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EDITORIAL
tecnologia dá o tom nesta 
edição. A começar pela 
reportagem de capa so-
bre a segunda edição do 
São Paulo Elevator Pitch, 
competição que é um dos 
pontos altos da SP Tech 
Week, a mais importante 
semana de tecnologia da 
América Latina. Na seção 
“Em Foco” apresenta-

mos pesquisas na promissora área da nanotecnologia, as 
quais abrem oportunidades para 
o desenvolvimento de produ-
tos capazes de expandir merca-
dos no Brasil e no Canadá. Na 
área de energia, colocamos em 
evidência as “cleantechs”, em-
presas que criam soluções inova-
doras para propiciar a transição  
para uma economia de carbo-
no zero. Ainda em se tratando de tecnologia, a editoria 
Tecla SAP analisa como novas formas de mobilidade ur-
bana conquistam moradores dos grandes centros. Uma 
reportagem especial mostra também como inovação, 
tecnologia e expertise podem ajudar Brasil e Canadá a 
lidarem com o contínuo aumento da população idosa.

Conheça ainda os movimentos para ampliar as transa-
ções comerciais de bons vinhos produzidos no Brasil e no 
Canadá, embora nenhum dos dois países sejam produ-
tores com grande projeção mundial. Na área cultural, o 
destaque desta vez é a Orquesta Sinfônica de Montreal.

A secretária especial da Secretaria Especial do Programa 
de Parcerias (PPI), Martha Seillier, ilustra a seção Entrevista. 
Para completar, Caderno do CAM-CCBC, traz a cobertu-
ra do sexto Congresso de Arbitragem e da São Paulo Ar-
bitration Week (SPAW), ambos promovidos pelo Centro.

E prepare-se para novidades: a partir da 
próxima edição teremos uma nova revista! ■

 
Boa leitura e um excelente 2020!

Technology sets the tone in this issue. Starting with the 
cover story about the second edition of the São Paulo 
Elevator Pitch, a competition that is one of the highlights 
of SP Tech Week, the most important technology week 
in Latin America. In the “In Focus” section we present 
research in the promising area of nanotechnology, which 
opens opportunities for the development of products ca-
pable of expanding markets in Brazil and Canada. In the 
area of energy, we highlight cleantechs, companies that 
create innovative solutions for the transition to a zero 
carbon economy. Still when it comes to technology, the 
SAP key editor analyzes how new forms of urban mobility 

conquer residents of large centers. A special report also 
shows how innovation, technology and expertise can help 
Brazil and Canada cope with the continuing increase in 
the elderly population.
Also know the movements to expand the commercial 
transactions of good wines produced in Brazil and Canada, 
although neither of the two countries are producers with 
great worldwide projection. In the cultural area, the high-
light this time is the Montreal Symphony Orchestra.
Special Secretary of the Partnership Program (PPI) Spe-
cial Department, Martha Seillier, illustrates the Interview 
section. To complete, CAM-CCBC’s Section brings cover-
age of the sixth Arbitration Congress and the São Paulo 
Arbitration Week (SPAW), both promoted by the Center.
And get ready: From the next issue we will have a new 
megazine! ■

 
 Good reading and a great 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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ENTREVISTA interview

OPENING TO INVEST

MARTHA SEILLIER

ABERTURA PARA INVESTIR

por Estela Cangerana
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D
a tradicional área da mineração aos novos 
projetos para saneamento básico, incluí-
dos no programa da Secretaria Especial do 
Programa de Parcerias (PPI) do governo 
federal, há uma gama de ofertas atraentes 
para os investidores canadenses no Brasil. 
Quem garante é a secretária especial da 
pasta, Martha Seillier, que participou de um 
roadshow na América do Norte.

Para a secretária, o momento atual reú-
ne todas as condições para gerar ótimos ne-
gócios e é isso que ela acredita ter mostrado 
aos canadenses. “O feedback que tivemos 
foi de que estão olhando com bastante in-
teresse para o Brasil, no contexto atual de 

uma carteira robusta de investimentos diversificados em  
infraestrutura e com uma taxa de retorno interessante”, 
afirma. Nesta entrevista, ela explica os motivos de sua 
convicção e de como espera estabelecer uma relação lon-
ga, produtiva e de aprendizado entre os dois países.

A sra. participou de um roadshow EUA-Canadá. 
por que a escolha desses destinos?

Tínhamos uma lista de investidores importantes em 
Nova York e Toronto, desde bancos de investimentos, 
fundos, seguradoras, consultores a escritórios de advo-
cacia. Mapeamos os que teríamos interesse em encon-
trar e que também queriam conversar conosco sobre o 

F
rom the traditional mining area to the new 
sanitation projects included in the program 
from the Special Department of the Partnership 
Program (PPI) from the federal government, 
there is a wide range of attractive offers for 

Canadian investors in Brazil, guarantees Martha 
Seillier, special secretary of the department, who 
attended a roadshow in North America.

For the secretary, the current time has all the 
conditions to generate great business and this is 
what she believes she has shown to Canadians. “The 
feedback we got was that they are looking at Brazil 
with great interest in the current context of a robust 
portfolio of diversified infrastructure investments and 
an interesting rate of return,” she says. In this exclusive 
interview, she explains the reasons for her belief and 
how she hopes to establish a long, productive and 
learning relationship between the two countries.

You participated in a US-Canada roadshow,  
why the choice of these destinations?

We had a list of major investors in New York and 
Toronto, from investment banks, funds, insurance 
companies, consultants to law firms that support 
them. We mapped out the ones we would be 
interested in meeting and who also wanted to talk to 
us about Brazil’s PPI, so we initially chose these two 
destinations. In Toronto, especially, we went in search 

PPI SECRETARY REVEALS 
HOW BRAZIL WAS 
STRUCTURED TO RECEIVE 
CANADIAN INVESTMENTS 
IN ITS INFRASTRUCTURE

SECRETÁRIA DO PPI 
REVELA COMO O 

BRASIL SE PREPAROU 
PARA RECEBER 

INVESTIMENTOS EM 
INFRAESTRUTURA
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ENTREVISTA interview

PPI e, por isso, houve a escolha inicial desses dois desti-
nos. Em Toronto, fomos em busca dos fundos de pensão 
que são investidores muito interessados em ativos de 
longo prazo em infraestrutura. 

Como foi a receptividade  
canadense ao programa brasileiro?    

A viagem a Toronto foi muito produtiva. Tivemos a 
oportunidade de sentar com investidores de diferentes 
perfis. A agenda foi, sobretudo, na Ontario Investment 
Agency. Fizemos a apresentação da carteira do PPI e 
abrimos para algumas reuniões bilaterais. Uma das mais 
relevantes foi sobre mineração, pois há interesse cana-
dense no setor. Estamos estruturando quatro áreas, com 
leilões previstos para 2020. Tivemos retorno de aspec-
tos considerados relevantes, detalhamos os estudos so-
bre as áreas e tiramos dúvidas sobre os mecanismos do 
leilão. Os canadenses se mostraram interessados, e nós 
deixamos claro que a retomada dessa agenda envolve 
também um processo de aprendizagem. 

Em que áreas da carteira atual a sra.  
acredita que possa haver mais interesse 
para investimentos canadenses?

Há muito interesse nas áreas de mineração, óleo e 
gás, energia, ferrovias, rodovias. Discutimos ainda sobre 
o saneamento básico, principalmente com os fundos de 
pensão, sobre mobilidade urbana e iluminação pública. A 
diversificação da carteira se mostrou um ponto positivo. 
Os canadenses buscam investimentos de grande porte, 
projetos que tenham escala e continuidade, como é o 
caso da nossa carteira de infraestrutura. Os investidores 
canadenses buscam projetos que primem por critérios 
ESG (environment-social-governance). Para serem conside-
rados para o envolvimento dos fundos de pensão, de-
vem incorporar estes aspectos para a melhoria de vida 
das comunidades.

A viagem incluiu uma visita ao Conselho 
Canadense de Parcerias Público-Privadas. 
acredita que haja sinergia entre os modelos 
canadense e brasileiro?  A experiência canadense 
pode contribuir para o desenvolvimento do 
Brasil nessa área?

Tivemos um encontro com o Conselho de PPPs ca-
nadense e foi bastante inspirador pela quantidade de 
projetos que já fizeram e as áreas que atuam. Acho que 
a principal diferença entre o modelo brasileiro e o cana-

of pension funds that are investors who are very 
interested in long-term infrastructure assets. 

How was the Canadian receptivity  
to the Brazilian program?    

The trip to Toronto was very productive. We had 
the opportunity at the Brazilian Consulate to sit with 
several investors of different profiles. The agenda 
was mostly at the Ontario Investment Agency. We 
presented the PPI portfolio and opened for some 
bilateral meetings. One of the most relevant was 
about mining, as there is much interest from the 
Canadian investor in this sector. We are structuring 
four areas with auctions scheduled for 2020. We 
had feedback for relevant aspects, we detailed the 
studies about the areas and answered questions 
about the auction mechanisms. Canadians have 
shown interest and we made it clear that resuming 
this agenda also involves a whole learning process.

In which areas of the current Brazilian portfolio 
do you believe there may be more interest for 
Canadian investments?

There is a lot of interest in the areas of mining, 
oil and gas, energy, railway and highways. We still 
discussed a lot about sanitation, especially with pension 
funds, about urban mobility and street lighting. Portfolio 
diversification proved to be a plus point. Canadians 
are looking for large investments. They are looking for 
projects that have scale and continuity, such as our 
infrastructure portfolio. Canadian investors are looking 
for projects that excel at ESG (environment-social-
governance) criteria. To be considered for pension fund 
involvement, they must incorporate these aspects for 
the betterment of communities’ lives.

The trip included a visit to the Canadian Council 
for Public-Private Partnerships. Do you believe 
there is synergy between the Canadian and 
Brazilian models? Can the Canadian experience 
contribute to Brazil’s development in this area?

For sure. We had a meeting with the Canadian 
Council for PPP and it was very inspiring for the 
amount of projects they have done and the areas 
in which they operate. I think the main difference 
between the Brazilian and the Canadian model is the 
challenge we have here with subnational entities – to 
structure the counterparts and guarantees of PPPs. 
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dense é o desafio que temos aqui com os entes subna-
cionais – de estruturar as contrapartidas e as garantias 
das PPPs. Estamos buscando, até com a oportunidade da 
revisão do Marco Legal das PPPs, trazer algo nesse senti-
do para tornar mais crível o pagamento da contrapartida 
ao longo de todos os anos da PPP, com garantias para o 
processo. O Canadá tem uma experiência enorme em 
como garantir a qualidade do serviço prestado nessas 
PPPs. Podemos aproveitar essa experiência para estrutu-
rar PPPs no Brasil que foquem nessa qualidade e tragam 
instrumentos de verificação dela com muita transpa-
rência. Todos os projetos canadenses estão disponíveis 
on-line, onde se pode verificar as obrigações contratuais, 
como está o adimplemento delas pelo privado. É um 
exemplo de transparência e de participação social que 
nós devemos e queremos replicar.

Qual é a previsão de arrecadação  
com a carteira total atual do PPI?

Este ano o PPI já realizou 29 leilões, que implicam 
investimentos previstos ao longo dos anos na ordem de 
R$ 11 bilhões e quase R$ 6 bilhões de outorgas pagas ao 
governo em função da exploração desses ativos. Ainda 
temos leilões previstos para este ano, muitos deles com 
valores elevados, como é o caso dos excedentes da ces-
são onerosa, que prevê bônus de R$ 106 bilhões. Então, 
realmente temos grandes perspectivas de investimentos 
e de arrecadação por conta da carteira do PPI. 

Quanto investimento deve ir para  
a agenda social nos próximos anos? 

A agenda de infraestrutura social, por ser mais recente 

We are seeking, even on the occasion of the revision 
of the PPP Legal Framework, to bring something along 
these lines to make the payment of the counterparty 
more credible throughout the PPP years, with 
guarantees for the process. Canada has tremendous 
experience in how to ensure the quality of service 
provided in these PPPs. We can take advantage 
of this experience to structure PPPs in Brazil that 
also focus on this quality and bring verification tools 
with great transparency. All Canadian projects 
are available on the website, where you can check 
contractual obligations, their compliance status. It is 
an example of transparency and social participation 
which we must and want to replicate.

What is the forecast revenue collection  
with the current total portfolio of PPI?

This year, the PPI has already held 29 auctions, 
which imply planned investments over the years 
around R$ 11 billion and nearly R$ 6 billion of grants 
paid to the government due to the exploitation of 
these assets. We still have in our portfolio several 
auctions planned for this year, many of them with 
high values, as is the case of the surplus of the 
onerous assignment that foresees bonuses of around 
R$ 106 billion. So really we have great prospects for 
investment and revenue from the PPI portfolio. 

How much investment should  
go to the social agenda in the coming years?

The social infrastructure agenda, being more recent 
and involving states and municipalities, does not have 

THE CANADIAN 
EXPERIENCE IN 
PPPS CAN BE AN 
INSPIRATION FOR US

A EXPERIÊNCIA 
CANADENSE EM 

PPPS PODE SERVIR DE 
INSPIRAÇÃO PARA NÓS
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ENTREVISTA interview

e envolver estados e municípios, não tem números exatos 
do potencial de investimento. No saneamento básico, por 
exemplo, estudos para universalizar os serviços no Brasil 
apontam a necessidade de investimentos de R$ 700 bi-
lhões, são valores elevados. No caso das creches, ainda não 
conseguimos precificar, até porque há muitas obras parali-
sadas e é um projeto que vai além da conclusão das obras já 
existentes, e que pode depois somar outras creches.  

Uma das questões fundamentais é a necessidade 
de segurança nos contratos, com transparência 
e previsibilidade das regras. O que o governo 
brasileiro tem feito para garantir isso?   

Isso foi um ponto importante discutido com os in-
vestidores no Canadá. Foi aprovado, recentemente, o 
decreto de relicitação para fazer frente a este problema. 
O governo não irá renegociar os termos do contrato, 
mas estará disposto a aceitar a devolução de ativos com-
prometidos financeiramente para relicitá-los à iniciativa 
privada. Os contratos de concessões e privatizações que 
foram feitas na década de 1990 até hoje são respeitados. 
Um contrato que respeita a legislação brasileira vira lei 
entre as partes e, por isso, os investidores podem confiar 
no que estão assinando.  

Por que este é um bom momento  
para investir no Brasil?

Primeiro que, no Brasil, talvez a agenda de privatiza-
ções, concessões e parcerias nunca tenha sido priorizada 
no nível que está sendo hoje. O carro-chefe do governo 
para retomar investimento e o crescimento da economia 
é mediante parceria com a iniciativa privada. Soma-se a 
isso o momento fiscal muito difícil, que torna mais pre-
mentes os investimentos privados. O Brasil, por estar 
estruturando uma carteira com previsibilidade, por ter o 
tamanho que tem e a quantidade de ativos para ofertar, 
faz com que o investidor tenha mais apetite por entrar 
no mercado e investir não só em um ativo, mas ter pers-
pectiva de continuidade em outros. O contexto mundial 
ainda nos favorece: temos um excesso de liquidez, as ta-
xas de juros e de retorno bem baixas. Ou seja, o investi-
dor está buscando oportunidade de taxas mais atrativas 
e o País estrutura projetos de infraestrutura assim. Taxas 
não reguladas, que são referenciais e que permitem que 
investidores consigam superar as taxas de retorno refe-
renciais que são tidas pelo governo brasileiro durante os 
estudos de estruturação dos projetos. Tudo isso é bem 
relevante em relação à nossa atratividade. ■

exact numbers of investment potential, but only in 
basic sanitation. For example, when we talk about 
studies to seek universal services in Brazil, we talk 
about something around R$ 700 billion in investment 
needs. We know these are high values. In the case of 
day care centers we have not been able to price them 
yet, because we have many works paralyzed and it is 
a project that goes beyond the completion of existing 
works, and can afterwords add other day care centers.

One of the key issues is the need for contract 
security, transparency and predictability of the 
rules. What has the Brazilian government been 
doing to guarantee this?

This was an important point that we discussed 
with investors in Canada. The new bid decree was 
recently approved to deal with this problem. The 
government will not renegotiate the terms of the 
contract, but will be willing to accept the return of 
financially committed assets to bid them again to 
private enterprise. The concessions and privatizations 
made in the 1990s which even today have their 
contracts respected. A contract that complies with 
Brazilian law becomes law between the parties, so 
investors can be confident in what they are signing. 

Why is this a good time to invest in Brazil?
Firstly, in Brazil, perhaps the privatization, 

concessions and partnerships agenda has never 
been prioritized at the level it is today. The great 
government flagship for resuming investment and 
economic growth is through partnership with private 
enterprise. Added to this is the very difficult fiscal 
moment, which makes private investments. Brazil, 
because it is structuring a predictable portfolio, 
because it has this size and quantity of assets to 
offer, makes the investor more hungry to enter the 
market and invest not only in an asset, but also 
with the prospect of continuity in others. The global 
context still favors Brazil today: we have excess 
liquidity, very low interest and return rates. In other 
words, the investor is looking for more attractive rates 
and Brazil structures infrastructure projects like this. 
Unregulated, benchmarking rates that are references 
and allow investors to exceed the benchmark rates 
of return that are taken by the Brazilian government 
during project structuring studies. All this is very 
relevant in relation to our attractiveness. ■



Publicação trimestral desenvolvida pela equipe de Inteligência Comercial e Marketing da CCBC.

QUICK
TRADEFACTS
Trade entre Brasil e Canadá, com informações rápidas!

Agora com
análises inéditas! 

