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EDITORIAL
ponto de encontro entre criativi-
dade e comércio fica no Canadá. 
Pelo menos essa é a convicção 
daqueles que têm a oportunida-
de de participar do C2 Montre-
al, o festival anual que rompe o 
formato tradicional de eventos 
de negócios para oferecer ao 
público uma enriquecedora ex-
periência no universo da econo-
mia criativa. A CCBC esteve lá 

acompanhando tudo de perto! 
O entrevistado desta edição é o artista 
multimídia Michel Lemieux. Destacamos 
também o mercado de carbono, aprovei-
tando a realização da Conexão Carbono 
Zero, primeira feira latino-americana de 
negócios pelo clima, realizada em São Pau-
lo com a participação de empresas cana-
denses de referência.

O setor de alimentos e bebidas é des-
tacado em três reportagens. Primeiro, com a cobertu-
ra da Sial Canada, a grande feira do segmento realizada 
em Toronto e que contou com uma missão de empre-
sas brasileiras liderada pela CCBC. Depois, uma breve 
análise do mercado gourmet, que movimenta crescente 
volume de negócios. Para completar, outra missão orga-
nizada pela câmara de comércio, dessa vez com foco em 
café e que inclui no roteiro o The Canadian Coffee & Tea 
Show, em Toronto.

A seção Na bagagem é dedicada ao consultor Marcelo 
Andrade, radicado no Canadá e especialista em ajudar 
empresas em seus processos de internacionalização.

O Mosaico cultural mostra quais são as melhores ci-
dades para viver no Canadá. O ponto de partida foi o 
ranking Canada’s Best Places to Live 2018. Confira!

Destaque ainda para as participações do CAM-CCBC 
no seminário da Arbitration Academy, em Paris, e na com-
petição de mediação e negociação CDRC, em Viena. ■

 
Boa leitura!

The meeting point between creativity and commerce is 
in Canada. At least that is the conviction of those who 
have the opportunity to attend C2 Montreal, the annual 
festival that breaks the traditional format of business 
events to offer the public a rich experience in the world 
of creative economics. The CCBC was there watching 
everything closely! 
The interviewee of this edition is the multimedia artist 
Michel Lemieux. We also highlight the carbon market, 
taking advantage of the Carbon Zero Connection, the 
first Latin American climate business fair, held in São Pa-
ulo with the participation of leading Canadian companies.

The food and beverage industry is highlighted in three re-
ports. First, with the coverage of Sial Canada, the major 
trade fair held in Toronto, which featured a mission of 
Brazilian companies led by the CCBC. Then, a brief an-
alysis of the gourmet market, which transacts a growing 
turnover. To complete, another mission organized by the 
Chamber of Commerce, this time focused on coffee and 
which includes in the script the “The Canadian Coffee & 
Tea Show” in Toronto.
In the luggage section is dedicated to consultant Marcelo 
Andrade, based in Canada and specialized in helping com-
panies in their internationalization processes.
Cultural Mosaic shows the best cities to live in Canada. 
The starting point was the Canada’s Best Places to Live 
2018 ranking. Check it out!
Also noteworthy were the CAM-CCBC participations at 
the Arbitration Academy seminar in Paris and the CDRC 
mediation and negotiation competition in Vienna.■

 
Good reading! 
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ENTREVISTA interview

LIVE MEMORY

MICHEL LEMIEUX

MEMORIA VIVA

por Sergio Siscaro
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I
magine-se caminhando pelas ruas de Montreal, 
provavelmente prestando atenção às mensagens 
de seu smartphone e ignorando a beleza e a his-
tória do entorno. De repente, um pedaço do 
passado aparece diante de você – no chão, nas 
árvores ou nas fachadas de prédios. É como se as 
pessoas que viveram, trabalharam e morreram 
em Montreal desde sua fundação, em 1642, vol-
tassem para um passeio pela histórica província 
de Quebec.

A experiência descrita acima é fruto do pro-
jeto Cité Mémoire, do artista multimídia cana-
dense Michel Lemieux, em cartaz desde 2016, 
que mistura interatividade, tecnologia e projeção 
de diversas imagens para reconstruir o passado 

da província. Com 40 anos de carreira, Lemieux tem lar-
ga experiência nessa arte inovadora. Ele colaborou em 
quatro produções do Cirque du Soleil por meio de sua 
empresa, a Lemieux Pilon 4D Art, e participou de várias 
iniciativas culturais em diversos lugares, como Canadá, 
Estados Unidos, Europa, América Latina, Oceania e Ásia. 
Para o Cité Mémoire, o artista contou com a parceria 
do dramaturgo Michel Marc Bouchard, que deu um tom 
mais “teatral” à iniciativa. 

Em visita ao Brasil, por ocasião do Fórum Grama-
do de Estudos Turísticos, realizado em maio, o artista 
visitou a sede da Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
(CCBC) e conversou com a revista. Confira:

I
magine yourself walking through the streets 
of Montreal, probably paying attention to the 
messages from your smartphone and ignoring the 
beauty and history of the area. Suddenly a warning, 
part of this past appears before you – on the 

ground, on the trees or on the façades of buildings. 
It is as if the people who lived, worked and died in 
Montreal since its foundation in 1642, returned for a 
walk through the historic province of Quebec.

The experience described above is a result of the 
Cité Mémoire project of the Canadian multimedia 
artist Michel Lemieux, which started in 2016, mixing 
interactivity, technology and the projection of several 
images to reconstruct the province’s past. With a 
40-year career, Lemieux has wide experience in 
this innovative art. He has collaborated on four 
productions of the Cirque du Soleil through his 
company, Lemieux Pilon 4D Art, and has participated 
in several cultural initiatives in various places such as 
Canada, the United States, Europe, Latin America, 
Oceania and Asia. For Cité Mémoire, the artist had 
the collaboration of playwright Michel Marc Bouchard, 
who gave a more “theatrical” tone to the initiative.

During a visit to Brazil, at the Gramado Forum 
of Tourism Studies, held in May, the artist visited 
the headquarters of the Brazil-Canada Chamber 
of Commerce (CCBC) and spoke to the magazine. 
Check it out:

ARTIST USES 
TECHNOLOGY AND 
PROJECTIONS TO TELL 
CENTURIES OF HISTORY 
ON THE STREETS 
OF MONTREAL

ARTISTA USA 
TECNOLOGIA 

E PROJEÇÕES PARA 
CONTAR SÉCULOS DE 
HISTÓRIAS NAS RUAS 

DE MONTREAL
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ENTREVISTA interview

Como surgiu o Cité Mémoire?
Victor Pilon [sócio da Lemieux Pilon 4D Art], o [dra-

maturgo] Michel Marc Bouchard e eu decidimos traba-
lhar com a questão do orgulho da cidade e com nossa 
história. Essa é uma forma de trazer a poesia de volta, 
usando a tecnologia. Quando as pessoas se maravilham, 
elas se abrem para a arte e para os sentimentos: é im-
portante nos lembrarmos de que somos humanos. As-
sim, desenvolvemos o projeto, que envolve projeções 
gigantes em 25 locais de Montreal. Foram cinco anos 
de preparação até iniciarmos o Cité Mémoire, em maio 
de 2016. Desde então, ele é exibido à noite, durante 11 
meses por ano e envolve o trabalho de 700 pessoas. É 
como fazer um filme, ou uma série de TV.

Como as pessoas interagem com a produção?
As projeções são acompanhadas por material comple-

mentar de áudio, que pode ser baixado por meio de um 
aplicativo em quatro idiomas. Quando a pessoa passa por 
um local histórico, o aplicativo emite um aviso. Um ator narra 
o que aconteceu ali – permitindo uma experiência imersiva, 
na qual se pode absorver a história. Michel Marc teve a ideia 
de que somos como nossos antepassados, todos temos as 
mesmas emoções. Por isso, trazemos a história de volta sob 
o ponto de vista emocional, resgatando as pessoas anônimas 
que viveram no local e recuperando memórias esquecidas, 
como o fato de que havia escravos em Montreal. Os espec-
tadores sentem-se incluídos nessa narrativa. Você os desafia 
a pensarem mais em questões ligadas à memória e à diversi-
dade dos locais onde vivem ou que visitam.

Quais cenas da história  
de Montreal foram incluídas?

Desde os mitos de criação dos povos originários até 
os momentos importantes de Montreal, como o incêndio 
do Parlamento, em 1849; a realização da Exposição Mun-

How did the Cité Mémoire come up?
Victor Pilon [partner of Lemieux Pilon 4D Art], 

[playwright] Michel Marc Bouchard and I decided to 
work on the issue of city pride and our history. This 
is a way of bringing poetry back, using technology. 
When people marvel, they open up to art and to 
feelings: it is important that we remember that 
we are humans. Thus, we developed the project, 
which involves giant projections in 25 locations in 
Montreal. It took five years of preparation before we 
started the Cité Mémoire in May 2016. Since then, 
it has been displayed at night for 11 months of the 
year and involves the work of 700 people. It is like 
making a movie, or a TV show.

How do people interact with the production?
The projections are accompanied by audio 

supplementary material, which can be downloaded 
through an application in four languages. When 
the person passes through a historical location, the 
application sends out a warning. An actor narrates 
what happened there – allowing an immersive 
experience in which one can absorb the history. 
Michel Marc had the idea that we are like our 
ancestors, we all have the same emotions. So we 
bring the story back from the emotional point of 
view, rescuing the anonymous people who lived there 
and retrieving forgotten memories, like the fact that 
there were slaves in Montreal. Viewers feel included 
in this narrative. You challenge them to think more 
about issues related to memory and the diversity of 
the places where they live or visit.

What scenes from the history  
of Montreal were included?

From the creation myths of the original peoples to 

Fo
to

: J
ea

n-
Fr

an
ço

is
 L

em
ir

e 
/ S

ho
ot

 S
tu

di
o



 9

dial, em 1967, e o protesto pacífico feito por John Lennon 
e Yoko Ono no hotel Fairmont The Queen Elizabeth, 
em 1969. No início, queríamos que cada projeção tives-
se ligação com a história do prédio onde seria exibida. 
Quando percebemos que a maioria das edificações era 
do período industrial, optamos por não fazê-lo, embora, 
em alguns casos, tenha sido possível fazer aproximações. 

O modelo convencional de turismo, no qual  
as pessoas “consomem” um local e partem  
para outro, está mudando?

Acredito que as pessoas que trabalham com tu-
rismo precisam de novas ideias, novos modelos para 
não apenas atrair como também reter os turistas. Um 
conceito bastante interessante hoje em dia é o da “via-
gem de aprendizado”, que une o lazer à obtenção de 
conhecimento sobre o local visitado. É uma forma de 
as pessoas levarem para casa algo mais do que apenas 
suvenires. Os turistas podem, assim, absorver o espírito 
da cidade que visitam. 

Como eles podem “absorver  
o espírito da cidade”?

Um dos grandes desafios do século 21 para as pes-
soas é a necessidade de desacelerar um pouco. Estamos 
indo muito rápido e, quando isso ocorre, acabamos flu-
tuando sobre as coisas, tornamo-nos superficiais. Pen-
samos em introduzir no dia a dia outra concepção de 
tempo, que é aquela de nossos ancestrais. É por isso 
que o Cité Mémoire não é uma experiência para ser 
consumida em meia hora. Ela é imersiva, interativa e 
proativa, o que demanda ser absorvida. Por essa razão, 

important moments in Montreal such as the burning 
of the Parliament Buildings in 1849, the Universal 
Exposition in 1967 and the peaceful protest by 
John Lennon and Yoko Ono at the Fairmont The 
Queen Elizabeth Hotel, in 1969. In the beginning, 
we wanted each projection to be connected with 
the history of the building where it would appear. 
When we realized that most buildings were from the 
industrial period, we chose not to do it, although in 
some cases it was possible to make approximations.

Is the conventional model of tourism,  
in which people “consume” one place  
and leave for another, changing?

I believe that people who work with tourism need 
new ideas, new models, not only to attract but also to 
retain tourists. A very interesting concept nowadays is 
the “learning trip”, which brings together leisure and 
gaining knowledge on the place visited. It is a way for 
people to take home more than just souvenirs. This 
way, tourists can absorb the spirit of the city they visit.

How can they “absorb the spirit of the city”?
One of the greatest challenges for people in the 

21st century is the need to slow down a bit. We are 
going very fast, and when that happens, we end up 
floating over things, we become shallow. We thought 
about introducing into everyday life another conception 
of time, which is that of our ancestors. That’s why the 
Cité Mémoire is not an experience to be consumed in 
half an hour. It is immersive, interactive and proactive, 
which demands to be absorbed. For this reason, you 

CITÉ MÉMOIRE IS AN 
EXPERIENCE TO BE 
ABSORBED. IT IS IMMERSIVE, 
INTERACTIVE AND PROACTIVE

CITÉ MÉMOIRE É UMA 
EXPERIÊNCIA PARA SER 

ABSORVIDA. É IMERSIVA, 
INTERATIVA E PROATIVA 
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ENTREVISTA interview

é possível acessar apenas uma pequena parte do projeto 
pelo aplicativo. Para a experiência completa é necessário 
caminhar, ir até o locais.

A abordagem do Cité Mémoire pode mudar  
a forma como o turismo é visto hoje?

Pode ser um complemento. Com exceção das pai-
sagens naturais, as cidades foram criadas por humanos. 
Não são apenas estruturas de concreto, mas algo que 
tem a ver com emoções. Temos de reumanizar as ci-
dades, cruzar com as pessoas, tentar criar experiências. 
Muitos habitantes de Montreal tiveram sua imaginação 
despertada pelo Cité Mémoire e puderam redescobrir a 
cidade com essa iniciativa.

Um projeto como esse, que ocupa edifícios  
e espaços públicos, pressupõe algum grau  
de parceria com a administração municipal.  
Como foi esse processo?

Demoramos cerca de um ano para obter todas as 
permissões para a projeção das imagens. A participação 
e colaboração do governo nas três esferas (federal, pro-
vincial e municipal) foi total. Além disso, também recebe-
mos o apoio do Banco de Montreal. Não houve nenhum 
tipo de pressão ou ingerência durante todo o desenvol-
vimento e execução do projeto. 

Há iniciativas semelhantes em outras cidades?
Estamos trabalhando em um Cité Mémoire em Paris, 

mas ainda é apenas uma possibilidade; e outros locais 
estão em estudo. Talvez algo ligado ao espírito dos Jogos 
Olímpicos, com um feitio mais poético do que teatral. 
Para isso, estamos conversando com o escritor francês 
Alexandre Jardin. Também seria bastante interessante 
fazer algo na Floresta Olímpica de Pequim (China), ainda 
que provavelmente com outras características. ■

can only access a small part of the project through the 
application. For the complete experience you need to 
walk around, go to the sites.

Can the Cité Mémoire approach  
change the way tourism is seen today?

It can be a complement. With the exception of 
natural landscapes, cities are created by humans. 
They are not just concrete structures, but something 
that has to do with emotions. We need to bring back 
human touches to cities, to see people, to try to create 
experiences. Many inhabitants of Montreal had their 
imagination stimulated by the Cité Mémoire and they 
were able to rediscover the city with the initiative.

A project like this, which occupies buildings 
and public spaces, presupposes some degree 
of partnership with, for example, the city 
administration. How did this process take place?

It took about a year to get all the permissions 
for the projection of the images. We had full 
participation and collaboration of the government in 
the three spheres (federal, provincial and municipal). 
In addition, we also received support from the Bank 
of Montreal. There was no pressure or interference 
during the entire project development and execution.

Are there similar initiatives in other cities?
We are working on a Cité Mémoire in Paris, but 

this is still only a possibility; and other places are 
under study. Maybe something connected to the spirit 
of the Olympics, with a more poetic than theatrical 
mood. For this, we are talking with French writer 
Alexandre Jardin. It would also be quite interesting to 
do something in the Olympic Forest of Beijing (China), 
although probably with other characteristics. ■

OS CAMINHOS DO PASSADO 
PATHS OF THE PAST
Veja uma prévia dos personagens, famosos e anônimos, que iluminam as noites de Montreal no 
site www.montrealenhistoires.com. Acesse o QR code e veja como foi o processo de desen-
volvimento do projeto da Lemiux Pilon 4D Art.  
See a preview of the famous and anonymous characters that illuminate Montreal’s nights on 
the website www.montrealenhistoires.com. Access the QR code and see the Lemiux Pilon 4D 
Art project development process.  



Publicação trimestral desenvolvida pela equipe de Inteligência Comercial e Marketing da CCBC.
Quarterly publication, developed by CCBC's Commercial Intelligence and Marketing teams.

QUICK
TRADEFACTS
Trade entre Brasil e Canadá, com informações rápidas!
Trade between Brazil and Canada, with quick information!

1º semestre de 2019 / 1st semester of 2019

Updated data and
unpublished reviews!

Dados atualizados 
e análises inéditas! 

https://ccbc.org.br/camara-comercio-brasil-canada/publicacoes/quick-trade-facts/4-trimestre-de-2018/
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CCBCEMAÇÃO
CCBC IN ACTION

Despedida do Brasil
Farewell to Brazil

A CCBC organizou um coquetel de despedida para o cônsul-
-geral do Canadá em São Paulo, Stéphane Larue, que deixa 
a representação consular no Brasil e se aposenta do corpo 
diplomático para se dedicar a novos projetos. O evento con-
tou com uma exposição de fotos da cidade de São Paulo feitas 
pelo próprio Larue. “É um país onde aprendi muito. Estou 
levando uma imagem muito otimista. Os últimos seis anos têm 
sido um tremendo desafio para o País e seus cidadãos, mas re-
almente acredito que o Brasil está saindo desse período mais 
bem preparado do que nunca para o futuro”, disse Stéphane 
Larue em entrevista para a Brasil-Canadá na última edição. 
The CCBC organized a farewell cocktail to the Consul General of 
Canada in Sao Paulo, Stéphane Larue, which leaves the consular 
representation in Brazil and retiring of the diplomatic corps to 
devote to new projects. The event featured an exhibition of photos 
of the city of São Paulo made by Larue himself. “It is a country 
where I learned a lot. I am taking a very optimistic image. The last 
six years have been a tremendous challenge for the country and its 
citizens, but I truly believe that Brazil is coming out of that period 
better prepared than ever for the future”, said Stéphane Larue in 
an interview with CCBC magazine in the latest issue.

ciplinar para executivos CEOLab, em 
artigo publicado no site da CCBC. 
Acesse o QR code e leia a íntegra 
do material. A tomada de decisão 
em um mundo em constante trans-
formação é 
uma tarefa 
difícil, pois o 
d i nam i smo 
da sociedade 
atual altera 
c o m p o r -
tamentos e cria novas formas de 
pensar. É cada vez mais necessário 
prestar atenção ao que está aconte-
cendo ao redor, absorver e apren-
der mais do que tentar ensinar. Os 
profissionais que ocupam cargos de 
liderança devem ficar atentos a essa 
realidade, e este é o objetivo da par-
ceria firmada entre o CEOLab e a 
CCBC. A empresa está realizando 
mentorias com os líderes da entida-
de, aprimorando suas habilidades de 
gestão de pessoas e desenvolvimen-
to de equipes de alta performance. 
“Leading today means much more 
than before. The world is considerably 
more volatile. You have to know that 
and be aware that the big challenge 
is learning to learn”, says Ronaldo Ra-
mos, founding partner of multidisciplin-
ary executive mentoring for CEOLab, in 
an article published by the CCBC. Ac-
cess the QR Code and read the full ma-
terial. Decision making in a constantly 
changing world is a difficult task, as the 
dynamism of today’s society alters be-
haviors and creates new ways of think-
ing. It is increasingly necessary to pay 
attention to what is happening around 
you, to absorb and learn more than to 
try to teach. Professionals in leadership 
positions should be aware of this real-
ity, and this is the objective of the part-
nership between CEOLab and CCBC. 
The company is mentoring with the 
entity’s leaders, improving its people 
management skills and developing high 
performance teams.

