, com o objetivo de imergir 
as empresas brasileiras no renomado 
ecossistema de inovação em fintechs 
de Toronto e Waterloo, ambas em 
Ontário, coincidindo com a realiza-
ção do Canadian Innovation Exchange 
(CIX), maior congresso canadense so-
bre investimentos em tecnologia. ■
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NOTASRÁPIDAS
SHORT NOTES

Hábitos 
sustentáveis

sustainable habits
A empresa canadense Elo criou um 
canudinho reutilizável, feito de alumínio, 
que vem acompanhado de instruções 
para acessar um aplicativo que orienta 
mudanças de hábitos. O app incentiva 
práticas sustentáveis de consumo e tem 
um contador de canudos que mede o 
consumo, visando estimular a redução 
do uso das versões de plástico.
Canadian company Elo has created 
a reusable straw made of aluminum 
that comes with instructions to access 
an application that guides changes in 
habits. The app encourages sustain-
able consumer practices and has a 
straws meter that measures con-
sumption, aiming to encourage the re-
duction of the use of plastic versions.

Literatura 
eletrônica

Electronic literature
A Université du Québec à Montréal 
sediou, entre 13 e 17 de agosto, a 
quarta edição do festival e da confe-
rência da Eletronic Literature Orga-
nization (ELO), voltados à promoção 
da literatura eletrônica (e-lit). Muito 
além de tratar de textos disponíveis 
em e-book ou publicações on-line, o 
evento aborda o meio digital como 
linguagem, e não simples suporte. As 

criações utilizam sons, imagens, ani-
mações, games e intervenções cola-
borativas do público.
The Université du Québec à Montréal 
hosted the fourth edition of the festival 
and the conference of the ELO - Elec-
tronic Literature Organization between 
August 13 and 17, aimed at promoting 
the so-called electronic literature (e-lit). In 
addition to dealing with texts available in 
e-books or online publications, the event 
addresses the digital medium as a lan-
guage and not simple support. Creations 
use sounds, images, animations, games, 
and collaborative public interventions.

Carnes in natura
Fresh meat

O Canadá poderá autorizar em breve a 
importação de carnes in natura do Bra-
sil. Como parte das negociações, uma 
missão técnica canadense deverá inspe-
cionar localmente o processo brasileiro 
de produção de carne bovina. 
Canada may soon authorize the impor-
tation of fresh meat from Brazil. As part 
of the negotiations, a Canadian techni-
cal mission should inspect locally the 
Brazilian beef production process. 

Construção civil
Construction

Vitória (ES) terá o primeiro edifício cons-
truído inteiramente com paredes feitas 
com poliestireno expandido (isopor).  
A tecnologia promete conforto termo-
acústico e agilidade na montagem. A pa-
tente é da canadense ARXX, que tem a 
Thermopor como fabricante no Brasil. 
The capital of Espírito Santo, Vitória, will 
have the first building constructed entire-
ly of walls filled with expanded polysty-
rene - styrofoam. The technology prom-
ises thermoacoustic comfort and agility 
in the assembly. The patent is from the 
Canadian company ARXX, which has 
Thermopor as a manufacturer in Brazil.

Jatos da Bombardier
Bombardier jets

A Bombardier pretende atrair clientes no Brasil mostrando a va-
riedade de modelos do seu portfólio. A divisão de jatos execu-
tivos da companhia oferece dez modelos de aeronaves capazes 
de atender às demandas dos setores de agronegócio, indústria e 
serviços. O vice-presidente de vendas da empresa para as Améri-
cas, Stephano Leroy, participou recentemente de evento em São 
Paulo para mostrar as novidades. O Brasil tem a segunda maior 
frota de aviões particulares do mundo.
Bombardier aims to attract customers in Brazil by showing the va-
riety of models in its portfolio. The company’s executive jet division 
offers ten models of aircraft capable of meeting the demands of agri-
business, industry and service sectors. The company’s vice-president 
of sales for the Americas, Stephano Leroy, recently participated in an 
event in São Paulo to showcase the news. Brazil has the second larg-
est private aircraft fleet in the world.
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NOTASRÁPIDAS
SHORT NOTES

Ciência na infância 
Science in childhood

A doutoranda canadense em Educação Poh Tan esteve no Brasil 
para participar do Projeto Ler, que incentiva a leitura científica 
na infância. Ela ministrou oficinas para idealizadores do progra-
ma na Universidade do Vale do Rio dos Sinos e nas Faculdades 
Integradas de Taquara, ambas do Rio Grande do Sul. Especialistas 
brasileiros pretendem firmar parceria com o Canadá para inten-
sificar os trabalhos na área.
Canadian doctoral student in Education, Poh Tan, was in Brazil to 
participate in the “Projeto Ler” (Reading Project), which stimulates 
scientific reading in childhood. She gave workshops for the program’s 
creators at the University of Vale do Rio dos Sinos and in the Facul-
dades Integradas de Taquara, both in Rio Grande do Sul. Brazilian 
experts intend to partner with Canada to intensify work in the area.

Produção limpa e ética
Clean and ethical production

Dois professores e um aluno da Universidade de Fortaleza se 
juntaram a um colega da Universidade de Manitoba para ana-
lisar os impactos da corrupção sobre a garantia da sustentabi-
lidade em cadeias de suprimento. O trabalho foi publicado no 
Journal of Cleaner Production, publicação internacional de refe-
rência em produção limpa. 
Two professors and one student from the University of Fortaleza 
teamed up with a colleague at the University of Manitoba to analyze 
the impacts of corruption on ensuring sustainability in supply chains. 
The work was published in the Journal of Cleaner Production, an 
international reference publication on clean production.

Eleitores 
brasileiros

Brazilian voters
O número de brasileiros residentes 
no Canadá aptos a votar na elei-
ção presidencial deste ano subiu de 
12.942 para 22.060 na comparação 
com o pleito de 2014, o que repre-
senta uma elevação de 70%. A taxa 
supera a média de crescimento de 
41% registrada no número de elei-
tores no exterior. Os dados são do 
Consulado Geral do Brasil em To-
ronto, que teve a maior alta (83%), 
seguido pelas representações de 
Vancouver (80%) e Montreal (58%) 
e pela embaixada em Ottawa (25%). 
The number of Brazilians residing in 
Canada eligible to vote in this year’s 
presidential election rose from 12,942 
to 22,060 compared to the 2014 elec-
tion, which represents a 70% increase. 
The rate surpasses the average growth 
of 41% registered in the number of 
voters abroad. The data are from the 
Consulate General of Brazil in Toronto, 
which had the highest increase (83%), 
followed by the representations of Van-
couver (80%) and Montreal (58%) 
and the embassy in Ottawa (25%).

Cooperação 
internacional 
contra o Aedes

international 
Cooperation  

against Aedes
A Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp) 
e o Centro Internacional de Pes-
quisa e Desenvolvimento (IDRC) 
do Canadá firmaram um acordo 
de cooperação para desenvolver 
tecnologias de controle do mosqui-

to Aedes e prevenir doenças trans-
mitidas pelo inseto (febre amarela, 
dengue, zika e chikungunya). 
The Foundation for Research Support 
of the State of São Paulo (FAPESP) and 
the International Research and De-
velopment Center (IDRC) of Canada 
have signed a cooperation agreement 
to develop technologies to control the 
Aedes mosquito and prevent diseases 
transmitted by the insect (yellow fever, 
dengue, zika and chikungunya).

As novas 
megalópoles

The new 
megalopolises

Os pesquisadores canadenses 
Daniel Hoornweg (Universidade 
de Ontário) e Kevin Pope (Univer-
sidade Memorial de Terra Nova) 
publicaram um estudo que aponta 
quais serão as metrópoles mais po-
pulosas até 2100. As projeções, ba-
seadas em dados do Banco Mundial, 
apontam que as regiões de Lagos 
(Nigéria), Kinshasa (Congo), Dar es 
Salaam (Tanzânia), Mumbai e Nova 
Déli (ambas na Índia) serão as cin-
co primeiras do ranking. No Brasil, a 
maior cidade, São Paulo, deixará a 
quinta posição e passará à 44ª colo-
cação mundial.
Canadian researchers Daniel Hoorn-
weg (University of Ontario) and Kevin 
Pope (Newfoundland Memorial Uni-
versity) have published a study that 
indicates which will be the most popu-
lous metropolis by 2100.  Projections, 
based on data from the World Bank, 
point out that the regions of Lagos 
(Nigeria), Kinshasa (Congo), Dar es 
Salaam (Tanzania), Mumbai and New 
Delhi (both in India) will be the top 
five in the ranking. In Brazil, the larg-
est city, São Paulo, will leave the fifth 
position and will reach the 44th place 
in the world rank.
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Diversidade  
e inclusão

Diversity and inclusion
A professora Tereza Rodrigues Vieira, 
da Universidade Paranaense (Unipar), 
apresentou no Canadá, em agosto, 
seus estudos sobre registro civil de 
pessoas transgênero. Ela participou 
da Oficina Francófona da Associação 
Canadense de Direito e Sociedade 
(Atelier Francophone de l’Association 
Canadienne Droit et Société) e do 
Encontro Anual Lei e Sociedade (An-
nual Meeting Law and Society) que 
discutiu migração familiar e o acesso 
à Justiça do menor transgênero.
Professor Tereza Rodrigues Vieira from 
UNIPAR – Universidade Paranaense 
presented her studies on civil registra-
tion of transgender people in Canada 
in August. She participated in the 
Francophone Workshop of the Cana-
dian Association of Law and Society 
(Atelier Francophone de l’Association 
Canadienne Droit et Société) and the 
Annual Meeting Law and Society, which 
discussed family migration and access 
to justice for the transgender youth.

Rebocadores 
portuários

Tugboats
O Estaleiro Rio Maguari (ERM) se 
uniu à empresa canadense Robert 
Allan, especializada em projetos 
navais, para construir rebocadores 
portuários no Pará. A produção deve 
começar em 2019 e prevê a criação 
de 80 postos de trabalho. Rebocado-
res são embarcações utilizadas para 
auxiliar em manobras e atracação de 
navios nos portos.
Rio Maguari Shipyard (ERM) has joined 
the Canadian company Robert Allan, 
specializing in naval projects, to build 

port tugboats in Pará. Production is ex-
pected to begin in 2019 and provides 
for the creation of 80 jobs. Tugboats are 
vessels used to assist maneuvering and 
docking of ships in ports.

Saneamento
Sanitation

A gestora brasileira de investimen-
tos IG4 Capital e o fundo canaden-
se Alberta Investment Management 
Corporation investirão R$ 400 mi-
lhões nas operações da Iguá Sane-
amento. Um dos objetivos é viabi-
lizar obras de combate a perdas na 
rede de distribuição da empresa de 
água e esgoto que atua em cinco 
estados brasileiros. 
Brazilian investment manager IG4 
Capital and Canadian Alberta Invest-
ment Management Corporation will in-
vest R$ 400 million in Iguá Saneamen-
to’s operations. One of the objectives 
is to make feasible works to combat 
losses in the distribution network of the 
water and sewage company operating 
in five Brazilian states.

EduCanada 
EduCanada 

A feira de intercâmbio do governo 
do Canadá, EduCanada, desembarca 
no Brasil em setembro, com a reali-
zação de eventos em Recife (dia 19), 
Salvador (20), São Paulo (22 e 23), 
Rio de Janeiro (26), Brasília (28) e 
Porto Alegre (30). Em 2 de outubro 
será a vez de Belo Horizonte. 
The Canada Government exchange 
fair, EduCanada, lands in Brazil 
in September, with the holding of 
events in Recife (19), Salvador (20), 
São Paulo (22 and 23), Rio de Janeiro 
(26), Brasilia (28) and Porto Alegre 
(30). On October 2 it will be Belo 
Horizonte’s turn. 