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

Feira do Empreendedor
2019 Entrepreneur’s Fair

A equipe da CCBC esteve na Feira do Empreendedor, or-
ganizada pelo Sebrae-SP, em outubro. Além do atendimen-
to com seu estande no evento, a entidade foi representada 
pelo diretor de relações institucionais, Paulo de Castro Reis. 
Ele aproveitou para apresentar as oportunidades de negócios 
no Canadá, além de explicar como a CCBC atua no apoio a 
empresas brasileiras que queiram empreender e precisam de 
auxílio para internacionalização da marca e de suas operações.
The CCBC team attended the Entrepreneur Fair, organized by 
Sebrae-SP, in October. In addition to the booth at the event, the 
entity was represented by the director of institutional relations, 
Paulo de Castro Reis. The director took the opportunity to present 
business opportunities in Canada, and explained how the CCBC 
supports Brazilian companies that want to develop and need help 
in the internationalization process of ther brand and operations.

videos with successful cases that were 
developed by the entity. Each produc-
tion covers a niche market and presents 
the various business opportunities be-
tween Brazil and Canada. The videos 
present questions about how to export 
fruits and coffee, among other Brazil-
ian products, to the North American 
country, and explain the procedures 
for opening companies in Canadian 
territory and the potential to foster 
and develop pro-
jects on Brazilian 
soil. Access the QR 
Code and watch 
the videos. 

Direito tributário
Hot topics in Tax Law

A exclusão do ICMS (imposto brasi-
leiro sobre produtos e serviços) da 
base de cálculo do PIS e da Cofins 
e os efeitos dessa medida na carga 
tributária das empresas no Brasil fo-
ram discutidos no evento Hot Topics 
em Direito Tributário, realizado pela 
CAJ (Comissão de Assuntos Jurídi-
cos) da CCBC. A comissão reuniu 
em novembro, na sede da entida-
de, os tributaristas Sofia Monteiro, 
Carlos Alberto Iacia, Giácomo Paro, 
Eduardo Lagrotta, Mariana de Vito, 
Pedro Guilherme Accorsi Lunardelli 
e Daniel Leite para discutir o tema. 
The exclusion of the ICMS (Brazilian 
tax on products and services) from 
the PIS and Cofins tax base and the 
effects of this measure on the tax bu-
rden of companies in Brazil were dis-
cussed at the Hot topics in Tax Law 
event, held by the CAJ (Legal Issues 
Committee) of the CCBC. The com-
mittee brought together in November, 
at the entity’s headquarters, the tax 
lawyers Sofia Monteiro, Carlos Alber-
to Iacia, Giácomo Paro, Eduardo Lag-
rotta, Mariana de Vito, Pedro Guilher-
me Accorsi Lunardelli and Daniel Leite. 

Nova embaixadora 
canadense 
New Canadian 
Ambassador

Em setembro uma celebração es-
pecial na CCBC deu as boas-vindas 
à nova embaixadora canadense no 
Brasil, Jennifer May. May substitui 
Riccardo Savone como chefe das 
missões diplomáticas do governo 
canadense no Brasil. 
In September a special celebration at the 
CCBC marked the welcome of the new 
Canadian ambassador to Brazil, diplo-
mat Jennifer May. May replaces Riccardo 
Savone as head of Canadian government 
diplomatic missions in Brazil.

Cases CCBC
CCBC Stories

A CCBC lançou em outubro uma série 
de vídeos com cases de sucesso desen-
volvidos pela entidade. Cada produção 
abrange um nicho de mercado e mos-
tra as oportunidades de negócios entre 
Brasil e Canadá. Os vídeos apresentam 
questões sobre como exportar frutas e 
café, entre outros produtos brasileiros, 
para o país norte-americano, e expli-
cam os procedimentos para aberturas 
de empresas em território canadense e 
o potencial para fomentar e desenvol-
ver projetos em solo brasileiro. Acesse 
o QR code e assista aos vídeos.  
CCBC released in October a series of Fo
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CCBCEMAÇÃO
CCBC IN ACTION

Curitiba em Québec
Curitiba in Québec

A exposição Olhares Cruzados Curitiba-Cidade de Québec, 
em cartaz na Place Jean Beliveau (QC Canadá) de 10 de setem-
bro ao dia 10 de outubro, foi inaugurada com uma grande 
festa brasileira. Fazendo um contraponto com fotografias das 
duas cidades, a exposição apresentou uma leitura contem-
porânea dos espaços urbanos num surpreendente diálogo 
intercultural.  Na foto, da esquerda para a direita: o Côn-
sul-Geral, Embaixador Rubens Gama, o Sr. Régis Labeaume, 
prefeito de Ville de Québec, o Dr. Paulo Perrotti, Presidente 
da CCBC, o fotógrafo brasileiro Antonio Wolff, o fotógrafo 
canadense Renaud Philippe e o Sr. Éric Marquis, do Ministério 
de Relações Internacionais e da francofonia. O livro digital 
desta edição, pode ser visto no QR Code. 
The Exchanging Glances Curitiba-Quebec City exhibition, on dis-
play at Place Jean Beliveau (QC Canada) from September 10 to 
October 10, was inaugurated with a large Brazilian party. Making 
a counterpoint with photographs of the two cities, the exhibition 
showed a contemporary perspective of urban spaces in a surpris-
ing intercultural dialogue. Pictured from left to right: Consul Gen-
eral, Ambassador Rubens Gama, Mr. Régis Labeaume, Mayor of 
Quebec City, Mr. Paulo Perrotti, CCBC 
President, Brazilian photographer An-
tonio Wolff, Canadian photographer 
Renaud Philippe and Mr. Éric Marquis 
of the Ministry of International Rela-
tions and Francophonie. The digital 
book of this edition, as the previous 
ones, can be seen at the QR Code.
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Regulamentação 
da cannabis
Cannabis Market 

Regulation
Em diversas partes do mundo se vê 
discussões acerca das potencialidades 
do mercado de Cannabis. Desde 2018, 
o Canadá, por exemplo, permite o uso 
recreativo para adultos, bem como 
autoriza a produção e comercialização 
de medicamentos à base da substân-
cia. No Brasil, as discussões ainda são 
iniciais, porém há debates acerca do 
uso para fins medicinais. Na nona edi-
ção do encontro Direito Comparado 
Brasil-Canadá, os advogados Affonso 
Barros da Cunha e Marcos Eduardo 
Lagrotta Pregnolato, do escritório Ta-
varis Novis, e Sandra Gogal, do Miller 
Thomson, explicaram a situação regu-
latória sobre o tema no País e no Ca-
nadá, além de analisarem as perspecti-
vas de mercado nas duas nações.  
In many parts of the world there are dis-
cussions about the potential of the can-
nabis market. Since 2018, Canada, for 
example, has allowed recreational use 
for adults, as well as authorized the pro-
duction and marketing of cannabis-based 
medicines. In Brazil, on the other hand, 
the discussions are still initial, but there 
are already more substantiated debates 
about the use for medicinal purposes. 
At the 9th edition of the Brazil-Canada 
Comparative Law meeting, lawyers Af-
fonso Barros da Cunha and Marcos Ed-
uardo Lagrotta Pregnolato, from Tavaris 
Novis law firm, and Sandra Gogal, from 
Miller Thomson, explained the regulatory 
situation of cannabis in the country and 
Canada, in addition to analyzing market 
prospects and future in both nations. 

Novos negócios
New business

Oportunidades de negócios no Brasil 
para empresas do Quebec: esse foi 
o tema do seminário realizado em 
outubro no espaço da CCBC em 
Montréal. O evento, que teve o apoio 
do Consulado Geral brasileiro, contou 
com a participação do cônsul-geral na 
província, Emb. Rubens Gama, e do 
ex-cônsul-geral do Canadá em São 
Paulo, Stéphane Larue, entre outros 
convidados e palestrantes. Na ocasião 
foram apresentadas oportunidades 
específicas do mercado brasileiro para 
as empresas exportadoras e agências 
e instituições de apoio da região do 
Québec, para o fortalecimento de 
negócios entre a província e o Brasil.
Business opportunities in Brazil for 
Quebec companies: this was the theme 
of the seminar held in October at the 
CCBC room in Montreal.  The event, that 
was supported by the Brazilian Consul-
ate General in Montréal, was attended 
by the Consul General in that province, 
Amb. Rubens Gama and the former 
Canadian Consul General in São Paulo, 
Stéphane Larue, among other guests and 
speakers. At the time, specific Brazilian 
Market opportunities were presented to 
the exporters and supporting agencies 
and institutions from Quebec, to pro-
mote the increase of business between 
the province and Brazil.
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CCBCEMAÇÃO
CCBC IN ACTION

Compliance 
bancário

Banking Compliance
A Comissão de Assuntos Jurídicos 
da CCBC realizou em setem-
bro o evento “Novo compliance 
bancário: surgimento de regtechs 
e perspectivas do setor”, no 
auditório da entidade. A pro-
gramação contou com painéis 
que analisaram a crise f inanceira 
de 2008 e compliance bancário, 
e a nova realidade do setor, que 
inclui a concorrência das f intechs 
e a transformação de um rel-
acionamento competitivo em um 
modelo de maior cooperação. A 
organização dos painéis f icou por 
conta de Alberto Murray, do es-
critório Murray Advogados, e co-
ordenador da comissão. 
In September, the CCBC Legal Af-
fairs Committee held the “New 
Banking Compliance: Emergence 
of Regtechs and Industry Perspec-
tives” event in the entity’s audi-
torium. The program featured 
panels that analyzed the 2008 
f inancial crisis and new bank-
ing compliance, and the reality 
of the sector, in which banks now 
have f intech competition and the  
transformation of a competitive 
relationship in a more cooperative 
model. The panels were organized 
by Alberto Murray, from the Mur-
ray Advogados law f irm, and co-
ordinator of the Commission.
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Ecossistema  
de Inovação  
no Canadá

Innovation Ecosystem 
in Canada

O painel sobre o “Ecossistema de 
Inovação no Canadá e oportunida-
des para os empreendedores bra-
sileiros” no Web Connection São 
Paulo 2019 - Conferência de Tecno-
logia da Indústria 4.0, contou com 
a participação de Carine Berteli 
Cardoso, coordenadora da Comis-
são de Tecnologia da CCBC, Paulo 
Perrotti, Presidente da CCBC, Ma-
rie-Hélène Béland vice-cônsul do 
Canadá responsável por Ciência, 
Tecnologia e Inovações e Paulo de 
Castro Reis, diretor de relações ins-
titucionais da CCBC.  
The panel on the “Innovation Eco-
system in Canada and opportunities 
for Brazilian entrepreneurs” at the 
Web Connection São Paulo 2019 - 
4.0 Industry Technology Conference, 
was attended by Carine Berteli Car-
doso, CCBC Technology Commission 
coordinator, Paulo Perrotti, Presi-
dent CCBC, Marie-Hélène Béland 
Vice-Consul of Canada responsible for 
Science, Technology and Innovations 
and Paulo de Castro Reis, Director of 
Institutional Relations at CCBC.

Arbitragem no Brasil
Arbitration in Brazil

CCBC realizou um evento em Montreal, em parceria com o 
CAM-CCBC, sobre Arbitragem Comercial. Carlos Alberto 
Carmona apresentou um panorama sobre a evolução e as 
oportunidades relacionadas à arbitragem no Brasil e Carlos 
Forbes compartilhou experiências sobre as boas práticas 
do CAM-CCBC. O evento contou ainda com a presença 
da juíza e arbitra canadense Louise Otis, de Rubens Gama, 
cônsul-geral do Brasil em Montreal, e de Paulo Perrotti, 
presidente da CCBC. 
CCBC hosted an event in Montreal, in partnership with CAM-
CCBC, about Commercial Arbitration. Carlos Alberto Carmona 
gave an overview about the evolution and opportunities regard-
ing Arbitration in Brazil and Carlos Forbes shared experiences 
about the CAM-CCBC best practices. The event also counted 
with the participation of the Canadian Judge and Arbitrator Lou-
ise Otis, the Consul-General of Brazil in Montreal, Ambassador 
Rubens Gama and the President of CCBC, Paulo Perrotti.
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NOTASRÁPIDAS
SHORT NOTES

Capacitação  
de professores

Teacher training
A Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) divulgou em outubro lista 
de capacitações oferecidas a docen-
tes de todo o Brasil em instituições 
no exterior. Os interessados em 
fazer capacitação no Canadá po-
dem se inscrever no Programa de 
Desenvolvimento Profissional de 
Professores da educação básica no 
Canadá, resultado de uma coopera-
ção internacional entre a entidade 
brasileira e o Colleges and Institutes 
Canada. Com duração de oito se-
manas, o programa é dividido em 
duas partes: na primeira, os profes-
sores aprendem inglês; na segunda, 
aprendem sobre gestão de sala de 
aula e como desenvolver práticas 
de ensino mais adequadas às carac-
terísticas do aluno. Em junho deste 
ano cem professores da educação 
básica participaram do programa.
Capes (Higher Education Personnel 
Improvement Coordination) released 
in October a list of training offered 
to teachers from all over Brazil in 
institutions abroad. Those interested 
in training in Canada can apply for 
the Professional Development Pro-
gram for Primary Education Teach-
ers in Canada, which is the result of 
international cooperation between 
the Brazilian entity and the Colleges 
and Institutes Canada. Lasting eight 
weeks, the program is divided into 
two parts: in the f irst the teachers 
learn English; In the second, they 
learn about classroom management 
and how to develop teaching prac-
tices that best suit the student’s 
characteristics. In June this year 100 
teachers of basic education partici-
pated in the program.

Combate  
a resíduos 
plásticos

Fighting plastic waste
A multinacional SC Johnson, fabri-
cante de produtos para consumo 
doméstico, e a canadense Plastic 
Bank anunciaram uma parceria glo-
bal para incentivar a coleta e a re-
ciclagem de material plástico. Com 
duração de três anos, a iniciativa 
prevê a criação de uma infraestru-
tura de reciclagem em larga escala 
em cinco países, e o Brasil é um de-
les. A Plastic Bank planeja recolher 
30 mil toneladas de resíduos plásti-
cos ao longo de todo o projeto, os 
quais serão utilizados para embala-
gens composta por Social Plastic®. 
Os moradores das comunidades 
podem trocar o plástico recolhido 
por tokens digitais. Utilizando tec-
nologia blockchain, eles podem tro-
car os tokens por acesso a artigos 
de primeira necessidade, assistência 
à saúde, despesas escolares, dinhei-
ro e outros bens e serviços.
The multinational SC Johnson, manu-
facturers of household products, and 
Canadian Plastic Bank announced a 
global partnership to encourage the 
collection and recycling of plastic 
material. The three-year initiative 
foresees the creation of a large-
scale recycling infrastructure in f ive 
countries, and Brazil is one of them. 
Plastic Bank plans to collect 30,000 
tons of plastic waste throughout the 
project, which will be used for So-
cial Plastic® packaging. Community 
residents can exchange the collected 
plastic for digital tokens. Using block-
chain technology, they can exchange 
tokens for access to essential items, 
health care, school expenses, money, 
and other goods and services. Fo
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Derretimento no  
ártico canadense

Melting in the Canadian Arctic

Uma expedição descobriu que o permafrost (tipo de solo com-
posto por terra e rocha congeladas) em postos avançados no 
ártico canadense está descongelando 70 anos antes do previs-
to. Uma equipe da Universidade do Alasca Fairbanks alegou 
estar impressionada com a velocidade com que uma sucessão 
de verões muito quentes desestabilizou as camadas mais ex-
ternas de gigantescos blocos subterrâneos congelados há milê-
nios. “O que vimos foi incrível. É uma indicação de que o clima 
é mais quente agora do que em qualquer outro período nos 
últimos 5.000 anos ou mais”, disse Vladimir E. Romanovsky, 
professor da universidade à Agência Reuters. 
One expedition found that permafrost – a type of soil made of 
frozen earth and rock – at outposts in the Canadian Arctic is thaw-
ing 70 years earlier than expected. A team from the University of 
Alaska Fairbanks claimed to be impressed by the speed with which 
a succession of very hot summers destabilized the outermost layers 
of gigantic underground blocks frozen for millennia. “What we saw 
was amazing. It’s an indication that the weather is warmer now 
than at any other time in the last 5,000 years or so”, Vladimir E. 
Romanovsky, professor of the university, told Reuters.
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por Estela Cangerana

PARTICIPAÇÃO CANADENSE NA SP TECH WEEK DOBRA DE TAMANHO 
E PROMETE GRANDES OPORTUNIDADES A STARTUPS BRASILEIRAS

TECNOLOGIA
NAS ALTURAS
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TECHNOLOGY 
ON THE HEIGHTSA inovação e a cria-

tividade invadirão 
um dos edifícios 
mais tradicionais 
da capital paulista, 
o histórico Edifício 

Martinelli, primeiro arranha-céu da ci-
dade. Será durante a segunda edição 
do São Paulo Elevator Pitch, competi-
ção que é um dos pontos altos da SP 
Tech Week, a mais importante sema-
na de tecnologia da América Latina 
e que contará, neste ano, com uma 
intensa participação canadense.

A disputa nos elevadores do 
Martinelli acontece no dia 24 de no-
vembro e envolverá empreendedo-
res de 40 startups pré-selecionadas 
que terão a oportunidade única de 
vender suas ideias de negócio du-
rante 55 segundos que separam a 

I
nnovation and creativity will invade one of 
the most traditional buildings in the state 
capital, the historic Martinelli Building, the 
city’s first skyscraper. It will be during the 
second edition of the São Paulo Elevator 

Pitch, a competition that is one of the highlights 
of SP Tech Week, the most important 
technology week in Latin America, which this 
year will feature intense Canadian participation.