Ecossistema  
de startup

Startup ecosystem
A CCBC participou da Gramado 
Summit, em agosto, na cidade de 
Gramado (RS). O evento discutiu o 
ecossistema de inovação no Brasil e 
teve como objetivo promover inves-
timentos em startups, além de mos-
trar como a tecnologia impacta posi-
tivamente os negócios de pequenas, 
médias e grandes empresas. A edi-
ção deste ano conectou mais 4 mil 
pessoas durante três dias e reuniu 
mais de cem empresas e palestran-
tes do Canadá e de outros países. 
The CCBC participated in the Gramado 
Summit, in August, in the city of Gramado 
(RS). The event discussed the innovation 
ecosystem in Brazil and aims to promote 
investments in startups, in addition to 
showing how technology can positively 
impact the business of small, medium 
and large companies. This year’s edition 
connected more than 4,000 people over 
three days and brought together over 
100 companies and speakers from Can-
ada and other countries.

Mentoria CEOLab
Mentoring CEOLab

“Liderar, hoje, significa muito mais 
do que antigamente. O mundo é 
consideravelmente mais volátil. É 
preciso saber disso e ter consciência 
de que o grande desafio é aprender 
a aprender”, afirma Ronaldo Ramos, 
sócio fundador da mentoria multidis- Fo
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CCBCEMAÇÃO
CCBC IN ACTION

Novos parceiros
New partners

A CCBC fechou importantes parce-
rias recentemente com o objetivo de 
aproximar os interessados em realizar 
negócios entre Brasil e Canadá. Entre 
os novos parceiros da entidade estão a 
Associação Brasileira das Empresas de 
Software (Abes), que deve incentivar 
o desenvolvimento de novos negócios 
relacionados à internacionalização de 
tecnologias e promover o intercâmbio 
de conhecimentos entre os associa-
dos de ambas as entidades por meio 
de eventos, simpósios e cursos, e o 
World Trade Center São Paulo, que 
integra uma das maiores organizações 
de comércio internacional do mundo. 
A parceria deve fomentar os négocios 
entre empresas dos dois países.

The CCBC has recently entered into 
important partnerships in order to 
bring together those interested in doing 
business between Brazil and Canada. 
Among the new partners of the entity 
are the Brazilian Association of Soft-
ware Companies (ABES), which should 
encourage the development of new 
businesses related to the international-
ization of technologies and promote the 
exchange of knowledge between the as-
sociates of both entities through events, 
symposiums and courses; and the World 
Trade Center São Paulo, which is one of 
the largest international trade organ-
izations in the world. The partnership 
should encourage business between 
companies from both countries.

Blockchain 
Research 
Institute

Blockchain Research 
Institute

A Câmara de Comércio Bra-
sil-Canadá (CCBC) também fechou 
parceria com o Blockchain Research 
Institute (BRI), tornando-se uma das 
primeiras organizações brasileiras a 
se associar a uma empresa de pro-
dução de conhecimentos voltados 
ao blockchain. A adesão dá direito ao 
conteúdo técnico e estudos que são 
reservados apenas aos associados do 
BRI. “É preciso disseminar iniciativas 
que estão revolucionando o mundo 
financeiro. Com essa aproximação, 
teremos acesso às pesquisas sobre 
blockchain e podemos entender e di-
recionar empreendedores brasileiros 
nas aplicações estratégicas”, afirma 
Paulo Perroti, presidente da entidade.
The Chamber of Commerce Bra-
zil-Canada (CCBC) has partnered with 
the Blockchain Research Institute (BRI), 
becoming one of the first Brazilian 
organizations to partner with a block-
chain-oriented knowledge production 
company. Membership entitles you to 
technical content and studies that are 
reserved for BRI members only. “We 
need to disseminate initiatives that 
are revolutionizing the financial world. 
With this approach we will have access 
to blockchain research and we can 
understand and direct Brazilian entre-
preneurs in strategic applications”, says 
Paulo Perroti, president of the entity.

Dia do Canadá
Canada Day

A CCBC, em parceria com os consulados canadenses no 
Rio de Janeiro e em São Paulo, organizou as tradicionais 
comemorações do Dia do Canadá. Na capital f luminense foi 
realizado um coquetel no restaurante Corrientes (1º de jul-
ho) que contou com a participação da cônsul-geral do Canadá 
no estado, Evelyne Coulombe e do presidente da entidade, 
Paulo Perrotti. Já na capital paulista, a celebração ocorreu no 
For Seasons Hotel (3 de julho) com a participação do embaixa-
dor canadense no Brasil, Riccardo Savone. Na mesma noite foi 
realizada a despedida do cônsul-geral canadense em São Paulo, 
Stéphane Larue, que deixa suas atividades consulares no País. 
The CCBC, in partnership with Canadian consulates in Rio de 
Janeiro and Sao Paulo, organized the traditional Canada Day 
celebrations. A cocktail was held in the Rio de Janeiro capital at 
the Corrientes Restaurant (July 1), which was attended by the 
Canadian Consul General in the state, Evelyne Coulombe and the 
president of the Chamber, Paulo Perrotti. In São Paulo, the cele-
bration took place at For Seasons Hotel (July 3), with the presence 
of Canadian Ambassador to Brazil, Riccardo Savone. On the same 
night, the Canadian Consul General in São Paulo, Stéphane Larue, 
who leaves his consular activities in the country. 

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



 14

CCBCEMAÇÃO
CCBC IN ACTION

Happy Hour CCBC
Happy Hour CCBC

A descontração e o networking de-
ram o tom do Happy Hour CCBC. 
Na sua 20ª edição, o encontro foi 
realizado no bar Les 3 Brasseurs, na 
zona oeste de São Paulo, e reuniu 
colaboradores, associados e con-
vidados da entidade. Acompanhe 
a programação com as próximas 
datas no site e saiba como participar. 
O evento sempre é uma excelente 
oportunidade de estreitar relacion-
amentos e troca de ideias.
Relaxation and networking set the tone 
for Happy Hour CCBC. In its 20th edi-
tion, the event was held at the bar Les 
3 Brasseurs, in São Paulo and brought 
together employees, representatives 
from member companies and other 
guests. Follow the schedule with up-
coming dates on the website and learn 
how to participate. The event is always 
an excellent opportunity to strengthen 
relationships and exchange ideas.

Cannabis 
medicinal

Medical Cannabis
Negócios envolvendo o uso da Can-
nabis para fins medicinais têm poten-
cial de aproximar ainda mais empre-
sas do Brasil e do Canadá. Em junho, 
a Anvisa encaminhou para consulta 
pública uma proposta que autoriza o 
cultivo para tais fins. No mesmo mês, 
a multinacional canadense Canopy 
Growth Corporation abriu uma filial 
no Brasil. “O país nos interessa mui-
to. É o principal mercado da América 
Latina, com mais de 1,7 milhão de 
pacientes potenciais”, diz Jaime Ozi, 
gerente da Canopy no País. Acesse o 
QR code para ler a publicação “Re-
volução na saúde: pesquisas e novos 
tratamentos unem Brasil e Canadá”, 
da CCBC, que apresenta inovações 
tecnológicas aplicadas à saúde.
Business involving the use of canna-
bis for medicinal purposes has the 
potential to bring companies even 
closer to Brazil and Canada. In June, 
Anvisa sent for public consultation 
a proposal authorizing the cultiva-
tion for such purposes. In the same 
month the Canadian multinational 
Canopy Growth Corporation opened 
a branch in Brazil. “The country inter-
ests us a lot. It is the largest market 
in Latin America, with more than 1.7 
million potential 
patients”, says 
Jaime Ozi, Can-
opy’s Manager 
in the country. 
The company re-
cently joined the 
CCBC. Access the QR Code to read 
the publication “Revolution in health: 
research and new treatments unite 
Brazil and Canada,” the CCBC, which 
features technological innovations ap-
plied to health.
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Direito minerário
Mining law

“Direito Minerário Avançado: novos desafios e soluções” foi o 
tema do curso promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito 
Minerário (IBDM), em parceria com a CCBC. Realizado em 
agosto, na sede da entidade, as aulas foram ministradas pelo 
presidente do IBDM, Tiago de Mattos Silva, e por Bruno Cos-
ta, ambos do escritório William Freire Advogados Associados. 
O curso abordou temas como regulação da mineração no Bra-
sil, transição das normas de barragens de rejeitos, novos de-
safios envolvendo a relação entre minerador e comunidades 
locais e as tendências em disputas internacionais envolvendo 
Estados e investidores. 
“Advanced Mining Law: new challenges and solutions” – this was 
the theme of the course promoted by the Brazilian Institute of 
Mining Law (IBDM), in partnership with the CCBC. Held in Au-
gust, at the entity’s headquarters, the classes were taught by the 
IBDM president Tiago de Mattos Silva and Bruno Costa, both 
from William Freire Advogados Associados law f irm. The course 
covered topics such as mining regulation in Brazil; transition from 
tailings dam standards; new challenges involving the relationship 
between miner and communities and trends in international dis-
putes involving states and investors. Fo
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e como a neurociência pode ser 
usada para melhorar e qualif icar as 
relações corporativas.
In August, the CCBC Technology Com-
mission launched Inspiration, an event 
focused on neuroscience-based innov-
ation and technological insights, a field 
of knowledge that studies the nervous 
system and how it interferes with human 
actions. The speaker of this first edition 
was Tamires Corrêa Marçal, founder of 
BrainTechnology. The expert explained 
how the topic impacts on everyday life 
and how neuroscience can be used to im-
prove and qualify corporate relationships.

Brazilian 
Specialty  

Coffee 2019
Brazilian Specialty 

Coffee 2019
Entre 21 e 26 de setembro, acon-
tece a Canadian Coffee & Tea 
Show, em Toronto. Na ocasião, a 
CCBC realizará a Missão Brazilian 
Specialty Coffee (veja mais na pág. 
40), que contará com a exposição 
de produtos brasileiros no estan-
de da entidade durante o evento. 
A ação deve aproximar empresas 
brasileiras dos principais players do 
segmento por meio de visitas técni-
cas e encontros com compradores 
canadenses em Toronto e Calgary. 
During September 21-26 the Can-
adian Coffee & Tea Show, in Toronto. 
On the occasion, the CCBC will hold 
the Brazilian Specialty Coffee Mission 
(see more on p. 40), which will feature 
the exhibition of Brazilian products at 
the entity’s booth during the event. 
The action should bring Brazilian pro-
ducers and companies closer to the 
main players in the segment through 
technical visits and meetings with Can-
adian buyers in Toronto and Calgary. 

Revista Estudar Canadá
Estudar Canadá (Study Canada) Magazine
Em agosto ocorreu a cerimônia de lançamento da revista 
Estudar Canadá, na sede da CCBC. A publicação é pioneira no 
País ao apresentar aos brasileiros orientações sobre melhores 
opções de intercâmbio no Canadá e como ingressar no siste-
ma de ensino do país. A cerimônia contou com a participação 
do cônsul-geral do Canadá em São Paulo, Stéphane Larue, 
autoridades da prefeitura e do governo do estado de São 
Paulo, além de representantes de colégios canadenses como, 
D’Arcy Dornan (Loyalist College), Bruno Rodrigues (Fanshawe 
College) e Fabio Carola (Humber College). 
In August, the launching ceremony of Estudar Canada magazine 
was held at CCBC headquarters. The publication is a pioneer in 
the country to provide Brazilians with guidance on the best ex-
change program options in Canada, as well as to join the coun-
try’s education system. The ceremony was attended by Canadian 
Consul-General in São Paulo, Stéphane Larue, São Paulo city and 
state government off icials, as well as representatives of Canadian 
schools such as D’Arcy Dornan (Loyalist College), Bruno Rodrigues 
(Fanshawe College) and Fabio Carola (Humber College).
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VR+AR Global 
Summit Brazilian

VR+AR Global  
Summit Brazilian

A Missão de Pré-Internacionalização 
para startups brasileiras de realidade 
virtual, aumentada e mista (VR/AR/
MR), organizada pela Dream2B, em 
parceria com a VR AR Association, vai 
acompanhar os participantes em um 
dos principais eventos de tecnologia 
do mundo: o VR+AR Global Sum-
mit. Apoiada pela CCBC, a Missão vai 
contar com workshops com empreen-
dedores locais e representantes dos 
governos canadense e brasileiro. 
The Pre-Internationalization Mission for 
Brazilian Virtual, Augmented and Mixed 
Reality (VR/AR/MR) startups, organized 
by Dream2B, in partnership with the VR 
AR Association, will accompany partici-
pants to one of the world’s leading tech-
nology events: the VR+AR Global Summi. 
Supported by the CCBC, the Mission will 
feature workshops with local entrepre-
neurs and representatives of the Can-
adian and Brazilian governments. 

Neurociência  
e tecnologia

Neuroscience  
and technology

Em agosto, a Comissão de Tecno-
logia da CCBC lançou o Inspira-
tion, evento com foco em inovação 
e insights tecnológicos baseados 
na neurociência, área do con-
hecimento que estuda o sistema 
nervoso e como este interfere 
nas ações humanas. A palestrante 
dessa edição foi Tamires Corrêa 
Marçal, fundadora da BrainTech-
nology. A especialista explicou 
como o tema impacta o dia a dia 
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Bate-papo  
de Comex
Comex Chat

A Comissão de Comércio Exterior 
da CCBC realizou em agosto o séti-
mo Bate-Papo de Comex – evento 
bimestral da entidade – com o tema 
“Processos logísticos e facilidades”. 
Participaram desta edição Eduardo 
Brandão Costa, diretor executivo da 
Abrafrutas (Associação Brasileira dos 
Produtores Exportadores de Frutas 
e Derivados), que falou do transpor-
te aéreo como forma de agilizar as 
exportações e garantir que as frutas 
cheguem mais frescas, Osvaldo Pinto, 
gerente de exportação da VSantos, e 
Marcelo Lima, gerente de serviços de 
carga da Air Canada, que reforçaram a 
importância da documentação correta 
para evitar atrasos no envio das cargas. 
A CCBC e a Abrafrutas buscam ma-
neiras de fomentar as atividades do se-
tor. Acompanhe as datas das próximas 
edições e tenha acesso a estudos sobre 
oportunidades de negócios para o Bra-
sil e Canadá no site ccbc.org.br/comex. 
The CCBC’s Foreign Trade Commission 
held the 7th Comex Chat in August – the 
entity’s bimonthly event – with the theme 
“Logistics Processes and Facilities”. This 
edition was attended by Eduardo Brandão 
Costa, executive director of ABRAFRUTAS 
(Brazilian Association of Exporting Fruit 
and Derivatives Producers), who spoke of 
air transportation as a way to speed up 
exports and ensure that the fruits arrive 
fresher; Osvaldo Pinto, export manager at 
VSantos and Marcelo Lima, cargo service 
manager at Air Canada, who stressed the 
importance of accurate documentation to 
avoid delays in shipping cargo. The CCBC 
and ABRAFRUTAS are jointly seeking 
ways to foster the sector’s activities. Keep 
track of upcoming issues and access busi-
ness opportunity studies for Brazil and 
Canada at ccbc.org.br/comex.

Clipping de diversidade
Diversity clipping

A palavra está cada 
vez mais presente nas 
campanhas publici-
tárias, manifestações 
e comentários na 
internet e, também, 
no cotidiano corpo-
rativo. As mudanças 
de comportamento 
vistas na atualidade 
exigem um debate 
mais aprofundado 
sobre o assunto. Em 
artigo publicado no Clipping da Comissão de Diversidade da 
CCBC, a gestora de talentos da BlueShift Brasil, Francieli Fa-
varim, discute os desafios enfrentados pelas empresas que 
buscam um ambiente mais diverso e inclusivo. “Enfrentamos 
um duplo desafio: o primeiro é interno e multifacetário, pois 
é preciso ter uma empresa e colaboradores orientados ao 
mesmo propósito, o da cultura inclusiva. O segundo é exter-
no, pois nosso trabalho é realizado em um ambiente terceiro, 
no qual diminuímos nosso poder de ação. Temos sorte hoje 
de ter clientes que estão de acordo com a nossa cultura e 
abrem espaço para o nosso time”, 
diz Francieli, que também é psicó-
loga, pós-graduada em Psicologia 
da Saúde. Leia a íntegra do artigo 
acessando o QR code. 
The word is increasingly present in ad-
vertising campaigns, demonstrations 
and comments on the Internet and 
also in corporate daily life. The be-
havioral changes seen today require a 
more detailed discussion on the subject. In an article published in 
the CCBC Diversity Commission Clipping, BlueShift Brazil’s talent 
manager Francieli Favarim discusses the challenges facing com-
panies that want a more diverse and inclusive environment. “We 
face a double challenge and the f irst one is internal and multi-
faceted, because we need to have a company and collaborators 
oriented towards the same purpose, the inclusive culture. The 
second is external because our work is done in a third environ-
ment, in which we diminish our power of action. We are lucky 
today to have clients that are in line with our culture and make 
room for our team, ”says Francieli, who is also a psychologist, 
postgraduate in Health Psychology. Read the full article by ac-
cessing the QR Code.

Chocolat Bahia
Chocolat Bahia

A CCBC também esteve presente 
no Festival Internacional do Cacau 
e Chocolate, no sul da Bahia, repre-
sentada pelo diretor de Relações Ins-
titucionais Paulo de Castro Reis. Na 
ocasião, Castro Reis falou sobre as 
oportunidades no mercado canaden-
se para os produtores brasileiros. O 
evento é considerado o maior no País 
destinado à cadeia produtiva de ca-
cau e chocolate. O estado é um dos 
principais produtores de chocolate 
com selo de origem Brasil. A entida-
de, em parceria com produtores dos 
estados do Pará e da Bahia, planeja 
organizar uma missão comercial do 
setor para o Canadá, em 2020. 
The CCBC was also present at the 
International Cocoa and Chocolate 
Festival in southern Bahia, represented 
by the director of institutional relations 
Paulo de Castro Reis. At the time, Reis 
spoke about opportunities in the Can-
adian market for Brazilian producers. 
The event is considered the largest in 
the country for the cocoa and chocolate 
production chain. The state is a leading 
producer of chocolate with origin label 
Brazil. The entity, in partnership with 
producers from the states of Pará and 
Bahia, plans to organize a sector trade 
mission to Canada in 2020.
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Ouça nosso podcast!
A cada edição, um tema do universo corporativo é 
colocado em discussão por pelo menos dois 
profissionais com visões complementares, de 
maneira objetiva, e com conteúdo de alta relevância.