Mudanças climáticas
Climate changes

Dois pesquisadores canadenses estiveram no Brasil, em agosto, para 
discutir o aumento de acidez nos oceanos. Jake Rice (Departamento 
de Pesca e Oceanos do Canadá) e Anthony Charles (Universidade 
Saint Mary’s) palestraram no encontro sobre o tema, organizado 
pela Universidade de São Paulo em parceria com a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). A acidez ma-
rinha é uma das questões ambientais debatidas pelo painel intergo-
vernamental mantido pelas Nações Unidas para analisar mudanças 
climáticas globais.  
Two Canadian researchers were in Brazil in August to discuss rising 
acidity in the oceans. Jake Rice (Department of Fisheries and Oceans 
of Canada) and Anthony Charles (Saint Mary’s University) spoke at 
the meeting on the theme, organized by the University of São Paulo in 
partnership with the Foundation for Research Support of the State of 
São Paulo. Marine acidity is one of the environmental issues debated 
by the intergovernmental panel held by the United Nations to analyze 
global climate change.
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Informações 
abertas

Open information 
O governo do Canadá adotará a rede 
Ethereum para disponibilizar informa-
ções relativas ao país. A plataforma 
utiliza a tecnologia blockchain, capaz 
de armazenar registros de transações 
em um arquivo que é uma espécie de 
planilha pública, descentralizada e de 
segurança garantida por criptografia. 
The Government of Canada will adopt the 
Ethereum network to make information 
about the country available. The platform 
utilizes blockchain technology, capable of 
storing transaction records in a file that is 
a sort of public spreadsheet, decentralized 
and with security-guaranteed encryption.

Investimento no Brasil
Investment in Brazil

O fundo Canada Pension Plan anunciou que pretende investir 
R$ 500 milhões no Brasil em 2019, por meio da participação 
de 20% na recém-estabelecida Goodman Brazil Logistics Part-
nership. O aporte é destinado a ativos logísticos e industriais e 
tem como foco inicial as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 
The Canada Pension Plan fund announced that it intends to raise 
R$ 500 million in Brazil in 2019, through a 20% stake in the re-
cently established Goodman Brazil Logistics Partnership. The contri-
bution is destined to logistic and industrial assets and has as initial 
focus the cities of São Paulo and Rio de Janeiro.

Saúde mental
Mental health

O neurocientista canadense Anthony 
Ruocco apresenta, no Rio de Janeiro, em 
setembro, pesquisa sobre transtorno 
de personalidade borderline, condição 
mental caracterizada por instabilidades 
de humor, comportamentos e relacio-
namentos. O trabalho se baseia na ado-
ção de imagem cerebral para entender 
a manifestação de transtornos mentais.
Canadian neuroscientist Anthony Ruocco 
presents a research on borderline per-
sonality disorder in Rio de Janeiro in Sep-
tember, a mental condition characterized 
by mood, behavior and relationship insta-
bilities. His work is based on the adoption 
brain imaging measures to understand 
the manifestation of mental disorders.
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publicados no livro “Olhares Cruza-
dos Rio–Toronto” e expostos ainda 
em 2018. Nas edições anteriores, 
as inspirações foram as cidades de 
Montreal e São Paulo, Vancouver e 
Florianópolis, Brasília e Ottawa. 
The most recent edition of the project 
“Exchanging Glances – Images of Two 
Cultures” recorded scenes from Toronto 
and Rio de Janeiro, this time with the 
participation of Canadian Robert Di-
Vito and Brazilian Ana Rodrigues. Pho-
tographers with great experience, they 
will have their works published in the 
book Exchanging Glances Rio-Toronto 
and exposed still in 2018. In previous 
editions, the inspirations were the cities 
of Montreal and São Paulo, Vancouver 
and Florianópolis, Brasília and Ottawa. 

Práticas  
de gestão

Management Practices
Foi realizado na CCBC em agosto, 
em parceria com o CEOLab, um 
evento direcionado para CEOs e al-
tos executivos de diferentes setores. 
O economista Fernando Sampaio 

da LCA Consultores foi convidado 
para discorrer sobre os atuais ce-
nários político e macroeconômico. 
An event was held at the CCBC in 
August, in partnership with CEOLab, 
an event targeted at CEOs and se-
nior executives from different sectors. 
The economist Fernando Sampaio, 
from LCA Consultores, was invited 
to discuss the current political and 
macroeconomic scenarios.

Novos podcasts
New podcasts

A CCBC publicou novos podcasts 
em seu portal. O primeiro analisa o 
novo marco legal brasileiro de pro-
teção de dados pessoais. O segundo 
trata da atualização das normas legais 
relativas a mineração, incluindo discus-
sões sobre benefícios e desafios de 
sua implantação. Acesse a central de 
podcasts utilizando o QR code abaixo. 
The CCBC has published new podcasts 
on its portal. The first examines the 
new Brazilian legal framework for the 
protection of personal data. The sec-
ond deals with the updating of legal 
norms related to mining, including dis-
cussions of benefits and challenges of 
their implementation. Go to the pod-
casts center using the QR code below.

Olhares Cruzados
Exchanging Glances

A mais recente edição do projeto 
“Olhares Cruzados – Imagens de 
Duas Culturas” registrou cenas de 
Toronto e Rio de Janeiro, desta vez 
com a participação do canadense 
Robert DiVito e da brasileira Ana 
Rodrigues. Com grande experiência, 
os fotógrafos terão seus trabalhos 

Diferenças culturais
Cultural differences

O mais recente encontro da série “Bate-papo com o 
Exportador”, promovido em agosto pela Comissão de 
Comércio Exterior da CCBC (Comex), abordou o tema 
“Como fazer negócios em eventos internacionais: diferenças 
culturais e como negociar”. Carine Cardoso, assessora para 
Assuntos Econômicos do Escritório do Quebec em São Paulo, 
e Patrick Courcelles, vice-cônsul do Canadá no Brasil, apresen-
taram exemplos práticos de negociações e outras orientações 
para melhor interação entre executivos dos dois países. 
The most recent meeting of the “Chat with the Exporter” series, 
promoted in August by the CCBC Foreign Trade Commission (Co-
mex), addressed the theme “How to do business in international 
events: cultural differences and how to negotiate.” Carine Cardoso, 
advisor for Economic Affairs at the Quebec Office in Sao Paulo, 
and Patrick Courcelles, Canada’s deputy consul in Brazil, presented 
practical examples of negotiations and other guidelines for better 
interaction between executives of the two countries.
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SP Conecta
SP Conecta

A terceira edição do evento de tec-
nologia SP Conecta, realizado em 1º 
de setembro com o apoio da CCBC, 
reuniu empreendedores e líderes 
de startups. Eles participaram de 
palestras, exposições e workshops, 
visando expandir a rede de contatos 
e aprender mais sobre boas práticas 
e oportunidades para o desenvolvi-
mento de seus negócios. 
The third edition of the SP Conecta te-
chnology event, held on September 1 
with the support of the CCBC, brought 
together entrepreneurs and leaders of 
startups. They participated in lectures, 
exhibitions and workshops to expand 
the network of contacts and learn more 
about good practices and opportunities 
for the development of their business.

Hackers  
e mercado

Hackers and market
A Hacking.Rio, competição de hackers 
e especialistas em tecnologia, realizada 
em julho no Rio de Janeiro, teve pa-
trocínio da CCBC. O evento contou 
com a participação de Guillaume Le-
garè, diretor do National Bank of Ca-
nada no Brasil,  Yuri Navarro, CEO da 
National Angel Capital Organization, 
e Sherry Coulborne, da SparkCentre. 
As apresentações foram moderadas 
por Regina Noppe, executiva da Dre-
am2B e vice-coordenadora da Comis-
são de Tecnologia da CCBC. 
Hacking.Rio, a hacker and technol-
ogy expert competition, held in July in 
Rio de Janeiro, was sponsored by the 
CCBC. The event was attended by Guil-
laume Legarè, director of the National 
Bank of Canada in Brazil,  Yuri Navar-
ro, CEO of the National Angel Capital 
Organization, and Sherry Coulborne, in 

panels on the profile of global startups. 
Presentations were moderated by 
Regina Noppe, Dream2B executive 
and vice-coordinator of the CCBC 
Technology Commission.

startups
startups

A CCBC, em parceria com a 
Dream2B, realizou em julho dois en-
contros para discutir oportunidades 

de negócios no Canadá para startups. 
Dia 30, o evento foi no Centro de 
Inovação da Associação Catarinense 
de Tecnologia (Acate), em Florianó-
polis. Quatro dias antes, foi realizado 
na CCBC, em São Paulo. Em ambas as 
oportunidades Yuri Navarro, da rede 
de investimentos NACO, e Sherry 
Coulborne, da aceleradora de negó-
cios SparkCentre, deram orientações 
a startups brasileiras que desejam se 
internacionalizar. 
The CCBC, in partnership with 
Dream2B, held two meetings in July 
to discuss business opportunities in 
Canada for startups. On the 30 the 
event took place at Centro de Inova-
ção da Associação Catarinense de Tec-
nologia (ACATE), in Florianópolis. Four 
days before, it was held at the CCBC, 
in São Paulo. In both opportunities Yuri 
Navarro, from the investment network 
NACO, and Sherry Coulborne, from the 
business accelerator SparkCentre, gave 
guidance to Brazilian startups that wish 
to internationalize.

Inovação  
em saúde

Innovation in health
A CCBC apoiou a Startup Weekend São Paulo Health, maratona 
de apresentações de soluções tecnológicas para o segmento de 
saúde e qualidade de vida, realizada em São Paulo. De 17 a 19 agos-
to, o evento apresentou inovações em dispositivos e facilidades 
em serviços médicos, utilizando recursos como blockchain, big data, 
inteligência artificial, biotecnologia, internet das coisas, nanotecnolo-
gia, impressão 3D, realidade aumentada e robótica. A vendedora da 
competição receberá mentoria para internacionalização, oferecida 
pela Comissão de Inovação em Saúde da CCBC. ternacionalização.
The CCBC supported the Startup Weekend São Paulo Health, a 
marathon of presentations of technological solutions for the health 
and life quality segment, held in São Paulo. From August 17 to 19, 
the event presented innovations in devices and facilities in medi-
cal services, using features such as blockchain, big data, artificial 
intelligence, biotechnology, Internet of Things, nanotechnology, 3D 
printing, augmented reality and robotics. The contestant will receive 
mentoring for internationalization, offered by the CCBC Health In-
novation Commission.
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EMPRESAS CANADENSES QUE ATUAM 
NO BRASIL ALIAM EXTRAÇÃO 
MINERAL À RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL E SOCIAL

por Sergio Siscaro

Mineração

sustentável
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SUSTAINABLE MINING

Vai longe o tempo em que a mineração era identificada como 
uma atividade de degradação ambiental e social, inevitavelmente 
sem recuperação. Hoje, as mineradoras estão muito atentas à 
sustentabilidade, compensando impactos ao meio ambiente e às 
populações locais, muitas vezes em níveis acima do exigido pela 

legislação. Casos como a tragédia de Mariana (MG), de 2015, devem se tornar cada vez mais ra-
ros. O melhor exemplo disso é a atuação das companhias canadenses presentes no Brasil. Elas 
carregam no DNA a necessidade de atuação responsável, tanto que o próprio setor minerador 
canadense estabeleceu, ainda em 2004, um conjunto de princípios, o Towards Sustainable 
Mining, que preconiza boas práticas ambientais, zelo pela segurança e saúde (de funcionários e 
das comunidades vizinhas) e papel ativo no engajamento social. 