The Martinelli elevator contest will take 
place on November 24th and will involve 

entrepreneurs from 40 selected startups who will have the unique opportunity 
to sell their business ideas during the 55 seconds separating the ground floor to 
the 30th floor. They will be evaluated by a jury of experts, investors, mentors, 
national and international incubator and accelerator executives. The top 3 
proposals will win an immersion program in Canada.

CANADIAN 
PARTICIPATION 
IN SP TECH 
WEEK DOUBLES 
IN SIZE AND 
PROMISES BIG 
OPPORTUNITIES 
FOR BRAZILIAN 
STARTUPS
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subida do térreo ao 30º andar. Eles serão avaliados por um júri formado por especialistas, 
investidores, mentores, executivos de aceleradoras e incubadoras nacionais e internacionais. 
As três melhores propostas ganharão um programa de imersão no Canadá.

Neste ano, os destinos canadenses serão os centros de inovação e aceleração Katapult, 
District 3 e Zú, todas de Montreal (leia o box). O Elevator Pitch, que teve mais de cem startups 
inscritas na edição do ano passado, é organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
(CCBC), em parceria com Prefeitura de São Paulo, SP Negócios e SP Tech Week.

Enquanto aguardam a vez de se apresentar ou o resultado da disputa pelas vagas no Canadá, as 
startups terão a oportunidade de par-
ticipar de sessões de mentoria, fazer 
networking ou simplesmente relaxar 
curtindo a vista em 360º graus num 
dos mirantes mais bonitos da capital 
paulista: o Edifício Martinelli. 

Inaugurado em 1929 e finalizado 
em 1934, o edifício possui uma loca-
lização privilegiada, no triângulo for-
mado pelas ruas São Bento, Líbero 
Badaró e avenida São João. Do alto, 
é possível admirar vários pontos 
turísticos paulistanos, como o Vale 
do Anhangabaú e a Catedral da Sé, 
entre outros.

This year, the Canadian destinations will be the Katapult, District 3 and Zú 
Innovation and Acceleration Centers, all from Montreal (Quebec) (read the box). 
the Elevator Pitch, which had more than 100 startups registered in last year’s 
edition, is organized by the Chamber of Commerce Brazil-Canada (CCBC), in 
partnership with the São Paulo City Hall, SP Negócios and SP Tech Week.

While waiting for their turn to perform or awaiting the outcome of the 
Canadian contest, startups will have the opportunity to network, attend 
mentoring sessions or simply relax enjoying the 360-degree view of one of São 
Paulo’s most beautiful places: The Martinelli Building.

Inaugurated in 1929 and completed in 1934, the building has a privileged 
location, in the triangle formed by the São Bento, Líbero Badaró streets and 
São João Avenue. From the top, you can admire several São Paulo tourist 
attractions, such as the Anhangabaú Valley and the Sé Cathedral, among others.

A disputa nos elevadores do Martinelli acontece no dia 24 de novembro e envolverá empreendedores de 40 startups. 
The Martinelli elevator contest will take place on November 24th and will involve entrepreneurs from 40 startup
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Os candidatos serão avaliados por um júri formado por especialistas, investidores, mentores, executivos de aceleradoras e incubadoras nacionais e 
internacionais. Candidates will be evaluated by a jury of experts, investors, mentors, accelerator and national and international incubator executives

CASA CANADÁ
Nos quatro dias seguintes à competição, a participação canadense na SP Tech Week continua 

na Casa Canadá, espaço que abrigará uma programação extensa de palestras e workshops sobre 
temas variados relacionados a inovação e tecnologia. Na pauta, debates de tendências e possibili-
dades para fintechs, edtechs, inteligên-
cia artificial, análise de dados, auto-
mação de compliance, smart contracts, 
participação feminina na tecnologia, 
internacionalização de startups, histó-
rias de quem já trilhou esse caminho, 
o ecossistema canadense de inova-
ção, legislação e incentivos.

“Queremos estimular as startups 
brasileiras, mostrando os possíveis 
caminhos e as oportunidades de 
crescimento que elas poderão ter 
com a internacionalização a par-
tir do Canadá”, afirma o diretor de 

CANADA HOUSE
During the four days following the competition, the Canadian participation 

in SP Tech Week continues at the Canada House, which will host an extensive 
program of lectures and workshops on a variety of innovation and technology 
related topics. On the agenda, debates on trends and possibilities for fintechs, 
edtechs, artificial intelligence, data analytics, compliance automation, smart 
contracts, female participation in technology, internationalization of startups, 
stories of those who have already walked this path, the Canadian innovation 
ecosystem, legislation and incentives.

“We want to stimulate Brazilian startups by showing possible paths and 
growth opportunities they may have for internationalization from Canada,” says 

O PROJETO DA CASA CANADÁ DEU TÃO CERTO QUE 
NESTE ANO A PROGRAMAÇÃO DOBROU DE TAMANHO
THE CASA CANADA PROJECT WENT SO WELL THAT 
THIS YEAR THE PROGRAMMING DOUBLED IN SIZE
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Relações Institucionais da CCBC, Paulo de Castro Reis. Em 2018, o projeto 
da Casa Canadá deu tão certo que neste ano a programação dobrou de ta-
manho. O evento, que é aberto e gratuito, acontece no auditório da CCBC, 
com o apoio do Consulado-Geral do Canadá em São Paulo.

Para fechar a participação canadense na SP Tech Week, a CCBC par-
ticipará do en-
contro de em-

preendedores Case, que acontece 
no Transamérica Expo nos dias 28 
e 29 de novembro. O evento é di-
vidido em quatro frentes de conte-
údo: hacker (arena sobre novas tec-
nologias), hipster (sobre o universo 
do design), hustler (vendas) e hyper 
(marketing e growth hacking). Confi-
ra a programação completa da Casa 
Canadá acessando o QR code. ■

CCBC’s Director of Institutional Relations, Paulo de Castro Reis. In 2018, the 
Casa Canada project went so well that this year the programming doubled in 
size. The event, which is open and free, takes place at the CCBC auditorium, 
with the support of the Canadian Consulate General in São Paulo.

To close the Canadian participation in SP Tech Week, CCBC will participate in 
the Case Entrepreneurs Meeting, which will take place at Transamérica Expo on 
November 28 and 29. The event is divided into four content areas: hacker (new 
technology arena), hipster (design universe), hustler (sales) and hyper (marketing and 
growth hacking). Check out Canada House full schedule by accessing the QR Code. ■

DESTINO CANADÁ DESTINATION CANADA
Centros de inovação que receberão os vencedores do São Paulo Elevator Pitch:  
Learn about the innovation centers that will host the winners of the São Paulo Elevator Pitch:

KATAPULT – MONTREAL (QUEBEC) 
O conceito da Katapult é o de um hub internacional de atração e acolhimento de novos empreendedores no ecossistema de inovação. 
Por meio de sua rede de especialistas e contatos, o hub ajuda a concretizar ideias, transformando-as em startups lucrativas. A 
proposta é trabalhar os negócios no estágio mais inicial, com orientação completa para talentos em campos de atuação inovadores, 
incluindo realidade virtual e aumentada e inteligência artif icial. Katapult’s concept is that of an international hub for attracting and 
welcoming new entrepreneurs into the innovation ecosystem. Through its network of experts and contacts, the hub helps structure 
ideas by turning them into profitable startups. The proposal is to work with businesses in their very early stages, with full orienta-
tion to talents in innovative fields, including Virtual and Augmented Reality and Artificial Intelligence.

DISTRICT 3 – MONTREAL (QUEBEC)
Dentro da Universidade de Concórdia, este é um centro de inovação diversif icado que reúne pesquisadores, academia, empresas e 
governo para formar uma rede de estímulo que abraça tecnologias emergentes. O espaço oferece acesso a uma interessante comuni-
dade inovadora e empreendedora, além de um espaço para desenvolvimento de negócios no coração de Montreal. Fundado em 2013, 
o centro já ajudou quase 500 startups, promoveu mais 300 eventos e workshops e reúne uma comunidade com 8,1 mil membros. 
Within Concordia University, it is a diverse innovation hub that brings together researchers, academia, business and government to 
form a stimulus network that embraces emerging technologies. The space offers access to an interesting innovative and entrepre-
neurial community, as well as a space for business development in the heart of Montreal. Founded in 2013, the center has helped 
nearly 500 startups, hosted over 300 events and workshops, and brought together a community of 8,100 members.

ZÚ – MONTREAL (QUEBEC)
Organização sem fins lucrativos idealizada por Guy Laliberté (fundador e CEO do Cirque du Soleil), a Zú (zoológico em irlandês) tem 
a missão de reunir, ajudar e promover a criatividade para desenvolver projetos inovadores de nível internacional. A proposta é abrigar 
uma comunidade de jovens talentos empreendedores que trabalham na criação de conteúdo e na tecnologia criativa no setor do entre-
tenimento. Zú procura oferecer condições para o surgimento de startups com vários programas como o de soluções de inteligência ar-
tif icial aplicada. A non-profit organization devised by Guy Laliberté (founder and CEO of Cirque du Soleil), Zú (Zoo in Irish) has the 
mission of bringing together, helping and promoting creativity to develop world-class innovative projects. The proposal is to house 
a community of young, entrepreneurial talent working in content creation and creative technology in the entertainment industry. 
From there, it offers conditions for the emergence of startups with various programs such as applied artificial intelligence solutions.
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Intercâmbio comercial, cultural e tecnológico.

COMISSÕES SETORIAIS

PODCASTS
SEMINÁRIOS

WORKSHOPS

INTERNACIONALIZAÇÃO

OPORTUNIDADES

MISSÕES COMERCIAIS

EXPORTAÇÃO
IMPORTAÇÃO

PROJETOS CULTURAIS

Entre em contato com a CCBC:

www.ccbc.org.br    |    comercial@ccbc.org.br

@ccbc.brca@ccbc_brca
CCBC - Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá

CCBC - Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá

http://www.ccbc.org.br


EM FOCO
IN FOCUS

 22

E
les estão por todos os lados e não percebemos, mas, apesar de invisíveis, res-
pondem por negócios que podem atingir cifras milionárias e ótimas possibilidades 
de intercâmbio. São os 
produtos que usam a 
nanotecnologia, uma das 
tendências atuais, com 
aplicações em diversas 
áreas e muitas oportu-
nidades nos setores de 
saúde, fármacos e cos-
méticos, entre outros.

Na última semana 
de setembro, uma comitiva de 12 
empresas canadenses com atuações 
distintas dentro do nanoestudo, or-
ganizada pelo Consulado-Geral do 
Canadá em São Paulo e pela organi-
zação setorial NanoCanada, esteve 
no Brasil para discutir parcerias de 

Estela Cangerana

BEYOND WHAT 
EYES CAN SEE

T
hey are everywhere and we 
don’t even notice. But, although 
invisible, they account for deals 
that can reach million dollar 
figures, with great possibilities 

for exchange. They are the products that use 
nanotechnology, one of the current trends, 
with applications in many areas and many 
opportunities in the health, pharmaceutical 
and cosmetic sectors, among others.

In the last week of September, a delegation of 12 Canadian companies, with 

NANOTECHNOLOGY 
RESEARCH OPENS 
UP OPPORTUNITIES 
FOR BINATIONAL 
PRODUCT 
DEVELOPMENT 
AND MARKET 
EXPANSION

PESQUISAS EM NANOTECNOLOGIA ABREM OPORTUNIDADES PARA 
CRIAÇÃO DE PRODUTOS BINACIONAIS E EXPANSÃO DE MERCADOS

ALÉM DO QUE OS 
OLHOS VEEM

EM FOCO
IN FOCUS
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desenvolvimento com empresas locais e exploração dos mercados dos dois países, além de 
abrir caminhos para trocas de experiências. O grupo participou do Nano Trade Show, em 
São Paulo, evento que aborda o futuro do setor em pesquisas, e soluções para aplicações 
desta tecnologia.

Entre os participantes estavam companhias como a Purileaf Brands Corporation, que pro-
cessa Cannabis em derivados concentrados que são utilizados em extratos de uso medicinal. 
A empresa investiu fortemente em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de infusão de 
Cannabis no tamanho de partículas dispersas em nanoescala, o que permite maior biodisponi-
bilidade e a aceleração do início da ação do medicamento. 

Outra canadense que esteve em 
São Paulo, a Ovensa, atua no está-
gio pré-clínico contra a resistência 
terapêutica inerente a doenças com-
plexas, como câncer e distúrbios do 
sistema nervoso central. Para isso, de-
senvolveu a plataforma Triozan, capaz 
de fornecer soluções personalizadas 
e de múltiplas combinações para tra-
tamentos específicos e apropriados a 
cada caso, como nanopartículas dire-
cionadas, conjugados de fármacos e 
matriz não covalente, entre outros.

As possibilidades de integração 
com os trabalhos feitos no Brasil são 
muitas. “Estou muito impressionado 
com a quantidade de nanotecnolo-
gia que encontramos no Brasil”, afir-
mou o presidente e CEO da Oven-
sa, Stéphane Gagné. 

different performances within the nano study, organized by the Consulate 
General of Canada in São Paulo and the NanoCanada sectoral organization, 
was in Brazil to discuss development partnerships with local companies and 
exploration of markets in both countries, and open the way for exchanges 
of experience. The group participated in the Nano Trade Show in São Paulo, 
an event that addresses the future of the sector in research, solutions to 
technology applications.

Participants included companies such as Purileaf Brands Corporation, which 
processes cannabis into concentrated derivatives that are used in medicinal 
extracts. The company has invested heavily in research and development of 
nanoscale dispersed particle size cannabis infusion technologies, which allows 
for greater bioavailability and acceleration of drug initiation.

Another Canadian who was in São Paulo, Ovensa, acts at the preclinical stage 
against the therapeutic resistance inherent to complex diseases such as cancer 
and central nervous system disorders. To this end, it developed the Triozan 
platform, capable of providing customized and multi-combination solutions 
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PESQUISA  
VERDE-AMARELA

De fato, o País tem atuado consistentemente na área, de acordo com o professor-doutor 
Valtencir Zucolotto, do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da Universidade de São Paulo 
(USP) e coordenador do Grupo de 
Nanomedicina e Nanotoxicologia 
(GNano). “Hoje, o Brasil consegue 
acompanhar os avanços globais de na-
nomedicina e tem duas grandes esco-
las na área, em farmácia (nanoformula-
ção) e na ciência dos materiais. As duas 
atuam juntas e fortemente”, disse.

Um dos trabalhos desenvolvidos 
sob sua orientação no GNano, por 
exemplo, criou nanocápsulas feitas 
com membranas de células cancero-
sas para transportar antitumorais e 
materiais fotoativos em escala nano-
métrica (da bilionésima parte do me-
tro) até o tumor. “A entrega é mais 
eficiente porque as membranas são 
constituídas do mesmo material das 
células-alvo. Em seguida, a irradiação 
com luz em comprimento de onda 
adequado promove o ataque quími-

for specific and case-specific treatments, such as targeted nanoparticles, drug 
conjugates and non-covalent matrix, among others.

The possibilities of integration with the work done in Brazil are many. “I am 
very impressed by how much nanotechnology we find in Brazil,” said Ovensa 
President and CEO Stéphane Gagné. 

GREEN AND YELLOW RESEARCH
In fact, the country has consistently acted in this area, according to 

Professor Valtencir Zucolotto, from the São Carlos Institute of Physics (IFSC) 
at the University of São Paulo (USP) and coordinator of the Nanomedicine 
and Nanotoxicology Group (GNano). “Today, Brazil can keep up with 
global advances in nanomedicine and has two major schools in the area, in 
pharmacy (nanoformulation) and materials science. The two act together and 
strongly”, he said.

One of the works under his guidance in GNano, for example, created 
nanocapsules made with cancer cell membranes to transport antitumor and 
photoactive materials at the nanometer scale (one billionth of a meter) to the 

AGRO TAMBÉM É NANO
Em um dos setores em que o Brasil mais se destaca, o agronegócio, as pesquisas com nanotecnologia estão em uma série inovações.  Várias delas 
foram apresentadas no Nano Trade Show, em São Paulo.  A Embrapa, por exemplo, levou produtos como a nanoemulsão de cera de carnaúba 
para revestimento de frutos e um novo fertilizante à base de hidrogel modif icado. 
Testes feitos com mamão, laranja, tangerina e tomate comprovaram que a nanoemulsão é ef iciente para preservar a qualidade dos alimentos por 
15 dias a mais, em média, que os revestimentos tradicionais, formando uma barreira contra a perda de umidade, troca de gases e ação microbiana. 
Isso signif ica maior durabilidade e oportunidades de comercialização para alimentos perecíveis como as frutas frescas.  A solução foi criada no 
conceito de inovação aberta em parceria com a empresa Tanquímica, que estima produzir e comercializar cerca de 360 toneladas ao ano do 
produto.  Já o novo fertilizante tem a capacidade de ir liberando nutrientes e água gradualmente na lavoura. 

AGRO IS ALSO NANO
In one of the sectors in which Brazil stands out, agribusiness, nanotechnology research is undergoing a series of innovations. 
Several of them were presented at the Nano Trade Show in São Paulo. Embrapa, for example, brought products such as 
carnauba wax nanoemulsion for fruit coating and a new modified hydrogel fertilizer.
Tests made with papaya, orange, mandarin and tomato have proven that nanoemulsion is effective in preserving food quality for 
15 days longer than traditional coatings, forming a barrier against moisture loss, gas exchange and microbial action. This means 
increased durability and marketing opportunities for perishable foods like fresh fruits. The solution was created in the concept 
of open innovation in partnership with the company Tanquímica, which estimates to produce and market about 360 tons of the 
product per year. The new fertilizer, in turn, has the ability to gradually release nutrients and water in the field.
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co e fototérmico contra as células de câncer”, explicou Zucolotto. 
As nanocápsulas carregam um extrato vegetal com efeito quimioterápico e um nanorod 

(nanobastão) de ouro que promove a hipertemia. Os dois componentes induzem a toxicidade 
às células dos tumores.