Uma iniciativa da Comissão de Assuntos Jurídicos (CAJ) da CCBC.

https://ccbc.org.br/camara-comercio-brasil-canada/publicacoes/podcasts-ccbc/
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presa administra 18 concessões de 
água e esgoto e parcerias público-pri-
vadas em cinco Estados brasileiros. Em 
2018, a gestora canadense de recur-
sos Alberta Investment Management 
Corporation (AIMCo) injetou 400 
milhões de reais na Iguá Saneamento. 
Brazilian sanitation company Iguá Sanea-
mento SA is considering an initial public 
offering (IPO) aimed at raising funds for 
investments, informed the Reuters news 
Agency. The company currently manages 
18 water and sewage concessions and 
public-private partnerships in five Bra-
zilian states. In 2018, Canadian asset 
manager Alberta Investment Manage-
ment Corporation (AIMCo) injected 400 
million reais into Iguá Saneamento.

Petrobras 
registrou lucro
Petrobras recorded 

profit
A Petrobras registrou lucro líquido de 
R$ 18,9 bilhões no segundo trimestre 
de 2019, o maior de sua história —alta 
de 368% em relação aos R$ 4 bilhões 
dos três primeiros meses do ano. O 
número é resultado, principalmente, 
da venda de 90% da TAG, subsidiária 
da petroleira brasileira que opera gas-
odutos das regiões Norte e Nordeste. 
A venda foi feita à francesa Engie e à 
canadense Caisse de Dépôt et Place-
ment du Québec, por R$ 33,5 bilhões.
Petrobras recorded net income of R$ 
18.9 billion in the second quarter of 
2019, the highest in its history – a high 
of 368% in relation to the R$ 4 billion in 
the first three months of the year. This 
figure is mainly due to the sale of 90% 
of TAG, a subsidiary of the Brazilian oil 
company that operates the North and 
Northeast gas pipeline networks. The 
sale was made to French Engie and 
Canadian Caisse de Dépôt et Place-
ment du Québec, for R$ 33.5 billion.

Mulheres  
na mineração
Women in mining

Belo Horizonte foi sede do Mining 
Hub - O Hub da Mineração, evento 
que discutiu a participação das mu-
lheres na indústria brasileira de mine-
ração. A cônsul-geral do Canadá no 
Rio de Janeiro, Evelyne Coulombe, 
falou sobre a diversidade em seu país 
e dos desafios para promover a in-
clusão das mulheres no setor de mi-
neração. A medição ficou por conta 
de Jamile Cruz, especialista no tema 
e diretora executiva da I&D 101, con-
sultoria que atua no desenvolvimen-
to de talentos dentro da empresa e 
na valorização da diversidade e ino-
vação no ambiente corporativo.
Belo Horizonte hosted the Mining 
Hub, event discussed the partition-
ing of women in the Brazilian mining 
industry. Canadian Consul-General 
in Rio de Janeiro, Evelyne Coulombe, 
spoke about the diversity in her 
country and the challenges to pro-
mote the inclusion of women in the 
mining sector. The measurement was 
made by Jamile Cruz, theme expert 
and executive director of I&D 101, 
a consultancy that works on devel-
oping talents within the company 
and valuing diversity and innovation 
within the corporate environment. 

Abertura  
de capital

Capital opening
A empresa brasileira de saneamento 
Iguá Saneamento SA avalia realizar 
uma oferta inicial de ações (IPO) com 
o objetivo de levantar recursos para 
investimentos, afirmou a Agência de 
notícias Reuters. Atualmente, a em- Fo
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Restrições ao plástico
plastic restrictions

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, informou que 
o país vai proibir plásticos descartáveis, como sacolas plásticas e 
canudos, até 2021. A medida foi anunciada como uma forma de 
combater a poluição ambiental dos oceanos causada pelos mate-
riais. O primeiro-ministro lembrou que menos de 10% do plásti-
co utilizado no Canadá é reciclado. Ele afirmou que empresas que 
produzem produtos plásticos, ou que vendem itens derivados, 
serão responsáveis pela coleta e reciclagem do resíduo.
Canadian Prime Minister Justin Trudeau said the country would ban 
disposable plastics such as plastic bags and straws by 2021. The 
measure was announced as a way to combat environmental pollu-
tion of the oceans caused by these materials. The prime minister re-
called that less than 10% of the plastic used in Canada is recycled. 
He said companies that produce plastic products or sell derivative 
items will be responsible for collecting and recycling the waste.
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Índice Global  
de Inovação

Global Innovation 
Index

A nova edição do Índice Global 
de Inovação (IGI) aponta o Cana-
dá como 18º país no mundo com 
o maior número de empresas 
inovadoras. O Brasil aparece no 
66º lugar. O relatório é feito to-
dos os anos pela Universidade de 
Cornell, Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual (OMPI) e 
pelo INSEAD. O Brasil se desta-
ca por ser um centro de ciência e 
tecnologia de peso internacional e 
por fazer parte dos 50 primeiros 
colocados em pesquisa e desenvol-
vimento (P&D), tecnologia de infor-
mação e comunicação, comércio, 
escala de mercado, trabalhadores 
especializados, absorção de conhe-
cimento e criação de conhecimen-
to. No quesito inovação o país é o 
5º colocado entre as 19 principais 
economias da América Latina e Ca-
ribe, aponta o IGI.
The new edition of the Global Innova-
tion Index (IGI) identif ies Canada as 
the 18th country in the world with the 
largest number of innovative compan-
ies. Brazil appears in 66th place. The 
report is issued every year by Cornell 
University, the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) and 
INSEAD. Brazil stands out for being 
a center of science and technology 
of international weight and for be-
ing in the top 50 places in research 
and development (R&D), informa-
tion and communication technology, 
trade, market scale, skilled workers, 
knowledge absorption and knowledge 
creation. In terms of innovation, the 
country is ranked 5th among the 19 
economies in Latin America and the 
Caribbean, points out IGI.

Jundiaí atrai 
investimentos

Jundiaí attracts 
investments

O município paulista de Jundiaí vem 
se tornando um polo para empresas 
de alta tecnologia e logística. Essa 
mudança foi observada pela revista 
Foreign Direct Investment Strategy, 
do grupo britânico Financial Times, 
no mais recente ranking Cidades 
Médias do Futuro das Américas. 
O estudo analisou 218 cidades en-
tre pequenas, médias e de grande 
porte. Jundiaí se classificou como a 
primeira no Brasil e a terceira nas 
Américas como atrativa para investi-
mentos estrangeiros. Foram levando 
em conta itens como potencial eco-
nômico, facilidade empresarial, capi-
tal humano e estilo de vida e conec-
tividade. A multinacional canadense 
Premier Tech Chronos, por exem-
plo, inaugurou uma nova sede por 
lá em junho. A boa infraestrutura e 
ponto privilegiado para exportação 
foram fatores determinantes.
The São Paulo municipality of Jundiaí 
has become a hub for high technology 
and logistics companies. This change 
was noted by the Financial Times 
magazine’s Foreign Direct Invest-
ment Strategy magazine in the latest 
America’s Average Cities of the Future 
ranking. The study looked at 218 cit-
ies between small, medium and large. 
Jundiaí was ranked first in Brazil and 
third in the Americas as attractive for 
foreign investment. They were taking 
into account items such as economic 
potential, ease of business, human 
capital and lifestyle and connectivity. 
Canadian multinational Premier Tech 
Chronos, for example, opened a new 
headquarters there in June. The good 
infrastructure and privileged point for 
exportation were determining factors.

Liderança em 
inteligência artificial

Leadership in artificial intelligence
O Canadá está em uma posição de destaque para assumir 
a liderança mundial em pesquisas de inteligência artif icial. O 
alto desempenho nos estudos avançados de IA é resultado de 
fatores como, abertura a imigrantes, investimentos do gover-
no em pesquisa de ponta e colaboração entre universidade e 
empresas. Essas são conclusões do estudo The Canadian AI 
Ecosystem, feito pela consultoria Green Technology, que ana-
lisou 297 empresas canadenses e conversou com empreende-
dores, pesquisadores e investidores do ecossistema. Apenas 
na primeira metade de 2017, 162 milhões de dólares foram in-
vestidos em empresas de AI no país, segundo a PwC Canadá. 
Canada is in a prominent position to take the world lead in artif i-
cial intelligence research. High performance in advanced AI stud-
ies is a result of factors such as openness to immigrants, govern-
ment investment in cutting-edge research, and university-business 
collaboration. These are f indings from the Canadian AI Ecosystem 
study, conducted by consultancy Green Technology, which looked 
at 297 Canadian companies and talked to ecosystem entrepre-
neurs, researchers and investors. In the f irst half of 2017 alone, 
162 million dollars were invested in AI companies in the country, 
according to PwC Canada.
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TRANSAÇÕES 
INTERNACIONAIS

International 
Transactions

A fintech brasileira especializada 
em transferências internacionais, 
Remessa Online, começou a operar 
com quatro novas moedas, entre 
elas o dólar canadense. A empresa 
já operava transações internacio-
nais para o Canadá, além de países 
como Suíça, Japão e Australia; e 
agora está apta para recebimentos 
em moedas destes países por meio 
de sua plataforma. De acordo a em-
presa, a novidade vai ajudar pesso-
as que precisam enviar dinheiro ao 
Brasil. Isso porque, além de pagar 
80% menos em taxas, não é preciso 
converter os valores para o dólar 
americano, euro ou a libra. 
Brazilian f intech specializing in inter-
national transfers, Remessa Online, 
began trading with four new curren-
cies, including the Canadian dollar. 
The company already operated inter-
national transactions for Canada, as 
well as countries such as Switzerland, 
Japan and Australia; it is now able to 
make currency receipts from these 
countries through its platform. Ac-
cording to the company, the news will 
help people who need to send money 
to Brazil. This is because, in addition 
to paying 80% less on fees, it is not 
necessary to convert the values to the 
US dollar, euro or pound.dólar amer-
icano, euro ou libra. 

McCain no Brasil
McCain in Brazil

A canadense McCain anunciou 
a implantação de uma fábrica de 
batatas pré-fritas no município de 
Araxá (MG). Durante encontro 
com representantes da prefeitu-
ra, na Câmara Municipal, o diretor 
Carlos Frederico Ayres apresentou 
os planos da companhia. A previsão 
é de investimento de cerca de 100 
milhões de dólares e criação de 150 
empregos diretos, além de par-
cerias com instituições de ensino 
para qualif icação profissional. De 
acordo com Ayres, projetos sociais 
serão desenvolvidos no futuro, bem 
como uma “sólida política ambien-
tal durante o processo de instala-
ção e operação da planta.”
Canadian McCain announced the 
implementation of a pre-fried potato 
factory in the city of Araxá (MG). Dur-
ing a meeting with representatives of 
the city hall in the City Council, direc-
tor Carlos Frederico Ayres presented 
the company’s plans. The forecast is 
an investment of about 100 million 
dollars and the creation of 150 direct 
jobs, as well as partnerships with edu-
cational institutions for professional 
qualif ication. According to Ayres, so-
cial projects will be developed in the 
future, as well as a sound environ-
mental policy during the plant instal-
lation and operation process.

Fóssil misterioso
Mysterious fossil

Centenas de fósseis de uma criatura marítima primitiva foram 
encontrados no Parque Nacional Kootenay, nas Montanhas 
Rochosas canadenses. A descoberta traz informações sobre 
um predador importante do Período Cambriano – há 506 
milhões de anos atrás, quando toda a vida animal na Terra 
habitava os oceanos. Batizado de Cambroraster falcatus, é um 
parente distante dos artrópodes, grupo diversif icado de ani-
mais que inclui insetos, aranhas e caranguejos. O Cambroras-
ter foi escavado em uma formação rochosa conhecida como 
Folhelho de Burgess, que já revelou fósseis de vários animais 
cambrianos. “A maioria dos animais do Período Cambriano 
era pequena, normalmente alguns centímetros de compri-
mento, no máximo. Em comparação o Cambroraster era um 
gigante, tendo até 30 centímetros de comprimento”, explicou 
o paleontólogo Joe Moysiuk, do Museu Real de Ontário e da 
Universidade de Toronto e principal autor da pesquisa publica-
da no periódico científ ico Proceedings of the Royal Society B.
Hundreds of fossils from a primitive sea creature were found in 
Kootenay National Park in the Canadian Rockies. The discovery 
provides insight into an important predator of the Cambrian Per-
iod – 506 million years ago, when all animal life on Earth in-
habited the oceans. Named Cambroraster falcatus, it is a distant 
relative of arthropods, a diverse group of animals that includes 
insects, spiders and crabs. The Cambroraster was excavated from 
a rock formation known as the Burgess Shale, which has revealed 
fossils of various Cambrian animals. “Most animals in the Cam-
brian Period were small, typically a few centimeters long at most. 
By comparison, Cambroraster was a giant, at up to a foot long 
(30 cm),” said paleontologist Joe Moysiuk of the Royal Ontario 
Museum and University of Toronto, lead author of the research 
published in the journal Proceedings of the Royal Society B.
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NOTASRÁPIDAS
SHORT NOTES

Mercado movimentado
Busy market

O Canadá arrecadou US$ 139 milhões com a cobrança de 
impostos sobre a venda de maconha legalizada – mais de R$ 
530 milhões. Os dados foram divulgados pelo departamento 
de estatísticas do país, em junho. O número é referente ao 
período de outubro de 2018, quando o consumo e a venda de 
maconha foram legalizados, até março de 2019. Dos US$ 139 
milhões arrecadados, US$ 98 milhões foram para as provín-
cias, o valor restante foi recolhido pelo governo federal. No 
Brasil o comércio ainda não é legalizado, porém em junho a 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) apresentou 
duas propostas para regulamentar o cultivo de Cannabis sativa 
para f ins medicinais e científ icos. 
Canada has raised $139 million by collecting taxes on the sale 
of legalized marijuana - more than $530 million. The data were 
released by the country’s statistics department in June. The f igure 
is for October 2018, when marijuana use and sale was legalized, 
until March 2019. Of the $139 million raised, $98 million went 
to the provinces, the remaining amount was collected by the gov-
ernment. federal. In Brazil, trade is not yet legalized, but in June 
Anvisa (National Health Surveillance Agency) presented two pro-
posals to regulate the cultivation of Cannabis sativa for medicinal 
and scientif ic purposes.

CONTRA A 
DEPRESSÃO

against depression
A voz pode transmitir pistas sutis so-
bre o humor e estado psicológico de 
uma pessoa. A ideia inspirou a es-
tudante do doutorado em Ciências 
da Computação na Universidade de 
Alberta, Mashrura Tasnim. Baseado 
em inteligência artificial, o modelo de 
máquina criado pela estudante é capaz 
de captar pistas de algum problema de 
saúde mental nas pessoas e auxiliar no 
diagnóstico de indivíduos com depres-
são. Ela usou um conjunto de quase 
500 arquivos de áudio de participantes 
deprimidos e não deprimidos para re-
finar seus algoritmos. Apresentada na 
Conferência Canadense de Inteligên-
cia Artificial, a máquina obteve suces-
so em mais de 70% dos diagnósticos. 
O objetivo da estudante é criar um 
aplicativo que monitore as conversas 
dos usuários e avise seus contatos de 
emergência ou profissionais de saúde 
ao detectar um quadro depressivo.
The voice can convey subtle clues about 
a person’s mood and psychological 
state. The idea inspired the PhD stu-
dent in Computer Science at the Uni-
versity of Alberta, Mashrura Tasnim. 
Based on artificial intelligence, the ma-
chine model created by the student is 
able to capture clues to some mental 
health problem in people and assist in 
the diagnosis of individuals with depres-
sion. She used a set of nearly 500 de-
pressed and non-depressed participant 
audio files to refine her algorithms. Pre-
sented at the Canadian Conference on 
Artificial Intelligence, the machine was 
more than 70% successful in the diag-
noses. The student’s goal is to create 
an application that monitors users’ con-
versations and warns their emergency 
contacts or health professionals when 
detecting a depressive condition.

Expansão dos 
negócios

Business Expansion
A Brookfield Asset Management do 
Canadá está em negociação para aqui-
sição de 30% das ações da brasileira 
Brookfield Ambiental, que pertencem 
ao FI-FGTS (Fundo de Investimento 
do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço), administrado pela Caixa 
Econômica Federal. Caso seja concre-
tizado, o acordo poderia valorizar a 
BRK Ambiental em US $ 520 milhões, 
disseram fontes anônimas à Agência 
de notícias Reuters. Ainda não há um 
prazo para efetivação do negócio. 
Canada’s Brookfield Asset Manage-
ment is in the process of acquiring 30% 
of the shares of Brazilian Brookfield 
Ambiental, which belong to FI-FGTS 
(Investment Fund of the Government 
Severance Indemnity Fund for Employ-
ees), managed by Caixa Econômica 
Federal. If successful, the deal could 
value BRK Ambiental by US $ 520 mil-
lion, anonymous sources told Reuters. 
There is no deadline for the deal yet.

Cruzeiro pelo 
Canadá

Canada Cruise
O governo canadense anunciou novas 
regras para turistas que realizarem 
viagens de cruzeiro pelo país. Desde 
julho, todos o brasileiros que fizerem 
viagens de cruzeiro que passem pelo 
território da nação norte-americana 
devem solicitar o visto de turista. 
The Canadian government has an-
nounced new rules for tourists taking 
cruise trips across the country. Since 
July, all Brazilians who take cruise trips 
through the territory of the North-Amer-
ican nation must apply for a tourist visa. Fo
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por Sérgio Siscaro

C2 MONTREAL OFERECE EXPERIÊNCIA  
IMERSIVA E ENRIQUECEDORA NO MUNDO 

DA INOVAÇÃO E DA ECONOMIA CRIATIVA
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THINKING WAY  
OUTSIDE THE BOX A esquina onde a 

criatividade e o 
comércio se en-
contram fica em 
Montreal, na pro-
víncia de Quebec. 

Trata-se do C2, festival realizado em 
parceria entre a Sid Lee e o Cirque 
du Soleil com a missão de trazer 
uma nova dinâmica às convenções 
corporativas. Para compreendê-lo 
é preciso se libertar da imagem dos 
eventos de negócios convencionais e 
mergulhar em um novo nível de in-
teração entre pessoas e suas ideias: 
é a economia criativa e a inovação 
rompendo com sisudez corporativa.

O C2 provoca seus participan-
tes a fazer conexões, trocar experi-
ências e mudar sua maneira de ver 
o mundo. Neste ano, sob o tema 
Tomorrow (Amanhã), e dentro de 
um antigo centro de reparos ferro-
viários, o desafio foi considerar que 
o futuro é agora e que se deve bus-
car causar impacto no amanhã por 
meio de ações hoje.

No centro desse desafio, temas 
como criatividade e inteligência ar-
tificial, economia circular, mudanças climáticas, condições de trabalho e educação foram dis-
cutidos. Nos debates, conversas com pessoas que têm feito a diferença em suas atividades, 
aplicando soluções criativas a seus modelos de negócios ou atividades. Entre os participantes, a 
presidente do Google Canadá, Sabrina Geremia, a CMO da Endeavor, Bozoma Saint John, 
o cineasta Spike Lee, o músico Will.i.am e a consultora de marcas Debbie Millman. 