A importância do setor no mercado de capitais canadense (leia quadro) é mais um incentivo 
para que as empresas relatem a seus 
diversos stakeholders que atuam res-
ponsavelmente. Isso é uma ótima no-
tícia para o Brasil, considerando que 
as principais mineradoras do Canadá 
anunciaram recentemente investi-
mentos da ordem de US$ 2 bilhões 
no País nos próximos dois anos.  

NOVA REALIDADE
Para o coordenador da Co-

missão de Mineração da CCBC, 
Paulo Misk, o setor vem se esforçan-
do para mitigar impactos. “As em-
presas canadenses trazem conceitos 
de sustentabilidade muito fortes e os 
incorporam no processo de plane-
jamento. Elas trabalham com a ideia 
de que os benefícios dos projetos de 
sustentabilidade sejam duradouros 
e levem à melhoria da qualidade de 
vida das pessoas, criando fontes de 
geração de renda que independam 
do empreendimento em si”, afirma. 

Misk, que também é presidente 
da Vanádio de Maracás, conta que 

I
t has been a while since mining 
was identified as an activity of 
environmental and social degradation, 
inevitably without recovery. Today, 
mining companies are very attentive 

to sustainability, offsetting impacts on 
the environment and local populations, 
often at levels above that required by 
legislation. Cases such as the Mariana 
(MG) tragedy of 2015 should become 
increasingly rare. The best example of 

this is the performance of the Canadian companies present in Brazil. They carry 
in the DNA the need for responsible action, so much so that the Canadian mining 
sector itself established a set of principles, Towards Sustainable Mining, which 
advocates good environmental practices, safety and health care (of employees 
and neighboring communities ) and active role in social engagement.

The importance of the industry in the Canadian capital market (read the box) 
is yet another incentive for companies to report to their various stakeholders 
who act responsibly. This is great news for Brazil, considering that Canada’s 
top mining companies have recently announced investments of US$ 2 billion in 
the country over the next two years.

CANADIAN 
COMPANIES 
OPERATING IN 
BRAZIL COMBINE 
MINERAL 
EXTRACTION WITH 
ENVIRONMENTAL 
AND SOCIAL 
RESPONSIBILITY
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a atividade em Maracás (BA), onde 
extrai vanádio (minério utilizado 
para reforçar ligas de aço e titânio) 
tem contribuído para a conserva-
ção ambiental da região. “Temos 
uma área preservada de 4,4 mil 
hectares, o que representa um ter-
ritório de 25 a 30 vezes superior à 
área impactada por nossas ativida-
des. Comprovamos ter melhorado 
a situação ambiental da região”, diz. 

A empresa atua na promoção 
da educação ambiental junto aos 
habitantes e promove iniciativas de 
criação de renda para as comunida-
des locais. “Um dos projetos treina 
e fornece equipamentos para pro-
dução de mel e outros produtos de 
apicultura. Outro incentiva pesca-
dores. Também ajudamos costurei-
ras do município de Pé de Serra a 
atuarem em confecção. Buscamos formar a cultura de empreendedorismo onde há poucas 
opções de desenvolvimento econômico”, afirma Misk.

Criar formas de gerar renda para as populações locais é uma preocupação constante 
das mineradoras. O engajamento da comunidade, com participação na definição de pro-
jetos e sua efetivação, é um dos eixos da iniciativa Sementes da Sustentabilidade, da Jaguar 

NEW REALITY
For the coordinator of the CCBC Mining Commission, Paulo Misk, the sector 

has been making efforts to mitigate impacts. “Canadian companies bring very 
strong sustainability concepts and incorporate them into the planning process. 
They work with the idea that the benefits of sustainability projects are long 
lasting and lead to the improvement of people’s quality of life, creating sources 
of income that are independent of the enterprise itself”, he says.

Misk, who is also president of Vanádio de Maracás, says that the activity in 
Maracás (BA), where they extract vanadium (ore used to reinforce titanium and 
steel alloys), has contributed to the region’s environmental conservation. “We 
have a preserved area of 4.4 thousand hectares, which represents a territory of 
25 to 30 times greater than the area impacted by our activities. We have proven 
to have improved the environmental situation in the region”, he says.

The company works to promote environmental education among its 
inhabitants and promotes income-generating initiatives for local communities. 
“One of the projects trains and provides equipment for the production of 

Empresas atuam na promoção da educação ambiental para os habitantes e promove iniciativas de criação de renda para as comunidades locais.  
The company operates in the promotion of environmental education among the inhabitants and promotes income-generating initiatives for local communities



 33

Mining, que atua na exploração 
de ouro em Minas Gerais. As 
ações abrangem 12 instituições 
dos municípios impactados pelas 
atividades da companhia. 

ENGAJAMENTO
“A ideia é viabilizar projetos de 

geração de renda, em conjunto 
com outras empresas ou com o 
poder público, e buscar fontes de 
financiamento”, afirma a coorde-
nadora de Relações Institucionais 
Ana Thereza Balbi. Uma das ações 
apoiadas pela Jaguar é a “Tecelãs 
de Brumal”, que cria produtos 
com forte apelo regional.

Iniciativas como as da Vanádio 
de Maracás e as da Jaguar não são 
isoladas. A Yamana Gold, presente 
em Jacobina (BA) e em Alto Ho-
rizonte (GO), reúne entidades civis 
para fomentar a criação de empregos e de renda, por meio do programa Seminário de Parcerias. 
“Também buscamos atuar em outras esferas, como cidadania, cultura, lazer, assistência social e edu-
cação. Aportamos até 85% do valor total requerido pelos projetos, definidos pelas comunidades”, 
relata o gerente regional de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Comunidade, Guilherme Araújo. 

A Kinross Brasil Mineração, que opera uma mina de ouro em Paracatu (MG), é outra companhia 

honey and other beekeeping products. Another encourages fishermen. We 
also help seamstresses in the municipality of Pé de Serra to work in clothing. 
We seek to form a culture of entrepreneurship where there are few options 
for economic development”, says Misk.

Creating ways to generate income for local populations is a constant concern of 
mining companies. The community engagement, with participation in the definition 
of projects and their implementation, is one of the axes of the Seeds of Sustainability 
initiative of Jaguar Mining, which operates in gold exploration in Minas Gerais. The 
actions cover 12 municipal institutions impacted by the company’s activities.

ENGAGEMENT
“The idea is to make income-generating projects feasible, together with other 

companies or public authorities, and to seek sources of funding”, says Institutional 
Relations coordinator Ana Thereza Balbi. One of the actions supported by Jaguar is 
“Tecelãs de Brumal”, which creates products with strong regional appeal.

Initiatives such as those of Vanádio de Maracás and Jaguar are not isolated. 
Yamana Gold, present in Jacobina (BA) and Alto Horizonte (GO), brings together 
civil entities to foster job and income creation, through the Partnership Seminar 

Environmental 
preservation beyond 
what is required by law 
is a relevant aspect

A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  
É UM ASPECTO RELEVANTE,

ALÉM DE UMA EXIGÊNCIA DA LEI
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que construiu relação estreita com a 
comunidade. “Grandes empresas têm 
grandes responsabilidades. Temos 
reuniões mensais com as lideranças 
comunitárias, para entender quais são 
as pautas importantes. Acreditamos 
na construção conjunta”, afirma a 
gerente de Comunicação e Relações 
com a Comunidade, Ana Cunha.

Na região de Tapajós (PA), outras 
duas mineradoras estão estruturan-
do ações de responsabilidade social, 
a Serabi Gold e a Cabral Gold. “Com 
a consolidação dos nossos projetos, 
temos condições de trazer profissio-
nais experientes em temas ligados à 
sustentabilidade e estabelecer envol-
vimento maior com as populações 
vizinhas”, afirma o gerente-geral da 
Serabi Gold, Ulisses Melo. “Quere-
mos contribuir para criar fontes de 
geração de renda, por meio da cria-
ção de olarias ou hortas comunitá-
rias, por exemplo”, acrescenta. 

A Cabral Gold, por sua vez, de-
senvolve o projeto Cuiú-Cuiú. “É 
uma operação de garimpo tradi-
cional, em uma comunidade pobre, 
onde ajudamos a reativar o posto de pronto-socorro e iniciamos um projeto de limpeza e 
coleta de lixo. Conforme o empreendimento for avançando, nossa participação também será 
maior”, afirma Ruari McKnight, responsável pela operação. 

Na Kinross, a recuperação das áreas afetadas pelas atividades se soma ao envolvimento da 
população em programas de monitoramento ambiental, com a capacitação de pessoal para fis-
calizar a eficiência dos controles de ruído, qualidade do ar e emissão de poeira da mineradora. 

program. “We also seek to work in other spheres, such as citizenship, culture, 
leisure, social assistance and education. We contribute up to 85% of the total 
value required by the projects, defined by the communities”, says Guilherme 
Araújo, Regional Health, Safety, Environment and Community Manager.

Kinross Brasil Mineração, which operates a gold mine in Paracatu (MG), is another 
company that has built close relationships with the community. “Big companies 
have great responsibilities”, says the manager of Community Communication and 
Relations, Ana Cunha. “We have monthly meetings with community leaders to 
understand the important guidelines. We believe in joint construction.” 

In the region of Tapajós (PA), two other miners are structuring social 
responsibility actions, Serabi Gold and Cabral Gold. “With the consolidation of 
our projects, we are able to bring professionals who are experienced in issues 
related to sustainability, and to establish greater involvement with neighboring 
populations”, says Serabi Gold general manager, Ulisses Melo. “We want to 
contribute to create sources of income generation, through the creation of 
pottery workshops or community gardens, for example,” he adds. 

Cabral Gold, in turn, develops the Cuiú Cuiú project. “It is a traditional digging 
operation in a poor community where we helped reactivate the emergency 
room and started a garbage collection and cleaning project. As the venture 
progresses, our participation will also be greater”, said Ruari McKnight, who is 
in charge of the operation.

At Kinross, the recovery of the areas affected by the activities adds to the 
population’s involvement in environmental monitoring programs, with the 

Setor minerador canadense estabeleceu um conjunto de princípios, o Towards Sustainable Mining, que prevê aplicação das melhores práticas ambientais 
Canadian mining industry has established a set of principles, Towards Sustainable Mining, which provides application of best environmental practices
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Outro projeto é a revitalização 
das margens do Córrego Rico, com 
investimentos de R$ 7,5 milhões no 
plantio de 18 mil mudas de árvores 
e construção de estruturas para evi-
tar a erosão, além de drenagens e 
recuperação de taludes. Em parceria 
com a prefeitura, a Kinross construiu 
o Parque Linear do Córrego Rico, 
com 15 mil m² de área verde. “Esse 
parque faz parte do ameaçado bio-
ma do cerrado. Ao protegê-lo, dei-
xamos um legado positivo”, enfatiza 
o diretor de Meio Ambiente da em-
presa, Alessandro Nepomuceno. 

A Jaguar Mining mapeou as 12 
nascentes da região onde está insta-
lada. A partir daí, criou ações de pre-
servação, cercou os olhos-d’água, 
construiu barreiras e conscientizou 
a população. “Foi feita ainda uma 
parceria com a escola local, em uma iniciativa de educação ambiental, e construímos um viveiro 
de plantas para os alunos”, afirma Ana Thereza Balbi. 