Os avanços em várias pesquisas vêm ganhando também impulsos governamentais. Em julho 
passado, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) reativou a 
Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia (IBN), programa estratégico para o incentivo do setor 
no País. O projeto contempla o apoio da rede do Sistema Nacional de Laboratórios de Nano-
tecnologias (SisNano), para aprimorar 
as infraestruturas e a disponibilidade 
dos 26 laboratórios integrantes para 
os setores acadêmico e empresarial, 
promovendo a interação e a trans-
ferência de conhecimento entre os 
dois meios. Além disso, a pasta criou 
um programa de certificação de na-
noprodutos, implementou redes de 
pesquisa e tem atuado em projetos 
de cooperação internacional.

No setor privado brasileiro, ga-
nha corpo ainda o desenvolvimento 
de medicamentos e cosméticos, em 
laboratórios como o Biolab – que 
tem um centro de pesquisas no 
Brasil e outro no Canadá – e empre-
sas como o grupo O Boticário.

tumor. “Delivery is more efficient because the membranes are made of the 
same material as the target cells. Then, irradiation with light at appropriate 
wavelengths promotes chemical and photothermal attack against cancer cells, 
”explained Zucolotto.

The nanocapsules carry a chemotherapeutic plant extract and a gold nanorod 
that promotes hyperthermia. Both components induce tumor cell toxicity.

Advances in various surveys have also gained government momentum. Last 
July, the Ministry of Science, Technology, Innovations and Communications 
(MCTIC) reactivated the Brazilian Nanotechnology Initiative (IBN), a strategic 
program for the encouragement of the sector in the country. The project 
includes the support of the National System of Nanotechnology Laboratories 
(SisNano), to improve the infrastructure and availability of 26 member 
laboratories for the academic and business sectors, promoting interaction and 
knowledge transfer between the two media.

There are many opportunities 
for nanotechnology companies 
in Brazil and Canada

Há muitas oportunidades para 
as empresas de nanotecnologia 

de Brasil e Canadá
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INTERCÂMBIO
Até a cooperação entre as instituições setoriais vem crescendo. Durante a missão canadense 

a São Paulo, a NanoCanada e a Associação Brasileira de Nanotecnologia (BrasilNano) assinaram 
um memorando de entendimentos com vistas a educação, networking com a união de elos das ca-
deias dos dois países, troca de expe-
riências e captação de recursos. “Há 
muitas oportunidades para as indús-
trias de nanotecnologia canadense e 
brasileira trabalharem juntas. Os dois 
países têm similaridades, são grandes 
mercados e possuem desafios co-
muns”, afirmou a diretora de Desen-
volvimento de Negócios da NanoCa-
nada, Janice Warketin. 

Segundo ela, acordos como esse 
podem ajudar a minimizar problemas 
do setor. “Há um gap de inovação. 
Pesquisadores desenvolvem solu-
ções, mas não conseguem colocá-
-las em escala. É preciso encontrar 
parceiros, empresas e fundos que 
possam apoiar essas pesquisas, assim 
como abrir novos mercados.”

O impulso com novos parceiros 
e o acesso internacional também são 
apontados pelo lado brasileiro do 
acordo. “Qualquer empresa que atua 
com nanotecnologia já nasce global. A 
parceria com o Canadá estimula ainda 
mais a atuação brasileira, vencendo os 
desafios atuais e impulsionando inves-
timentos em tecnologias que tragam 
benefícios à sociedade”, declarou o 
presidente institucional da BrasilNa-
no, Leandro Antunes Berti. ■

In addition, the country created a nanoproduct certification program, 
implemented research networks and has been active in international 
cooperation projects.

In the Brazilian private sector, the development of medicines and cosmetics 
also takes shape, in laboratories such as Biolab – which has a research center 
in Brazil and one in Canada – and companies such as O Boticário group.

EXCHANGE
Even the cooperation between the sectoral institutions has been growing. 

During the Canadian mission to São Paulo, NanoCanada and the Brazilian 
Association of Nanotechnology – BrasilNano signed a memorandum of 
understanding for education, networking with the linking of the two countries’ 
chains, exchange of experiences and fundraising.

“We believe there are many opportunities for the Canadian and Brazilian 
nanotechnology industries to work together. The two countries have many 
similarities, are large markets and have common challenges”, said NanoCanada 
Director of Business Development, Janice Warketin.

According to her, agreements like this can help minimize industry problems. 
“There is an innovation gap. Researchers develop solutions but fail to scale. 
We need to find partners, companies and funds that can support this research, 
as well as open new markets.” 

The impetus with new partners and international access are also pointed 
by the Brazilian side of the agreement. “Any company that works with 
nanotechnology is already born global. With the partnership with Canada we 
hope to further stimulate Brazilian operations, overcoming current challenges 
and boosting investments in technologies that bring benefits to society”, stated 
BrasilNano’s institutional president, Leandro Antunes Berti. ■

HÁ MUITAS OPORTUNIDADES PARA AS INDÚSTRIAS 
DE NANOTECNOLOGIA CANADENSE E BRASILEIRA
THERE ARE MANY OPPORTUNITIES FOR THE CANADIAN  
AND BRAZILIAN NANOTECHNOLOGY INDUSTRIES
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TO LIVE LONGER 
AND BETTERO 

Brasil começa a encarar um desafio que já vem sendo enfrentado por vários paí-
ses. Daqui a 20 anos, o número de pessoas com mais de 65 anos ultrapassará, pela 
primeira vez na história, a quantidade de crianças no País. Serão 39,38 milhões de 
idosos contra 39,33 milhões de crianças em 2039, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). Muito além 
da questão da previdên-
cia, isso significa tam-
bém mais demandas em 
saúde, qualidade de vida, 
adaptações da estrutura 
urbana e moradias. Ino-
vação e novas tecnolo-
gias, no entanto, podem 

trazer soluções para esses gaps.
No Canadá, o IBI Group, por 

exemplo, tem desenvolvido espaços 
seniores com conceitos modernos, 
que unem moradia, assistência de 
saúde e lazer. “Temos feito muitos 
projetos para o cuidado de idosos, 
levando em conta suas necessidades. 
A maneira tradicional é adaptar edi-
fícios para essas pessoas. Pensamos 
em trazê-los para áreas de ativida-

B
razil is beginning to face a 
challenge that is already being 
faced by several countries. In 
20 years, the number of people 
over 65 will exceed, for the 

first time in history, the number of chil-
dren in the country. There will be 39.38 
million elderly compared to 39.33 million 

children in 2039, according to the Brazilian Institute of Geography and Statistics 
(IBGE). Far beyond the issue of social security, this also means more demands on 
health, quality of life, adaptations of urban structure and housing. Innovation and 
new technologies, however, may be starting to bring solutions to these gaps.

In Canada, the IBI Group, for example, has developed senior spaces with modern 

INNOVATION, 
TECHNOLOGY 
AND EXCHANGED 
EXPERTISE CAN HELP 
BRAZIL AND CANADA 
COPE WITH GROWING 
OLDER POPULATION

INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E EXPERTISE PODEM AJUDAR BRASIL 
E CANADÁ A LIDAREM COM AUMENTO DA POPULAÇÃO IDOSA

ARA VIVER
MAIS E MELHOR

Estela Cangerana*
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des, de compras, formando um espaço comunitário”, afirmou Scott Stewart, CEO da empresa, 
que é especializada em tecnologias para áreas urbanas, infraestrutura e instalações hospitalares.  

Toda a estrutura é integrada ao 
atendimento de saúde, com recursos 
para detecção e comunicação ime-
diata de problemas, além do acesso 
facilitado a consultas e exames. As re-
sidências contam, por exemplo, com 
sensores que dão alertas em caso de 
atividade anormal. “O cuidado com 
idosos é uma área que está crescendo 
rapidamente no Canadá”, completou.

O fenômeno que deve chegar ao 
Brasil em 2039 já aconteceu no país 
da América do Norte há três anos. Em 
2016, os idosos canadenses atingiram 

concepts that bring together housing, health care and leisure. “We have done many 
projects to care for the elderly, taking their needs into account. The traditional way 
is to adapt buildings for these people. We are thinking of bringing them into areas of 
activity, shopping, and community space”, said Scott Stewart, CEO of the company, 
which specializes in urban technologies, infrastructure and hospital facilities.

The entire structure is integrated with health care, with capabilities for detec-
tion and immediate communication of problems, as well as easy access to consul-
tations and examinations. For example, homes have sensors set off an alert in case 
of abnormal activity. “Elderly care is a rapidly growing area in Canada”, he added.

The phenomenon that should arrive in Brazil in 2039 has already happened in 
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5,9 milhões de pessoas, contra 5,8 milhões de crianças, de acordo com os dados da agência 
governamental Statistics Canada. Entre 2011 e 2016, o número de canadenses com mais de 65 
anos saltou 20%, ante um crescimento de 5% da população como um todo. Os maiores de 85 
anos aumentaram 19,4%, e a quantidade daqueles acima de 100 subiu 41,3%.

O desequilíbrio deve se intensificar. Já em 2031, cerca de 23% dos canadenses devem ser ido-
sos, percentual semelhante ao Japão, país “mais velho” do mundo. Em 2061, pode haver 12 milhões 
de idosos contra apenas 8 milhões de crianças. “Na medida em que envelhecem, as pessoas pre-
cisam de mais cuidados de saúde, domiciliares, e isso demanda cada vez mais gastos do governo”, 
afirmou à imprensa Frances Woolley, professora de economia da Carleton University, em Ottawa, 
por ocasião da divulgação dos números da Statistics Canada. “Existem grandes desafios”, alertou.

No Brasil de 2060, os idosos serão 25,5% da população, com 58,2 milhões de pesso-
as, segundo o IBGE, com expectativa 
de vida de 77,9 anos para homens e 
84,2 para mulheres. Essa expectativa, 
em 72,7 para homens e 79,8 para 
mulheres em 2018, vem crescen-
do rapidamente há décadas. Foram 
quase 30 anos de ganho entre 1910 
(quando era de 33,4 anos) e 1990 
(de 62,3 anos). 

SAÚDE EM DESTAQUE
Entre os pontos de maior atenção 

para uma população mais velha, a área 
da saúde pode ter a demanda mais fa-
cilmente atendida pela grande onda da 
inovação. “Com mais idosos, Brasil e 
Canadá terão maior ocorrência de pro-
blemas, como diabetes, e uma alta na 
demanda por serviços que a sociedade 
terá dificuldades de custear. Porém, so-
luções como smart watches, inteligência 
artificial nos atendimentos e monitora-
mento remoto estão vindo para ajudar”, 
ressaltou Stewart, do IBI Group.

O controle eletrônico dos sinais 
do paciente e o rastreamento de in-
formações médicas relevantes já são 
uma realidade que deve se expandir, 
por meio dos chamados dispositivos 
wereables (usáveis), como relógios, 
pulseiras, faixas abdominais e roupas, 
entre outros. Armazenamento de 
prontuários na nuvem, impressões 3D 
de peças, próteses e até órgãos, ge-
renciamento do big data para obter 
eficiência e a telemedicina são outras 

the North American country three years ago. In 2016, the elderly in Canada 
reached 5.9 million people, compared to 5.8 million children, according to 
statistics from government agency Statistics Canada. Between 2011 and 2016, 
the number of Canadians over 65 jumped 20%, against a 5% growth in the 
population as a whole. Individuals over 85 years old increased by 19.4% and the 
number of those over 100 years old increased by 41.3%.

The imbalance must intensify. By 2031, about 23 percent of Canadians are 
expected to be elderly, similar to Japan, the world’s oldest country. By 2061, 
there may be 12 million senior citizens versus just 8 million children. “As people 
get older, they need more health care, more home care, and that increasingly 
demands government spending”, Frances Woolley, professor of economics at 
Carleton University in Ottawa, told reporters at the time of the Statistics Can-
ada number release. “There are big challenges”, she warned.

In 2060 Brazil, the elderly will be 25.5% of the population, with 58.2 million 
people, according to the IBGE, with life expectancy of 77.9 years for men and 
84.2 for women. This expectation, at 72.7 for men and 79.8 for women in 2018, 
has been growing rapidly for decades. There were almost 30 years of gain be-
tween 1910 (when it was 33.4 years old) and 1990 (62.3 years old). 

HEALTH IN THE SPOTLIGHT
Among the points of greatest attention for an older population, health care 

can be more easily met by the great wave of innovation. “With older people, 
Brazil and Canada will see a greater occurrence of problems such as diabetes, 
and a high demand for health services that society will find it difficult to afford. 
But solutions like smart watches, artificial intelligence in assistance services and 
remote monitoring are coming to help”, said Stewart of IBI Group.

The electronic control of patient signals and the tracking of relevant medical 
information are already a reality that should expand through so-called wearable 
devices such as watches, bracelets, abdominal bands and clothing, among others. 
Cloud chart storage, 3D printing of parts, prosthetics and even organs, managing 
Big Data for efficiency, and telemedicine are other growing initiatives that can 
facilitate and cheapen access to health care in the future.
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iniciativas que vêm crescendo e que podem facilitar e baratear futuramente o acesso à saúde. 
“Essas tecnologias podem reduzir o estresse e a ansiedade dos pacientes, em especial os ido-
sos, e, ao mesmo tempo, permitem acesso a mais informações e maior controle de sua saúde”, 
explicou o executivo, que veio ao Brasil recentemente para discutir oportunidades para pro-
jetos de instalações no setor integradas e conectadas.

Na telemedicina, o Brasil tem feito grandes avanços, com o desenvolvimento de siste-
mas como, por exemplo, o Portal 
Telemedicina, startup reconhecida in-
ternacionalmente que ganhou um dos 
três programas de aceleração no Ca-
nadá na disputa do primeiro Elevator 
Pitch promovido pela CCBC, no ano 
passado. A empresa atua com inteli-
gência artificial e machine learning, 
permitindo a realização de exames 
em localidades remotas e a análise 
rápida de resultados com médicos es-
pecialistas dos grandes centros urba-
nos.  Assim como no Brasil, a grande 
extensão territorial canadense pode 
se beneficiar do sistema, facilitando o 
acesso à saúde especializada. ■

* Colaborou Sérgio Siscaro

“These technologies can reduce the stress and anxiety of patients, especially 
the elderly, and at the same time allow access to more information and better 
control of their health”, explained the executive, who came to Brazil recently 
to discuss opportunities for integrated and connected health facility projects.

In telemedicine, Brazil has made great strides with the development of sys-
tems such as Portal Telemedicina, an internationally recognized startup, which 
won one of three acceleration programs in Canada in the first CCBC Elevator 
Pitch last year. The company operates with artificial intelligence and machine 
learning, allowing examinations in remote locations and rapid analysis of re-
sults with medical specialists from major urban centers.

As in Brazil, the large Canadian territorial extension can benefit from the 
system, facilitating access to specialized health.■

* with Sérgio Siscaro’s collaboration

With more older people, Brazil 
and Canada will have greater 
demand for health innovation

Com mais idosos, Brasil e 
Canadá terão maior demanda 

por inovação na saúde
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NOVAS FORMAS DE MOBILIDADE URBANA CONQUISTAM MORADORES 
DOS GRANDES CENTROS E REDEFINEM CONCEITOS DE IR E VIR
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ALTERNATIVE WAYS

A poluição cau-
sada por auto-
móveis e ônibus 
com motores 
de combustão 
fóssil somada ao 
caos no trânsito 
pelo excesso de 
veículos coloca-
ram em xeque 
a maneira como 
as pessoas se 
locomovem nos 
grandes centros 

urbanos. Apenas na capital de São 
Paulo, por exemplo, são cerca de 9 
milhões de veículos em circulação. 
Como resposta à situação crítica, 
soluções inovadoras tomaram as 
vias das cidades do mundo todo.

Experiências compartilhadas de 
centros como São Paulo e Montreal 
começam a indicar direções, pontos 
de conflito e oportunidades de negó-
cios. Dois caminhos principais tomam 
forma e se complementam em uma 
nova rede: o incentivo à utilização de 
meios de transporte individual que 
não agridem tão fortemente o meio 
ambiente, como bicicletas e patinetes, 
para viagens mais curtas, e a amplia-
ção da rede metroferroviária elétrica.

Os patinetes são aliados para fa-
cilitar a mobilidade. No caso do Bra-
sil, a presença já é marcante em diversas cidades, a ponto de despertar o interesse de players 
internacionais, como Lime, Jump e Movo. Já firme no mercado brasileiro, a Grow é um exemplo 
de empresa que viu a oportunidade aberta pela necessidade de reinventar os deslocamentos 
urbanos. Ela é uma holding surgida em janeiro de 2019, a partir da fusão das empresas de pati-
netes e bicicletas compartilhadas Grin e Yellow.  

“A transformação tecnológica está mudando a forma de as pessoas consumir e a relação 
com o meio ambiente. Uma vez que essas facilidades se tornam cada vez mais presentes na 
sociedade, com novos aplicativos para facilitar o cotidiano das pessoas e oferecer soluções em 
mobilidade, a demanda por esses modais aumenta”, afirma o cofundador e vice-presidente da 
Grow, Marcelo Loureiro. O número de viagens de patinetes disparou em São Paulo no último 
ano, com aumento médio de 24% ao mês, mesmo antes da regulamentação que veio há pou-
cos meses. Segundo a empresa, já são cerca de 11 mil quilômetros em deslocamentos diários 

P
ollution from automobiles and buses with 
fossil-fuel combustion engines coupled 
with traffic chaos from an excessive 
number of vehicles has jeopardized the 
way people move around large urban 

centers. In the capital of São Paulo alone, for 
example, there are about 9 million vehicles in 
circulation. In response to the critical situation, 
innovative solutions have taken over the streets of 
cities around the world.