“Tudo foi pensado para estimular a interação entre as pessoas – tanto que dois inte-
grantes de nosso grupo foram as pessoas que mais participaram de eventos e trocaram 
contatos o tempo todo. Essa postura proativa e aberta contribui para as empresas se 
mostrarem confiáveis umas às outras”, afirma o presidente da CCBC, Paulo Perrotti, 
que ressalta o papel da tecnologia como um fator de aproximação durante o C2. Pela 

T
he corner where creativity and 
commerce meet is in Montreal, in 
the province of Quebec. This is C2, 
a festival held in partnership between 
the Sid Lee and Cirque du Soleil with 

the mission of bringing a new dynamic to corporate 
conventions. To understand it one has to break free 
from the image of conventional business events and 
dive into a new level of interaction between people 
and their ideas: it is the creative economy and 
innovation breaking with the corporate strictness.

The C2 has caused its participants to make connections, exchange experiences, 
and change their way of seeing the world. This year, under the theme Tomorrow, 
and inside a former rail repair center, the challenge was to consider that the future is 
now, and that we should seek to make an impact on tomorrow through actions today.

At the heart of this challenge, themes such as creativity and artificial 
intelligence, circular economy, climate change, working conditions and 
education were discussed. In the discussions, you talk to people who have 
made a difference in their activities, applying creative solutions to their business 
models or activities. Among the participants, the president of Google Canada, 
Sabrina Geremia; Endeavor’s CMO, Bozoma Saint John; filmmaker Spike Lee; 

C2 MONTREAL 
OFFERS AN 
IMMERSIVE AND 
ENRICHING 
EXPERIENCE IN 
THE WORLD OF 
INNOVATION 
AND CREATIVE 
ECONOMY
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segunda edição seguida, a CCBC levou uma delegação brasileira ao evento, em parceria 
com a Associação Brasileira das Empresas de Design (Abedesign).

COLISÕES  TRANSFORMADORAS
Ao criar um ambiente que es-

timula os seus participantes a “bai-
xarem a guarda” e conversarem 
abertamente entre si, o C2 adota 
um modelo baseado em “colisões 
transformadoras” de pessoas e 
ideias. A avaliação é do diretor de 
Relações Institucionais da CCBC, 
Paulo de Castro Reis, para quem 
isso tem muito a ver com o próprio 
perfil do Canadá. “O país tem uma 
visão de futuro, de ser um hub de 
inovação. Já é assim em diversos se-
tores, como o de inteligência artifi-
cial. É um ambiente que promove a 
diversidade, afinal, se todos pensam 
de forma igual, nada de novo acon-
tece. Quanto mais diversas são as 
equipes, mais propício é o ambien-
te para a inovação”, diz.

musician Will.i.am; and trademark consultant Debbie Millman. 
“Everything was designed to stimulate interaction among people – so much 

so that two members of our group were the people who most attended events 
and exchanged contacts all the time. This proactive and open approach helps 
companies to be trustworthy to each other”, says CCBC president Paulo Perrotti, 
who highlights the role of technology as a factor of approximation during C2. For 
the second edition in a row, the CCBC led a Brazilian delegation to the event, in 
partnership with the Brazilian Association of Design Companies (Abedesign).

TRANSFORMATIVE COLLISIONS
By creating an environment that encourages participants to “lower 

their guard” and talk openly with each other, C2 adopts a model based on 
“transformative collisions” of people and ideas. The assessment is by the 
Director of Institutional Relations of the CCBC, Paulo de Castro Reis, for 
whom this has a lot to do with Canada’s own profile. “The country has a vision 
of the future, of being a hub of innovation. It is so in several sectors, such as 
Artificial Intelligence. It is an environment that promote of diversity, after all, 

C2 adota modelo baseado em “colisões transformadoras” de pessoas e ideias. 
The C2 adopts a model based on “transformational collisions” 

61
países

countries
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INSIGHTS DO C2 INSIGHTS FROM C2

TECNOLOGIA / TECHNOLOGY
“É mais emocionante do que nunca ser um usuário de tecnologia, mas também é mais difícil do que  
nunca ser um usuário responsável” (Jameson Wetmore, professor associado da Universidade do Arizona) 

“It is more exciting than ever to be a technology user, but it is also harder than ever to be  
a responsible user” (Jameson Wetmore, associate professor at the University of Arizona)

MARCAS E MARKETING / BRANDS AND MARKETING
“Algumas das marcas mais poderosas de hoje são feitas por pessoas para pessoas  
e não por consultorias de branding para consumidores” (Debbie Millman, consultora de marcas)

“As marcas precisam se tornar políticas porque, no momento, não há espaço seguro para nos sentarmos  
e assistirmos distraidamente. Se você está à margem, então você faz parte do problema” (Bozoma Saint John, 
CMO da Endeavor)

“Some of today’s most powerful brands are made by people to people rather  
than by branding consultants to consumers” (Debbie Millman, brand consultant)
“Brands need to become political because, at the moment, there is no safe space to sit and watch absently.  
If you are on the sidelines, then you are part of the problem” (Bozoma Saint John, Endeavor’s CMO)

LIDERANÇA E CULTURA / LEADERSHIP AND CULTURE
“Verdadeiros líderes criam líderes. Escalabilidade é deixar  
ir e confiar nos outros” (Dax Dasilva, CEO da Lightspeed) 

“True leaders create leaders. Scalability is letting go and trusting others” (Dax Dasilva, Lightspeed’s CEO)

IMPACTO / IMPACT
“Se está numa posição de poder, você tem responsabilidade em colocar  
isso para bom uso” (Spike Lee, cineasta, produtor e escritor) 

“If you are in a position of power, you have the responsibility  
to put it to good use” (Spike Lee, filmmaker, producer and writer)

34
setores da 
economia

sectors of 
the economy

O C2 trouxe atividades diversificadas, como espetáculos de música, acrobacia, além de inu-
sitadas sessões de ioga com cabras, promovidas pelo Facebook. A intenção foi colocar os par-
ticipantes em um estado de espírito mais propício para o surgimento de insighs criativos, fora 
do pensamento convencional. “As dinâmicas misturavam pessoas de diferentes nacionalidades e 
backgrounds para falar de suas experi-
ências pessoais”, revela um dos inte-
grantes da missão da CCBC, o sócio 
da OZ Design Giovanni Vannucchi. 

Essa interação foi vista como 
um dos pontos mais positivos tam-
bém pelo o sócio da Bem São Paulo 
Edemilson Morais, outro integrante 
da missão brasileira. “[Os organiza-
dores] literalmente te impedem de 
ficar dentro de uma plenária somen-

if everyone thinks equally, nothing new happens. The more diverse the teams, 
the more conducive the environment for innovation”, he says.

C2 brought quite diversified activities, such as music and acrobatics shows, as 
well as unusual yoga sessions with goats, promoted by Facebook. The intention 
was to put participants in a state of mind more conducive to the emergence of 
creative insights, outside conventional thinking. “The dynamics mixed people of 
different nationalities and backgrounds to talk about their personal experiences”, 
says one member of the CCBC Mission, OZ Design partner Giovanni Vannucchi.

This interaction was seen as one of the most positive points also by the partner of 
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te assistindo a palestras. Foi possível fazer contatos não só nos brainda-
tes e workshops, mas em reuniões informais e até mesmo no café”, diz. 
“Fomos com o objetivo de trazer ideias que pudessem ser colocadas 
em prática de forma imediata. Nossa atividade envolve eventos e tu-
rismo, mas também pensar a cidade de forma disruptiva – e isso tem 
muito a ver com a dinâmica do C2”, aponta.

Morais conta que, por conta das conexões feitas no evento, já con-
seguiu encaminhar uma possível parceria comercial em Vancouver, cidade na qual a empresa 
vai instalar um escritório em agosto. “Identifiquei-me com o público do C2. Por essa razão, 
pretendo ir ao Canadá para colocar em prática ideias que tenho em um mercado mais maduro, 
onde essas iniciativas não soem tão 
estranhas quanto no Brasil”, afirma.

MENTE ABERTA
Para Tiago Belotti, sócio da em-

presa de conteúdo criativo Cool-
How, algumas discussões que mais 
chamaram a atenção envolveram os 
efeitos da inovação sobre marcas e 
negócios no cenário atual, com base 
em quatro pilares: tecnologia, mar-
cas e marketing, liderança e cultura 
e impacto. “Dentro da lógica de dis-
cutir como somos os responsáveis 
por criar o futuro hoje, o C2 deu 
destaque aos desafios ambientais e 
tecnológicos”, lembra.

O aprendizado acaba se refletin-
do tanto na forma como estruturam 
novos projetos quanto na mudança 
de mindset trazido pelas experiên-
cias vividas. “A Klabin participou da 

Bem São Paulo, Edemilson Morais, another member of the Brazilian mission. “[The 
organizers] literally keep you from being inside a plenary only attending lectures. 
It was possible to make contacts not only in the braindates and workshops, but 
in informal meetings and even in the coffee breaks”, he says. “We went with the 
purpose of bringing ideas that could be put into practice immediately. Our activity 
involves events and tourism, but also thinking about the city in a disruptive way – 
and this has much to do with the dynamics of C2”, he points out.

Morais says that because of the connections made at the event, he has already 
managed a possible business partnership in Vancouver, where the company will 
set up an office in August. “I was able to identify with the C2 public. For this 
reason, I intend to go to Canada to put my ideas into practice in a more mature 
market, where these initiatives do not sound as strange as in Brazil”, he says.

OPEN MIND
According to Tiago Belotti, a partner in creative content company CoolHow, 

some of the discussions that drew the most attention involved the effects of 
brand and business innovation in the current scenario, based on four pillars: 
technology, brands and marketing, leadership and culture, and impact. “Within 
the logic of discussing how we are responsible for creating the future today, C2 

57%
dos participantes 
eram executivos 

ou gerentes 
seniores

of the partici-
pants were exe-
cutives or senior 

managers

73%
das solicitações  

de reunião  
foram aceitas

of meeting 
requests were 

accepted

Dinâmicas misturavam pessoas de diferentes nacionalidades e backgrounds para falar de suas experiências pessoais.  
The dynamics mixed people of different nationalities and backgrounds to talk about their personal experiences



 27

Missão da CCBC em 2018 e, poucos meses depois, lançou o Inova Klabin, que discutiu ino-
vação. As experiências do C2 e a rede de contatos feita durante o evento permitem que se 
adquira não apenas conhecimento, mas também uma disposição para mudar as coisas em 
sua empresa”, completa Castro Reis. 

A comitiva organizada pela 
CCBC e pela Abedesign teve 24 
participantes, o dobro de 2018, com 
representantes de diversos setores 
das cidades de São Paulo, Campi-
nas, Belo Horizonte e Porto Alegre. 
A viagem foi estruturada dentro de 
um pacote de atividades, entre os 
dias 19 e 25 de maio, o que per-
mitiu à comitiva se conectar com o 
espírito de inovação de Montreal. 
Foram feitas visitas a empresas, com 
oportunidades de contatos e pas-
seio pela exposição Cité Mémoire, 
do artista Michel Lemieux. 

PRÓXIMA EDIÇÃO
A CCBC e a Abedesign estão or-

ganizando uma nova missão ao C2, que 
acontecerá na última semana de maio 
de 2020. O tema do evento será Beyond 
Boundaries (Além das Fronteiras). ■

highlighted environmental and technological challenges”, he recalls.
The learning reflecting both in the way they structure new projects and in the 

change of mindset brought by the experiences lived. “Klabin participated in the 
CCBC Mission in 2018 and, a few months later, launched Inova Klabin, which 
discussed innovation. The experiences of C2 and the network of contacts that 
is made during the event allow you to acquire not only knowledge, but also 
a disposition to change things in your company”, completes the director of 
Institutional Relations of the Chamber, Castro Reis.

The Brazilian delegation organized by the CCBC and Abedesign had 24 
participants, twice the number of 2018, with representatives from various sectors 
of the cities of São Paulo, Campinas, Belo Horizonte and Porto Alegre. The trip 
was structured into a package of activities between May 19 and 25, which allowed 
the entourage to connect with Montreal’s spirit of innovation. Visits to companies, 
with opportunities for contacts and a tour of the exhibition Cité Mémoire, by the 
artist Michel Lemieux (see the section of this edition) were made. 

NEXT EDITION
The CCBC and Abedesign are organizing a new mission to C2, which will happen 

in the last week of may, in 2020. The theme of the event will be Beyond Boundaries. ■

UMA NOVA FORMA DE PENSAR 
A nova cultura corporativa exposta no C2 já existe no Brasil em startups que têm aplicado a suas operações um modo de pensar alinhado às mudanças 
que estão acontecendo. Na opinião de Rodrigo Faustino, fundador da Commgroup Branding e diretor de negócios da Abedesign, o empresário brasileiro 
tem se mostrado muito ágil em relação a isso. “Dos unicórnios que existem no mundo, temos seis ou sete brasileiros. Existe uma cultura corporativa 
antiga no Brasil que impede as empresas de caminhar com mais frequência para a inovação. Porém, existe gente pronta, na vanguarda, fazendo isso. 
O desafio maior é o de preparar a cultura corporativa para a inovação e isso passa necessariamente pela diversidade”, afirma. Para ele, as empresas 
brasileiras que participaram da Missão ao C2 estão dispostas a abraçar essa nova cultura: “Elas ficaram desconfortáveis com seu mindset antigo e 
entendem que é necessário mudar. Acho que elas estão bem preparadas para essa transição. Não só em termos de investimentos, mas também na 
necessidade de dialogar com as pessoas de outras áreas, entender as soluções de cada um.”

A NEW WAY OF THINKING
The new corporate culture exposed in C2 already exists in Brazil in startups that have applied to their operations a way of thinking 
in line with the changes that are happening. In the opinion of Rodrigo Faustino, founder of Commgroup Branding and business 
director of Abedesign, the Brazilian entrepreneur has been very agile in this regard. “Out of the unicorns around the world, we have 
six or seven Brazilians. There is an old corporate culture in Brazil that prevents companies from walking 
more often towards innovation. However, there are people ready, in the vanguard, doing this. The biggest 
challenge is to prepare the corporate culture for innovation and this necessarily involves diversity”, he 
says. For him, the Brazilian companies that participated in the Mission to C2 are willing to embrace this 
new culture. “They have become uncomfortable with their old mindset, and they understand that it is 
necessary to change. I think they are well prepared for this transition. Not only in terms of investments, 
but also in the need to dialogue with people from other areas, to understand the solutions of each one.”.

70.000
contatos 
trocados

contacts 
exchanged
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ESPECIAL
SPECIAL

Sergio Siscaro

EVENTO DISCUTE EM SÃO PAULO OS RISCOS 
E OPORTUNIDADES DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
E MOSTRA ATUAÇÃO DE EMPRESAS CANADENSES

DO AMANHÃ
DESAFIOS
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FACING THE CHALLENGES 
OF TOMORROW

o 
desafio das mudanças 
climáticas tem levado 
companhias dos mais 
diferentes setores a 
adotar a sustentabili-
dade como a base de 
suas operações e es-
tratégias. Apontar com 
antecedência os riscos e 
oportunidades do novo 
cenário tornou-se uma 
questão essencial para 
garantir a perenidade dos 
negócios. Na tentativa de 
decifrar esse novo mun-
do, o Canadá pode ter 
participação importante.

Prova disso foi o 
evento Conexão Carbono Zero: 1ª 
Feira Latino-Americana de Negócios 
pelo Clima, realizado em junho em 
São Paulo. A ideia foi discutir o que 
a iniciativa privada vem fazendo para 
alinhar seu modelo de negócios a um 
paradigma mais afinado com as neces-
sidades atuais. Das companhias que 
compartilharam suas experiências seis 
eram canadenses, ou parceiras do país. 

O Canadá ocupa uma posição 
de vanguarda na migração para uma 
economia mais sustentável e com menos uso de combustíveis fósseis. O ranking Global Cle-
antech, que lista as cem empresas que mais se destacam no uso de tecnologias limpas, incluiu 
em sua última edição, divulgada em fevereiro, 12 companhias canadenses. 

T 
he challenges of climate change has 
led companies from many different 
sectors to adopt sustainability as 
the basis of their operations and 
strategies. Determining the risks 

and opportunities of the new scenario in ad-
vance has become a key issue to ensure business 
continuity. In an attempt to decipher this new 
world, Canada can play an important role.

A proof of this was the Zero Carbon Con-
nection event: the 1st Latin American Business 

Fair for Climate, held in June in São Paulo. The idea was to discuss what private 
enterprise has been doing to align its business model with a paradigm that is 
more in tune with current needs. Six of the companies that shared their ex-
periences were Canadian, or partners of the country.

The Canada has been occupying a leading position in migration to a more 
sustainable economy with less use of fossil fuels. The Global Cleantech rank-
ing, which lists the 100 companies that excel in the use of clean technologies, 
included in its latest edition, released in February, 12 Canadian companies.

This role was highlighted by the ambassador of Canada in Brazil, Riccardo 

EVENT DISCUSSES 
THE RISKS AND 
OPPORTUNITIES 
OF CLIMATE 
CHANGE IN SÃO 
PAULO AND 
SHOWS THE 
PERFORMANCE 
OF CANADIAN 
COMPANIES

Conexão Carbono Zero: evento discutiu ações da iniciativa privada em relação ao uso de fontes mais limpas de energia e mudanças climáticas. 
Zero Carbon Connection: event discusses actions of the private sector regarding the use of cleaner energy sources and climate change
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ESPECIAL
SPECIAL

Esse protagonismo foi ressaltado 
pelo embaixador do Canadá no Brasil, 
Riccardo Savone, que realizou a aber-
tura do evento. Segundo ele, o investi-
mento em tecnologias mais limpas tem 
sido positivos para as empresas de seu 
país, impulsionando o aumento das ex-
portações e o crescimento canadense. 
“Quatro de cada cinco empresas do 
setor no Canadá são exportadoras, e 
suas vendas externas cresceram mais de 
50% nos últimos dez anos”, afirmou.

Savone ressaltou que os esforços 
para investir em tecnologias limpas são 
uma constante nos diversos níveis go-
vernamentais. “Os canadenses sabem 
que a adoção de ações climáticas é im-
portante para criar empregos e promo-
ver o crescimento econômico, reduzir 
as despesas das famílias, aumentando a 
eficiência energética de suas casas, e garantir que o ar que respiramos seja mais saudável”, disse.

VISÃO INTEGRADA
O enfrentamento das mudanças não tem uma solução mágica e única, mas depende de novas 

atitudes. Encontrar uma nova forma de pensar seria a chave para se lidar com a questão. A consulto-

Savone, who opened the Zero Carbon Connection. According to him, invest-
ments in cleaner technologies have been positive for the companies in his 
country, boosting Canadian export and economic growth. “Four out of five 
companies in the industry in Canada are exporters, and their foreign sales have 
grown more than 50 percent in the last ten years”, he said. 

Savone emphasize that efforts to invest in clean technologies are constant 
across Canada’s various levels of government. “Canadians know that adopting 
climate actions is important to create jobs and promote economic growth, 
reduce household spending, increase the energy efficiency of their homes, and 
ensure that the air we breathe is healthier”, he complemented.