Investindo também em iniciativas de educação ambiental, a Yamana estuda o uso de fontes re-
nováveis de energia. “Estamos realizando um estudo de viabilidade para a instalação de um parque 
solar em Goiás (GO) e eventual parque eólico na Bahia”, finaliza o gerente Guilherme Araújo. ■

training of personnel to monitor the efficiency of the noise, air quality and dust 
emission controls of the mining company.

Another project is the revitalization of the banks of the Córrego Rico, with 
investments of R$ 7.5 million in the planting of 18 thousand tree seedlings and 
construction of structures to prevent erosion, as well as drainage and recovery of 
slopes. In partnership with the City Hall, Kinross built Parque Linear do Córrego 
Rico, with 15 thousand m² of green area. “This park is part of the threatened 
cerrado biome. By protecting it, we leave a positive legacy”, emphasizes the 
company’s environment director, Alessandro Nepomuceno.

Jaguar Mining has mapped the 12 springs in the region where it is installed. 
From there, it created preservation actions, surrounded springs, built barriers 
and made the population aware. “We also made a partnership with the local 
school in an environmental education initiative, and we built a plant nursery for 
the students”, says Ana Thereza Balbi.

Also investing in environmental education initiatives, Yamana studies the use 
of renewable energy sources. “We are conducting a feasibility study for the 
installation of a solar park in Goiás (GO) and eventual wind farm in Bahia”, 
concludes manager Guilherme Araújo. ■

BOLSA DE MINÉRIOS
O setor de mineração é um dos mais importantes do Canadá e um dos mais expressivos no mercado de capitais do país. Em Toronto, as bolsas TSX (Toronto 
Stock Exchange) e TSXV (TSX Venture Exchange) foram responsáveis por 59% de todo o financiamento ao setor de mineração global em 2017. Quase 56 
milhões de ações do segmento foram negociadas no ano passado, totalizando C$ 206 bilhões. Em maio deste ano, a TSX e a TSXV reuniam 1.205 empresas 
listadas do setor, que negociaram C$ 70,74 bilhões nos 12 meses precedentes. 

Um dos grandes termômetros do sucesso do segmento é a realização da convenção anual da Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), que 
reúne empresas de todo o mundo. O Brasil participa ativamente do evento, com missões comerciais e de representantes do setor público.  Anualmente, a CCBC 
encabeça e organiza algumas dessas comitivas.

MINING STOCKS
The mining sector is one of the most important in Canada, and one of the most significant in the capital market of the country. In Toronto, TSX 
(Toronto Stock Exchange) and TSXV (TSX Venture Exchange) stock exchanges accounted for 59% of all global mining sector financing in 2017. 
Almost 56 million shares of the segment were traded last year, totaling C$ 206 billion. In May of this year, TSX and TSXV brought together 
1,205 listed companies, which traded C$ 70.74 billion in the previous 12 months.
One of the great thermometers of the success of the segment is the realization of the annual convention of the Prospectors & Developers 
Association of Canada (PDAC), which brings together companies from all over the world. Brazil participates actively in the event, with 
commercial missions and representatives of the public sector. Annually, the CCBC leads and organizes some of these committees.
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O MAR ESTÁ 

PRA PEIXE

Sergio Siscaro

CANADENSES ABREM ESPAÇO NA MESA PARA O PESCADO BRASILEIRO
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SEA FULL OF FISH

A busca por uma alimentação saudável tem feito os canadenses con-
sumir cada vez mais peixes e frutos do mar, muitos vindos do 
exterior. O crescimento da demanda atrai produtores do mundo 
todo e abre espaço para a o produto brasileiro, como evidencia o 

interesse de importadores canadenses. No caso do Brasil, a procura não se limita a peixes para 
alimentação, pois a ampla variedade encontrada no País gera oportunidades também para o 
comércio de espécies ornamentais.

Dados da consultoria Euromo-
nitor mostram que as importações 
de peixes representaram 72% do 
mercado canadense de frutos do 
mar, e atingiram em 2016 (dados 
mais recentes) 146 mil toneladas, 
1,5% a mais que no ano anterior. A 
perspectiva é de que essa tendên-
cia de alta se mantenha, atingindo 
158 mil toneladas em 2021. 

Em termos de valor, destacaram-
-se as vendas de tilápia e atum que, 
em conjunto com outros tipos de 
peixes, somaram US$ 147 milhões 
em 2016. Esses dois produtos têm 
sido uma oportunidade comer-
cial considerável. As importações 
de tilápia se mantiveram em pa-
tamar elevado nos últimos anos, 
com US$ 152,26 milhões em 2014, 
US$ 136,28 milhões em 2015 e 
US$ 137,03 milhões em 2016. No 
caso do atum, as compras em 2014 
eram de US$ 991,18 mil. No ano 
seguinte, o valor mais que triplicou, 
atingindo US$ 3,084 milhões, e, em 
2016, subiu 52,76%, com negócios 
na casa dos US$ 4,7 milhões. 

T
he search for a healthy diet has 
made Canadians consume more 
and more fish and seafood, a 
lot from abroad. The growth in 
demand attracts producers from 

all over the world and opens space for the Brazilian product, as evidenced by 
the interest of Canadian importers. In the case of Brazil, the demand is not 
limited to fish for food, since the wide variety found in the country generates 
opportunities also for the trade of ornamental species.

Data from the Euromonitor consultancy show that fish imports accounted 
for 72% of the Canadian seafood market and reached a total of 146 thousand 
tons in 2016, up 1.5% more than the previous year. The outlook is that this 
bullish trend will continue, reaching 158 thousand tons in 2021.

In terms of value, sales of tilapia and tuna, which together with other types 
of fish totaled US$ 147 million in 2016, stood out. These two products have 
been a considerable commercial opportunity. Imports of tilapia have remained 
at a high level in recent years, with US$ 152.26 million in 2014, US$ 136.28 
million in 2015 and US$ 137.03 million in 2016. In the case of tuna, purchases 
in 2014 were US$ 991.18 thousand. In the following year, the value more than 
tripled, reaching US$ 3.084 million, and, in 2016, increased by 52.76%, with 
business at US$ 4.7 million.

Other fish sold to Canada for food have also been very demanded, as is the 
case of pirarucu, piramutaba, dourada, pacu and tambaqui. If in 2014 imports of 

CANADIANS 
OPEN SPACE FOR 
BRAZILIAN FISH
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Os demais peixes vendidos ao Canadá para alimentação também possuem bastante de-
manda, como é o caso de pirarucu, piramutaba, dourada, pacu e tambaqui. Se em 2014 as 
importações desses pescados movimentaram US$ 31,3 milhões, no ano seguinte o valor subiu 
2,53%, alcançando US$ 32,1 milhões, e mais 9% em 2016, para US$ 35 milhões. As vendas de 
peixes ornamentais, por sua vez, giraram em torno de US$ 5,6 milhões em 2016. 

MERCADO ESTRATÉGICO
Apesar de não estar ainda entre 

os maiores exportadores de peixes 
ao Canadá, o Brasil vem aumentan-
do sua participação. De acordo com 
dados do Ministério da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços (MDIC), 
em 2016, as exportações brasileiras 
de peixes (incluindo crustáceos, mo-
luscos e outros invertebrados aquáti-
cos) somavam US$ 753,18 mil. No ano 
seguinte, os embarques tiveram uma 
expansão de 2,01%, para vendas de 
US$ 768,35 mil. Em 2018, entre janei-
ro e junho, somam US$ 294,14 mil. 

Pelas estatísticas do governo cana-
dense, o Brasil ocupou a 29ª posição 

these fish processed US$ 31.3 million, the value increased 2.53% in the following 
year, reaching US$ 32.1 million, and another 9% in 2016, to US$ 35 million. The 
sales of ornamental fish, in turn, was about US$ 5.6 million in 2016.

STRATEGIC MARKET
Although not yet among the largest fish exporters to Canada, Brazil has been 

increasing its share. According to data from the Ministry of Industry, Foreign Trade 
and Services (MDIC), in 2016, Brazilian exports of fish (including crustaceans, 
mollusks and other aquatic invertebrates) totaled US$ 753.18 thousand. In the 
following year, shipments expanded by 2.01% to sales of US$ 768.35 thousand. In 
2018, between January and June, they add up to US$ 294.14 thousand.

According to Canadian government statistics, Brazil ranked 29th in the 
list of the top exporters of fresh, chilled or frozen fish from last year, whose 
leadership was from the United States. Regarding the Canadian import of 

EXPORTAÇÕES AO CANADÁ (C$ MILHÕES)   EXPORTS TO CANADA (C$ MILLION)

PEIXES FRESCOS, REFRIGERADOS E CONGELADOS FRESH, CHILLED AND FROZEN FISH
 2013 2014 2015 2016 2017

1. EUA USA 237,33 206,84 220,02 331,25 286,03

2. CHINA CHINA 14,56 14,55 18,04 23,26 25,1

3. NORUEGA NORWAY 20,82 21,3 16,69 15,4 24,92

4. VIETNÃ VIETNAM 10,56 11,29 17,99 20,99 22,05

5. TAIWAN TAIWAN 8,75 11,59 10,74 13,01 18,62

29. BRASIL BRAZIL 2,147 1,587 1,658 1,265 1,244

TOTAL MUNDIAL WORLD TOTAL 453,83 400,71 421,84 551,61 530,79

PEIXES ORNAMENTAIS ORNAMENTAL FISH
 2013 2014 2015 2016 2017

1. EUA USA 3,323 3,56 3,63 3,53 3,13

2. CINGAPURA SINGAPORE 1,62 1,58 1,63 1,71 1,63

3. TAILÂNDIA THAILAND 0,347 0,374 0,506 0,543 0,624

4. INDONÉSIA INDONESIA 0,435 0,319 0,288 0,262 0,266

5. ISRAEL ISRAEL 0,142 0,172 0,157 0,254 0,234

12. BRASIL BRAZIL 0,086 0,086 0,06 0,08 0,073

TOTAL MUNDIAL WORLD TOTAL 6,951 6,991 7,282 7,512 7,047 Fo
nt
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na relação dos principais exportadores de peixes frescos, refrigerados ou congelados do ano 
passado, cuja liderança isolada foi dos Estados Unidos. Já no que se refere à importação cana-
dense de peixes ornamentais, a posição do Brasil é mais vantajosa: 12º lugar (veja tabela). Longe 
de desestimular, a participação ainda modesta é vista como oportunidade de crescimento.

“Os dados mostram que há demanda no Canadá para os peixes do Brasil. O fato de produ-
zirmos diversas espécies permite aumentarmos nossa presença por meio de exportações mais 
expressivas. A variedade e a qualidade do nosso produto nos dão um diferencial competitivo 
e conferem bom potencial para as vendas ao mercado canadense”, avalia Andréa Mansano, 
coordenadora do departamento de Inteligência Comercial da CCBC. 

Ela lembra que o consumidor 
canadense é atraído pelo novo, 
pelo produto típico de determina-
da região, além de mostrar ótima 
receptividade ao que vem do Bra-
sil. Os sabores do Brasil têm um 
apelo maior ainda quando fazem 
parte de uma cadeia econômica 
sustentável, que preserva o meio 
ambiente. Por isso, é importante 
levar em conta esses fatores ao 
planejar uma investida ao país.

A relação dos exportadores de 
peixes ao Canadá varia de acordo 
com a espécie comercializada. Atu-
almente inclui China, Cingapura, 
Colômbia, Coreia do Sul, Costa 
Rica, Equador, Espanha, Estados 
Unidos, Filipinas, França, Gana, 
Honduras, Indonésia, Israel, Japão, 
Malta, México, Nigéria, Nova Ze-
lândia, Portugal, Reino Unido, Sri 
Lanka, Tailândia, Taiwan, Trinidad e 
Tobago, Turquia e Vietnã. ■

ornamental fish, the position of Brazil is more advantageous: 12th place (see 
table). Far from discouraging, the still modest participation is seen as an 
opportunity for growth.