Shared experiences from centers such as São 
Paulo and Montreal are beginning to indicate 

directions, points of conflict and business opportunities. Two main paths take 
shape and complement each other in a new network: encouraging the use of 
environmentally friendly means of individual transport, such as bicycles and 
scooters, for shorter trips, and expanding the metro-rail network.

Today they scooters are an important ally for facilitating mobility. In Brazil, 
its presence is already marked in several cities, to the point of arousing the 
interest of international players, such as Lime, Jump and Movo.

Already steady in the Brazilian market, Grow is an example of a company 
that saw the opportunity opened by the need to reinvent urban displacements. 
It is a holding company that emerged in January 2019 from the merger of the 
shared scooter and bicycle companies Grin and Yellow.  

“Technological transformation is changing the way people consume and also the 
relationship with the environment. As these features become increasingly present 
in society, with new applications to facilitate people’s daily lives and offer mobility 
solutions, the demand for these modes increases”, says Grow co-founder and vice 

NEW WAYS 
OF URBAN 
MOBILITY 
CONQUER 
RESIDENTS OF 
MAJOR CITIES 
AND REDEFINE 
CONCEPTS OF 
COMING AND 
GOING
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e mais de 6 milhões de usuários ca-
dastrados.

Montreal autorizou em agosto 
a atuação da multinacional Lime. 
A operação abrange mais de 200 
zonas de estacionamento em três 
distritos. Antes da permissão, po-
rém, em junho, o governo local fez 
algumas mudanças provisórias nas 
regras de trânsito, a fim de permi-
tir uma fase-piloto para os patine-
tes nas ruas. A Lime também opera 
em Calgary desde julho, ao lado de 
outra empresa, a Bird Canada. Eles 
se somam aos hábitos já consolida-
dos nas cidades canadenses de uso 
de bicicletas e caminhadas a pé.

De acordo com a consultoria 
Deloitte, Montreal é cidade do 
Canadá que mais usa as “magre-
las”. No Brasil temos o comparti-
lhamento de bicicletas feito pela 
Tembici, em parceria com o Itaú Unibanco. Segundo o CEO Tomás Martins, os usuários já 
evitaram a emissão de 27 mil toneladas de CO2. 

TRILHOS SUSTENTÁVEIS
Para as distâncias maiores, outras soluções de transportes elétricos ganham espaço, mu-

dando a mentalidade rodoviária brasileira. Empresas como a canadense Bombardier Trans-
portation que atua no Brasil no fornecimento de material ferroviário vêm ganhando espaço. 
Em São Paulo, ela é responsável pelo sistema de controle da Linha 15 (monotrilho) e Linha 5, 
além de ter reformado os trens da Linha 1. No Rio de Janeiro ela está na SuperVia. 

De acordo com seu presidente no Brasil, Gustavo Castro, a companhia traz o DNA 

president Marcelo Loureiro. The number of scooter trips soared in São Paulo last 
year, with an average increase of 24% per month, even before the regulation that 
came a few months ago. According to the company, there are already 11 thousand 
km in daily commutes and more than 6 million registered users.

Montreal authorized in August the performance of the multinational Lime. 
The operation covers more than 200 parking zones in three districts. Before 
the permission, however, in June, the local government made some provisional 
changes to traffic rules to allow a pilot phase for street scooters. Lime has also 
been operating in Calgary since July, alongside another company, Bird Canada. 
They add to the established habits in Canadian cities of cycling and walking.

According to consultancy Deloitte, Montreal is the city of Canada that 
most uses the bicycle. In Brazil bike sharing is done by Tembici, in partnership 
with Itaú Unibanco. According to CEO Tomás Martins, its users have already 
avoided the emission of 27,000 tons of CO2.

SUSTAINABLE RAILS
For longer distances, other electric transportation solutions gain space, 

changing the Brazilian road mentality. Companies such as the Canadian 
Bombardier Transportation, which operates in Brazil in the supply of rail 

Grow prevê investir R$ 25 milhões em uma fábrica própria na zona franca de Manaus, reduzindo os custos e 
produzindo equipamentos mais adequados às condições do Brasil. Plans to invest R$ 25 million in its own factory 
in Manaus Free Zone, reducing the cost and producing equipment more suited to the conditions of the Brazil
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do Canadá no desenvolvimento de 
soluções para mobilidade urbana 
com sustentabilidade. “O conceito 
de sustainable mobility está total-
mente alinhado com a nossa atua-
ção no Brasil”, afirma. Ele acredita 
que já é perceptível uma mudança 
de comportamento dos habitantes 
dos grandes centros urbanos do 
País:  “As pessoas de diferentes re-
giões de São Paulo têm utilizado o 
metrô cada vez mais. Com o avanço 
da tecnologia em mobilidade urba-
na trazendo segurança, conforto e 
rapidez, há um incentivo para que 
o carro seja deixado para ser usado 
só nos fins de semana.”

Castro ainda aposta na expansão 
para outras praças. “Queremos con-
tinuar crescendo em São Paulo, mas 
vemos uma demanda absurda em 
projetos em outras cidades. Com os 
investimentos públicos voltando, a empresa vê o Brasil como um mercado estratégico”, diz. Uma 
ação que está sendo projetada é o uso de trens a bateria em trechos inter-regionais – possibili-
tando a substituição dos veículos a diesel que trafegam em linhas não eletrificadas. “Estudamos a 
possibilidade de um trem desse tipo entre São Paulo e Campinas”, afirma o executivo. ■

material have been gaining ground. In São Paulo, it is responsible for the 
control system of Line 15 (monorail) and Line 5, in addition to refurbishing 
Line 1 trains. In Rio de Janeiro, it is in SuperVia.

According to its president in Brazil, Gustavo Castro, the company brings 
Canada’s DNA in the development of sustainable urban mobility solutions. 
“The concept of sustainable mobility is fully aligned with our operations in 
Brazil”, he says. He believes that a change in the behavior of the inhabitants 
of the large urban centers of the country is already noticeable. “People from 
different regions of São Paulo have been using the subway more and more. 
With the advancement of technology in urban mobility bringing safety, comfort 
and speed, there is an incentive for the car to be left for weekend use only.”

Castro still bets on expanding to other areas. “We want to continue 
growing in São Paulo, but we see an absurd demand for projects in other cities. 
With public investments coming back, the company sees Brazil as a strategic 
market”, he says. One action that is being projected is the use of battery 
trains on inter-regional sections – enabling the replacement of diesel vehicles 
that travel on non-electrified lines. “We studied the possibility of such a train 
between São Paulo and Campinas”, says the executive. ■

One must think of 
more sustainable 
transport modes

É preciso pensar em 
modais de transporte 

mais sustentáveis



 36

ENERGIA
ENERGY

Sérgio Siscaro

CLEANTECHS CRIAM SOLUÇÕES PARA TRANSIÇÃO  
A UMA ECONOMIA DE CARBONO ZERO
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SUSTAINABLE 
TECHNOLOGIES

V
ocê sabe o que é uma cleantech? Também chamadas de startups verdes, são empresas 
que usam tecnologia limpa para desenvolver soluções econômicas inovadoras e sus-
tentáveis. O Canadá é um dos países que mais têm atuado nesse sentido, concentran-
do um número considerável delas. Várias já estão também no Brasil, trocando expe-
riências com empresas locais e reduzindo o impacto negativo das atividades humanas 
sobre o meio ambiente. Há também brasileiras fazendo o caminho rumo ao mercado 
canadense. A seguir, contamos algumas dessas boas ideias dos dois países, que viabili-
zam iniciativas que contribuem para construir uma economia de baixo carbono.

A canadense dynaCERT desenvolveu um processo de eletrólise para motores a diesel 
que, com a utilização de água destilada, permite a conversão dos gases em oxigênio e 
hidrogênio, e aumenta a vida 
útil dos equipamentos. A em-
presa investiu quase 60 mi-
lhões de dólares no processo 

antes de disponibilizá-lo por meio da 
subsidiária H2Tek. No Brasil, essa so-
lução tecnológica é representada des-
de 2018 pela TrucBR. “Começamos a 
conversar sobre a frota de caminhões 
do Brasil e analisamos o potencial de 
uso da tecnologia aqui”, afirma o dire-
tor de operações, Marcelo Kammer 
Logli. Segundo ele, a companhia ana-
lisa agora oportunidades no setor de 
mineração, que utiliza equipamentos 
de grande porte. 

RETORNO À CADEIA 
PRODUTIVA

Desde 2018, a ReciGreen tra-
balha na lógica reversa de sacos de 
cimento, cal, argamassa e gesso, per-
mitindo a reciclagem do papel kraft 
utilizado nas embalagens. Com uma 
tecnologia que permite retirar até 
98% dos resíduos dos sacos sem a 
utilização de água, a ReciGreen evita 
que eles sejam descartados, conta-
minando o meio ambiente, e reduz a 
necessidade de produzir mais papel. 

De acordo com o fundador e 
CEO da ReciGreen, Felipe Marcon, 
o Brasil consome em torno de um 
milhão de sacos por ano. “A árvore, 
matéria-prima para fabrica o papel 

D
o you know what a cleantech is? 
Also called green startups, they are 
companies that use clean technology 
to develop innovative and sustainable 
economic solutions. Canada is one 

of the countries that has done the most in this 
area, concentrating a considerable number of 
them. Several are already in Brazil, exchanging 

experiences with local companies and reducing the negative impact of human 
activities on the environment. There are also Brazilian ones making their way to 
the Canadian market. Following are some of these good ideas from both countries, 
which enable initiatives that contribute to building a low carbon economy.

Canadian dynaCERT has developed an electrolysis process for diesel engines 
that, using distilled water, allows the conversion of gases into oxygen and 
hydrogen, and extends equipment life. The company invested nearly US$ 60 
million in the process before making it available through its subsidiary H2Tek. 
In Brazil, this technological solution has been represented since 2018 by 
TrucBR. “We initially started talking about Brazil’s truck fleet, and looked 
at the potential for using the technology here,” says Marcelo Kammer Logli, 
chief operating officer of the company. According to him, the company is now 
analyzing opportunities in the mining sector, which uses large equipment.

BACK TO THE PRODUCTION CHAIN
Since 2018, ReciGreen has been working on the reverse logic of cement, lime, 

mortar and plaster bags, enabling the recycling of Kraft paper used in packaging. With 
a technology that allows up to 98% of waste to be removed from bags without water, 
ReciGreen prevents them from being discarded, contaminating the environment, and 

CLEANTECHS 
OFFER 
SOLUTIONS FOR 
TRANSITION TO 
ZERO CARBON 
ECONOMY
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para o saco, leva oito anos para ficar pronta para utilização. E, como o cimento tem validade 
de três meses, o saco proveniente desse processo é rapidamente descartado”, comenta. 
Recentemente, a prefeitura de Jarinu (SP) contratou a ReciGreen para lidar com a logística 
reversa do papel kraft. 

ALIMENTOS MAIS SAUDÁVEIS
Sediada em Québec, a La Boîte Maraîchère (LBM) é especializada em agricultura urbana, 

oferecendo produtos frescos, livres de transgênicos ou agrotóxicos. A empresa desenvolve 
complexos de produção – que são basicamente contêineres convertidos em “fazendas urba-
nas” – que permitem menor consu-
mo de água e mais eficiência ener-
gética. O diretor da LBM no Brasil 
é Etienne Beauregard, que acaba 
de fechar a implementação de seus 
complexos de produção para as 
empresas Vale e Sodexo. “Como 
é tudo produzido on-site, não há 
também o custo em emissões de 
gás carbônico correspondente aos 
deslocamentos dos funcionários 
na hora das refeições”, afirma. De 
acordo com ele, a solução é ade-
quada para empresas com mais de 
300 funcionários. 

LÍTIO SUSTENTÁVEL
Com a popularização dos smart-

phones e o desenvolvimento de 
carros elétricos, o lítio usado para 
a fabricação das baterias tornou-se 
estratégico. O metal, no entanto, 
não é fácil de ser encontrado, e sua 
extração é bastante agressiva ao 

reduces the need to produce more paper. According to ReciGreen founder and CEO 
Felipe Marcon, Brazil consumes around one million bags a year. “The tree from which 
the paper bag is made takes eight years to be ready for use. And, since cement is valid 
for three months, the bag from this process is quickly discarded”, he comments. Jarinu 
city hall (SP) has recently hired ReciGreen to handle reverse logistics for Kraft paper.

HEALTHIER FOODS
Headquartered in Québec, La Boîte Maraîchère (LBM) specializes in urban 

agriculture, offering fresh produce free of transgenic or pesticide. The company 
develops production complexes – which are basically containers converted 
into “urban farms” – that allow less water consumption and more energy 
efficiency. LBM’s director in Brazil is Etienne Beauregard, who has just signed 
the implementation of its production complexes for Vale and Sodexo companies. 
“Since everything is produced on-site, there is also no cost in carbon dioxide 
emissions corresponding to employee travel at mealtimes”, he says. According to 
him, the solution is suitable for companies with more than 300 employees.

SUSTAINABLE LITHIUM
With the popularization of smartphones and the development of electric cars, 

lithium used for battery manufacturing has become strategic. But the metal is not 

ReciGreen conta com tecnologia que retira até 98% dos resíduos dos sacos de papel sem utilização de água
ReciGreen has a technology that allows up to 98% of waste to be removed from bags without water
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meio ambiente. A canadense Lithium One Environmental desenvolveu 
a tecnologia L1X Lithium, que permite obter água pura destilada a par-
tir da extração da salmoura de lítio – que, no processo convencional, é 
exposta para evaporação ao ar livre por até dois anos. “A remoção da 
água da salmoura de lítio sempre foi um desafio. Além de difícil, o pro-
cesso prejudica o meio ambiente, e consome grandes quantidades de 
água. Nossa tecnologia concentra a salmoura, e permite a recuperação 
de mais de 99% da água”, conta o CEO da Lithium One Enviromental, 

David J. Stevenson (foto). Segundo ele, a L1X permite que o processo seja extremamente 
rápido:  um dia para processar um milhão de litros de salmoura de lítio. 

GESTÃO DE RESÍDUOS
A Allonda Ambiental atua em pro-

jetos de engenharia ambiental baseados 
na sustentabilidade como fator para ob-
ter resultados positivos para todos os 
envolvidos, incluindo clientes, fornece-
dores, funcionários e comunidades. 

O CEO da Allonda, Leo Cesar 
Melo, conta que a empresa está pre-
sente em mais de 500 iniciativas no 
Brasil, atuando desde o desenvolvi-
mento do projeto de engenharia até a 
execução e gerenciamento das opera-
ções. Uma delas é o assoreamento da 
usina hidrelétrica Risoleta Neves, no 
Rio Doce, em Minas Gerais. “No pro-
jeto, o rejeito é bombeado para uma 
bacia, construída para realizar a desi-
dratação do material. A água passa por 
tratamento e depois retorna ao rio.” 

Recentemente a Allonda di-
vulgou suas soluções para o setor 
de mineração na feira Exposibram 
2019 – incluindo a implantação de 
uma estação de tratamento de 
águas fluviais em Brumadinho, com 
capacidade para 2.000 m3/hora, em 
apenas 45 dias. ■

easy to find, and its extraction is very aggressive to the environment. Canadian 
Lithium One Environmental has developed the L1X Lithium technology, which 
allows pure distilled water to be obtained from the extraction of lithium brine 
– which in the conventional process is exposed to outdoor evaporation for up 
to two years. “Removing water from lithium brine has always been a challenge. 
In addition to being difficult, the process harms the environment and consumes 
large amounts of water. Our technology concentrates the brine, allowing more 
than 99% of the water to be recovered”, says Lithium One Environmental  CEO 
David J. Stevenson (photo). According to him, the L1X allows the process to be 
extremely fast: it only takes a day to process one million liters of lithium brine.

WASTE MANAGEMENT
Allonda Ambiental operates in sustainability-based environmental 

engineering projects as a factor in achieving positive results for all stakeholders, 
including customers, suppliers, employees and communities. 

Allonda CEO Leo Cesar Melo says that the company is present in more 
than 500 initiatives in Brazil, ranging from engineering project development to 
operations execution and their management. One of them is the siltation of the 
Risoleta Neves hydroelectric power plant, installed on the Doce River in Minas 
Gerais. “In this project, the tailings are pumped into a basin, built to receive 
the material and perform dehydration. Water from this process undergoes 
treatment to comply with legal standards and then returns to the Doce River”. 

Recently Allonda announced its solutions for the mining sector at 
Exposibram 2019 – including the establishment of a river water treatment 
plant in Brumadinho, with a capacity of 2,000 m3/hour in just 45 days. ■

CANADÁ É UM DOS PAÍSES QUE CONCENTRA  
GRANDE NÚMERO DE CLEANTECHS
CANADA IS ONE OF THE COUNTRIES THAT 
CONCENTRATES A LARGE NUMBER OF CLEANTECHS
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EXPORT WINE

Q uando se trata de vinhos, Brasil e Canadá podem não ser os 
mais famosos produtores, o setor reserva grandes oportuni-
dades de negócios para os dois países. 

O Canadá é um dos principais importadores, tanto em volu-
me quanto em valor, sendo, respectivamente, 6° e 5° lugares na 

posição global, segundo dados da Organização Internacional do Vinho (OIV). Já o Brasil, embora 
ainda seja o 17º mercado, está ganhando importância global. O relatório da consultoria inter-
nacional Wine Intelligence de 2019 coloca o País como 26º mercado mais atrativo do mundo 
e o que obteve o crescimento mais 
rápido nessa escala nos últimos anos 
(com alta de 12 posições desde 2017).