INTEGRATED VISION
Facing the changes does not have a unique and magical solution, but de-

pends on new attitudes. Finding a new way of thinking would be the key to 
dealing with the issue. Canadian consultant Lorraine Smith believes that the 
situation is serious. “There are no advances or setbacks: there is only reality. 
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ra canadense Lorraine Smith considera 
que a situação é grave. “Não existem 
avanços ou retrocessos: há apenas a rea-
lidade. O ciclo natural do carbono existe 
independentemente das estratégias de 
negócios ou políticas governamentais. 
Ao nos ocuparmos pensando se os go-
vernos vão ou não resolver o problema, 
perdemos a oportunidade de entender 
melhor nossas decisões e nosso próprio 
papel no ciclo do carbono”, afirma. 

Para ela, que participou do Cone-
xão Carbono Zero, é necessário consi-
derar que é possível reverter as mudan-
ças climáticas e agir nesse sentido. “Lidar 
com a questão das emissões de CO2 é 
útil até certo ponto, mas não é uma res-
posta por si só. Precisamos mudar nossa 
maneira de pensar, e a educação é uma 
das soluções para isso, assim como a integração de áreas, como transportes, energia, finanças etc.”

Tendo morado no Brasil, e atualmente integrando o Conselho de Sustentabilidade da Fibria, 
ela aponta que tanto o País quanto o Canadá têm em comum o fato de abrigarem comunidades 
de povos indígenas cujo conhecimento é geralmente colocado de lado. “Eles mostraram resiliên-
cia, durante séculos, diante de muitas catástrofes, e continuam com seus idiomas, tradições e co-
nhecimentos. Precisamos reconhecer essas experiências e ouvir essas comunidades”, pondera. ■

The natural carbon cycle exists regardless of our business strategies, or gov-
ernment policies. When we think about whether or not governments will solve 
the problem, we miss the opportunity to better understand the decisions we 
make, and our own role in the natural carbon cycle”, she says.

For her, who participated in the Zero Carbon Connection, it is necessary to con-
sider that it is possible to reverse climate change and act accordingly. “Addressing the 
issue of CO2 emissions is useful to some extent, but it is not an answer. We need to 
change our way of thinking, and education is one of the greatest solutions for this, as 
well as the integration of areas, such as transportation, energy, finance, etc.”

Having lived in Brazil, and currently integrating Fibria’s Sustainability Council, 
she points out that both Brazil and Canada have in common the fact that they 
shelter communities of indigenous peoples whose knowledge is usually ignored. 
“They have shown resilience, for centuries, in the face of many catastrophes, 
and continue with their languages, traditions and knowledge. We need to rec-
ognize these experiences and listen to these communities”, she says. ■

EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS SHARED EXPERIENCES
Conheça as empresas canadenses que participaram do Conexão Carbono Zero
Learn about the Canadian companies that participated in the Zero Carbon Connection

◗ CANSOLV/SHELL CATALYSTS AND TECNOLOGIES: atua com soluções para a remoção de poluentes de gases industriais, reduzindo emissões 
de dióxido de enxofre (SO2) e dióxido de carbono (CO2). It works with solutions for the removal of pollutants from industrial gases, 
reducing emissions of sulfur dioxide (SO2) and carbon dioxide (CO2).

◗ CLIMATE SMART GROUP: especializada em projetos de baixo carbono para organizações, contribui para o aumento do mercado de créditos de 
CO2. Specialized in low carbon projects for organizations, it contributes to the increase of the CO2 credit market.

◗ DYNACERT/H2TEK: representada pela parceira brasileira Truc BR, possui um processo de eletrólise para motores a diesel que reduz as emissões 
de gás carbônico na atmosfera e, ao mesmo tempo, eleva a vida útil dos equipamentos. Represented by the Brazilian partner Truc BR, it has 
an electrolysis process for diesel engines that reduces the emissions of carbon dioxide in the atmosphere and, at the same time, 
increases the useful life of pieces of equipment.

◗ GHGSAT: monitora emissões de metano na superfície terrestre por meio de um satélite orbital, permitindo análises detalhadas a partir de imagens 
de alta resolução. It monitors terrestrial emissions of methane by means of an orbiting satellite, allowing for detailed analyzes from 
high resolution images.

◗ LA BOITE MARAICHERE: especializada em agricultura urbana, fornece produtos livres de tecnologias transgênicas ou de agrotóxicos, produzidos 
com baixo impacto ambiental. Specialized in urban agriculture, it supplies products free of transgenic technologies or agrochemicals, 
produced with low environmental impact.

◗ XEBEC ADSORPTION INC: representada pela parceira brasileira Ecotec, provê soluções para a purif icação de biogás para produção de gás 
natural renovável. Represented by the Brazilian partner Ecotec, it provides solutions for the purification of biogas for the production 
of renewable natural gas.
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TASTE OF BRAZIL

A 
última edição da Sial Canada, maior feira da agroindústria de 
alimentos e bebidas do Canadá, que aconteceu entre 30 de 
maio e 2 de junho em Toronto. A participação do País foi 
considerada a melhor em todas as edições da feira (foram 
16 até agora). Fornecedores e compradores tiveram encon-

tros que devem se reverter em vendas já nos próximos meses.
Além do pavilhão brasileiro, os canadenses puderam conhecer melhor os produtos do Bra-

sil durante rodadas de negócios, reuniões, jantares de degustação e na Semana de Gastronomia 
Brasileira, promovidos pela CCBC, durante missão comercial para Toronto e Montreal. Foram 
266 contatos mapeados nas duas cidades, 57 reuniões, dois jantares com mais de 30 participan-
tes, cinco visitas técnicas e participações na Sial e na CHFA Montreal.

O resultado: negócios bem costurados. Um deles é a venda de snacks de um peixe amazônico 
que integrarão o cardápio de uma rede canadense de bares e restaurantes com 22 unidades. “Falta 
apenas alinharmos o tamanho certo da 
porção e o tipo de corte ideal para ficar 
mais prático para o consumo na mesa”, 
revela Luís Ramos, diretor da Dacolor 
Canadá, responsável pela venda. 

A empresa, com atuação como 
consultoria no Brasil e representação 
no exterior, participou pelo segundo 
ano consecutivo da Missão CCBC, re-
presentando três fornecedores e 20 
produtos. Segundo Ramos, a oportuni-
dade aberta pelos snacks de peixe pode 
beneficiar outros itens do portfólio. Isso 
porque a venda à rede acontecerá por 
meio de um pedido ao distribuidor, que 
trabalha também com outras casas e 
lojas. “Você sai da caixa tradicional do 
distribuidor e ganha a atenção dele para 
outras possibilidades de comercializa-
ção. O desenvolvimento de um único 
produto abre um leque enorme”, diz.

PALMITO PUPUNHA
O apelo saudável é tendência na 

alimentação mundial. Esse comporta-
mento do consumidor deve ser um 
grande aliado de outro produto pre-
sente na missão e que está prestes a 
ser exportado: os fios e lâminas de 
palmito pupunha da S. Cassiano Pu-
punha. Os pratos preparados com o 

T
he latest edition of Sial Canada, Canada’s 
largest food and beverage agribusiness 
fair, which took place between May 30 
and June 2 in Toronto, Ontario, had a 
special taste for Brazilians. The country’s 

participation was considered the best in all editions 
of the fair (16 so far) and the business prospects are 
concrete. Suppliers and buyers had several meetings 
that should revert to sales in the coming months.

In addition to the Brazilian pavilion, Canadians 
were able to get to know Brazil’s products better during business roundtables, 
meetings, tasting dinners, and at the Gastronomy Week, promoted by 
the CCBC, during a trade mission to Toronto and Montreal. There were 
266 contacts mapped in the two cities, 57 meetings, two dinners with 30 
participants, five technical visits and participation in Sial and CHFA Montreal.

The result: business well sewn. One of them is the sale, already in progress, of 
snacks made of an Amazonian fish that will integrate the menu of a Canadian network 
of bars and restaurants with 22 units. “Now we just have to align the right portion 
size and the ideal cutting type to be more convenient for table consumption”, says 
Luís Ramos, director of Dacolor Canada, which is responsible for the sale.

The company, with experience as a consultant in Brazil and commercial 
representation abroad, participated for the second consecutive year of the CCBC 
Mission, representing three suppliers and 20 products. According to Ramos, 
the opportunity opened by the fish snacks may also benefit other items in their 
portfolio. Because the sale to the network will happen by means of an order to the 
distributor, which also works with other restaurants and stores. “You step out of 

CANADIAN 
MARKET 
RESERVES 
OPPORTUNITIES 
FOR TYPICALLY 
BRAZILIAN 
FOODS AND 
BEVERAGES
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ingrediente fizeram sucesso nos jantares de degustação. “A Semana Gastronômica foi um divisor 
de águas para nós. Uma coisa é falar ou provar algo em uma rodada de negócios e outra, com-
pletamente diferente, é experimentar 
um prato mais elaborado na mesa. É 
aí que ganhamos o cliente”, revela Fer-
nando Oliveira, diretor da S. Cassiano.

Após estudos de mercado e pla-
nejamento no ano passado, a empresa 
decidiu iniciar as exportações ao Ca-
nadá. O acordo com um distribuidor 
já foi fechado e a fabricante está em 
fase de adequação de embalagens e 
obtenção de certificações. A linha é 
toda gluten free, sem lactose, vegana e 
não geneticamente modificada.

Para os especialistas, o caminho 
para o sucesso no mercado canadense 
é o planejamento extenso para conhe-
cer o perfil de consumo local. “O com-
portamento do consumidor canadense 
é diferente do brasileiro. No entanto, 
uma vantagem do brasileiro é a capaci-
dade de se adequar e ser criativo. Antes 
de qualquer coisa, é preciso entender 
quem é o cliente e quais as suas tendên-
cias, como a ligação com o bem-estar, a 
questão da sustentabilidade e a aversão 
ao desperdício”, explica Carolina Hack, 

the dealer’s traditional box and gain his attention for other marketing possibilities. 
The development of a single product opens up a huge range”, he says.

PUPUNHA HEART OF PALM
The healthy appeal is a trend in world diet, especially at Canadian tables. 

This behavior of the consumer must be a great ally of another product present 
in the Mission and that is about to be exported: the spaghetti and slices of 
pupunha Heart of Palm of S. Cassiano Pupunha. The dishes prepared with the 
ingredient were successful at the tasting dinners. “The Gastronomic Week and 
the dinners were a game changer for us. One thing is to talk about or taste 
something in a round of negotiations, and another, completely different, is to 
try a more elaborate dish on the table. That’s where we win the customer”, 
says Fernando Oliveira, director of S. Cassiano.

After market studies and lots of planning last year, the company decided 
to start exporting to Canada. The agreement with a distributor has already 
been signed and the manufacturer is in the process of adapting the packaging 
and obtaining certifications. The line is all gluten free, lactose free, vegan and 
non-genetically modified.

For the experts, the road to success in the Canadian market is exactly the 
previous and extensive planning, research to get to know the local consumption 
profile. “The behavior of the Canadian consumer is very different from the 
Brazilian consumer. But one advantage of Brazilians is precisely the ability to adapt 

TENDÊNCIAS DO SETOR DE ALIMENTOS NO CANADÁ 
◗ Produtos saudáveis: alimentos orgânicos, funcionais, naturais; veganos e proteínas alternativas. 
◗ Produtos não lácteos: leites vegetais, de aveia e sorvetes à base de banana e abacate. 
◗ Purê de frutas e legumes em frascos: além de práticos, garantem o alimento o ano todo, independentemente da sazonalidade.  
◗ BeBidas e alimentos com infusão de cannaBis: é prevista ainda em 2019 a permissão legal para venda de comestíveis.  
◗ rastreaBilidade: a sustentabilidade e a proveniência são destaques nas histórias dos alimentos, fator de relevância para o consumidor canadense.  
◗ emBalagens ecológicas: reduzem o desperdício e causam menos impacto ao meio ambiente. 
◗ inovação com economia de mão de oBra: soluções criativas e automatização nos restaurantes ganham espaço. 
 
TRENDS IN THE FOOD INDUSTRY IN CANADA 
◗ HealtHy products: organic, functional, natural foods, vegan and alternative proteins. 
◗ NoN-dairy products: vegetable and oat milk and banana and avocado sorbet. 
◗ puree of fruits aNd vegetables iN jars: besides being practical, they guarantee the food all year, regardless of seasonality. 
◗ caNNabis iNfused driNks aNd food: the legal permission to sell edible cannabis is scheduled for 2019. 
◗ traceability: sustainability and provenance are highlights in food history, a factor of relevance for the Canadian consumer. 
◗ eNviroNmeNtally frieNdly packagiNg: reduce waste and cause less impact to the environment. 
◗ labor-saviNg iNNovatioN: creative solutions and automation in restaurants gain space.
Fonte / Source: Carolina Hack/GC5
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CEO da trading GC5. Ela lembra ainda que é preciso estar atento a questões relevantes como alergias. 
“Cerca de 3 milhões de canadenses são alérgicos a algum tipo de alimento. O tema é pauta nas escolas, 
onde é proibido levar lanches com nozes e similares”, ressalta.

“O canadense se preocupa muito com a história do alimento: de onde vem, quem produziu, 
como foi feito, se está ajudando algu-
ma causa ou uma comunidade, por 
exemplo”, destaca Arnon Melo, pre-
sidente da Mellohawk Logistics. Nessa 
linha, a rastreabilidade entrou de vez 
no dia a dia do consumo, além, é claro, 
da necessidade de uma boa embala-
gem, adequada às regras canadenses.

NOVAS REGRAS
Por último, Carolina e Melo 

alertam os empreendedores brasileiros 
para as mudanças na legislação de 
importação de alimentos. A Canadian 
Food and Inspection Agency, agência 
responsável pelo setor, implementou 
novas regras para tornar o sistema 
alimentar mais seguro, por meio do 
Safe Food for Canadians Regulations, 
que entrou em vigor neste ano e traz 
requisitos de licenciamento, controle 
preventivo e rastreabilidade. ■

and be creative. First and foremost, you need to understand who your customer 
is and what his trends are, such as the link to wellness, the issue of sustainability 
and aversion to waste”, explains Carolina Hack, CEO of GC5 trading.

She also reminds us that we must be alert to relevant issues such as allergies. 
“There are 3 million of them are allergic to some type of food. The theme is a subject 
in schools, where it is forbidden to take snacks with nuts”, she points out.

“The Canadian cares very much about the history of food: where it comes 
from, who produced it, how it was made, whether it is helping a cause or a 
community, for example”, says Arnon Melo, president of Mellohawk Logistics. In 
this line, traceability has entered the day to day of consumption, and, of course, 
the need for good packaging, adequate to Canadian rules.

NEW RULES
Finally, Carolina and Melo warn Brazilian entrepreneurs about the recent 

changes in food import legislation. The Canadian Food and Inspection Agency 
has implemented new rules to make the food system safer through the Safe Food 
for Canadians Regulations, a regulation that came into force this year and sets 
forth licensing requirements, preventive control and traceability. ■

Brazil’s participation was 
considered the best 
among all editions of Sial

A participação do Brasil foi 
considerada a melhor entre 

todas as edições da Sial



 36

NEGÓCIOS
BUSINESS

Estela Cangerana

MERCADO DE 
PRODUTOS GOURMET 
NO BRASIL TEM MAIS 
DE 22 MILHÕES DE 
CONSUMIDORESMUITO 
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MUCH TO EXPLORE

U
m dos hobbies pre-
feridos da arquiteta 
paulista Patrícia Vi-
toriano é viajar com 
o marido. Os dois 
já percorreram 15 
países, conhecendo 
cultura, arquitetura 
e gastronomia locais. 
Quando estão no 
Brasil apreciam um 
bom vinho, muitas 
vezes harmonizado 
com queijos. Patrí-
cia faz parte de um 
grupo de quase 22 
milhões de pessoas, 
pertencentes às clas-

ses A e B, que valorizam a qualidade 
do que consomem e se interessam 
por experiências exclusivas. Essa 
parcela equivalente a pouco mais de 
10% da população brasileira, movi-
menta um mercado crescente e que 
vem atraindo marcas do mundo 
todo, a despeito de instabilidades 
econômicas do País.

Entre os alimentos e bebidas con-
sumidos por Patrícia estão produtos 
de origem chilena, argentina, italiana, 
portuguesa, espanhola e francesa. 
“O preço é um fator importante na 
nossa decisão de compra, mas não é 
tudo. Gostamos de coisas diferentes 
e somos visuais, então a apresenta-
ção conta também, além, é claro, das indicações de amigos”, diz. Às vezes, as experiências vivi-
das em viagens são um impulso a mais para o consumo. “Lembro-me de um vinho típico arte-
sanal que provamos na cidade de Viana do Castelo, em Portugal. Gostamos tanto que na volta 
procurei por ele em várias lojas do Brasil. Se o encontrasse, certamente compraria”, conta.

Os números do mercado de consumo do qual a arquiteta faz parte são expressivos. Apenas 
o mercado brasileiro de queijos movimenta cerca de US$ 7 bilhões anualmente, com demanda 
crescente, segundo estatísticas da consultoria Euromonitor. De acordo com dados da Associação 
Brasileira das Indústrias de Queijo (Abiq), o consumo per capita do produto deve atingir os 7,5 
quilos em 2020, e bater em 9,6 quilos até 2030. Há dez anos, era de 2,17 quilos por habitante/ano. 

As importações do produto também estão em expansão. No primeiro quadrimestre de 2019, 
elas já subiram 5,8% em relação a igual período de 2018, para aproximadamente US$ 40 mi-
lhões, segundo números do Ministério da Economia. Considerando o mesmo intervalo de meses, 

O
ne of the favorite hobbies of 
São Paulo architect Patrícia 
Vitoriano is traveling with her 
husband. The two of them have 
already toured 15 countries, 

learning about the local culture, architecture 
and gastronomy. When they are in Brazil they 

appreciate good wine, often harmonized with cheese. Patrícia is part of a 
group of almost 22 million people, belonging to classes A and B, who value the 
quality of what they consume and are interested in exclusive experiences. This 
group, equivalent to little more than 10% of the Brazilian population, moves a 
growing market that has been attracting brands from all over the world, de-
spite economic instabilities in the country.

Among the foods and beverages consumed by Patrícia are products of Chil-
ean, Argentine, Italian, Portuguese, Spanish and French origin. “Price is an im-
portant factor in our buying decision, but not decisive. We like different things 
and we are visual, so the presentation also counts, in addition, of course, to 
the indications of friends”, she says. At times, experiences during trips are an 
additional boost to consumption. “I remember a typical handmade wine that 
we tasted in the city of Viana do Castelo, Portugal. We liked it so much that on 
the way back I looked for it in several stores in Brazil. If I had found it, I would 
have certainly bought it”, she says.

The numbers of the consumer market of which the architect is a part are 
significant. Only the Brazilian cheese market moves around US$ 7 billion an-
nually, with growing demand, according to Euromonitor statistics. According 
to data from the Brazilian Association of Cheese Industries (Abiq), per capita 
consumption of the product is expected to reach 7.5 kilos by 2020, and hit 9.6 
kilos by 2030. Ten years ago, it was 2.17 kilos per capita/year.