“The data show that there is demand in Canada for fish from Brazil. The fact 
that we produce several species allows us to increase our presence through 
more expressive exports. The variety and quality of our product gives us a 
competitive edge and good potential for sales to the Canadian market”, says 
Andréa Mansano, head of CCBC’s Commercial Intelligence department.

She recalls that the Canadian consumer is attracted to what is new, the 
typical product of a certain region, and shows great receptivity to what 
comes from Brazil. The flavors of Brazil are even more appealing when they 
are part of a sustainable economic chain, which preserves the environment. 
Therefore, it is important to take these factors into account when planning an 
investment in the country.

The list of fish exporters to Canada varies according to the species traded. 
It currently includes China, Singapore, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Spain, 
United States, Philippines, France, Ghana, Honduras, Indonesia, Israel, Japan, 
Malta, Mexico, Nigeria, New Zealand, Portugal, Sri Lanka, Thailand, Taiwan, 
Trinidad and Tobago, Turkey and Vietnam. ■

SABORES DO BRASIL TÊM APELO MAIOR QUANDO 
FAZEM PARTE DA CADEIA ECONÔMICA SUSTENTÁVEL
BRAZILIAN FLAVORS HAVE GREATER APPEAL WHEN THEY 
ARE PART OF THE SUSTAINABLE ECONOMIC CHAIN
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ACORDO E PARCERIAS APROXIMAM INDÚSTRIAS          DO CINEMA CANADENSE E BRASILEIRA

Danielle Souza

NEGÓCIOS NA 
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ACORDO E PARCERIAS APROXIMAM INDÚSTRIAS          DO CINEMA CANADENSE E BRASILEIRA

BUSINESS IN  
THE SEVENTH ARTO 

Canadá foi homenageado em dois eventos de audiovisual importantes no Brasil 
no ano passado, o Festival de Cinema de Gramado e o circuito de animação 
Anima Mundi. Muito mais do que reconhecimento às produções canadenses, o 
destaque do país foi uma mostra da aproximação entre as duas indústrias e a 
visão de muitas possibilidades futuras de cooperação. 

Quando se fala da sétima arte, Canadá e Brasil têm muito a compartilhar. 
Desde 1995, os dois 
países mantêm um 
acordo de coprodução 
audiovisual que vem 
promovendo a troca 
de experiências entre 
produtores, roteiris-
tas, diretores e atores. 
Na última década, o 
relacionamento ren-
deu várias obras em 
coprodução, entre 

elas, “Ensaio sobre a Cegueira” 
(2008), “Vermelho Brasil” (2014) e, 
mais recentemente, “Zoom” (2016).

Para a diretora do Festival do 
Rio, Walkíria Barbosa, esse traba-
lho conjunto traz muitas vantagens. 
Uma das mais interessantes é a 
projeção internacional que a indús-
tria cinematográfica e as obras bra-
sileiras podem ganhar. “Em geral, as 
coproduções dão bons resultados. 
Nós do Brasil estamos buscando 
um caminho, mas eu particular-

C
anada was honored at two major 
audiovisual events in Brazil last 
year, the Gramado Film Festival 
and the Anima Mundi animation 
festival. Much more than a recog-

nition of Canadian productions, the highlight of 
the country was a display of the rapprochement 
between the two industries and the vision of 
many future possibilities of cooperation.

When talking about the seventh art, Canada and Brazil have much to share. 
Since 1995, the two countries have an audiovisual coproduction agreement, 
which has been promoting the exchange of experiences among producers, 
writers, directors and actors. In the last decade, the relationship has yielded 
several works in co-production, among them Blindness (2008), Vermelho Bra-
sil (Brazil Red) (2014) and, more recently, Zoom (2016).

For the director of the Rio Festival, Walkíria Barbosa, this joint work brings 
many advantages. One of the most interesting is the international projection that 
the film industry and the Brazilian works can gain. “In general, the coproductions 

AGREEMENT AND 
PARTNERSHIPS 
BRING CANADIAN 
AND BRAZILIAN 
FILM INDUSTRIES 
CLOSER 
TOGETHER
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MOSAICO CULTURAL
CULTURAL MOSAIC

mente acredito que o importante é podermos fazer coproduções em inglês para que os 
filmes ganhem amplitude de mercado, para que eles possam viajar com mais facilidade”, diz 
ela, que está à frente de um dos maiores eventos cinematográficos brasileiros.

No ano passado, em sua 19ª edição, o Festival do Rio apresentou mais de 250 títulos do mun-
do todo, em 11 dias de evento. Na programação, vários películas canadenses e uma coprodução, 
o documentário “Estado de Exceção”, do diretor Jason O’Hara, que trata do despejo de índios 
brasileiros urbanos para dar espaço às reformas do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

COMBINAÇÃO PERFEITA
“O Canadá tem uma infraestrutura 

muito poderosa para grandes produ-
ções, tanto é que muitos filmes interna-
cionais, norte-americanos, por exem-
plo, são produzidos lá”, afirma Walkíria. 
Segundo ela, essa capacidade pode ser 
benéfica para o Brasil que, por sua vez, 
vive um momento econômico atrativo 
internacionalmente. “A cotação do dó-
lar hoje no Brasil deixa muitos custos 
mais baratos. É perfeitamente possível 
que haja uma produção falada em in-
glês, dirigida por um diretor canadense, 
filmada no Brasil, com equipes brasilei-
ra e canadense, coproduzida por um 
produtor brasileiro”, explica.

Para a diretora, as obras assinadas 
pelo Brasil em conjunto com outros 
países são uma tendência. “Acredito 
que, com a nova gestão da Agência 
Nacional do Cinema (Ancine), have-
rá cada vez mais interesse em apoiar 
esse tipo de projeto.”

give good results. We in Brazil are looking for a way, but I particularly believe 
that the important thing is that we can do English-language coproductions so 
that the movies gain breadth of market, so they can travel more easily”, states 
Walkíria, who is ahead of one of the biggest Brazilian cinematographic events.

Last year, in its 19th edition, the Rio Festival presented more than 250 titles 
from around the world, in 11 days of the event. In the program, several Canadi-
ans and a Brazilian-Canadian coproduction, the documentary Estado de Exceção 
(State of Exception), from the director Jason O’Hara, that deals with the eviction 
of Brazilian urban Indians to give space to the reforms of the Maracanã Stadium, 
in Rio de Janeiro.

PERFECT COMBINATION
“Canada has a very powerful infrastructure for large productions, so much 

so that many international films, American, for example, are produced there”, 
says Walkíria. According to her, this capacity can be extremely beneficial for 
Brazil, which, in turn, lives an economic moment also quite attractive interna-
tionally. “The price of the dollar today in Brazil leaves many costs cheaper. It is 
quite possible to have a production in English, directed by a Canadian director, 
filmed in Brazil, with Brazilian and Canadian teams, coproduced by a Brazilian 
producer”, she explains.

For the director, the works signed by Brazil in conjunction with other coun-
tries are a trend. “I believe there will be more and more of these (coproduc-

OBRAS ASSINADAS PELO BRASIL EM CONJUNTO 
COM OUTROS PAÍSES SÃO UMA TENDÊNCIA
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O Canadá, além de sua experiência, pode trazer um bom fôlego financeiro. A indústria 
cinematográfica gera C$ 23,6 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) do país, de acordo 
com dados do “Profile 2017 – Economic Report on the Screen-based Media Production 
Industry in Canada”, relatório da Associação dos Produtores de Audiovisual do Canadá. 
Vancouver, inclusive, foi apelidada de Hollywood do Norte, por conta dos incentivos fiscais 
da província da Colúmbia Britânica. 

O maior responsável pelo fo-
mento é o National Film Board of 
Canada, produtora pública voltada 
a conteúdos sociais e obras autorais. 
Em quase 80 anos de atividade, a 
NFB realizou mais de 13 mil produ-
ções, agraciadas com cerca de 5 mil 
prêmios, incluindo 12 Oscars.

O Brasil, por sua vez, possui 
uma indústria cinematográfica an-
tiga, mas o setor viveu grandes 
oscilações ao longo das décadas 
por conta dos problemas econô-
micos do país e falta de incentivos. 
Mesmo assim, o potencial criativo 
e a alta qualidade dos profissionais 
são reconhecidos internacional-
mente, com cineastas como Wal-
ter Salles, João Moreira Salles e 
Fernando Meirelles, entre outros.

Com a criação da Ancine, em 
2001, e a implementação de incen-
tivos por meio da Lei do Audio-
visual e da Lei Rouanet, o cinema 
brasileiro vive um momento de re-
tomada e aumento de visibilidade. ■

tions). With the new management of Ancine (the Brazilian agency of the sector), 
we see that there is an interest in supporting this type of project”.

Canada, like the other part of this partnership, can bring, in addition to its 
expertise, a good financial breath. The Canadian film industry generates C$ 
23.6 billion for the country’s Gross Domestic Product (GDP), according to 
data from Profile 2017 – Economic Report on the Screen-based Media Produc-
tion Industry in Canada. Several Hollywood productions are actually made in 
Canada. Vancouver was even called the Northern Hollywood because of tax 
incentives in the province of British Columbia.

The main sponsor of the local film industry is the National Film Board of 
Canada, a public producer focused on social content and copywriting that 
shows the Canadian perspective. In almost 80 years of activity, the NFB per-
formed more than 13 thousand productions, received about 5 thousand prizes, 
among them 12 Oscars.

Brazil, in turn, has an old film industry, but the sector has experienced great 
oscillations over the decades due to the country’s economic problems and 
lack of incentives. Even so, the creative potential and high quality of Brazilian 
professionals are internationally recognized, with names such as those of film-
makers Walter Salles and João Moreira Salles, among others.

With the creation of the National Cinema Agency (Ancine), in 2001, 
and the implementation of incentives through the Audiovisual Law and the 
Rouanet Law, Brazilian cinema is experiencing a moment of resumption and 
increased visibility. ■

THE WORKS SIGNED BY BRAZIL IN CONJUNCTION WITH OTHER COUNTRIES ARE A TREND
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NA BAGAGEM
IN THE LUGGAGE

por Estela Cangerana

INOVAÇÃO QUE 

SALVA VIDAS
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Há cinco anos, poucos dias depois do incêndio na boate Kiss, em Santa Ma-
ria (RS), que resultou em centenas de mortos e feridos, o médico Marcelo 
Cypel, cirurgião torácico do Toronto General Hospital e professor da Uni-
versidade de Toronto, desembarcou no Brasil com parte da sua equipe para 
ajudar no tratamento das vítimas. Na bagagem, a experiência de anos de 
atuação em um dos centros mais avançados em transplantes de pulmão no 
mundo, além de técnicas revolucionárias de regeneração do órgão.

Cypel é brasileiro, formado em medicina pela Pontifícia Universidade Cató-
lica (PUC) de Porto 
Alegre, e mora no 

Canadá desde 2005. A mudança de 
país, motivada pelas possibilidades de 
avanço nos estudos e pesquisas, deu 
início a uma trajetória de sucesso. 

No hospital da Universidade de 
Toronto, pioneiro na realização de 
transplante de pulmão, o cirurgião 
brasileiro vem fazendo um trabalho 
que é referência internacional, com 
a criação de técnicas de preserva-
ção e recuperação de pulmões fora 
do corpo. Os avanços não só aju-
daram vítimas do incêndio da boate 
Kiss como também vêm sendo fun-
damentais para pacientes do mundo 
todo. O cirurgião é frequentemente 
citado em reportagens sobre trata-
mentos bem-sucedidos para câncer 
de pulmão e cirurgias relacionadas. 