Ainda que não haja um intercâm-
bio significativo entre os dois países no 
que se refere a vinhos e espumantes, 
ambos representam interessantes op-
ções de diversificação de mercado. O 
Canadá pode ganhar um bom espaço 
no Brasil com suas variedades, em es-
pecial com o icewine, enquanto o Brasil 
também tem altas possibilidades de se 
beneficiar dessa parceria para alavancar 
as vendas de sua produção.

VANTAGENS DO FRIO
O Canadá compartilha diversas ca-

racterísticas climáticas com as regiões 
europeias que se destacam na pro-
dução de vinho. Além de fornecer as 
variedades de bebidas mais comuns de 
áreas cultivadas das províncias de Co-
lúmbia Britânica, Ontário, Quebec e 
Nova Escócia, o país desenvolveu o seu 
apreciado icewine. Ao todo, o Canadá 
tem 577 vinícolas, que ocupam uma 
área de 12,15 mil hectares.

De acordo com dados do governo, 
em 2018, o país exportou 66,6 milhões 
de dólares em vinhos e espumantes. 

W
hen you think in wine, 
Brazil and Canada may not 
be the most famous names 
among winemakers, but it is 
misleading to think that the 

industry does not hold big business opportunities.
Canada is one of the leading importers, both 

in volume and value, with 6th and 5th places 
respectively in the global position according to 
data from the International Wine Organization 
(IWO). Brazil, while still the 17th market, 

is gaining importance in the global scenario. The report of the international 
consultancy Wine Intelligence of 2019 places the country as the 26th most 
attractive market for wines in the world and the fastest growing in this scale in 
recent years (up 12 positions since 2017).

Although there is currently no significant exchange between the two countries 
regarding wines and sparkling wines, both represent interesting options for 
market diversification. Canada can gain a good market share in Brazil with its 
varieties, in particular with the icewine, while Brazil also has high chances of 
benefiting from this partnership to leverage sales of its production.

ADVANTAGES OF THE COLD
Canada shares several climatic characteristics with temperate regions of Europe 

that stands out in wine production. In addition to providing the most common drink 

BRAZIL AND 
CANADA GAIN 
GROUND IN 
THE GLOBAL 
BEVERAGE 
MARKET, BUT DO 
NOT YET SEIZE 
OPPORTUNITIES 
AMONG 
THEMSELVES

BRASIL E CANADÁ GANHAM 
ESPAÇO NO MERCADO 
GLOBAL DA BEBIDA, MAS 
AINDA NÃO APROVEITAM 
AS OPORTUNIDADES
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“Nossos principais mercados de exportação são Ásia e Estados Unidos. Mas cada vinícola tem suas 
próprias estratégias de vendas externas e de mercados potenciais – que poderiam incluir o Brasil”, 
afirma a diretora de relações públicas, marketing e turismo da VQA Ontario, Magdalena Kaiser. 

A VQA é a autoridade independente da província que responde pela aplicação dos padrões e 
regulamentos estabelecidos na legislação local para a produção de vinhos. Ontário tem se desta-
cado não só pelo icewine (95% da pro-
dução), mas também por vinhos das 
variedades riesling, chardonnay, cabernet 
franc, pinot noir e gamay noir. Esses pro-
dutos, no entanto, ainda não chegam 
ao consumidor do Brasil. Em 2018, 
as importações brasileiras de vinho 
atingiram US$ 375,64 milhões, corres-
pondentes a 119,14 mil toneladas, pois 
as bebidas compradas vem, principal-
mente, do Chile, Argentina e Portugal.

SENTIDO INVERSO
Na via contrária, o cenário tam-

bém não é diferente. Em 2018, as 
exportações brasileiras de vinho su-
biram 1,9% na comparação com o 
ano anterior, totalizando US$ 8,93 
milhões. Em volume, a alta foi de 

varieties from cultivated areas in the provinces of British Columbia, Ontario, Quebec 
and Nova Scotia, the country has also developed its much appreciated icewine. In all, 
Canada has 577 wineries, occupying an area of 12.15 thousand hectares.

According to government data, in 2018, the country exported US$ 66.6 
million in wines and sparkling wines. “Our main export markets are Asia and the 
United States. But each winery has its own foreign sales and potential market 
strategies – which could include Brazil”, says VQA Ontario’s director of public 
relations, marketing and tourism, Magdalena Kaiser.

The VQA is the province’s independent authority responsible for enforcing 
the standards and regulations set forth in local winemaking legislation. Ontario 
has stood out not only for icewine (95% of production), but also for Riesling, 
Chardonnay, Cabernet Franc, Pinot Noir and Gamay Noir wines. These products, 
however, do not yet reach the Brazilian consumer. In 2018, brazilian wine imports 
reached US$ 375.64 million, corresponding to 119.14 thousand tons, because the 
drinks purchased come mainly from Chile, Argentina and Portugal.

In 2018, Brazilian wine 
imports reached  
US$ 375.64 million

Em 2018, as importações 
brasileiras de vinho atingiram 

US$ 375,64 milhões



 43

30,8%, para 4,34 mil toneladas do produto. Os principais mercados são Paraguai, Estados Unidos, 
enquanto o Canadá compra apenas 0,23% das exportações brasileiras. Empresas brasileiras com 
vendas para o Canadá, muitas vezes, acabam embarcando apenas suco de uva. É o caso, por 
exemplo, da Vinícola Aurora, nome conhecido no mercado nacional e que atualmente trabalha 
como cooperativa. “No passado exportamos vinhos ao Canadá, por meio do Liquor Control 
Board of Ontario (LCBO), em Toronto. Mas não participamos das últimas licitações para venda 
porque previam volumes pequenos, ou vinhos de outros perfis que não os nossos”, afirma a ge-
rente de importação e exportação da cooperativa, Rosana Pasini. 

O perfil consumidor do país, no entanto poderia ser interessante para ela. Apesar da for-
te presença no mercado doméstico, com market share de 35% em suco de uva integral, e 30% 
do mercado de vinhos em 2018, a 
Aurora tem buscado fortemente o 
comércio exterior. “Nos últimos 15 
anos passamos a ter mais foco nas 
vendas externas, e hoje fornecemos 
para mais de 20 países, incluindo de 
produtos de entrada aos premium, 
reconhecidos em premiações in-
ternacionais”, conta a gerente. De 
acordo com Pasini, os concursos 
internacionais têm contribuído para 
tornar o vinho e o espumante brasi-
leiros mais atraentes. 

SUSTENTABILIDADE
A qualidade é ponto fundamental 

da decisão de compra canadense e é 
justamente nesse quesito que pode 
estar o impulso para aumentar os ne-
gócios bilaterais. Um ponto em comum 
entre as vinícolas do Brasil e do Canadá 
é a constante atenção com os proces-
sos de produção do vinho. 

Segundo Pasini, a Aurora adere 
aos pilares da sustentabilidade. “Te-
mos trabalhos com nossos associa-
dos para reduzir o uso de agrotóxi-
cos, promovemos treinamentos de 
boas práticas e buscamos aumentar 
a mecanização, além de garantir um 
bom ambiente para os funcionários. 
Além disso, temos uma estação de 
tratamento de água, fazemos campa-
nhas para plantar árvores, e dispo-
mos da ISO 14.001 [norma técnica 
que trata de sistemas de gerencia-
mento ambiental]”, afirma. ■

OPPOSITE DIRECTION
In the opposite way, the scenario is no different either. In 2018, Brazilian 

wine exports increased by 1.9% compared to the previous year, totaling US$ 
8.93 million. In volume, the increase was 30.8%, to 4.34 thousand tons of the 
product. The main markets are Paraguay, United States and United Kingdom 
while Canada buys only 0.23% of Brazilian wine exports. 

Even Brazilian wineries that sell to Canada often end up shipping only grape 
juice. This is the case, for example, of Aurora Winery, a name known in the 
national market and currently working as a cooperative. “In the past we have 
exported wines to Canada through the Liquor Control Board of Ontario 
(LCBO) in Toronto. But we did not participate in the last bids for sale because 
they anticipated either small volumes, or wines with different profiles than ours,” 
says the cooperative’s import and export manager, Rosana Pasini.

The country’s consumer profile, however, could be interesting to her. Despite its 
strong presence in the domestic market, with a 35% market share in whole grape juice, 
and 30% of the wine market in 2018, Aurora has been strongly pursuing foreign trade. 
“Over the past 15 years we have focused more on foreign sales, and today we supply 
to over 20 countries, including premium entry products, recognized at international 
awards”, says the manager. According to Pasini, international competitions have 
contributed to making Brazilian wine and sparkling wine more attractive. 

SUSTAINABILITY
The quality is an essential point of the Canadian purchasing decision and it 

is precisely in this regard that the impetus to increase bilateral business may 
be. A common point between Brazilian and Canadian wineries is the constant 
attention to wine production processes.

According to Pasini, Aurora adheres to the pillars of sustainability. “We 
have done a lot of work with our associates to reduce pesticide use, promote 
best practice training and seek to increase mechanization, and ensure a good 
environment for employees. In addition, we have a water treatment plant, we 
campaign for tree planting, and we have ISO 14.001 [technical standard dealing 
with environmental management systems]”, she says. ■



MOSAICO CULTURAL
CULTURAL MOSAIC
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DO CLÁSSICO

PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE CANADENSES NO BRASIL FOI DA CÉLEBRE 
ÚLTIMA TURNÊ DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE MONTREAL COM O 
REGENTE KENT NAGANO À BANDA NICKELBACK NO ROCK IN RIO 

Por Sérgio Siscaro
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S
ão Paulo e Rio de Janeiro receberam, em outubro, apresentações de um dos 
principais nomes da música clássica do Canadá: a Orquestra Sinfônica de Mon-
treal. Com um repertório formado por peças de Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791), Johannes Brahms (1833-1897), Gustav Mahler (1860-1911) e Béla 
Bartók (1881-1945), a turnê marca a despedida do norte-americano Kent Naga-
no, diretor musical e regente da orquestra desde 2006.  

A sinfônica se apresentou nos dias 1 e 2 de outubro, na Sala São Paulo, capital 
paulista, dentro da programação promovida pela Cultura Artística. No dia 3, foi a 
vez do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na temporada da Dell’Arte. Fundada 
em 1934, a Orquestra Sinfônica de Montreal tornou-se uma verdadeira embai-
xadora da cultura cana-
dense. Em seus 85 anos 
de existência, realizou 
mais de 40 turnês em 
todo mundo. A partir 
de 2006, com a chega-
da do diretor musical e 
regente Kent Nagano, 

a sinfônica superou dificuldades fi-
nanceiras e incertezas deixadas pela 
saída de Charles Dutoit, que ficou 25 
anos à frente da orquestra, e ganhou, 
em 2011, uma nova casa: a Maison 
Symphonique de Montréal. 

Segundo Nagano – que per-
manecerá até 2020 –, o grande 
desafio é representar a sociedade 
de Quebec e entender o papel da 
orquestra na província. Por isso, a 
busca do repertório tenta traduzir 
a Quebec do século XXI. “Não 
há respostas fáceis nesse processo, 
mas o teatro tem estado sempre lo-
tado, a procura por tudo que faze-
mos é cada vez maior. É uma forma 
da cidade dar um retorno sobre o 
que estamos fazendo”, afirmou re-
centemente à imprensa.

As apresentações no Brasil trou-
xeram duas destacadas violinistas 
como convidadas entre os 105 mú-
sicos do grupo. Os concertos em 
São Paulo tiveram a participação 
da francesa Alexandra Soumm, que 
já passou por orquestras em Paris, 
Toulouse, Bordeaux, e nos conjun-
tos montados pela BBC. Já no Rio, 
esteve a jovem violinista holandesa 

FROM CLASSIC TO ROCK

S
ão Paulo and Rio de Janeiro received, in 
October, performances by one of the main 
names of classical music in Canada: the 
Montreal Symphony Orchestra. With a 
repertoire of plays by Wolfgang Amadeus 

Mozart (1756-1791), Johannes Brahms (1833-1897), 
Gustav Mahler (1860-1911) and Béla Bartók (1881-
1945), the current tour marks the farewell of the 
American Kent Nagano, music director and conduc-
tor of the Orchestra since 2006. The celebrated 
tour is one of many examples of Canada’s striking 
presence on the Brazilian music scene.

The Symphony performed on October 1st and 
2nd at Sala São Paulo, in São Paulo, within the 
program promoted by Cultura Artística. On the 
3rd, it was the turn of the Municipal Theater of Rio 
de Janeiro, in the Dell’Arte season. 

Founded in 1934, the current Montreal Symphony Orchestra has become 
a true ambassador of Canadian culture. In its 85 years of existence, it has 
performed over 40 tours in various parts of the world. From 2006, with the 
arrival of music director and conductor Kent Nagano, the Symphony overcame 
financial difficulties and uncertainties left by the departure of Charles Dutoit, 
who stayed for 25 years as the head of the orchestra, and won a new home in 
2011: the Maison Symphonique de Montréal.

According to Nagano – who will stay until 2020 – the big challenge is to represent 
the whole of Québec society and seek to understand the role of the orchestra in the 
province. So the search for repertoire portrays this attempt to translate 21st century 
Quebec. “There are no easy answers in this process, but the theater has always been 
crowded, the demand for everything we do is increasing. It is a way, we believe, for the 
city to give us feedback on what we are doing”, he recently told the press.

The performances in Brazil brought two prominent violinists as guests among 
the 105 musicians of the group. Concerts in São Paulo were attended by French 
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RANGES FROM 
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LAST TOUR OF 
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ORCHESTRA 
WITH 
CONDUCTOR 
KENT NAGANO 
TO NICKELBACK 
AT ROCK IN RIO 
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Simone Lamsma, considerada uma das mais notáveis da nova geração, com passagens pelas 
sinfônicas de Chicago, San Francisco, Leipzig e Sydney, e também pelas filarmônicas de Seul, da 
BBC e de Varsóvia. Lamsma usou nos concertos um Mlynarski Stradivarius, construído em 1718.

RAP, ROCK E BALADAS ROMÂNTICAS
Os atrativos da Sinfônica de Montreal, no entanto, não foram os únicos destaques canaden-

ses. A agenda tem estado repleta de oportunidades para todos os gostos. No final de semana 
que antecedeu a apresentação da orquestra, o rapper canadense Drake foi a atração principal 
do primeiro dia do palco Mundo, do 
Rock in Rio, em setembro. 

Veio também do Canadá um dos 
destaques do último dia do mesmo 
festival, a banda de rock Nickelback, 
que levantou a plateia do palco Mun-
do na noite de 6 de outubro. A ban-
da tocou um repertório de clássicos 
de seus 24 anos de trajetória, encer-
rado por How You Remind Me, mú-
sica da trilha sonora do filme Capitão 
América. “Toda banda deve tocar no 
Brasil”, chegou a afirmar o vocalista 
Chad Kroeger à televisão brasileira. 
Além do Rock in Rio, o Nickelback 
também aproveitou a viagem ao País 
para se apresentar no Ginásio do Ibi-
rapuera, em São Paulo.

A programação musical canadense 
em outubro ainda incluiu o astro pop 
Bryan Adams, que fez shows da sua tur-
nê Shine a Light em São Paulo e no Rio 
de Janeiro. Shawn Mendes, ídolo do pú-
blico jovem, virá no final de novembro a 
São Paulo e início de dezembro ao Rio.

Alexandra Soumm, who has performed in orchestras in Paris, Toulouse, Bordeaux, 
and the ensembles set by the BBC. In Rio, the young Dutch violinist Simone Lamsma 
was considered one of the most remarkable musicians of the new generation, with 
performances in symphonies such as Chicago, San Francisco, Leipzig and Sydney, 
as well as Seoul, BBC and Warsaw Philharmonics. Lamsma used a “Mlynarski” 
Stradivarius, built in 1718, in concerts.

RAPP, ROCK AND ROMANTIC BALLADS
The Montreal Symphony Orchestra’s attractions, however, were not the only 

Canadian highlights. The schedule has been filled with opportunities for all tastes. In 
the weekend leading up to the Orchestra’s performance, Canadian rapper Drake was 
the main attraction of the first day of the Rock in Rio World stage on September.

Also from Canada came one of the highlights of the last day of the same festival, 
the melodic rock band Nickelback, which raised the audience from the Mundo stage 
on the night of October 6th. The band played a repertoire of classics from their 
24-year career, ended by How You Remind Me, the soundtrack song for the movie 
Captain America. “Every band must play in Brazil,” singer Chad Kroeger told Brazilian 
television. In addition to Rock in Rio, Nickelback also took the trip to the country to 
perform at Ibirapuera Gymnasium in São Paulo, the previous Friday.

Canadian music programming in October also included pop star Bryan Adams, 
who performed shows from his Shine a Light tour in São Paulo and Rio de Janeiro 
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Rapper Drake durante show no Rock in Rio e a Orquestra Sinfônica de Montreal, em passagem por São Paulo. 
Rapper Drake during show at Rock in Rio and the Montreal Symphony Orchestra, in passing through São Paulo
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PARA NÃO  PERDER NADA
Não apenas a programação musical, mas toda a cena cultural entre os dois países pode 

ser conferida pelo aplicativo Brasil Canada Experience (gratuito e disponível para sistemas 
Android e iOS), desenvolvido pela CCBC e que traz toda a agenda de shows, exposições, 
peças e performances de artistas 
canadenses no Brasil e de brasilei-
ros no Canadá. 

Além de oferecer os detalhes 
do evento, o aplicativo também 
permite que o usuário faça check-
-in nos locais e assim desbloqueie 
missões que rendem pontos de 
experiência. É possível ainda postar 
fotos e comentários. 