GOURMET 
MARKET IN 
BRAZIL HAS 
MORE THAN 
22 MILLION 
CONSUMERS
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a alta foi de 83,4% desde 2010, com 
compras originadas de países como 
Argentina, Uruguai, Estados Unidos, 
Nova Zelândia e nações da Europa.

CURVA ASCENDENTE
Na mesma linha de expansão 

estão as importações de vinhos. 
No primeiro quadrimestre de 2019, 
as compras externas do produto 
atingiram US$ 97,6 milhões, um pa-
tamar histórico, perdendo apenas 
para o recorde obtido no mesmo 
período do ano passado, que foi de 
US$ 101 milhões. A tendência de 
alta se confirma com o registro de 
crescimento nos últimos dez anos. 

Considerando os dados anuais, 
as estatísticas também são promis-
soras. No acumulado de 2018, as importações atingiram US$ 375,6 milhões, com elevação 
de 1,4% sobre o mesmo período do ano anterior, e salto de 91,6% na década. Na lista dos 
fornecedores externos do mercado brasileiro, mais uma vez, estão os vizinhos da América 
do Sul, países da Europa e os Estados Unidos, entre outros.

O Brasil é o 17º entre os maiores mercados mundiais da bebida, com um consumo de 338 

Imports of cheese are also expanding. In the first four months of 2019 they 
have already increased 5.8% over the same period of 2018, to approximately 
US$ 40 million, according to Ministry of Economy figures. Considering the 
same months, the increase has been 83.4% since 2010, with purchases ori-
ginating from countries such as Argentina, Uruguay, the United States, New 
Zealand and European nations.

UPWARD CURVE
Wine imports follow the same line of expansion. In the first four months of 

2019, external purchases of the product reached US$ 97.6 million, a historical 
level, losing only to the record obtained in the same period last year, which 
was US$ 101 million. The upward trend is confirmed by the growth record in 
the last ten years.

Considering the annual data, the statistics are also promising. In the ac-
cumulated period of 2018, imports reached US$ 375.6 million, an increase 

The Brazilian cheese 
market moves around  
US$ 7 billion annually

O mercado brasileiro de 
queijos movimenta cerca 
de US$ 7 bilhões por ano
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milhões de litros por ano, segundo a 
Organização Internacional da Vinha 
e do Vinho (OIV). A atratividade do 
mercado também é destacada pelo 
relatório deste ano da consultoria 
internacional Wine Intelligence, que 
coloca o País como 26º mercado mais 
atrativo do mundo e o que obteve o 
crescimento mais rápido nessa esca-
la nos últimos anos (com a subida de 
12 posições desde 2017). “Com uma 
população de cerca de 210 milhões 
de habitantes, a parcela dos 10% que 
pertencem às classes A e B é signifi-
cativa. Existe um mercado sólido para 
alimentos e bebidas diferenciados 
no Brasil”, afirma o diretor de Rela-
ções Institucionais da CCBC, Paulo 
de Castro Reis. “São pessoas que, 
mesmo com a crise econômica, estão 
dispostas a pagar valores que consi-
deram justos por aquilo que buscam. 
Elas valorizam produtos superiores, 
com sabores e aromas inovadores, 
itens de origem única e ingredientes 
de alta qualidade”, explica.

CATEGORIA DISTINTA
Como muitos desses produtos 

são importados, sujeitos à tributa-
ção específica, acabam criando uma 
categoria distinta, com concorren-
tes oriundos de diversos países. Um 
exemplo é o salmão, peixe de águas 
frias, cujo consumo apresentou um 
salto no Brasil nos últimos anos. As 
importações subiram de US$ 77 mi-
lhões ao ano, em 2007, para US$ 508 milhões em 2017, alta de 560%, segundo dados apura-
dos pelo site FoodNews a partir de fontes do governo brasileiro.

O principal fornecedor de salmão para o Brasil é o Chile, que por sua vez tem no País o 
seu segundo maior comprador, atrás apenas dos Estados Unidos. Apesar do baixo volume 
per capita, no ranking global dos maiores consumidores do peixe, o Brasil é o quarto coloca-
do, atrás de Estados Unidos, França e Polônia. 

O salmão, os queijos e os vinhos canadenses estão entre os produtos que encontrariam 
no Brasil um público interessado, conforme ressalta Castro Reis. Além deles, há espaço 
também para diversos outros itens do país no mercado brasileiro, como geleias, xarope de 
maple, cranberries desidratadas e gim. ■

of 1.4% over the same period of the previous year, and a 91.6% leap in the 
decade. In the list of external suppliers of the Brazilian market, once again the 
South America neighbors appear, as well as European countries and the United 
States, among others.

Brazil is ranked 17th among the world’s largest beverage markets, with a 
consumption of 338 million liters per year, according to the International Or-
ganization of Vine and Wine (OIV). The attractiveness of the market is also 
highlighted by this year’s report by the international consultancy Wine Intel-
ligence, which places the country as the 26th most attractive market in the 
world and the one with the fastest growth on this scale in recent years (with 
a rise of 12 positions since 2017). “With a population of about 210 million 
people, the share of the 10% that belong to classes A and B is significant. There 
is a solid market for differentiated foods and beverages in Brazil”, says the Dir-
ector of Institutional Relations of the CCBC, Paulo de Castro Reis. “They are 
people who, even with the economic crisis, are willing to pay values that they 
consider fair for what they seek. They value superior products with innovative 
flavors and aromas, unique items and high quality ingredients”, he explains.

DIFFERENT CATEGORY
As many of these products are imported, subject to specific taxation, they 

end up creating a distinct category, with competitors from different countries. 
An example is salmon, a cold-water fish which consumption has increased fast 
in Brazil in recent years. Imports rose from US$ 77 million a year in 2007 to 
US$ 508 million in 2017, a 560% increase, according to data from FoodNews 
website provided by Brazilian government sources.

The main supplier of salmon to Brazil is Chile, which in turn has Brazil as its 
second largest buyer, only behind the United States. Despite the low per capita 
volume, in the global ranking of the greatest consumers of fish, Brazil ranks 
fourth, behind the United States, France and Poland. 

Canadian salmon, cheese and wine are among the products that would find 
interested consumers in Brazil, as Castro Reis points out. Besides them, there 
is also space for several other items of the country in the Brazilian market, 
such as jellies, maple syrup, dehydrated cranberries and gin. ■
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por Sérgio Siscaro

HORA
DO

O 
Brasil ocupa o posto de maior produtor mundial de café e grande fornecedor global. 
Só em 2018, foram exportadas 35,15 milhões de sacas de 60kg de café. Este ano, 
estima-se que as vendas poderão bater o recorde histórico de 40 milhões de sacas, 
com uma participação cada vez maior dos cafés diferenciados. O produto caiu no 
gosto dos consumidores nacionais e internacionais, como o canadense.

O Canadá é o 10º 
principal destino dos em-
barques de café brasilei-
ro, com 363 mil sacas de 
janeiro a maio deste ano. 
O país é o sexto destino 
quando das exportações 
dos grãos diferenciados, 
com compras de outras 

133 mil sacas em igual período, de 
acordo com dados do relatório do 
Conselho de Exportadores de Café 
do Brasil (Cecafé). A bebida faz parte 
do dia a dia dos brasileiros: de acor-
do com pesquisa encomendada pela 
Jacobs Douwe Egberts (JDE), cada 
habitante consume diariamente de 
três a quatro xícaras. Para a Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Café 

COFFEE TIME

B
razil ranks as the world’s largest coffee 
producer and major global supplier. In 
2018 alone, 35.15 million bags of 60kg 
of Brazilian coffee. This year, sales are 
estimated to hit a record 40 million bags, 

with an increasing share of differentiated coffees. 
The product has fallen into the arms of domestic 
and international consumers, like the Canadian.

Canada is the 10th main general destination 
of Brazilian coffee shipments, with 363 thousand bags from January to May 
this year. The country is the sixth destination when considering the exports of 
differentiated grains, with purchases of another 133 thousand bags in the same 
period, according to data from the report of the Brazil’s Council of Coffee 
Exporters (Cecafé). At the same time, the drink has also become part of the 
day-to-day life of Brazilians: according to recent research requested by Jacobs 

CONSUMPTION 
RISES WITH MORE 
SOPHISTICATED 
PRODUCTS 
AND GAINS 
SPACE IN THE 
INTERNATIONAL 
AGENDA

CONSUMO SOBE COM PRODUTOS MAIS SOFISTICADOS 
E GANHA ESPAÇO NA PAUTA INTERNACIONAL
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(Abic), houve alta de 4,8% na demanda doméstica entre 2017 e 2018. 
A tendência de sofisticação despontou primeiro no mercado externo e, de alguns anos 

para cá, também no interno. “Cada vez mais gourmet, o café ganha toques sofisticados e 
agrada a uma parcela da população que busca diferenciação em um dos produtos mais tradi-
cionais”, avalia o presidente da Abic, Ricardo Silveira. 

Ele acrescenta que a demanda por cafés especiais é marcada tanto pelo consumo do produ-
to em grãos quanto por cápsulas. “O 
crescimento tem sido constante e mui-
to acima da média de outros produtos, 
principalmente os cafés de qualidade e 
de produtos diferenciados”, afirma.

MERCADO JOVEM
Na avaliação da diretora da As-

sociação Brasileira de Cafés Especiais 
(BSCA), Vanusia Nogueira, o aumen-
to no consumo é explicado por dois 
fatores. “O volume de consumo de 
cafés especiais tem um crescimento 
anual em torno de 18%, segundo a 
Euromonitor. Isso se deve à distribui-
ção geográfica em todas as regiões 
do Brasil, e a entrada muito forte dos 
jovens nesse mercado”, afirma. 

Um mapeamento divulgado em 

Douwe Egberts (JDE), each inhabitant drinks three to four cups a day. For the 
Brazilian Association of the Coffee Industry (Abic), there was a 4.8% increase 
in domestic demand between 2017 and 2018.

The trend of sophistication first emerged in the foreign market and, for some 
years now, also in the domestic. “Increasingly gourmet, coffee gets sophisticated 
touches and pleases a portion of the population that seeks differentiation in one 
of the most traditional products”, says Abic president Ricardo Silveira.

He adds that the demand for specialty coffees has been marked by both the 
consumption of the coffee beans and by capsules. “Growth has been steady 
and well above the average of other products, especially quality coffees and 
differentiated products”, he says.

YOUNG MARKET
In the evaluation of the director of the Brazilian Association of Specialty Coffees 

(BSCA), Vanusia Nogueira, the increase in consumption is explained by two factors. 
“The volume of consumption of specialty coffees has an annual growth of around 
18%, according to Euromonitor. This is due to the geographical distribution in all re-
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junho pela BSCA aponta as diferen-
tes áreas produtoras do País. “Temos 
30 regiões oficiais. Dependendo do 
microclima, da altitude, da região, o 
gosto será diferente. É o consumidor 
quer: ser surpreendido com a diversi-
dade de sabores”, acrescenta Vanusia. 
Ela vê na oferta de cafés especiais em 
outros espaços, além das coffee shops, 
como gôndolas de supermercados e 
padarias, um importante aliado no au-
mento da popularização do produto. 
“Estamos trabalhando com restauran-
tes e hotéis para tentar introduzir essa 
cultura dos cafés mais finos.”

RUMO AO CANADÁ
Os produtores internos têm se 

articulado para acessar comprado-
res de outros países. Um dos esfor-
ços é a missão comercial que a CCBC promove anualmente, e que leva produtores de cafés 
premium para conhecer potenciais compradores no Canadá. A edição deste ano acontecerá 
em setembro, e contará com uma programação de visitas de negócios em Montreal e To-
ronto. Nesta última, a delegação irá também à The Canadian Coffee & Tea Show, a mais 
importante feira canadense do setor, e onde a CCBC terá um estande.

gions of Brazil, and the very strong entry of young people into this market,” he says.
A mapping released in June by the BSCA identified the different producing areas of 

the country. “We have 30 official regions. Depending on the microclimate, the alti-
tudes, the region, the taste will be different. This is what the consumer seeks: to be 
surprised by the diversity of flavors”, Vanusia adds. She sees in the offer of specialty 
coffees in other spaces, other than coffee shops, such as supermarket shelves and 
bakeries, an important ally in increasing product popularization. “We are working 
with restaurants and hotels to try to introduce this culture of the finest coffees.”

TOWARDS CANADA
Domestic producers have been articulating to access buyers from other coun-

tries. One of the efforts is the trade mission promoted annually by the CCBC, 
which takes producers of premium coffees to meet potential buyers in Canada. 
This year’s edition will take place between September, and will feature a schedule 
of business visits in Montreal and Toronto. In the latter, the delegation will also 
attend The Canadian Coffee & Tea Show, which is the most important Canadian 

CAFÉ TIPO EXPORTAÇÃO 2.0 
Os produtores observam com interesse a possibilidade de exportarem variedades menos comuns. Por conta dessa estratégia vem crescendo 
os investimentos para promoção comercial e os esforços para seguir os padrões exigidos pelos consumidores de mercados mais sofisticados – 
como a comercialização de microlotes de grãos com rastreabilidade, certificados de origem e controles de qualidade. “A safra do ano passado 
nos mostrou que os produtores já aprenderam a fazer cafés especiais. Essa atividade depende da variedade escolhida, do manejo na lavoura e 
processos. É um ciclo que precisa ser trabalho de forma diferenciada – e um de seus componentes é a rastreabilidade”, afirma Vanusia, da BSCA.
Ela conta que outros mercados que têm consumido os cafés especiais brasileiros são o dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. “Acho que 
o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia [fechado no final de junho] fará com que tenhamos um fortalecimento do conceito de 
‘Origem Brasil’. Isso irá agregar valor aos produtos. No entanto, também teremos desafios, como a pressão sobre as exportações agrícolas 
brasileiras no que se refere às questões ambientais, o que poderá respingar nas vendas de cafés especiais.”

2.0 EXPORT COFFEE 
Producers note with interest the possibility of exporting less common varieties. As a result of this strategy, investments 
for commercial promotion are increasing and efforts are being made to follow the standards demanded by consumers 
in more sophisticated markets – such as the commercialization of traceable microlot beans, certificates of origin and 
quality controls. “Last year’s harvest showed us that farmers have learned how to make specialty coffees. This activity 
depends on the variety chosen, crop management and processes. It is a cycle that needs to be worked differently – 
and one of its components is traceability”, says Vanusia, BSCA.
She says that other markets that have consumed the Brazilian specialty coffees are the United States, Europe and Asia. “I 
think the trade agreement between Mercosur and the European Union [closed at the end of June] will make us strengthen 
the concept of ‘Brazil Origin’. This will add value to our products. However, we will also have challenges, such as the pressure 
on Brazilian agricultural exports regarding environmental issues, which may impact on the sales of specialty coffees”.
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“Nosso objetivo é promover ca-
fés especiais do Brasil, de preferência 
aqueles que já têm um trabalho de 
rastreabilidade de origem”, explica o 
consultor para o Desenvolvimento de 
Negócios da CCBC, Arminio Calonga 
Jr. Ele acrescenta que, além de promo-
ver o produto brasileiro em Montreal 
e Toronto, a Câmara estuda estender 
sua atuação para Calgary e Edmonton. 

Calonga Jr. salienta a importância 
estratégica do Brasil como fornece-
dor de cafés especiais em razão da 
grande variedade de climas do País. 
“No norte do Paraná ao Ceará, te-
mos diferentes tipos de cafés, e isso é 
muito positivo. O consumidor desse 
produto busca pequenas variações 
do sabor, e quer conferir como o ter-
roir influencia o grão. Essa vantagem 
do Brasil é menos aproveitada do que 
poderia no mercado externo”, afirma. 

Além de levar produtores bra-
sileiros ao Canadá, a CCBC trará no final do ano uma missão canadense ao Brasil, para que 
os potenciais compradores possam ter contato direto com os cafés especiais em seu próprio 
país de origem. A iniciativa ocorrerá durante a Semana Internacional do Café, entre 20 e 22 
de novembro em Belo Horizonte (MG). ■

trade fair in the sector, and where the CCBC will have its own booth.
“Our goal is to promote specialty coffees from Brazil, preferably those that 

already have an origin traceability work”, explains CCBC Business Development 
Consultant Arminio Calonga Jr. He adds that, in addition to promoting Brazilian 
product in Montreal and Toronto, the Chamber is considering extending its per-
formance in the future to Calgary and Edmonton, both in the province of Alberta.

Calonga Jr. points out the strategic importance of Brazil as a supplier of 
specialty coffees because of the wide variety of climates in the country. “In 
the north of Paraná to Ceará, we have different types of coffees, and this is 
very positive. The consumer of this product seeks small variations in taste, and 
wants to check how the terroir [set of external factors such as topography, 
climate, handling, etc.] influences the grain. This advantage of Brazil is less used 
than it could in the foreign market”, he says.

In addition to bringing Brazilian producers to Canada, the CCBC will bring a 
Canadian mission to Brazil at the end of the year so potential buyers can have dir-
ect contact with specialty coffees in their own country of origin. The initiative will 
take place during the International Coffee Week, between November 20 and 22 
in Belo Horizonte (MG). “We will be able to identify some potential buyers during 
the September mission, and invite them to come to Brazil in November”, he says. ■

Canada is the 
tenth importer 
of Brazilian coffee

Canadá é o décimo 
importador do 
café brasileiro
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O 
empresário e consultor Marcelo Andrade, 48 anos, é especialista em ajudar empre-
sas a se internacionalizarem por meio do Canadá, porém, mais do que ampliar os 
horizontes corporativos, ele conhece a fundo o que é migrar também de carreira e 
de vida. Há 20 anos, o engenheiro mecânico deixou um emprego estável numa mon-
tadora para fazer mestrado em Economia na Universidade de Toronto. A esposa, 
a médica neurologista Danielle Andrade, foi junto para fazer uma especialização na 
mesma universidade. 

Nos planos de 
Andrade, a ideia de per-
manecer no Canadá; a 
esposa tem dúvidas. “Já 
tive uma experiência de 
vivência profissional na 
Alemanha e mantinha a 

vontade de morar fora. Escolhemos o 
Canadá porque achávamos que o país 
tem valores que nos agradam, como 
solidariedade, seriedade, integridade 
ética e uma sociedade colaborativa, 
que acolhe”, diz. “Quando você pensa 
em emigrar, quer ter a convicção de 
que irá para um lugar onde vai se inte-
grar, em que não haverá preconceito 
e você não será classificado como um 
cidadão de ‘segunda classe’”, completa. 

O EMPREENDEDOR MARCELO ANDRADE CONTA 
COMO ENRAIZOU SUA VIDA NO CANADÁ

EXPERT EM 

Entrepreneur and consultant Mar-
celo Andrade, 48 years old, spe-
cialized in helping companies to 
internationalize through Canada, 
but more than expanding his cor-

porate horizons, he knows in depth what 
it is like to also change a career and a life. Twenty years ago, the mechanical en-
gineer left a stable job at an automaker to earn a master’s degree in Economics 
from the University of Toronto. His wife, neurologist Danielle Andrade, went 
with him to take a specialization course at the same university.