EVOLUÇÃO E PESQUISA
Graças às técnicas de preser-

vação extracorpórea criadas por 
Cypel, um dos grandes problemas 

INNOVATION  
THAT SAVES LIVES

F
ive years ago, a few days after the fire 
at the Kiss nightclub in Santa Maria 
(RS), which resulted in hundreds of 
deaths and injured, Marcelo Cypel, a 
thoracic surgeon at the Toronto Gen-

eral Hospital and professor at the University of 
Toronto, landed in Brazil with part of his team 
to assist in the treatment of victims. In the lug-
gage, experience of years acting in one of the 
most advanced centers in lung transplants in 
the world, in addition to revolutionary tech-
niques of organ regeneration.

Cypel is Brazilian, holds a medical degree from the Pontifical Catholic Uni-
versity (PUC) in Porto Alegre, but has lived in Canada since 2005. Moving 
to another country, motivated by the possibilities of advancing studies and 
research, gave rise to a successful trajectory.

In the University of Toronto hospital, pioneer in lung transplants, the Brazilian 
surgeon has been developing his work which is international reference, with the 
creation of techniques of preservation and recovery of lungs outside the body. 

BRAZILIAN 
SURGEON 
DEVELOPED,  
IN CANADA,  
A TECHNIQUE 
THAT ALLOWS 
EFFICIENCY 
IN LUNG 
TRANSPLANTS

CIRURGIÃO BRASILEIRO 
DESENVOLVEU, NO 

CANADÁ, TÉCNICA QUE 
AUMENTA A EFICIÊNCIA DE 

TRANSPLANTES DE PULMÃO
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NA BAGAGEM
IN THE LUGGAGE

para o avanço dos transplantes vem sendo resolvido: a falta de órgãos aptos disponíveis. Cer-
ca de 85% dos pulmões oferecidos não podem ser utilizados por problemas ou lesões, que 
pioram a situação do órgão com o passar das horas fora do corpo. “Desenvolvemos méto-
dos para manter o pulmão em condições como se estivesse no corpo, com temperatura igual, 
ventilação e líquido que circula pelos 
vasos simulando o sangue. Consegui-
mos manter o pulmão viável por um 
tempo maior e ainda é possível repa-
rar problemas”, explica o médico.

Enquanto, na técnica antiga, um 
pulmão durava entre seis e oito horas 
após ser retirado do doador, na nova 
ele se mantém bem por cerca de 20 
horas. Além da duração prolongada, 
que permite suportar trajetos mais 
longos entre doação e transplante, o 
tratamento do órgão fora do corpo 
possibilita o uso em condições antes 
impraticáveis. A equipe de Cypel já 
recupera, com sucesso, pulmões com 
hepatite C, por exemplo.

O resultado foi um salto no número 
de cirurgias em menos de uma década. 
Em 2008 aconteceu o primeiro trans-
plante pelo novo método. Dois anos 

The breakthroughs have not only helped victims of the Kiss nightclub fire, but have 
been instrumental to patients around the world. The surgeon is often mentioned 
in articles on successful treatments for lung cancer and related surgeries.

EVOLUTION AND RESEARCH
Thanks to the techniques of extracorporeal preservation created by Cypel, one 

of the great problems for the progress of transplants has been solved: the lack of 
suitable organs available. About 85% of the lungs offered cannot be used because 
of problems or injuries, which worsen the situation of the organ outside the body 
as the hours pass by. “We have developed methods to keep the lungs in the same 
condition as if they were in the body, with equal temperature, ventilation and liquid 
circulating in the vessels simulating blood. We have been able to keep the lungs 
viable for a longer time and we can still repair problems”, explains the doctor.

Whereas, in the old technique, a lung lasted between six and eight hours after 
being removed from the donor, in the new one it stays well for about 20 hours. In 
addition to the extended duration, which allows longer pathways between dona-
tion and transplant, treatment of the organ outside the body makes it possible 
to use it in previously impractical conditions. Cypel’s team is already successfully 

TRABALHO DE CYPEL É REFERÊNCIA 
INTERNACIONAL EM PRESERVAR E 
RECUPERAR PULMÕES FORA DO CORPO
CYPEL’S WORK IS INTERNATIONAL REFERENCE  
IN PRESERVATION AND RECOVERY OF LUNGS



 47

depois, foram realizados 85 transplantes apenas em Toronto. No ano passado, o número dobrou 
para 170. A técnica já foi replicada e hoje é praticada nos Estados Unidos, países da Europa, Austrá-
lia, Japão e China. No Brasil, dois centros, um em São Paulo (SP) e outro em Porto Alegre (RS), es-
tão desenvolvendo o uso do método.

VÍNCULOS
Entre os dez estudantes atu-

almente orientados por Cypel no 
centro de pesquisas da Universida-
de de Toronto, cinco são brasileiros, 
entre mestrandos, doutorandos e 
pós-doutorandos. O cirurgião ainda 
mantém um convênio de colabora-
ção com a Universidade de São Paulo. 

Apesar da atenção com a terra 
natal, voltar ao  Brasil, por enquanto, 
está fora de questão. O potencial de 
pesquisas e descobertas no Canadá 
é insuperável. “Há recursos financei-
ros disponíveis, excelente estrutura 
de laboratórios e uma forte menta-
lidade de inovação”, conta o médico 
que tem, entre os motivos para per-
manecer, duas filhas canadenses, de 
quatro e seis anos de idade. ■

recovering lungs with hepatitis C, for example.
The result was a jump in the number of surgeries in less than a decade. In 2008 

the first transplant was carried out with the new method. Two years later, 85 
were held in Toronto alone. Last year, the number doubled to 170. The technique 
has already been replicated and is practiced today in the United States, European 
countries, Australia, Japan and China. In Brazil, two centers, one in São Paulo (SP) 
and another in Porto Alegre (RS), are developing the use of the method.

LINK
Among the ten students currently led by Cypel at the University of Toronto’s 

research center, five are Brazilians, among doctoral students, master students, 
and postdoctoral fellows. The surgeon still maintains a collaboration agreement 
with the University of São Paulo.

Despite the attention with the homeland, returning to Brazil, for now, is out 
of the question. The potential for research and discovery in Canada is unsur-
passed. “There are financial resources available, an excellent laboratory struc-
ture and a strong mentality of innovation”, says the doctor who has, among the 
reasons for staying, two Canadian daughters, four and six years old. ■
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AS RICAS EXPERIÊNCIAS 
DE VIAGEM QUE A PROVÍNCIA 
DE QUEBEC PROPORCIONA

HARME

por Danielle Souza

Cfrancês
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FRENCH CHARM
A 

maior província canadense em território e que possui a cidade mais antiga do país - a 
Cidade de Quebec - tem todos os elementos para agradar o visitante mais exigente. 
História, natureza exuberante, gastronomia sofisticada, arte e modernidade em uma 
economia vibrante conferem à província do Quebec atrações tão completas que é 
difícil ver tudo em apenas uma visita. Para montar o seu roteiro ideal, vale a pena 
conhecer um pouco do funcionamento da província e da vida de seus habitantes. 

O Rio São Lourenço é o ponto de partida para entender muito a respeito da 
província, a começar pelo seu próprio nome. Quebec significa “por onde o rio se 
estreita”, na língua aborígine local. Foi ao redor do rio que se deu a colonização da 
região e até hoje é no seu entorno que a maior parte da população de 8 milhões 
de habitantes se concentra, em uma faixa que se estende até a Cidade de Quebec. 

À medida que se distancia do rio, o índice populacional diminui gradativamente. 
O apelo econômico histórico ajuda a explicar essa atração das pessoas pelo São 
Lourenço. Há séculos, 

era por ele que eram transportados 
produtos importantes, como ma-
deira, trigo e farinha. Até hoje o rio 
abriga a principal hidrovia do Canadá.

CIDADES IRRESISTÍVEIS
É no São Lourenço, ainda, que 

acontece uma das atrações mais 
tradicionais do famoso Carnaval do 
Quebec, um dos maiores festivais 
de inverno do mundo. A corrida de 
canoas se dá nas águas congeladas 
do rio, e divide a atenção dos turis-
tas com atividades como competi-
ção de esculturas de neve, corrida 
de trenós puxados por cães e rafting 
nas encostas cobertas de neve.

A riqueza transportada pelo 
São Lourenço ajudou a transformar 
duas cidades, Montreal e Cidade de 
Quebec, em destacados centros 
comerciais. Montreal é a segunda 
maior cidade do Canadá, com me-
tade da população da província. A 
Cidade de Quebec, por sua vez, é a 

T
he largest Canadian province in the 
territory, which has the oldest city 
in the country – Quebec City – 
has all the elements to please the 
most demanding visitor. History, 

exuberant nature, sophisticated cuisine, art and 
modernity, in a vibrant economy give Quebec 
province attractions so complete that it is hard 

to see it all in just one visit. To set up your ideal itinerary, it is worth knowing a 
little about the operation of the province and the life of its inhabitants. 

Saint Lawrence River is the starting point to understand much about the province, 
starting with its own name. Quebec means “where the river narrows” in a local 
Aboriginal language. It was around the river that the colonization of the region took 
place and until today it is in its surroundings that the majority of the population of 8 
million inhabitants is concentrated, in a strip that extends until Quebec City.

As it moves away from the river, the population index decreases gradually. The 
historical economic appeal helps to explain this attraction of people through the Saint 
Lawrence. For centuries, important products such as wood, wheat and flour were 
transported through it. To this day the river is home to Canada’s main waterway.

IRRESISTIBLE CITIES – Saint Lawrence is also home to one of the most 
traditional attractions of the famous Quebec Carnival, one of the biggest 
winter festivals in the world. The canoe race takes place in the frozen waters 
of the river, and shares the attention of tourists with activities such as snow 
sculpting competition, dog sledding and rafting on snow-covered slopes.

The wealth transported by Saint Lawrence helped transform two cities, Montreal 

THE RICH TRAVEL 
EXPERIENCES 
THAT THE 
PROVINCE 
OF QUEBEC 
PROVIDES

Rio São Lourenço: ponto de partida para 
entender muito a respeito da província. 
Saint Lawrence River: starting point to 
understand much about the province
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capital da província. Ambas reúnem história e modernidade, negócios e lazer.
Nas duas localidades, assim como em toda a província, se fala francês (93% das pessoas 

usam a língua para se comunicar). O charme europeu pode ser percebido claramente na arqui-
tetura e na gastronomia, influenciadas fortemente pela colonização da região até o século 18, 
quando era conhecida como Nova França. 

A parte antiga da Cidade de Quebec 
é patrimônio mundial da Unesco pela 
conservação do estilo colonial francês. A 
cidade encanta com as ruas, arquiteturas 
e fortificações, bem ao estilo da Europa 
Antiga. Além das belas ruas e restauran-
tes, a cidade abriga o famoso hotel de 
gelo, que funciona apenas nos meses 
mais frios e muda a cada ano, e um tra-
dicional hotel-castelo da rede Fairmont.

Já Montreal oferece o Space for Life, 
o maior grupo de museus de ciências 
naturais do Canadá e que reúne, em um 
só lugar, o Biodôme (que leva do visi-
tante do mundo subpolar ao tropical), 
o Insectarium, o Botanical Garden e o 
Planetarium. A cidade também é a sede 
do Cirque du Soleil, a maior companhia 

and Quebec City, into prominent shopping centers. Montreal is Canada’s second 
largest city, with half of the province’s population. Quebec City, on the other hand, is 
the capital of the province. Both combine history and modernity, business and leisure. 