Recentemente o aplicativo di-
vulgou as datas e locais das últimas 
edições da exposição Olhares Cru-
zados: Imagens de Duas Culturas, 
que revela a visão de  fotógrafos 
canadenses e brasileiros sobre as 
cidades um do outro. A mostra já 
passou pelas cidades de São Paulo, 
Florianópolis, Rio de Janeiro e Brasí-
lia, no Brasil, e Toronto, Vancouver, 
Montreal, Ottawa, no Canadá. ■

during the second half of the month. Shawn Mendes, idol of the young audience, will 
come late November to São Paulo and early December to Rio.

NOT TO BE MISSED
Not only the music programming, but the whole cultural scene between 

the two countries can be seen by the Brazil Canada Experience app (free and 
available for Android and iOS systems), developed by the CCBC and featuring 
the entire schedule of shows, exhibitions, plays, performances by Canadian 
artists in Brazil and Brazilians in Canada.

In addition to providing event details, the app also allows the user to check 
in at locations and thus unlock missions that yield experience points. You can 
also post photos and comments.

Recently the app has released the dates and locations of the latest editions of 
the exhibition Exchanging Glances: Images of Two Cultures, which reveals the view 
of Canadian and Brazilian photographers about each other’s cities. The exhibit has 
already visited the cities of São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro and Brasília, in 
Brazil, and Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa, in Canada. ■

Montreal Symphony and rapper 
Drake were some of the 
Canadian attractions in Brazil

A Sinfônica de Montreal e o 
rapper Drake foram alguns 
dos atrativos canadenses
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CAM-CCBC

E
m 21 e 22 de outubro os 
profissionais interessados 
em meios adequados de 
solução de controvérsias 
voltaram as suas atenções 
para o 6º Congresso CAM-
-CCBC de Arbitragem, re-
alizado no Hilton São Pau-
lo Morumbi Hotel. Foram 
dois dias de intensas discus-
sões e debates conduzidos 
por 40 palestrantes de oito 
países, acompanhados por 
mais de 500 participantes 

de todo o Brasil e do exterior. Mais uma 

THE ARBITRATION TODAY 
AND TOMORROW 

O
n October 21 and 22, professionals 
interested in adequate dispute 
settlement turned their attention 
to the VI CAM-CCBC Arbitration 
Congress, held at Hilton São 

Paulo Morumbi Hotel. These were two days of 
intense discussions and debates led by 40 speakers 
from eight countries, accompanied by over 500 
participants from all over Brazil and abroad. Once 

again, the meeting turned São Paulo into the international arbitration capital 

CONGRESSO PROMOVIDO PELO CAM-CCBC 
DISCUTE OS MAIS RELEVANTES TEMAS DA ÁREA

CONGRESS 
PROMOTED BY 
THE CAM-CCBC 
DISCUSSES THE 
MOST RELEVANT 
TOPICS IN THE 
AREA

O HOJE E O AMANHÃ
DA ARBITRAGEM 
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vez, o encontro transformou São Paulo na capital internacional da arbitragem durante as 48 horas do even-
to, que reuniu alguns dos maiores especialistas do setor para debater desafios e soluções, incluindo temas 
como transparência, proteção de dados, inteligência artificial e investimento estrangeiro. 

A presidente do CAM-CCBC, Eleonora Coelho, realizou a abertura do evento e seu discurso foi 
marcado pela reflexão sobre a importância da atuação das instituições arbitrais para o desenvolvimento da 
arbitragem. Ela destacou os objetivos de sua gestão e mencionou os projetos em andamento e os que ain-
da estão por vir, baseados nos princípios 
da ética, transparência e diversidade.  A 
presidente lembrou que o encontro, 
desde a sua primeira edição, tem sido 
estruturado sobre um consistente te-
mário, buscando estimular o intercâm-
bio entre profissionais de diferentes 
nacionalidades e analisar as questões en-
frentadas pela arbitragem na atualidade 
e as que despontam no futuro, além de 
promover a capital paulista como sede 
de arbitragens internacionais. Simulta-
neamente, a presidente realizou a aber-
tura oficial da 2ª São Paulo Arbitration 
Week – SPAW, semana com uma ex-
tensa programação de eventos parale-
los (leia mais nesta edição).

Ao longo de suas edições, o 
congresso se tornou referência ao 
promover o debate entre grandes 
nomes da área, acompanhando a 

during the 48-hour event, which brought together some of the industry’s leading 
experts to discuss challenges and solutions, including topics such as transparency, 
data protection, artificial intelligence and foreign investment.

The CAM-CCBC President, Eleonora Coelho, opened the event and her speech 
was marked by the reflection on the importance of the performance of arbitration 
institutions for the development of arbitration. She outlined her management 
objectives and mentioned ongoing and future projects based on the principles of 
ethics, transparency and diversity. The president recalled that the meeting, since its 
first edition, has been structured on a consistent theme, seeking to stimulate the 
exchange between professionals of different nationalities and to analyze the issues 
facing arbitration today and those that will arise in the future, besides promoting 
São Paulo as the seat of international arbitration. Simultaneously, the President 
held the official opening of the 2nd São Paulo Arbitration Week – SPAW, a week 
with an extensive schedule of side events (read more in this issue).

Throughout its editions, the Congress has become a reference in promoting 
the debate among big names in the area, following the evolution of the 
arbitration market. Developing rapidly, the segment requires constant renewal 
of knowledge and mapping of the paths to be followed, hence the importance 
of bringing together a team of top-level speakers and promoting discussions on 

Da esquerda para direita: Eleonora Coelho, presidente do CAM-CCBC; Gabrielle Kaufmann-Kohler, presidente do International Council for 
International Arbitration – ICCA; e Constantine Partasides, especialista em arbitragem. From left to right: Eleonora Coelho, president of CAM-CCBC; 
Gabrielle Kaufmann-Kohler, President of the International Council for International Arbitration - ICCA; and Constantine Partasides, arbitration expert



 50

CAM-CCBC

O primeiro painel discutiu a relação dos usuários com a arbitragem; e o segundo, interativo, questionou a transparência no método de arbitragem.  
The first painel discussed the relationship of users with arbitration; and the second, interactive, questioned the transparency in the arbitration method

evolução do mercado de arbitragem. Em franco desenvolvimento, o segmento exige renova-
ção constante de conhecimentos e o mapeamento dos caminhos a serem percorridos, daí a 
importância de reunir um time de palestrantes de altíssimo nível e promover discussões sobre 
os temais mais atuais e prementes da comunidade arbitral. 

A palestra magna de abertura do congresso ficou a cargo da professora emérita da Escola 
de Direito da Universidade de Genebra e presidente do International Council for International 
Arbitration – ICCA, Gabrielle Kaufmann-Kohler, apontada por um estudo da Global Arbitration 
Review como a árbitra mais influente do mundo. Em sua apresentação, ela analisou tendências e 
perspectivas vislumbradas para o futuro da resolução de disputas no cenário internacional. 

Todos os painéis do primeiro dia foram dedicados a analisar “o hoje na arbitragem”. O primeiro 
deles discutiu a relação dos usuários 
com a arbitragem e sua perspectiva. 
O tema foi analisado pelos especialis-
tas Carlos Eduardo Stefen Elias (Car-
los Elias Arbitragem), Ianda Lopes (GE 
Renewable Energy), Marcelo Calixto 
(Petrobras), Roberto Penna Chaves 
(concessionária CCR) e Cristina Mas-
trobuono (procuradora-geral adjunta 
do Estado de São Paulo).

Na sequência foi realizado um 
painel interativo por meio do app 
do CAM-CCBC que questionou se a 
transparência na arbitragem seria um 
problema ou vantagem para o método. 
Após serem reveladas as respostas do 
público, a moderadora Catherine Ro-
gers (PennState Law) e os palestrantes 
Adriana Braghetta (L.O. Baptista Ad-
vogados), Jorge Mattamouros (White 
& Case), Nancy Thevenin (Thevenin 
Arbitration & ADR) e Sofia Martins 
(Miranda & Associados) debateram o 
resultado da votação. Foi destacado 

the most current and pressing issues of the arbitration community.
The keynote opening lecture was given by the University of Geneva Law 

School emeritus professor and president of the International Council for 
International Arbitration - ICCA, Gabrielle Kaufmann-Kohler, pointed out by 
a study by the Global Arbitration Review as the most influential arbitrator in 
the world. In her presentation, she analyzed trends and perspectives glimpsed 
for the future of international dispute resolution. 

All panels of the first day were devoted to analyzing “today in arbitration”. The 
first one discussed the relationship of users with arbitration and its perspective. 
The subject was analyzed by specialists Carlos Eduardo Stefen Elias (Carlos Elias 
Arbitration), Ianda Lopes (GE Renewable Energy), Marcelo Calixto (Petrobras), 
Roberto Penna Chaves (CCR concessionaire) and Cristina Mastrobuono 
(Assistant Attorney General of the State of São Paulo). 

Then there was an interactive panel through the CAM-CCBC app, which 
questioned whether transparency in arbitration would be a problem or 
advantage for the method. After public responses were revealed, moderator 
Catherine Rogers (PennState Law) and speakers Adriana Braghetta (LO Baptista 
Advogados), Jorge Mattamouros (White & Case), Nancy Thevenin (Thevenin 
Arbitration & ADR) and Sofia Martins (Miranda & Associados) discussed the 
outcome of the vote. It was stressed that confidentiality and transparency 
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que confidencialidade e transparência podem coexistir sem que uma anule a outra. Além disso, os nú-
meros finais demonstraram o desejo do público em dispor de mais informações, tanto pela publicação 
de sentenças quanto pelo acesso aos nomes dos árbitros que atuam nas arbitragens.

Antes do almoço, o CAM-CCBC apresentou suas novidades de 2019 pela coordenadora 
de secretaria Cristiane Gertel. Ela destacou os objetivos da nova gestão, direcionados, princi-
palmente, ao aprimoramento técnico e profissionalização da secretaria e às ações relacionadas 
à diversidade, ética e transparência. Cristiane compartilhou, por exemplo, os dados estatísticos 
de arbitragens e mediações administradas pelo CAM-CCBC e apresentou os projetos já imple-
mentados e os em andamento, como a divulgação dos tribunais arbitrais do centro e a criação 
do Grupo de Estudos de Publicação de Sentenças Arbitrais. 

O terceiro painel tratou de cibersegurança e proteção de dados e suas relações e cenários 
na arbitragem. Os debatedores foram Brandon Malone (Scottish Arbitration Centre), Erica 
Franzetti (Dechert LLP), Lea Haber Kuck (Skadden), Matthieu de Boisséson (especialista com 
atuação em Londres, Rio de Janeiro e Hong Kong) e Stefan Kröll (Center for International 
Dispute Resolution at Bucerius Law School). Dentre os temas, os palestrantes debateram os 
impactos das legislações de proteção de dados destacando os sujeitos e as obrigações que cada 
um possui ao lidar com informações tão sensíveis na esfera arbitral.

A propósito, Stefan Kröll é um dos maiores especialistas alemães em arbitragem internacional e 
há sete anos dirige o Willem C. Vis Arbitration Moot de Viena, a maior competição estudantil nas 
áreas de arbitragem e lei comercial 
internacional, com mais de 300 uni-
versidades representadas. O CAM-
-CCBC – vale lembrar – é o principal 
apoiador das instituições brasileiras 
que participam dessa competição.

O painel sobre corrupção na arbi-
tragem e os limites do tribunal arbitral 
completou a programação do primei-
ro dia. O assunto foi tratado pelos es-
pecialistas Alfredo Bullard (escritório 
Bullard Falla Ezcurra), Ari D. MacKinnon 
(Cleary Gottlieb), Ava J. Borrasso (Ava 
J Borrasso, P.A.), Eliana Baraldi (Baral-
di Mariani Advogados), Frederico Sin-
garajah (Hardwicke). Os palestrantes 
chamaram a atenção para as diferentes 
formas como o assunto é tratado pelas 
jurisdições mundo afora e a importân-
cia de identificar e combater a corrup-
ção nos procedimentos arbitrais.

O FUTURO
O segundo dia de discussões foi 

dedicado ao “amanhã na arbitragem”, 
começando com o debate de inteli-
gência artificial, contratos inteligentes 
e impactos das novas tecnologias na 
arbitragem, bem como a forma como 

can coexist without one annulling the other. In addition, the final numbers 
demonstrated the audience’s desire to have more information, both by publishing 
judgments and by accessing the names of arbitrators acting in arbitrations.

Before lunch, the CAM-CCBC presented its 2019 news by Secretariat 
coordinator Cristiane Gertel. She highlighted the objectives of the new management 
guided, mainly, towards the technical improvement and professionalization of the 
Secretariat and to actions related to diversity, ethics and transparency. Cristiane 
shared, for example, the arbitration and mediation statistics data managed by 
the CAM-CCBC and presented the projects already implemented and those 
underway, such as the dissemination of the Arbitration Courts of the Center and 
the creation of the Arbitration Judgments Publishing Study Group.

The third panel dealt with cybersecurity and data protection and their 
relationships and scenarios in arbitration. Debaters were Brandon Malone 
(Scottish Arbitration Centre), Erica Franzetti (Dechert LLP), Lea Haber Kuck 
(Skadden), Matthieu de Boisséson (London, Rio de Janeiro and Hong Kong) 
and Stefan Kröll (Center for International Dispute Resolution at Bucerius 
Law School). Among the topics, the speakers discussed the impacts of data 
protection laws highlighting the subjects and the obligations that each one has 
when dealing with such sensitive information in the arbitration sphere.

By the way, Stefan Kröll is one of Germany’s leading experts in international 
arbitration and for seven years has directed Vienna’s Willem C. Vis Arbitration Moot 
– the largest student competition in the field of arbitration and international trade law, 
with over 300 universities represented. The CAM-CCBC – it is worth remembering 
– is the main supporter of the Brazilian institutions that participate in this competition.

The panel on corruption in arbitration and the limits of the Arbitration Court 
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CAM-CCBC
essas ferramentas devem moldar a formação dos profissionais. A análise dessas questões que estão se 
transformando em realidade foi realizada pelos especialistas Carlos Alberto Carmona (Marques Rosa-
do Toledo Cesar & Carmona Advoga-
dos), Fabiana Siviero (99 Didi), Marcelo 
Ferro (Ferro, Castro Neves, Daltro e 
Gomide Advogados), Pedro Batista 
Martins (Batista Martins Advogados) e 
Mark Cheskin (Hogan Lovells). 

O penúltimo painel colocou sob 
análise a promoção de investimen-
tos estrangeiros diretos por meio da 
contribuição da arbitragem comer-
cial. Durante as apresentações, entre 
outros pontos, foi destacada a cor-
relação entre tratados bilaterais e o 
investimento externo nas economias 
nacionais. Para tratar do tema foram 
convidados Ane Elisa Perez (Manes-
co, Ramires, Perez, Azevedo Mar-
ques – Sociedade de Advogados), 
Ann Ryan Robertson (Locke Lorde 
LLP), José Astigarraga (Reed Smith 
LLP), Massimo Benedettelli (ARBLIT 

completed the first day’s schedule. The issue was discussed by specialists Alfredo 
Bullard (Bullard Falla Ezcurra office), Ari D. MacKinnon (Cleary Gottlieb), Ava 
J. Borrasso (Ava J Borrasso, P.A.), Eliana Baraldi (Baraldi Mariani Advogados), 
Frederico Singarajah (Hardwicke). The speakers drew attention to the different 
ways in which the subject is dealt with by jurisdictions around the world and the 
importance of identifying and combating corruption in arbitration proceedings.

THE FUTURE
The second day of discussions was devoted to “tomorrow in arbitration”, 

beginning with the debate on artificial intelligence, smart contracts, and 
the impact of new technologies on arbitration, as well as how these tools 
should shape the education of professionals. The analysis of these issues that 
are becoming reality was carried out by specialists Carlos Alberto Carmona 
(Marques Rosado Toledo Cesar & Carmona Advogados), Fabiana Siviero (99 
Didi), Marcelo Ferro (Ferro, Castro Neves, Daltro e Gomide Advogados), Pedro 
Batista Martins (Batista Martins Advogados) and Mark Cheskin (Hogan Lovells). 

The next-to-last panel put under consideration the promotion of foreign 

O congresso se tornou referência ao promover o debate entre grandes nomes da área, acompanhando a evolução do mercado de arbitragem.  
The Congress has become a reference in promoting the debate among big names in the area, following the evolution of the arbitration marketpractices
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– Radicati di Brozolo) e Maria Claudia Procopiak (Dechert LLP). Foram abordadas, inclusive, as 
modificações do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta) com relação ao uso de 
métodos adequados de solução de conflitos e seus efeitos no dia a dia da arbitragem. 

Outro tema que ganha cada vez mais relevância no universo jurídico é a Class Action Arbitra-
tion, conhecida como arbitragem coletiva ou de classe, que permitirá o aprofundamento do pro-
cedimento e suas peculiaridades. A 
discussão sobre esse assunto comple-
tou a programação de painéis do con-
gresso. O tema foi tratado por Ana 
Luíza Nery (Nery Advogados), Carlo 
Verona (Demarest), Ricardo Tepedi-
no (Tepedino Migliore Berezowski e 
Poppa Advogados), Silvia Rodrigues 
Pachikoski (RPSN Advogados) e Wal-
frido Warde (Warde Advogados).

Tido como um dos top 20 pro-
fissionais de arbitragem no mundo, 
o especialista Constantine Partasides 
(Three Crowns LLP, Londres) foi de-
signado para realizar a palestra magna 
de encerramento do evento. Ele refor-
çou as análises sobre o futuro da arbi-
tragem e defendeu a ideia de o méto-
do ser um instrumento de libertação 
das formas convencionais de resolução 
de disputas. Segundo ele, apesar de ser 
difícil prever o futuro, todos os avan-
ços até aqui alcançados revelaram que 
a arbitragem continuará a prosperar 
porque o mundo necessita dela. 