Andrade had the intention of staying in Canada, but his wife had doubts. “I had 

EXPERT IN 
INTERNATIONALIZATION
ENTREPRENEUR 
MARCELO ANDRADE 
TELLS HOW HE 
ROOTED HIS LIFE 
IN CANADA

INTERNACIONALIZAÇÃO
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A expectativa se confirmou, e os vistos de estudante de ambos se transformaram em per-
missões permanentes. Em 2005, se tornaram cidadãos canadenses. Apesar de compensador, o 
estabelecimento no Canadá exigiu um longo processo de aprendizado, a começar pelo modo de 
ver as coisas. “Assim que cheguei, a 
primeira coisa que precisei entender 
era que a visão de mundo que o Brasil 
tinha me ensinado era bem diferente 
da canadense”, lembra Andrade. 

LIÇÕES
Formado pelo Instituto Tecnoló-

gico da Aeronáutica (ITA) e com seis 
anos de experiência em empresas 
renomadas, o engenheiro percebeu 
que não só sua formação não era re-
conhecida, como também causava es-
tranhamento o seu interesse em fazer 
mestrado em uma área diferente da 
engenharia. “O primeiro aprendizado 
veio do choque de enxergar que os 
canadenses não ligam para as grifes das 
escolas brasileiras”, conta. “O Canadá é 

already had a professional experience in Germany and still wanted to live abroad. 
We chose Canada because we felt that the country had values that we admire, such 
as solidarity, seriousness, ethical integrity and a collaborative society that welcomes 
everyone”, he says. “When you think about emigrating, you want to be convinced 
that you will go to a place where you will integrate, where there will be no prejudice 
in relation to origin and you will not be classified as a ‘second class’ citizen”, he adds.

The expectation of receptivity was confirmed and student visas for both 
became temporary work visas. In 2005, became Canadian citizens.Although 
rewarding, settling in Canada required a long process of learning, starting with 
the way of seeing things. “As soon as I arrived, the first thing I needed to 
understand was that the worldview Brazil had taught me was very different 
from the Canadian view”, Andrade recalls.

LESSONS
Graduated by the Aeronautical Technological Institute (ITA) and with six years 

Canada has a clear rules 
system, which favors 
market competition

Canadá tem um sistema de 
regras claras, que favorece 
a competição de mercado
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Canada has a clear rules system, which favors 
market competition
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uma terra de especialistas, é preciso se aprofundar na sua área para ter sucesso. Você é considerado 
muito bom quando domina muito bem algo específico e não quando conhece um pouco de tudo.”

O engenheiro mecânico mestre em Economia lecionou Análise de Risco-País na 
Universidade de Ryerson (em Toronto), se tornou gerente de risco-país para a América 
Latina no Royal Bank of Canada (RBC) e fez carreira em instituições financeiras, até se apro-
fundar na área de internacionalização no HSBC.

Andrade e a família precisaram se adaptar a outras características típicas do país. “Aprendemos 
a fazer as pazes com o frio e entendemos que é preciso saber se planejar para ele”, revela. Segundo 
o profissional, o canadense tem checklists para suas tarefas e se organiza com antecedência para 
tudo, o que, por outro lado, leva também para uma certa falta de flexibilidade em várias coisas. 

Outro ponto a ser considerado é 
a objetividade canadense, que algu-
mas vezes acaba sendo interpretada 
como frieza pelos brasileiros. Um 
exemplo é o atendimento no siste-
ma de saúde do país: assertivo e pre-
ciso. Esse aparente distanciamento 
foi vivenciado por Andrade e esposa 
nos nascimentos dos dois filhos do 
casal, Lucas e Alex, com 17 e 14 anos 
de idade, e naturais de Toronto.

EMPREENDEDORISMO 
CANADENSE

Em 2012, o grande conhecimento 
em processos de internacionalização, 
somado ao profundo conhecimento 
do mercado, fez Andrade perceber 
que era hora de empreender. “O 
Canadá é uma boa base de lançamen-
to para estabelecer uma presença glo-
bal. Posso dizer que aprendi o mapa de 
todas as ‘cascas de banana’ que exis-
tem no caminho para se internacionali-
zar”, conta. Surgiu assim a Lucalex, que 
desde então já acompanhou e condu-
ziu dezenas de processos na área.

O projeto só foi concretiza-
do pelo fato de Andrade estar no 
Canadá. “Admiro quem empreen-
de no Brasil, mas acho que se es-
tivesse no País não empreenderia. 
O Canadá oferece um sistema de 
regras claro e seguro, e você só 
precisa se preocupar mesmo com a 
competição do mercado.” ■

of experience in renowned companies, the engineer realized that not only was his 
training not recognized but also his interest in getting a master’s degree in an area 
other than engineering amazed people. “The first learning came from the shock of 
seeing that Canadians do not care about the labels of Brazilian schools”, he says.

 “Canada is a land of experts: you need to delve into your area to succeed. 
You are considered very good when you master something specific really well 
and not when you know a bit about everything.”

The mechanical engineer with a master’s degree in Economics taught Country 
Risk Analysis at Ryerson University (in Toronto), became country risk manager for 
Latin America at the Royal Bank of Canada (RBC) and pursued a career in financial 
institutions until he deepened in the area of internationalization at HSBC.

Andrade and his family needed to adapt to other characteristics typical of the 
country. “We have learned to make peace with the cold and understood that we 
must prepare for it”, he says. According to the professional, the Canadians have 
checklists for their tasks and organize themselves in advance for everything, which, 
on the other hand, also leads to a certain lack of flexibility in several things.

Another point to consider is the Canadian objectivity, which sometimes ends 
up being interpreted as coldness by the Brazilians. This apparent distance was 
experienced by Andrade and his wife in the births of their two children, Lucas 
and Alex, 17 and 14 years old, both born in Toronto.

CANADIAN ENTREPRENEURSHIP
In 2012, the great knowledge in internationalization processes, added to 

the deep knowledge of the market, made Andrade realize that it was time to 
undertake. “Canada is a good launching base for establishing a global presence. I 
can say that I learned the map of all the ‘banana peels’ on the ground of the road 
to internationalization”, he says. That is how Lucalex was created, which has 
since then accompanied and conducted dozens of processes in the area.

The project only became a reality because Andrade was in Canada. “I admire 
those who undertake in Brazil, but I think if I were in the country I would not 
undertake. Canada offers a clear and secure rules system, and you only have to 
worry with market competition.” ■
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O 
Canadá é sem dúvida um dos países mais interessantes de conhecer. A receptivi-
dade dos canadenses, a cultura e a história, além das opções gastronômicas e de 
entretenimento, fazem do país um dos preferidos por pessoas das mais diversas 
nacionalidades. O ambiente de inovação, o desenvolvimento tecnológico e um dos 
melhores sistemas de ensino do mundo também são atrativos. 

A grande presença de brasileiros no Canadá confirma o interesse pelas oportunida-
des encontradas por lá. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, 109.200 
brasileiros possuem re-
sidência fixa no Canadá. 
O país também abriga o 
maior número de estudan-
tes brasileiros no exterior. 

Nesta edição, Brasil-
-Canadá destaca as dez 
melhores cidades para co-
nhecer no Canadá e, quem 
sabe, até mesmo para mo-
rar. A lista é baseada no 

ranking Canada’s Best Places to Live 
2018, realizado pelo site MoneySense. 
O levantamento leva em conta crité-
rios como economia, renda per capita, 
crescimento populacional, acesso a 
serviços de saúde, cultura e segurança 
para classificar os municípios. Confira:

RANKING LISTA AS MELHORES 
CIDADES CANADENSES PARA VIVER

QUALITY OF LIFE

Por Redação

C
anada is undoubtedly one of the most 
interesting countries to visit. Canadi-
ans’ receptivity, culture and history, 
as well as dining and entertainment 
options make the country a top des-

tination for people of different nationalities. The 
innovation environment, the technological development and one of the best 
education systems in the world are also attractive.

The growing presence of Brazilians in the North American nation confirms 
the great interest in the opportunities found there. According to data from the 
Brazilian Ministry of Foreign Affairs, about 109,200 have permanent residence 
in Canada. The country is also home to the largest number of Brazilian 
students abroad.

RANKING LISTS 
THE BEST 
CANADIAN 
CITIES TO LIVE 

QUALIDADE
DE VIDA
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1ª OAKVILLE
Às margens do Lago Ontário, a cidade é conhecida pelos 

portos pitorescos, bairros comerciais vibrantes, pela comuni-
dade artística ativa e por abrigar algumas das melhores opções 
de restaurantes da região. A líder do levantamento possui 200 
parques, 31 deles à beira-mar, em 1.420 hectares e 150 quilôme-
tros de trilhas, entre outras atrações. 

2ª OTTAWA
A capital canadense é uma cidade 

dinâmica, que carrega o orgulho pela 
história do país. É lá que fica o famo-
so Canal Rideau, Patrimônio Mundial 
da Unesco. Ottawa é rica em cultura 
e abriga museus e galerias de artes de 
nível mundial que exibem coleções 
nacionais e internacionais. Possui uma 
culinária em franco desenvolvimento, 
animada cena musical e uma vida no-
turna muito diversa e vibrante. 

3ª RUSSELL TOWNSHIP
Cortada pelo Rio Castor, a ci-

dade une as energias do campo e 
do centro urbano em um só lugar. 
Constituída por quatro aldeias (Em-
brun, Russell, Limoges e Marionvil-

In this issue, the CCBC magazine listed the top ten cities to visit in Canada 
and perhaps even live in. The list is based on Canada’s Best Places to Live 2018 
ranking, conducted by the MoneySense website. The survey takes into account 
criteria such as economy, per capita income, population growth, access to 
health services, culture, security and climate to classify the municipalities. 
Check them out:

1ST OAKVILLE
By the banks of Lake Ontario, the beautiful city is known for its picturesque 

harbors, vibrant business districts, active art community and home to some 
of the region’s best dining options. The survey leader has 1,420 hectares of 
parks, 150 kilometers of trails and more than 200 parks, 31 seaside parks, 
among other attractions.

Oakville

Russell TownshipMilton

Halton Hills
Ottawa
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le), o município conta com uma qualidade de vida inigualável e oferece ao visitante a 
oportunidade de contato com a natureza. Muito próxima à capital, é uma ótima 
escolha para viver, trabalhar e se divertir. 

4ª SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
Saint-Bruno-de-Montarville é uma ótima opção para quem gosta de arte e história, 

esportes de inverno ou caminhadas. A área de esqui da cidade conta com uma vista mag-
nífica e ótima estrutura. O Parque Nacional Mont-Saint-Bruno encanta com seus cinco la-
gos, pomares, moinho histórico e quilômetros de trilhas. A visita ao centro de exposições 
Vieux-Presbytère vale a pena.

5ª LACOMBE
Museus, festivais culturais e mu-

sicais são algumas das atrações que 
encantam os moradores e visitantes 
de Lacombe. Localizada na região de 
Alberta, a cidade tem uma cena cul-
tural muito agitada e se orgulha disso. 
O centro histórico do município, com 
prédios no estilo eduardiano, também 
chama a atenção pela beleza e acolhida.

6ª MILTON
A cidade é marcada pela nature-

za abundante e considerada um dos 
destinos preferidos dos amantes de 
esportes ao ar livre e de um estilo de 
vida mais saudável e ativo. Milton está 
próximo ao Escarpment Country, 
área de 380 quilômetros quadrados 
que atrai turistas que buscam fazer 
trilhas, caminhadas, escalada, ciclismo 
e visitar os belos lagos e riachos. No 
inverno, é ideal para os praticantes de 
cross country, esqui alpino e snowboard. 

7ª CANMORE
A cidade está situada às margens 

do Rio Bow, no coração das Monta-
nhas Rochosas canadenses, a uma hora 
de Calgary e a apenas cinco minutos do 
Parque Nacional de Banff. Os visitantes 
e moradores podem desfrutar de uma 
infinidade de atividades culturais, tanto 
no inverno quanto no verão. Se você 
procura por passeios de trenó puxado 

2ND OTTAWA
The Canadian capital is a dynamic city and takes pride for the country’s history. 

This is where the famous Rideau Canal, a UNESCO World Heritage Site, is 
located. Ottawa is rich in culture, and houses world-class museums and art 
galleries displaying national and international collections. It has a fast developing 
cuisine, lively music scene and a very diverse and vibrant nightlife. 

3RD RUSSELL TOWNSHIP
Crossed by the Castor River, the city unites the energies of the countryside 

and the urban center in one place. Consisting of four villages (Embrun, Russell, 
Limoges and Marionville), the township has an unparalleled quality of life and 
offers visitors the opportunity to be in touch with nature. Very close to the 
capital of the country, it is a great choice for living, working and having fun. 

4TH SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
Montreal, Saint-Bruno-de-Montarville is a great choice for those who enjoy 

art and history, winter sports or hiking. The ski area of the city has a magnificent 
view and great structure. The famous Mont-Saint-Bruno National Park enchants 
with its five lakes, orchard, historic mill and kilometers of trails. The visit to the 
Vieux-Presbytère exhibition center is worth it.

5TH LACOMBE
Museums, cultural and musical festivals are some of the attractions that delight 

Lacombe residents and visitors. Located in the Alberta region, the city has a 
lively cultural scene and is very proud of it. The historic center of the city, with 
Edwardian style buildings, also draws attention for its beauty and nice reception.

6TH MILTON
The city is marked by abundant nature and considered one of the favorite 

destinations for lovers of outdoor sports and a healthier and more active lifestyle. 
Milton is close to the Escarpment Country, an area of 380 square kilometers that 
attracts tourists looking to hike, jog, climb, cycle and visit beautiful lakes and streams. 
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por cães, lugares para pesca, campos de golfe, áreas de esqui, snowboard e quadras de 
hóquei, Canmore é uma ótima opção. 

8ª WESTMOUNT
Próxima das encostas do 

Monte Royal, combina natu-
reza exuberante, arquitetura notável 
e um espírito de vizinhança vibrante. 
Westmount possui 11 mil árvores e 
uma belíssima miríade de gramados e 
jardins privados que fazem do municí-
pio uma joia no cenário metropolitano. 

9ª SAINT-LAMBERT
Arte e cultura fazem parte do co-

tidiano dos moradores. Todos os anos, 
no final do verão e das férias escola-
res, Saint-Lambert realiza quatro dias 
de festividades com shows e diversos 
eventos culturais. A cidade também 
oferece inúmeras atividades projetadas 
especificamente para famílias. 

10ª HALTON HILLS
A cultura também é parte inte-

grante do cotidiano do município. Du-
rante todo o ano, eventos relembram 
a história e promovem o estilo de vida 
de Halton Hills. A cidade é ideal para 
quem gosta de esportes ao ar livre e 
conta com uma variedade de trilhas e 
áreas de conservação ambiental. ■

In the winter, it is perfect for cross country, downhill skiing and snowboarding.

7TH CANMORE
The city is situated on the banks of the Bow River – in the heart of the Canadian 

Rockies – one hour from Calgary and just five minutes from Banff National Park. 
Visitors and residents can enjoy a multitude of cultural activities, both in the winter 
and in the summer. If you are looking for dog sled rides, fishing spots, golf courses, 
ski areas, snowboarding and hockey courts, Canmore is a great option. 

8TH WESTMOUNT
Close to the slopes of Mount Royal, is a perfect combination of exuberant 

nature, remarkable architecture and a vibrant neighborhood spirit. Westmount 
has 11,000 trees and a myriad of lawns and private gardens that make the city a 
jewel in the metropolitan setting. 

9TH SAINT-LAMBERT
Art and culture are part of the daily life of the residents. Every year, in late 

summer and school holidays, Saint-Lambert holds four days of festivities with 
concerts and various cultural events. The city also offers numerous activities 
designed specifically for families. 

10TH HALTON HILLS
Culture is also an integral part of the daily life of the municipality. Year-round 

events recall its history and promote the Halton Hills lifestyle. The city is ideal 
for those who enjoy outdoor sports and has a variety of trails and environmental 
conservation areas. ■

Rio Bow reflete o belo pico das Três Irmãs, em Canmore (Alberta). Bow River reflects the beautiful of the 
Three Sisters Peaks in Canmore (Alberta)

Lacombe

Canmore

Edmonton
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O 
CAM-CCBC foi tema de um seminário promovido em julho pela Arbitration Academy, uma 
iniciativa mantida há oito anos pelo Comitê Francês de Arbitragem (CFA) para promover cursos 
de especialização em Paris voltados a estudantes e jovens profissionais interessados em se de-
senvolver na área de arbitragem internacional.

O currículo da Arbitration 
Academy é concebido por 
acadêmicos e profissionais 
que buscam cobrir de forma 
completa todos os aspectos 
da arbitragem internacional, 
sendo as aulas ministradas 
por experientes especialistas 
da área do mundo todo. As 
opções de formação incluem 

um curso de 105 horas (alternando a 
cada ano entre arbitragem comercial 
internacional e arbitragem de tratados 
de investimento), cursos especiais de 

PROFESSIONAL QUALIFICATION

T
he CAM-CCBC was the subject 
of a seminar held in July by the 
Arbitration Academy, an initiative 
that has been kept for 8 years by 
the French Arbitration Committee 

(CFA) to promote specialization courses in 
Paris aimed at students and young professionals 

interested in developing in the field of international arbitration.
The Arbitration Academy curriculum is designed by academics and professionals 

EXPERIÊNCIA DO CAM-CCBC FOI APRESENTADA   
NA ARBITRATION ACADEMY

THE CAM-CCBC 
EXPERIENCE 
FIRST PRESENTED 
AT ARBITRATION 
ACADEMY

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

ARBITRATION ACADEMY
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30 horas e ainda workshops e seminários sobre arbitragem institucional oferecidos por instituições arbi-
trais, como foi o caso do CAM-CCBC. Nesse caso, a proposta é mostrar como funcionam as câmaras 
arbitrais, as funções de seus integrantes e suas atividades jurídicas, entre outros pontos.

ENTRE OS MAIORES
O CAM-CCBC foi tema de um dos seminários. A apresentação foi conduzida pela Presidente Eleono-

ra Coelho, que traçou um panorama sobre a arbitragem no Brasil e detalhou as práticas do CAM. Ela des-
tacou aspectos como boas práticas operacionais, administração de qualidade, publicidade de informações 
sobre procedimentos arbitrais e tribu-
nais arbitrais e as iniciativas de trans-
parência. Os participantes passaram a 
conhecer a estrutura organizacional, re-
gulamentos e regras, cláusulas-modelo, 
ações institucionais e como funciona o 
procedimento do CAM-CCBC. 

Na apresentação também cha-
maram a atenção os números de 
mercado relacionados ao CAM, atu-
almente o maior Centro do Brasil, 
o oitavo mais renomado do mundo 
e o terceiro na América Latina, de 
acordo com a pesquisa Queen Mary 
University of London 2018 Interna-
tional Arbitration Survey: The Evolu-
tion of International Arbitration.

Eleonora aplicou dois exercícios 
baseados em casos reais. Os alunos 
atuaram como se fossem presidente 
do CAM-CCBC, dado que é a pre-
sidência a responsável por proferir 
as decisões, sem adentrar ao mérito 
da disputa, antes da constituição do 
Tribunal Arbitral que efetivamente 
decidirá o caso. ■

who seek to fully cover all aspects of international arbitration, with classes taught 
by the most experienced experts of the subject in the world Qualification options 
include a 105-hour course (alternating each year between international commercial 
arbitration and investment treaty arbitration), special 30-hour courses, and institutional 
arbitration workshops and seminars offered by arbitral institutions, as the case of the 
CAM-CCBC. The proposal in this case is to show how the arbitration chambers 
work, the roles of their members and their legal activities, among other points.