In both locations, as in the whole province, French is spoken (93% of people 
use the language to communicate). The European charm can be clearly perceived 
in architecture and gastronomy, strongly influenced by the colonization of the 
region until the 18th century, when it was known as New France.

The Old Town of Quebec City is a UNESCO World Heritage Site for the 
preservation of the French colonial style. The city has charming streets, architecture 
and fortifications, in the old European style. In addition to the beautiful streets and 
restaurants, the city houses the famous ice hotel, which operates only in the cooler 
months and changes every year, and a traditional hotel-castle of the Fairmont chain.

Montreal already offers Space for Life, the largest group of natural science 
museums in Canada, which brings together in one place the Biodôme (which 

History, nature, 
gastronomy, art  
and modernity 

História, natureza, 
gastronomia, arte e 

modernidade
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circense do mundo. Criada em 1984 para celebrar os 450 anos da descoberta do Canadá, a com-
panhia tem padrões de excelência aclamados em todo planeta, atraindo multidões por onde passa.  

Para os amantes da música, Montreal reserva o maior festival internacional de jazz do mundo. 
Na gastronomia, um dos pratos mais conhecidos e tradicionais é o poutine, uma porção de batata 
frita e queijo cheddar coberta de mo-
lho de carne ou outros ingredientes. A 
cozinha quebequense é baseada em 
carnes e na culinária francesa em geral.

Fora das cidades, a natureza exube-
rante também não deixa a desejar no 
Quebec. As densas florestas do centro 
da província são ainda um dos pilares 
da economia regional. Através delas, é 
possível executar exploração madeirei-
ra e produção de papel. As grandes mi-
nas da região favorecem a produção de 
ferro, zinco, níquel, prata e ouro.

Para completar, é possível passe-
ar de trem pela região de Le Massif de 
Charlevoix, acompanhar a extração da 
seiva de maple das árvores na primavera 
ou navegar até a ilha onde vive uma das 
mais antigas comunidades canadenses, a 
de Manawan, do povo Atikamekw. ■

leads the visitor from the subpolar to the tropical world), the Insectarium, 
the Botanical Garden and the Planetarium. The city is also home to Cirque 
du Soleil, the world’s largest circus company. Established in 1984 to celebrate 
450 years of Canada’s discovery, the company has acclaimed standards of 
excellence across the globe, drawing crowds wherever it goes. 

For music lovers, Montreal holds the largest international jazz festival in the 
world. In gastronomy, one of the most popular and traditional dishes is the 
poutine, a portion of potato chips and cheddar cheese topped with gravy, meat or 
other ingredients. Quebec cuisine is based on meats and French cuisine in general.

Outside the cities, the lush nature leaves nothing to be desired in Quebec. The 
dense forests of the center of the province are still one of the pillars of the regional 
economy. Through them, it is possible to carry out logging and paper production. 
The region’s large mines favor the production of iron, zinc, nickel, silver and gold.

To complete, it is possible to take a train ride through the region of Le 
Massif de Charlevoix, follow the extraction of maple sap from the trees in the 
spring or sail to the island where one of the oldest Canadian communities lives, 
Manawan, from the Atikamekw people. ■
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NEW RESOLUTIONSE
m sintonia com o desenvolvimento da arbitragem mundial e como parte do seu processo de 
internacionalização, o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Ca-
nadá (CAM-CCBC) publicou em julho duas importantes resoluções administrativas. A primeira 
(32/2018) cria o procedimento para a designação de árbitro de emergência, enquanto a outra 
(33/2018) define o procedimento para a atuação da entidade em arbitragens regidas pelas re-
gras da Comissão de Direito Comercial Internacional das Nações Unidas (Uncitral).

ÁRBITRO DE 
EMERGÊNCIA

A resolução sobre árbi-
tro de emergência se aplica 
quando uma das partes 
precisa de medidas de ur-
gência antes da constitui-

ção do Tribunal Arbitral, responsável 
pela análise e decisão final do caso.

Pela legislação brasileira, as partes 
podem acionar o Poder Judiciário para 
a concessão de medidas cautelares ou 
de urgência. Embora o CAM-CCBC 
reconheça que a Justiça costuma ser 
eficaz na análise de tais medidas, a 
nova resolução oferece uma alternati-

I
n line with the development of global arbi-
tration and as part of its internationaliza-
tion process, the Center for Arbitration 
and Mediation of the Chamber of Com-
merce Brasil Canada (CAM-CCBC) pub-

lished two important administrative rulings in 
July. The first one (32/2018) creates the pro-
cedure for the appointment of an emergency 
arbitrator, while the other (33/2018) defines 
the procedure for the entity’s performance 
in arbitrations governed by the rules of the 

United Nations International Commercial Law Commission (UNCITRAL) .

NOVAS

CAM-CCBC CRIA PROCEDIMENTOS PARA MEDIDAS 
URGENTES E PARA ATUAR EM ARBITRAGENS 

REGIDAS PELAS REGRAS DA UNCITRAL

CAM-CCBC 
CREATES 
PROCEDURES 
FOR URGENT 
MEASURES AND 
TO ACT ON 
ARBITRATIONS 
GOVERNED BY 
UNCITRAL RULES

RESOLUCOES



va adequada às partes que buscam, desde o princípio, usufruir dos benefícios do processo arbitral, 
que incluem rápida apreciação da questão, especialização do árbitro e confidencialidade.

Para a indicação de um árbitro de emergência é necessário o acordo expresso das partes. 
Uma vez observados os requisitos previstos na resolução, o presidente do CAM-CCBC desig-
na o árbitro de emergência. As decisões urgentes inicialmente tomadas podem posteriormente 
ser confirmadas, modificadas, revo-
gadas ou anuladas pelo tribunal arbi-
tral constituído para o caso.

REGRAS DA UNCITRAL
O outro novo procedimento 

disciplina a atuação do CAM-CCBC 
como autoridade nomeadora e admi-
nistradora de procedimentos arbitrais 
regidos pelo regulamento da Uncitral, 
seguindo o exemplo de outras insti-
tuições arbitrais mundo afora.

A resolução prevê que o CAM-
-CCBC seguirá as regras da Unci-
tral ao administrar procedimentos 
arbitrais e que, como autoridade 
nomeadora, atuará na indicação e 
substituição de árbitros, constitui-
ção de comitês especiais para deci-
são sobre impugnação de árbitros e 
em revisões e consultas sobre ho-
norários de árbitros. Para as partes 
interessadas, um aspecto importan-
te é que os procedimentos regidos 
pela “Uncitral Arbitration Rules” e 
administrados pelo CAM-CCBC se 
beneficiarão da infraestrutura e da 
experiência da instituição na admi-
nistração de procedimentos. ■
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EMERGENCY ARBITRATOR
The resolution emergency arbitrators applies when one of the parties needs 

emergency measures before the Arbitral Tribunal is established, which is 
responsible for the analysis and final decision of the case.

Under Brazilian law, the parties may appeal to the Judiciary to grant precautionary 
or emergency measures. Although CAM-CCBC recognizes that Justice is usually effec-
tive in analyzing such measures, the new resolution provides an appropriate alternative 
for parties seeking, from the outset, to enjoy the benefits of arbitration, which include 
a rapid appreciation of the matter, specialization of the arbitrator and confidentiality.

For the appointment of an emergency arbitrator, the express agreement of 
the parties is required. Once the requirements set out in the Resolution have 
been observed, the CAM-CCBC president designates the emergency arbitrator. 
The urgent decisions initially taken may subsequently be confirmed, modified, 
revoked or annulled by the arbitral tribunal constituted for the case.

RULES OF UNCITRAL - The other new procedure governs the role of the CAM-
CCBC as the appointing authority and administrator of arbitration procedures 
governed by the UNCITRAL regulation, following the example of other arbitration 
institutions around the world. The resolution provides that CAM-CCBC will follow 
UNCITRAL rules in administering arbitration procedures and that, as the nominating 
authority, it will act in the appointment and replacement of arbitrators, set up special 
committees to decide on arbitrators’ appeals, and review and consultation on arbi-
trators’ fees. For stakeholders, one important aspect is that procedures governed by 
UNCITRAL Arbitration Rules and administered by the CAM-CCBC will benefit from 
the institution’s infrastructure and experience in administering procedures.■

RESOLUÇÃO 32/2018 RESOLUTION 32/2018
PROCEDIMENTO DO ÁRBITRO DE EMERGÊNCIA
Emergency Arbitrator Procedure

RESOLUÇÃO 33/2018 RESOLUTION 33/2018
PROCEDIMENTO PARA ARBITRAGENS REGIDAS PELA UNCITRAL ARBITRATION RULES
Procedure for arbitrations governed by UNCITRAL Arbitration Rules
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DISPUTE BOARDS

PREVENÇÃO
DE

CONFLITOS

CONFLICT PREVENTION

CAM-CCBC ATUALIZA REGULAMENTO PARA
 MODERNIZAR OS DISPUTE BOARDS

O 
CAM-CCBC atualizou o seu Regulamento de Comitês de Prevenção e Solução 
de Disputas, internacionalmente conhecidos como Dispute Boards. O objetivo é 
estimular esse método de solução de controvérsias que consiste na formação de 
comitês que atuam du-
rante a vigência de um 
contrato para preve-
nir a escalada de con-
flitos decorrentes de 
desgastes das relações 
entre as partes. 

Dispute Boards 
são especialmente recomendados 
em contratos de construção civil 
de grande porte, relações de con-
tratos de franquias, questões per-
tinentes a propriedade intelectual 
e em alguns casos de recuperação 

C
AM-CCBC has updated its Rules of 
the Committee of Prevention and 
Solution of Disputes of the CAM-
CCBC – internationally known as 
Dispute Boards. The objective is to 

stimulate this method of dispute settlement, which 
consists in the formation of boards that work during the term of a contract to prevent 
the escalation of conflicts resulting from the worn out relations between the parties.

CAM-CCBC 
UPDATES 
REGULATION 
TO MODERNIZE 
DISPUTE BOARDS
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judicial de empresas. Isso porque, por se tratar de negócios de longa duração, com grande 
quantidade de contratos conexos e derivados, podem suscitar mais controvérsias.

A eficiência do método tem sido comprovada pela experiência internacional. Segundo 
dados publicados recentemente pela Dispute Resolution Board Foundation, entidade sediada 
em Houston (EUA), mais de 97% dos litígios provenientes de contratos de construção sub-
metidos ao método têm sido solucionados com êxito.

ATUALIZAÇÃO
Seguindo as tendências mais 

modernas do método, o novo re-
gulamento propõe um procedi-
mento que incentiva a autocompo-
sição das partes, além de prever o 
gerenciamento financeiro do Dispu-
te Board, a administração dos pro-
cedimentos pela secretaria do cen-
tro e o momento e a modalidade 
de constituição do comitê.

O novo regulamento foi lança-
do em 3 de setembro durante o 6º 
Congresso Internacional do Institu-
to Brasileiro de Direito da Cons-
trução, na capital paulista. 

O CAM-CCBC e a Dispute Re-
solution Board Foundation também 
haviam realizado, entre 29 e 31 de 
agosto, um workshop de treinamento 
sobre Dispute Board. A programação 
discutiu a introdução e o contexto da 
prevenção de litígio no Brasil, prepa-
ração de um Dispute Board (qualifica-
ção de membros e presidente), pode-
res e deveres do comitê, reuniões de 
campo, boas práticas para evitar e so-
lucionar disputas, comunicação entre 
partes e cumprimento das decisões. ■

Dispute Boards are especially recommended in large civil construction con-
tracts, franchise agreement relationships, intellectual property issues and in 
some cases of corporate reorganization. This is because, since they are long-
term deals with a large number of related and resulting contracts, they can 
raise more controversy.