A próxima edição do congresso 
está prevista para 19 e 20 de outubro 
de 2020, abrindo novamente a São 
Paulo Arbitration Week. ■ 

direct investment through the contribution of commercial arbitration. During 
the presentations, among other points, the correlation between bilateral treaties 
and foreign investment in national economies was highlighted. To address the 
subject Ane Elisa Perez (Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques – Law 
Firm), Ann Ryan Robertson (Locke Lord LLP), Jose Astigarraga (Reed Smith 
LLP), Massimo Benedettelli (ARBLIT - Radicati di Brozolo) and Maria Claudia 
Procopiak (Dechert LLP) were invited. The amendments to the North American 
Free Trade Agreement (NAFTA) regarding the use of adequate methods of 
conflict resolution and their day-to-day arbitration effects were also addressed. 

Another theme that is becoming increasingly relevant in the legal universe is 
the Class Action Arbitration, known as collective or class arbitration, which will 
allow the deepening of the procedure and its peculiarities. Discussion on this 
topic completed the panel schedule of the Congress. The topic was addressed by 
Ana Luíza Nery (Nery Advogados), Carlo Verona (Demarest), Ricardo Tepedino 
(Tepedino Migliore Berezowski e Poppa Advogados), Silvia Rodrigues Pachikoski 
(RPSN Advogados) and Walfrido Warde (Warde Advogados). 

Considered to be one of the top 20 arbitration professionals in the world, 
expert Constantine Partasides (Three Crowns LLP, London) was appointed to 
give the event’s keynote closing lecture. He reinforced analyzes of the future of 
arbitration and defended the idea that the method is an instrument of liberation 
from conventional forms of dispute resolution. According to him, although it is 
difficult to predict the future, all the advances made so far have revealed that 
arbitration will continue to prosper because the world needs it.

The next edition of the Congress is scheduled for October 19-20, 2020, 
opening again to São Paulo Arbitration Week. ■

O painel sobre corrupção na arbitragem e os limites do tribunal arbitral completou a programação do primeiro dia. 
The panel on corruption in arbitration and the limits of the Arbitration Court completed the first day’s schedule
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CAM-CCBC

C
riada no ano passado em torno do Congresso CAM-CCBC de Arbitragem, a São 
Paulo Arbitration Week (SPAW) foi idealizada para ser uma plataforma colabora-
tiva que promove eventos, networking e debates acadêmicos a respeito de méto-
dos adequados de resolução de disputas. O calendário é organizado por diversos 
escritórios, câmaras, instituições, entes da OAB e magistratura, além de grupos 
de jovens advogados, entre outros parceiros, gerando um ambiente propício ao 
desenvolvimento de competências úteis aos profissionais da área, discussão de 
questões prementes e troca de experiências.

Desta vez, a ini-
ciativa se estendeu de 
21 a 27 de outubro, 

reunindo um total de 26 eventos 
organizados por 29 instituições. O 
crescimento foi de 42% em compa-
ração à sua primeira edição, alcan-
çando o patamar de semanas de 
arbitragem tradicionais e pioneiras 
de outros países. A popularidade da 
SPAW pôde ser comprovada nesta 
edição pelo número de interessados 
e participantes. Somente nos even-
tos organizados pelo CAM-CCBC 
foram 900 inscrições de pessoas de 
pelo menos três continentes, tendo 
sido destaques o Congresso, evento 
inaugural da semana, e o lançamen-
to da comissão New Generation do 
CAM-CCBC (leia quadro).

A WEEK OF DEBATES

F
ounded last year around the CAM-
CCBC Arbitration Congress, the São 
Paulo Arbitration Week (SPAW) was 
designed to be a collaborative platform 
that promotes academic events, 

networking, and debate on appropriate dispute 
resolution methods. The calendar is organized 
by various offices, chambers, institutions, OAB 
entities and the judiciary, as well as groups of 

young lawyers, among other partners, creating an enabling environment for 
the development of useful skills for professionals in the area, discussion of 
pressing issues and exchange of experiences.

This time, the initiative extended from October 21 to 27, bringing together 
a total of 26 events organized by 29 institutions. Growth was 42% compared 
to its first edition, reaching the level of weeks of traditional and pioneering 

SÃO PAULO ARBITRATION WEEK (SPAW) CHEGA 
À SEGUNDA EDIÇÃO COM EXTENSO PROGRAMA 

SÃO PAULO 
ARBITRATION 
WEEK (SPAW) 
REACHES 
SECOND EDITION 
WITH EXTENSIVE 
PROGRAM 

UMA SEMANA 
DE DEBATES

SP ARBITRATION WEEK
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São Paulo foi cenário de discussões sobre temas internacionalmente relevantes durante a sema-
na, tais como: segurança cibernética, o papel das instituições arbitrais, arbitragem coletiva societária, 
a Convenção de Cingapura sobre acordos internacionais mediados e transparência. Além de en-
contros acadêmicos, a semana contou ainda com um show de rock e uma corrida não competitiva.

Tanto o congresso quanto os eventos da SPAW respeitam o compromisso do CAM-CCBC 
de assegurar a representatividade feminina. Em fevereiro de 2018, a instituição se comprometeu 
oficialmente (Resolução Adminis-
trativa 30/2018) a incluir no mínimo 
30% de mulheres entre palestran-
tes, debatedoras ou expositoras em 
eventos acadêmicos que organiza, 
apoia ou patrocina. Para assegurar 
o cumprimento desse compromis-
so, desta vez criou um regulamento 
com as regras que incluem incentivo 
à participação de mulheres na pro-
gramação dos eventos.

A terceira edição da São Paulo 
Arbitration Week ocorrerá entre 
19 e 25 de outubro de 2020 e o 
regulamento da semana será dispo-
nibilizado em janeiro de 2020. ■

arbitration from other countries. The popularity of SPAW could be seen in this 
issue by the number of stakeholders and participants. In the events organized 
by the CAM-CCBC alone, there were 900 registrations from people from at 
least three continents, including the Congress, inaugural event of the week, 
and the launch of the CAM-CCBC’s New Generation commission (read box).

São Paulo was the stage of discussions on internationally relevant topics 
during the week, such as: cyber security, the role of arbitration institutions, 
corporate collective arbitration, the Singapore Convention on mediated 
international agreements and transparency. In addition to academic meetings, 
the week also featured a rock concert and a non-competitive race.

Both the Congress and SPAW events respect the CAM-CCBC’s commitment 
to ensuring female representation. In February 2018, the Institution officially 
pledged (Administrative Resolution 30/2018) to include at least 30% women 
among speakers, debaters or exhibitors at academic events that it organizes, 
supports or sponsors. To ensure the fulfillment of this commitment, this time 
it created a regulation with the rules that include incentive to the participation 
of women in the schedule of events.

The third edition of the São Paulo Arbitration Week will take place between 
October 19 and 25, 2020 and the rules of the week will be available in January 2020. ■
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COMISSÃO DE JOVENS
Foi lançada em outubro, durante coquetel que integrou a São Paulo Arbitration Week, 
a New Generation, comissão de jovens idealizada e apoiada pelo CAM-CCBC para 
impulsionar a nova geração de prof issionais da área de resolução de disputas. Por meio 
de troca de experiências, estudos e outras iniciativas, o grupo pretende estimular novos 
talentos, especialmente com foco em diversidade cultural, étnica, regional e de gênero. A 
associação ao grupo é gratuita e pode ser realizada por prof issionais de até 40 anos que 
tenham experiência prévia em arbitragem ou outros meios de resolução de disputas ou 
que demonstrem interesse genuíno pela área.

YOUTH COMMISSION
The New Generation was launched in October, during a cocktail party that was part of the São Paulo Arbitration Week, which is 
a youth commission idealized and supported by the CAM-CCBC to boost the new generation of dispute resolution professionals. 
Through the exchange of experiences, studies and other initiatives, the group aims to stimulate new talent, especially focusing on 
cultural, ethnic, regional and gender diversity. Membership in the group is free and can be done by professionals up to 40 years of age 
who have prior experience in arbitration or other dispute resolution or who show genuine interest in the area.
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FIQUEPORDENTRO
STAY TUNED 

Arbitragem 
comercial 
comparada 

Comparative 
Commercial 
Arbitration

A Universidade de Oxford realizou 
em 15 de novembro o seu quarto 
Simpósio sobre Arbitragem Comer-
cial Internacional Comparada, por 
meio da Commercial Law Centre, 
em parceria com a Oxford Interna-
tional Arbitration Society e a EDU-
CA Foundation. O evento contou 
com mais de cem participantes, entre 
profissionais e estudantes interessa-
dos em arbitragem. Ao todo, foram 
16 conferências e painéis, um deles 
com a participação da presidente 
do CAM-CCBC, Eleonora Coelho, 
sobre competência (Kompetenz-
-Kompetenz: is uniformity a dream).
Oxford University held its fourth Sym-
posium on Comparative International 
Commercial Arbitration on November 
15 through the Commercial Law Cen-
tre, in partnership with the Oxford 
International Arbitration Society and 
the EDUCA Foundation. The event 
was attended by over 100 partici-
pants, including professionals and stu-
dents interested in arbitration. In all, 
there were 16 conferences and panels, 
one of which was attended by CAM-
CCBC President Eleonora Coelho on 
competence (Kompetenz-Kompetenz: 
is uniformity a dream).

Curso avançado  
em arbitragem

Advanced Course 
in Arbitration

A Pontifícia Universidade Católi-
ca de São Paulo (PUC-SP), com o 
apoio do CAM-CCBC, promoveu 
o Advanced Course in Arbitration, 
ministrado pelo professor Stefan 
Kröll, um dos maiores especialistas 
alemães em arbitragem internacio-
nal. O programa, com duração de 
quatro dias, entre 7 e 11 de ou-
tubro, contou com a participação 
dos case managers do CAM-CCBC 
Maísa Barboza, Guilherme Reis e 
Victoria Romero, além da assistant 
case manager Marina Gouveia. Kröll 
foi também um dos palestrantes 
convidados do 6º Congresso CAM-
-CCBC de Arbitragem.
PUC-SP - Pontif ical Catholic Univer-
sity of São Paulo, with the support 
of the CAM-CCBC, promoted the 
“Advanced Course in Arbitration”, 
taught by Professor Stefan Kröll, one 
of Germany’s leading experts in inter-
national arbitration. The four-day 
program, on October 7-11, featured 
CAM-CCBC Case Managers Maísa 
Barboza, Guilherme Reis and Victoria 
Romero, as well as Assistant Case 
Manager Marina Gouveia. Kröll was 
also one of the guest speakers at the 
VI CAM-CCBC Arbitration Congress.

Liderança reconhecida
Recognized leadership

Mais uma vez o CAM-CCBC foi eleito o centro de arbitragem 
líder no Brasil pela renomada publicação internacional Leader’s 
League, sediada em Paris, França. Esse é mais um dos reconheci-
mentos obtidos no Brasil e no exterior e que coroa as celebrações 
dos 40 anos de história e liderança do CAM-CCBC. O CAM-C-
CBC é o mais tradicional centro de arbitragem e mediação do 
Brasil. Vocacionado a administrar disputas comerciais complexas 
e de grande porte, possui corpo técnico qualificado, pautado por 
procedimentos certificados pela ISO 9001. É a instituição arbitral 
brasileira com maior projeção no exterior, reconhecido por se-
guir as melhores práticas da arbitragem internacional.
Once again the CAM-CCBC was elected the leading arbitration 
center in Brazil by the renowned international publication Leader’s 
League, based in Paris, France. This is another of the recognitions ob-
tained in Brazil and abroad and crowning the celebrations of CAM-
CCBC’s 40 years of history and leadership. The CAM-CCBC is the 
most traditional arbitration and mediation center in Brazil. Aimed at 
managing complex and large commercial disputes, it has a qualified 
technical staff, based on procedures certified by ISO 9001. It is the 
most prominent Brazilian arbitration institution abroad, recognized 
for following the best practices of International Arbitration.
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FIQUEPORDENTRO
STAY TUNED 

Administração 
pública

Public Entities
A administração pública direta e indi-
reta responde atualmente por quase 
10% de todos os processos arbitrais, 
segundo reportagem publicada pelo 
jornal Valor Econômico. Especialistas 
consultados apontam que esse per-
centual pode subir ainda mais em 
decorrência de mudanças legislati-
vas recentes. O CAM-CCBC, cita-
do na matéria, concentrou o maior 
número de casos novos envolvendo 
a administração pública em 2018 no 
Brasil, além de responder por 44% 
de todos os procedimentos adminis-
trados no ano passado.
Brazilian Public Entities currently 
account for almost 10% of all arbi-
tration proceedings, according to a 
report published by the newspaper 
Valor Econômico. Experts consulted 
point out that this percentage may 
rise further, due to recent legislative 
changes. The CAM-CCBC, cited in 
the article, concentrated the largest 
number of new cases involving pub-
lic administration in 2018 in Brazil, 
and accounted for 44% of all pro-
cedures administered last year.

Pre-Moots  
do CAM-CCBC 

CAM-CCBC Pre-Moots
Os Pre-Moots CAM-CCBC São 
Paulo e Hamburgo são uma tradição 
e já estão marcados para 2020. O 
Centro é o maior apoiador do Wil-
lem C. Vis Moot, maior competição 
acadêmica de arbitragem internacio-
nal, oferecendo treinos e auxiliando 
equipes brasileiras a participar. As 
inscrições para os Pre-Moots come-
çam no dia 29 de novembro de 2019, 

para árbitros e equipes. Acompanhe 
as redes e o site do CAM-CCBC 
para saber mais. Se preferir, envie e-
-mail para mootcam@ccbc.org.br.
The CAM-CCBC Pre-Moots São Paulo 
and Hamburg are a tradition and are 
already scheduled for 2020. The Center 
is the largest supporter of Willem C. Vis 
Moot, the international arbitration aca-
demic competition, offering training and 
assisting Brazilian teams to participate. 
Registration for Pre-Moots begins on 
November 29, 2019 for arbitrators and 
teams. Follow the CAM’s networks and 
website to learn more. If you prefer, send 
an email to mootcam@ccbc.org.br.

Conferência  
em Luanda

Conference in Luanda
O CAM-CCBC marca presença na 
8ª Conferência Internacional de Ar-
bitragem de Luanda, realizada em 21 
de novembro de 2019 na capital an-
golana. O tema central do encontro 
desta vez será a reforma da lei de ar-
bitragem voluntária do país. O CAM-
-CCBC esteve representado pela se-
cretária-geral, Patrícia Kobayashi, no 
painel “A reforma do Direito da Arbi-
tragem em perspectiva comparada”.
The CAM-CCBC will be present at the 
VIII Luanda International Arbitration 
Conference, held on November 21, 2019 
in the Angolan capital. The central theme 
of the meeting this time will be the reform 
of the country’s voluntary arbitration law. 
The CAM was represented by the Secre-
tary General, Patricia Kobayashi, in the 
panel “The Reform of Arbitration Law in 
a Comparative Perspective”.

Uma juíza exemplar
An exemplary judge

Como parte da sua atuação em prol da igualdade de gêne-
ro, o CAM-CCBC exibe em 2 de dezembro o filme “A Juíza 
– A História de Ruth Bader Ginsburg”, no Auditório Brasil-
-Canadá. A obra retrata a trajetória da juíza da Suprema Cor-
te Norte-Americana que construiu um legado que a transfor-
mou em ícone. A sessão especial tem apoio de Womem Way 
in Arbitration LATAM, ERA Pledge e ArbitralWomen.
As part of its action for gender equality, the CAM-CCBC airs on 
December 2 the f ilm “The 
Judge - The Story of Ruth 
Bader Ginsburg” at the Bra-
zil-Canada Auditorium. The 
work portrays the trajectory 
of the US Supreme Court 
judge, who built a legacy 
that made her an icon. The 
special session is supported 
by Womem Way in Arbitra-
tion LATAM, ERA Pledge 
and ArbitralWomen.
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BRASIL

23 a 29 de novembro de 2019, São Paulo | November 23 to 29, 2019, São Paulo
São Paulo Tech Week
Tecnologia | Technology

3 a 7 de fevereiro de 2020, Cascavel (PR) | February 3 to 7, 2020, Cascavel (PR) 
Show Rural Coopavel 
Agronegócio | Agribusiness

3 a 7 de fevereiro de 2020, Cascavel (PR) | February 3 to 7, 2020, Cascavel (PR) 
Show Rural Coopavel 
Agronegócio | Agribusiness

4 a 7 de fevereiro de 2020, São Paulo | February 4 to 7, 2020, São Paulo
Abimad 
Móveis e decoração | Furniture and decoration

11 a 15 de fevereiro de 2020, São Paulo | February 11 to 15, 2020, São Paulo
ABCcasa Fair  
Móveis e decoração | Furniture and decoration

17 a 19 de março de 2020, São Paulo | March 17 to 19, 2020, São Paulo
Intermodal  
Transporte de carga e comércio exterior | Cargo transportation and foreign trade

CANADÁ

4 a 7 de dezembro 2019, Toronto | December 4 to 7, 2019, Toronto
Construct Canada
Construção | Construction

21 a 23 de janeiro de 2020, Manitoba | January 21 to 23, 2020, Manitoba
Manitoba Ag Days
Agronegócio | Agribusiness

22 e 23 de janeiro de 2020, Toronto | January 22 and 23, 2020, Toronto
Canadian Concrete Expo
Indústria de construção | Building industry

3 a 6 de fevereiro de 2020, Montreal | February 3 to 6, 2020, Montreal
PaperWeek Canada
Indústria de papel e celulose | Pulp and Paper Industry

1 a 4 de março de 2020, Toronto | March 1 to 4, 2020, Toronto
PDAC
Mineração | Mining
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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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