AMONG THE GREATEST
The CAM-CCBC was the subject of one of the seminars. The presentation 

was led by President Eleonora Coelho, who outlined arbitration in Brazil and 
detailed the CAM practices. She highlighted aspects such as good operating 
practices, quality management, publicizing information about arbitration 
proceedings and arbitration courts and transparency initiatives. Participants 
learned about the organizational structure, regulations and rules, model 
clauses, institutional actions and how the CAM-CCBC procedure works.

The presentation also drew attention to the market figures related to the CAM, 
which is currently the largest Center in Brazil, the 8th most renowned in the world and 
the 3rd in Latin America, according to the survey “Queen Mary University of London 
2018 International Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration”. 
Eleonora applied two exercises based on real cases. Students should act as if they 
were the president of the CAM-CCBC, since it is the presidency that is responsible 
for making any necessary decisions, without going into the merits of the dispute, 
before the constitution of the Arbitral Tribunal that will effectively decide the case. ■

Presidente do CAM-CCBC, Eleonora Coelho, traçou um panorama sobre a arbitragem no Brasil e detalhou as práticas da instituição. 
CAM-CCBC President Eleonora Coelho outlined arbitration in Brazil and detailed the institution’s practices
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C
omo parte do seu esforço para estimular a formação e o desenvolvimento de jovens 
profissionais dedicados aos métodos alternativos de solução de disputas, o CAM-CCBC 
apoia as principais iniciativas sobre o tema no Brasil e no exterior. Exemplo recente disso 
foi o patrocínio e a participação, pela segunda vez, de uma edição do CDRC, competição 
de mediação e negociação realizada em Viena (Áustria) no mês de julho.

O Consensual Dispute Resolution Competition (CDRC) é promovido anual-
mente, envolvendo 33 equipes selecionadas a participar das simulações de media-
ção e negociação. O evento envolve também sessões de treinamento e reuniões 
sociais para networking. 

As sessões da com-
petição envolvem um 

estudante que atua como mediador 
e dois como negociadores de cada 
lado, além de três assessores que 
avaliam os alunos e dão dicas de 
como melhorar suas habilidades. 

Durante o CDRC os estudan-
tes competem entre si, negocian-
do questões legais do mundo real 
baseadas no caso do Willem C. Vis 
Moot, a mais prestigiada competição 
internacional de arbitragem, da qual 
o CAM-CCBC é grande apoiador. 
Nesse ínterim, testam estratégias e 
habilidades de negociação e media-
ção. Os concorrentes são avaliados 
e recebem feedback de especialistas 
experientes na área.

MEDIATION AND NEGOTIATION

A
s part of its effort to stimulate 
the training and development of 
young professionals dedicated 
to alternative dispute resolution 
methods, the CAM-CCBC 

supports the main initiatives on the topic in Brazil 
and abroad. A recent example of this was the 
sponsorship and participation, for the second time, 
of a CDRC edition, a mediation and negotiation 
competition held in Vienna (Austria) in July.

The Consensual Dispute Resolution Competition (CDRC) is held annually, 
involving 33 teams selected to participate in the mediation and negotiation 
simulations. The event also involves training sessions and social networking events. 

The competition sessions involve one student acting as mediator and two as 
negotiators on each side, plus three advisors who will evaluate students and 

PELO SEGUNDO ANO, CAM-CCBC APOIOU 
E PARTICIPOU DA COMPETIÇÃO CDRC EM VIENA

FOR THE 
SECOND YEAR, 
THE CAM-CCBC 
SUPPORTED AND 
PARTICIPATED 
IN THE CDRC 
COMPETITION 
IN VIENNA

MEDIAÇÃO  
E NEGOCIAÇÃO

CDRC
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PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA
O CAM-CCBC patrocinou o evento, incluindo o City Hall Reception, que é o coquetel de 

entrega dos prêmios e celebração da competição. Além disso, patrocinou as equipes brasileiras 
que participaram da disputa (Universidade Presbiteriana Mackenzie, Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo, Fundação Getulio 
Vargas de São Paulo e Universidade 
de São Paulo), com o intuito de fo-
mentar a participação de alunos do 
país em competições internacionais. 

“Nosso apoio reflete a estratégia 
de consolidação do CAM-CCBC no 
exterior como um centro que pres-
ta serviços de mediação. Ao dar su-
porte a competições internacionais 
e às equipes brasileiras que delas 
participam, ajudamos a despertar o 
interesse pelo estudo e pelo desen-
volvimento desses temas no Brasil”, 
enfatiza Luíza Kömel, Secretária-
-Geral Adjunta do CAM-CCBC que 
acompanhou a competição na Áus-
tria e discursou em nome do Centro 
durante o coquetel de premiação.

As equipes brasileiras tiveram 
excelente desempenho na competi-
ção. A PUC-SP recebeu um prêmio 
especial por discurso de abertura 
mais efetivo e o Mackenzie, por sua 
vez, foi premiado por apresentar a 
melhor performance em advocacia. 
A aluna Gabriela Ribeiro Santos, 
da USP, recebeu o segundo prê-
mio de mediação. ■

give tips on how to improve their skills.
During the CDRC students compete with each other, negotiating real-world 

legal issues based on the case of Willem C. Vis Moot, the most prestigious 
international arbitration competition, of which the CAM-CCBC is a strong 
supporter. In the meantime, they test negotiation and mediation strategies 
and skills. Competitors are evaluated and receive feedback from experienced 
experts in the field.

BRAZILIAN PARTICIPATION
The CAM-CCBC sponsored the event, including the “City Hall Reception”, 

which is the prize-giving cocktail and celebration of the competition. In addition, 
it sponsored the Brazilian teams that participated in the contest (Mackenzie 
University, Pontifical Catholic University of Sao Paulo, Getulio Vargas 
Foundation of Sao Paulo and University of Sao Paulo), in order to encourage 
the participation of students from the country in international competitions.

“Our support reflects the CAM-CCBC’s overseas consolidation strategy as a 
Center that provides mediation services. By supporting international competitions 
and participating Brazilian teams, we have helped spark interest in the study and 
development of these issues in Brazil”, emphasizes Luíza Kömel, assistant Secretary 
General of the CAM-CCBC, who accompanied the competition in Austria and 
spoke on behalf of the Center during the awards cocktail reception.

The Brazilian teams had excellent performance in the competition. PUC-SP 
received a special award for the most effective opening speech, and Mackenzie 
University was awarded the best performance in law. USP student Gabriela 
Ribeiro Santos received the second mediation award. ■

Gabriela Ribeiro Santos, da USP, recebeu o segundo prêmio de mediação; o CAM-CCBC patrocinou as equipes brasileiras que participaram da disputa. 
Gabriela Ribeiro Santos, from USP, received the second prize of mediation; CAM-CCBC sponsored the Brazilian teams that participated in the contest
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FIQUEPORDENTRO
STAY TUNED 

Atuação 
internacional 

International 
performance

O CAM-CCBC realizou um 
roadshow para divulgar os seus servi-
ços no exterior. As atividades foram 
desenvolvidas no mês de maio em 
Portugal, durante o seminário Ne-
gócios entre Portugal, Brasil e Chi-
na: Uma Análise Prática e as Jorna-
das Luso-Brasileiras de Arbitragem, 
na Finlândia, por ocasião do en-
contro promovido pela Interna-
tional Federation of Commercial 
Arbitration Institutions (IFCAI), 
e no Paraguai, aproveitando a Con-
ferência Latino-Americana de Arbi-
tragem (CLA). Um breve resumo 
das ações desenvolvidas pode ser 
conferido nas notas a seguir.
The CAM-CCBC held a roadshow 
to promote its services abroad. The 
activities were carried out in May in 
Portugal, during the seminar “Business 
between Portugal, Brazil and China: a 
practical analysis” and the “Jornadas 
Luso-Brasileiras de Arbitragem” (Por-
tuguese-Brazilian Arbitration Sem-
inars); in Finland, at the time of the 
meeting hosted by the International 
Federation of Commercial Arbitration 
Institutions (IFCAI); and in Paraguay, 
taking advantage of the Latin Amer-
ican Arbitration Conference (CLA). A 
brief summary of the actions taken 
can be seen in the following notes.

Relações luso-
-brasileiras

Portuguese-Brazilian 
Relations

Em Portugal, Carlos Forbes, ex-pre-
sidente e atual membro do Con-
selho Consultivo do CAM-CCBC, 

participou de um dos painéis de 
debate do seminário de negócios 
entre Portugal, Brasil e China, en-
quanto a Secretária-Geral Patrícia 
Kobayashi discursou no jantar co-
memorativo do evento. Ainda em 
Lisboa, o CAM-CCBC esteve re-
presentado nas VI Jornadas Luso-
-Brasileiras de Arbitragem, evento 
anual cuja sede se alterna entre 
Brasil e Portugal. Na mesma viagem, 
Patrícia esteve com o embaixador 
brasileiro em Portugal, Luis Alberto 
Machado, participou de evento do 
instituto sociocultural Ibrachina e da 
SRS Advogados, visitou o Centro de 
Arbitragem Comercial da Câmara 
de Comércio de Lisboa e tratou de 
questões relacionadas a arbitragem 
em países lusófonos e na África.

In Portugal, former president and cur-
rent member of the CAM-CCBC Advis-
ory Council Carlos Forbes attended one 
of the panel discussions at the business 
seminar between Portugal, Brazil and 
China, while Secretary General Patrícia 
Kobayashi gave a speech at the event’s 
commemorative dinner. Still in Lisbon, 
the CAM-CCBC was represented at 
the VI Portuguese-Brazilian Arbitra-
tion Seminars, an annual event whose 
headquarters alternate between Brazil 
and Portugal. In the same trip, Patrícia 
met with the Brazilian ambassador 
in Portugal, Luis Alberto Machado, 
attended an event of Instituto Socio-
cultural Ibrachina (Ibrachina Socio-
cultural Institute) and SRS Advogados 
(SRS Attorneys), visited the Commer-
cial Arbitration Center of the Lisbon 
Chamber of Commerce and dealt with 
arbitration issues in Portuguese-speak-
ing countries and in Africa. 

Na capital finlandesa
In the Finnish capital

Antes de desembarcar em Portugal, os representantes do 
CAM-CCBC haviam estado em Helsinque, a capital f inlandesa. 
Lá, Patrícia Kobayashi, Secretária-Geral, representou o cen-
tro na reunião geral da International Federation of Commer-
cial Arbitration Institutions (IFCAI), da qual o CAM-CCBC é 
membro. Depois, na conferência bienal do IFCAI, foi a vez de 
Carlos Forbes, então presidente e atual membro do Conselho 
Consultivo do CAM-CCBC, participar da mesa-redonda que 
discutiu os métodos alternativos como ferramentas para reso-
lução estratégica e eficaz de conflitos.
Prior to landing in Portugal, the CAM-CCBC representatives vis-
ited Helsinki, the Finnish capital. There, Secretary General Pa-
tricia Kobayashi represented the Center at the general meeting 
of the International Federation of Commercial Arbitration Institu-
tions (IFCAI), of which the CAM-CCBC is a member. Then, at the 
biennial IFCAI conference, it was Carlos Forbes’ turn, then chair-
man and current member of the CAM-CCBC Advisory Council, to 
participate in the round table that discussed alternative methods 
as tools for strategic and effective conflict resolution. 
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FIQUEPORDENTRO
STAY TUNED 

Inscrições 
abertas para  
o Congresso 

CAM-CCBC
Registration open 
for the CAM-CCBC 

Congress

Estão abertas as inscrições para o VI 
Congresso CAM-CCBC de Arbitra-
gem, a ser realizado nos dias 21 e 22 
de outubro, no Hotel Hilton Morumbi, 
em São Paulo. O evento, realizado 
anualmente, aborda os desafios mais 
atuais enfrentados pela arbitragem e 
as suas tendências. Com uma ampla e 
consistente programação assentada na 
prática dos casos administrados pelo 
Centro, o Congresso CAM-CCBC 
estimula o debate entre os principais 
nomes da arbitragem internacional. O 
objetivo é fomentar a troca de expe-
riências entre profissionais de diferen-
tes nacionalidades, discutir os desafios 
enfrentados pelo método e promover 
São Paulo como sede de arbitragens 
internacionais. Para saber mais, acesse: 
www.congressocamccbc.org.br
Registration is open for the 6th CAM-
CCBC Arbitration Congress, to be held 
on October 21 and 22, at the Hilton 
Morumbi Hotel, in São Paulo. The 
event, held annually, addresses the 
most current challenges faced by arbi-
tration and its trends. With broad and 
consistent program based on the prac-
tice of cases administered by the Cen-
ter, the CAM-CCBC Congress stimu-
lates debate among the leading names 
in international arbitration. The object-
ive is to foster the exchange of experi-
ences among professionals of different 
nationalities, discuss the challenges 
faced by the method and promote 
São Paulo as a venue for international 
arbitration. To learn more, visit: www.
congressocamccbc.org.br

Bolsas de 
estudos 

internacionais
International 
scholarships

Duas bolsas de estudo foram con-
cedidas pelo CAM-CCBC para 
o curso “International Dispute 
Professional Academy”, com aulas 
em Viena (Áustria) entre 11 e 16 de 
julho. As ganhadoras do incentivo 
foram a estudante Mayara Nunes, da 
Queen Mary de Londres, e a advo-
gada Lara de Oliveira, formada pela 
Universidade Federal do Paraná. O 
curso, organizado pela Negotiation 
Academy, busca desenvolver a ca-
pacidade de mediação, negociação e 
gestão de procedimentos alternati-
vos de disputas. Até o momento, já 
foram treinados pela escola mais de 
mil estudantes e profissionais.
Two scholarships were awarded by 
the CAM-CCBC for the “International 
Dispute Professional Academy” 
course, with classes in Vienna (Aus-
tria) from July 11 to 16. The winners 
of the incentive were student Mayara 
Nunes, from Queen Mary of London, 
and lawyer Lara de Oliveira, gradu-
ated from the Federal University of 
Paraná. The course, organized by the 
Negotiation Academy, seeks to de-
velop the capacity to mediate, nego-
tiate and manage alternative dispute 
procedures. To date, the school has 
trained more than 1,000 students 
and professionals.
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Arbitragem na América Latina
Arbitration in Latin America

O roadshow do CAM-CCBC terminou com a participação 
na Conferência Latino-Americana de Arbitragem (CLA), que 
mobilizou mais de 30 renomados conferencistas e 1.500 parti-
cipantes do mundo inteiro. A 11ª edição do evento, cuja sede é 
itinerante, foi em Assunção, no Paraguai, e contou com a par-
ticipação de três representantes do CAM-CCBC. A vice-pre-
sidente Silvia Rodrigues Pachikoski integrou o painel que de-
bateu as ações que árbitros devem tomar frente à corrupção 
nos negócios, enquanto os membros do Conselho Consultivo 
Adriana Braghetta e João Bosco Lee participaram, respectiva-
mente, dos painéis que abordaram como a tecnologia está im-
pactando a arbitragem e as relações entre arbitragem e direito 
internacional privado.
The CAM-CCBC roadshow ended with the participation in the 
Latin American Arbitration Conference (CLA), which mobilized 
more than 30 renowned speakers and 1,500 participants from 
around the world. The 11th edition of the event, whose headquar-
ters is itinerant, was in Asunción, Paraguay, and was attended by 
three CAM-CCBC representatives. Vice-president Silvia Rodrigues 
Pachikoski was part of the panel that discussed the actions that 
arbitrators should take considering business corruption, while Ad-
visory Board members Adriana Braghetta and João Bosco Lee par-
ticipated, respectively, in panels that addressed how technology 
is impacting Arbitration and the Relationship between Arbitration 
and Private International Law.
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BRASIL

9 a 12 de setembro, Belo Horizonte | September 9 to 12, Belo Horizonte
EXPOSIBRAM 
Mineração | Mining

17 e 18 de Setembro, São Paulo | September 17 and 18, São Paulo
Connected Smart Cities 
Tecnologia e inovação | Technology and inovation

21 e 22 de outubro, São Paulo | October 21 and 22, São Paulo
VI Congresso CAM-CCBC de Arbitragem | VI CAM-CCBC Arbitration Congress 
Arbitragem | Arbitration

28 a 31 de outubro, São Paulo | October 28 to 31, São Paulo
Futurecom 
Tecnologia | Technology

20 a 22 de novembro, Belo Horizonte | November 20 to 22, Belo Horizonte
Semana Internacional do Café | International Coffee Week
Café | Coffee

23 a 29 de novembro, São Paulo | November 23 to 29, São Paulo
São Paulo Tech Week
Tecnologia | Technology

CANADÁ

22 e 23 de setembro, Toronto | September 22 and 23, Toronto
The Canadian Coffee & Tea Show
Indústria de café e chá | Coffee and tea industry

7 a 9 de outubro, Edmonton | October 7 to 9, Edmonton
Annual Alberta Sustainable Building Symposium
Construção sustentável | Sustainable construction

23 e 24 de outubro, Quebec | October 23 and 24, Quebec
Xplor Quebec Mining Exploration Convention
Mineração | Mining

24 de outubro, Quebec | October 24, Quebec
Contech Building Expo
Construção | Construction

4 a 7 de dezembro, Toronto | December 4 to 7, Toronto
Construct Canada
Construção | Construction
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Leading arbitration center in Brazil 

40 years of experience 

ISO 9001:2015 Certified

Over 1000 arbitral proceedings initiated 

Over US$ 20 billion in dispute*

State-of-the-art infrastructure 

Multilingual Staff

Hearing center at no extra costs

*Exchange rate of BRL 3,92/USD 1,00 applied.
Original Amounts mostly in BRL. 

NO INSTITUTION BECOMES 
A LEADER WITHOUT
A GOOD REASON

www.ccbc.org.br 
cam@ccbc.org.br
+55 11 4058-0400
São Paulo  |  SP  |  Brazil

http://www.ccbc.org.br


São Paulo-Montreal sem escalas
a partir de 11 de dezembro de 2019 com o Boeing 787-900 Dreamliner

Consulte seu agente 
de viagem ou ligue: 

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

Eleita a melhor companhia aérea da América do 
Norte pelo terceiro ano consecutivo no Skytrax 
World Airline Awards, a Air Canada é a única que 
oferece voos diários de São Paulo para Toronto e, 
a partir de dezembro, começará 
a operar também voos diretos para Montreal, 
otimizando a conexão com toda a rede da 
Air Canada no Canadá e Estados Unidos, incluindo 
rotas para Vancouver, Calgary, Denver, Boston, 
Quebec, Chicago, New York, etc.

A nova rota São Paulo-Montreal será operada três 
vezes por semana com o Boeing 787-9 Dreamliner, 
uma das mais modernas aeronaves do mundo, com 
três classes de serviços: Classe Executiva, Premium 
Economy e Classe Econômica.

Aproveite nossos preços promocionais 
e parcele em até 6x sem juros.

http://www.aircanada.com.br
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