The efficiency of the method has been proven by international experience. 
According to data recently released by the Houston-based Dispute Resolution 
Board Foundation, more than 97% of litigation from construction contracts 
subject to the method have been successfully resolved.

UPDATE 
Following the most recent trends in the method, the new Regulation proposes 

a procedure that encourages the parties’ self-composition, as well as providing 
for the financial management of the Dispute Board, administration of procedures 
by the Center’s secretariat, and the timing and manner of constituting the board.

The new regulation was launched on September 3 during the 6th International 
Congress of the Brazilian Institute of Construction Law, in the city of São Paulo.

The CAM-CCBC and the Dispute Resolution Board Foundation also held a 
training workshop on Dispute Board between August 29 and 31. The program-
ming discussed the introduction and context of dispute prevention in Brazil, 
preparation of a Dispute Board (qualities of members and president), powers 
and duties of the board, field meetings, good practices to avoid and settle dis-
putes, communication between parties and compliance with decisions. ■
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FIQUEPORDENTRO
STAY TUNED 

Foco em jovens 
talentos

Focus on young talents
Destacados profissionais da arbitra-
gem foram convidados a comparti-
lhar experiências com jovens inte-
ressados em atuar na área durante 
a realização do “Under 40 Interna-
tional Arbitration Day”. O seminário 
foi realizado em 16 de agosto, no 
auditório da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), 
com o apoio do CAM-CCBC. 
Entre os palestrantes do evento es-
tiveram Eleonora Coelho e Maurício 
Gomm Santos, respectivamente, 
secretária-geral e vice-presidente 
do centro. Eles abordaram aspectos 
práticos da profissão e caminhos 
para o desenvolvimento de carreira.
Outstanding arbitration profession-
als were invited to share experiences 
with young professionals interested in 
working in the area during the “Under 
40 International Arbitration Day”. The 
seminar was held on August 16 in the 
auditorium of the Pontifical Catholic 
University of São Paulo (PUC-SP), with 
the support of the CAM-CCBC.
 Among the speakers were Eleonora 
Coelho and Maurício Gomm Santos, 
respectively secretary general and 
vice-president of the Center. They ad-
dressed practical aspects of the profes-
sion and paths to career development.

Curso 
introdutório

Introductory course
De 26 de setembro a 7 de novem-
bro a Associação dos Advogados de 
São Paulo (AASP) realiza um curso 
de introdução à arbitragem, com o 
apoio do CAM-CCBC. O objetivo é 
transmitir aos participantes os funda-

mentos do processo arbitral, como se 
desenvolve, onde e como pode ser 
utilizado. Coordenado por Ricardo de 
Carvalho Aprigliano, o curso será mi-
nistrado por professores e profissio-
nais com larga experiência em arbi-
tragem. Logo no primeiro dia, Patrícia 
Kobayashi (CAM-CCBC) e Daniela 
Gabbay (FGV) ministram juntas uma 
aula sobre conceitos básicos. No últi-
mo dia, os alunos farão uma visita às 
instalações do CAM-CCBC.
From September 26 to November 7, 
the São Paulo Lawyers Association 
(AASP) holds an introductory course 
to arbitration, with the support of the 
CAM-CCBC. The objective is to transmit 
to the participants the fundamentals 
of the arbitration process, how it de-
velops, where and how it can be used. 
Coordinated by Ricardo de Carvalho 
Aprigliano, the course will be taught 
by professors and professionals with 
extensive experience in arbitration. On 
the first day, Patricia Kobayashi (CAM-
-CCBC) and Daniela Gabbay (FGV) 
teach a class on basic concepts toge-
ther. On the last day, students will pay 
a visit to the CAM-CCBC facilities.

Semana com foco 
na arbitragem

Week focusing  
on arbitration

A última semana de outubro (dias 
22 a 26) será dedicada à primeira SP 
Arbitration Week. Nos dias 22 e 23, 
o destaque é a realização do V Con-
gresso CAM-CCBC Pan-Americano 
de Arbitragem, o grande encontro da 
comunidade arbitral internacional.
The last week of October (days 22 to 
26) will be dedicated to the first SP 
Arbitration Week. On 22 and 23, the 
highlight is the holding of the V CAM-
CCBC Pan-American Arbitration Con-
gress, the great meeting of the inter-
national arbitration community.

Eventos de  
arbitragem no Peru

Events of arbitration in Peru
O presidente Carlos Forbes representou o CAM-CCBC em 
dois eventos realizados no Peru no início de agosto. No dia 6, 
no seminário “O papel dos centros de arbitragem na luta pela 
transparência”, falou sobre as dificuldades encontradas pelas ins-
tituições na busca de transparência. No dia seguinte, participou 
do painel que discutiu “que lições a arbitragem oferece em rela-
ção ao Judiciário e possíveis reformas”, em evento comemorati-
vo aos dez anos da Lei de Arbitragem no Peru. 
President Carlos Forbes represented the CAM-CCBC at two events 
held in Peru in early August. On the 6th, the seminar “The role of 
the arbitration centers in the fight for transparency” spoke about 
the difficulties encountered by the institutions in the search for 
transparency. The next day he participated in the panel that dis-
cussed “what lessons the arbitration offers regarding the Judiciary 
and possible reforms”, in a celebration commemorating the 10 
years of the Arbitration Law in Peru.
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FIQUEPORDENTRO
STAY TUNED 

Muito a celebrar
A lot to celebrate

A Universidade Presbiteriana Mackenzie preparou uma progra-
mação especial para celebrar os 65 anos da sua Faculdade de 
Direito. O CAM-CCBC prestigiou o evento em dois momentos. 
Na Feira de Estágio, Paula Renata Costa e Felipe Pedroso estive-
ram de plantão no estande do centro para orientar interessados 
em se desenvolver profissionalmente na arbitragem. Paula Renata 
também participou do painel “Vamos Falar de Arbitragem”, con-
tando como o grupo de estudos em arbitragem (GEAMack), 
mantido pela faculdade, influenciou a sua carreira.
The Mackenzie Presbyterian University has prepared a special 
program to celebrate the 65th anniversary of its Law School. The 
CAM-CCBC honored the event in two moments. At the Internship 
Fair, Paula Renata Costa and Felipe Pedroso were on duty at the 
Center’s booth to guide those interested in developing profession-
ally in arbitration. Paula Renata also participated in the panel 
“Let’s Talk about Arbitration”, telling how the college-maintained 
arbitration group (GEAMack) influenced her career.

Mulheres  
na advocacia

Women in law
Duas gerações de advogadas foram 
homenageadas em evento promovi-
do pelo Atelier Jurídico, no dia 10 de 
agosto, na capital paulista. As pionei-
ras abriram caminho em um univer-
so dominado por homens, estimu-
lando novas profissionais a seguir a 
trajetória de realizações.
Dentre as homenageadas ligadas ao 
Centro de Arbitragem e Mediação da 
Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
(CAM-CCBC) estiveram Eleonora 
Coelho (secretária-geral), Silvia Pa-
chikoski (vice-presidente), Patrícia 
Kobayashi (secretária-geral adjunta), 

Selma Lemes, Adriana Braghetta e 
Maristela Basso, respectivamente, 
presidente, vice-presidente e mem-
bro do Conselho Consultivo.
Two generations of female lawyers 
were honored at an event promoted by 
Atelier Jurídico on August 10 in the city 
of São Paulo. The pioneers paved the 
way in a universe dominated by men, 
encouraging new professionals to follow 
the path of achievements. 
Among the honorees linked to the Cen-
ter for Arbitration and Mediation of the 
Chamber of Commerce Brasil Canada 
(CAM-CCBC) were Eleonora Coelho 
(secretary general), Silvia Pachikoski 
(vice-president), Patricia Kobayashi 
(deputy general secretary), Selma Lemes, 
Adriana Braghetta and Maristela Basso, 
respectively president, vice-president and 
member of the Advisory Board.

Website: www.ccbc.org.br .  Email: cam@ccbc.org.br
Phone: +55 11 4058 0400 . São Paulo . SP

NO INSTITUTION BECOMES 
A LEADER WITHOUT A GOOD REASON

HEARING CENTER WITH NO EXTRA COSTS

http://www.ccbc.org.br
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BRASIL

15 a 18 de outubro, São Paulo | October 15 to 18, São Paulo
Futurecom 
Tecnologia | Technology

22 e 23 de outubro, São Paulo | October 22 and 23, São Paulo
V Congresso Pan-Americano CAM-CCBC de Arbitragem | 
V CAM-CCBC Pan-American Arbitration Congress 
Arbitragem | Arbitration

23 a 25 de outubro, São Paulo | October 23 to 25, São Paulo
Febratêxtil – Feira Brasil Têxtil | Febratêxtil – Brazil Textile Fair 
Têxtil | Textile 

7 a 9 de novembro, Belo Horizonte (MG) | November 7 to 9, Belo Horizonte (MG)
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

CANADÁ

2 a 4 de outubro, Quebec | October 2 to 4, Quebec
Bénéfiq 2018
Ingredientes saudáveis | Healthy ingredients 

13 e 14 de outubro, Toronto | October 13 and 14, Toronto
The Franchise Show
Franquias | Franchises 

17 e 18 de outubro, Quebec | October 17 and 18, Quebec
Xplor Quebec Mining Exploration Convention
Mineração | Mining

25 de outubro, Quebec | October 25, Quebec
Contech Building Expo
Construção | Construction

28 de outubro a 3 de novembro, Toronto e Montreal | October 28 to November 3, 
Toronto and Montreal
Cachaça Trade Mission
Missão CCBC | CCBC Mission 

28 a 30 de novembro, Toronto | November 28 to 30, Toronto
Construct Canada
Construção | Construction
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Patrocinadores Azul

Patrocinadores Verde

Patrocinadores Vermelho

Um evento da/An official event of: 

O hoje e o amanhã da arbitragem em debate.
Discussing the today and tomorrow of arbitration.

/

Hotel Hilton Morumbi

http://ccbc.org.br


International Business Class

20 milhões de 
muito obrigado!

Air Canada eleita 7 vezes a melhor 
cia. aérea da América do Norte

Pelo 2º ano consecutivo a Air Canada foi eleita a melhor Companhia Aérea da América do 
Norte pelo Skytrax World Airline Awards – 2018. Com esse, já é o 7º prêmio Skytrax nos 
últimos 9 anos.

Para nós, mais importante do que um troféu é saber que somos a primeira em satisfação e 
qualidade na opinião de milhões de passageiros, que também elegeram nossas Business Class 
e Premium Economy como as melhores da América do Norte, colocando-as entre as 20 
melhores do mundo. Conquistamos também o prêmio de Cabine mais Limpa das 
Companhias Aéreas da América do Norte.

Nossos mais de 30 mil colaboradores pelo mundo continuarão desempenhando um trabalho 
excepcional para que esse lugar que conquistamos com nossos clientes sempre seja nosso.

Consulte seu agente de viagem ou ligue: 

São Paulo: (11) 3254 6630
Rio de Janeiro: (21) 2220 5343
www.aircanada.com.br

http://www.aircanada.com.br

	1
	2a3
	4
	5
	6
	7
	8a10
	11
	12a14
	15
	16a19
	20a22
	23
	24a27
	28a29
	30a35
	36a39
	40a43
	44a47
	48a51
	52a53
	54a55
	56a57
	58
	59
	60

