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editorial

Hora do café

a 
presente edição embarca para o Canadá juntamente com a co-
mitiva de empresários e lideranças setoriais organizada pela 
CCBC com o objetivo de divulgar o café brasileiro no país da 
América do Norte. Os compromissos da missão comercial es-
tão detalhados na reportagem de capa que aborda o enorme 

potencial de negócios envolvendo o produto.
Essa é a segunda missão desse tipo estruturada pela Câmara para promo-
ver produtos verde-amarelos desde que um apurado estudo de mercado 
identificou as principais oportunidades para ampliar as transações comer-
ciais entre os países. A primeira delas, cujos resultados já estão sendo co-
lhidos, envolveu o setor de 
Utilidades Domésticas.
Nesta edição também en-
trevistamos o economis-
ta Adriano Pires, que en-
fatiza os desafios do Brasil 
para atender à deman-
da de energia necessária 
para o desenvolvimento 
econômico nacional. Ou-
tro destaque é a entrada 
em vigor do acordo previ-
denciário que facilitará a 
vida dos profissionais bra-
sileiros que trabalham no 
Canadá e vice-versa.
Para completar, acompa-
nhe as iniciativas relacio-
nadas à área da educa-
ção, tema abordado por 
ocasião da feira de inter-
câmbio Imagine Estudar 
no Canadá, realizada pelo 
governo canadense em 
várias cidades brasileiras 
no final de setembro.

Boa leitura!
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REviSta

Coffee time
This edition is on its way to Canada, together 
with the delegation of business executives and 
industry leaders organized by CCBC with the 
objective of promoting Brazilian coffee in the 
North American country. The trade mission’s 
agenda is detailed in the cover article on the 
enormous business potential of this product.
This is the second mission of its kind organized 
by the Chamber to promote Brazilian products, 
following a detailed market survey that 
identified the main opportunities to expand 
trade between the two countries. The first of 
the two missions, that has already generated 
positive results, focused on the housewares 
and home décor accessories industry.
In this edition, we also interviewed the 
economist Adriano Pires, who highlights 
the challenges Brazil is facing in order to 
meet the energy demands for its economic 
development. Another central article refers 
to the pension agreement that will make life 
easier for Brazilian professionals working in 
Canada and vice-versa.
Finally, follow the initiatives undertaken in 
the field of education, on the occasion of 
the exchange program fair Imagine Study 
in Canada, organized by the Canadian 
government in various Brazilian cities at the 
end of September.

Enjoy the reading!

Impressão realizada em papel com 
certificação FSC, que garante 
adequado manejo florestal.
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economista especializado 
no setor de energia, 
adriano pires defende que 
Brasil siga modelo de Canadá, 
eUa e França, que fazem de 
sua gestão energética um 
elemento de política industrial, 
com ganhos competitivos

Força competitiva

EstEla CangErana

an expert economist in the energy field, 
adriano pires argues in favor of Brazil following 
the model of countries such as the United states, 
Canada and France, which use their energy 
management as a tool for industrial policy, with 
outstanding competitive advantages

Competitive force
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o Brasil teria todas as condições de usar a 

energia como um grande impulso para o 

desenvolvimento econômico, graças às 

enormes vantagens naturais do País, que per-

mitem a exploração de uma ótima diversidade 

de fontes. Mas, ao contrário, vive uma situação 

de crise energética e risco de racionamento. Pa-

ra mudar esse cenário, o doutor em economia 

Adriano Pires, sócio-fundador e diretor do Centro 

Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), que atua há 

30 anos na área de energia, propõe uma gestão 

descentralizada e técnica do setor e, principal-

mente, que se trate a questão como ponto im-

portante de uma política industrial e de fomen-

to ao investimento. Ele defende que o Brasil se 

espelhe no modelo norte-americano de gestão 

energética e analisa as grandes mudanças em 

curso na geopolítica mundial. Os Estados Uni-

dos, que são o grande parceiro do Canadá tam-

bém nesse setor, mais uma vez desempenham a 

liderança no cenário que se desenha.

Brasil-Canadá – O Brasil vem convivendo ao 

longo de todo este ano com uma grave cri-

se energética e o risco de um racionamen-

to. Por que a situação chegou a esse ponto?

Adriano Pires – É uma crise sem precedentes, 

e não é a energia elétrica somente. Tem a ques-

tão do petróleo e do controle de preços do diesel 

e da gasolina, o que afeta também o etanol, que 

perdeu competitividade. Mas se você olhar para 

a energia elétrica, a situação está caótica. Nes-

se caso específico, é a história antiga de uma su-

cessão de erros, desde 2004, quando começa-

ram os leilões de energia. Muitas usinas térmicas 

a óleo venceram, porém o custo de sua geração é 

mais caro. Depois, houve o abandono da seguran-

ça energética (que deveria aumentar e diversificar 

a oferta) em prol da modicidade tarifária. Ficamos 

cada vez mais reféns da água, que é a nossa prin-

cipal fonte. E, de 2009 para cá, a única energia 

que ganhou leilão foi a eólica, que evidentemen-

te é importante para a matriz brasileira, mas que 

Brazil enjoys all conditions to use energy 
as a major impulse factor for economic 
development, thanks to the country’s 

enormous natural advantages, which allow the 
exploration of an optimal diversity of sources. 
Yet, quite the contrary, the country faces an en-
ergy crisis and the risk of rationing. to change 
this scenario, the doctor of economics, adriano 
pires, founding partner and director of the Bra-
zilian infrastructure Centre (CBie), which for 30 
years has worked in the field of energy, proposes 
the decentralized and technical management of 
the industry and, most important, that the issue 
be treated as a key element of an industrial and 
investment fostering policy. He argues that Bra-
zil should inspire itself by the north american en-
ergy management model and comments the big 
changes taking place in world geopolitics.  the 
United states, which is Canada’s major partner in 
this field, once again plays the leading role in this 
unfolding new scenario.

Brasil-Canadá – In the course of the current 
year, Brazil has been faced with a severe en-
ergy crisis and the risk of rationing. Why did 
the situation reach this stage?
Adriano Pires – it is an unprecedented crisis and 
it is not only in electric energy. there is also the oil 
issue and the control of diesel and gasoline prices, 
which affects ethanol that has lost competitive-
ness. when one looks at electric energy, the situ-
ation is chaotic. in this specific case, it is an old 
story of a succession of errors, beginning in 2004, 
when the energy auctions took place. Many oil-
fueled thermal plants won, but their energy cost 

“A gente precisa de uma política de energia 
elétrica com leilões regionais e por fonte”

“We need an electric energy policy with 
regional auctions and by source”
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sozinha não resolve os problemas. Nos processos 

de renovação das concessões de geração e trans-

missão em 2012, forçou-se a queda das tarifas 

em um momento em que já se estava com reser-

vatórios mais vazios, porque não estava chovendo 

o suficiente. Os preços foram forçados para baixo 

em um momento em que o custo da energia ficou 

maior porque, com menos chuvas e sem reservas, 

as térmicas mais caras (as que tinham ganhado 

os leilões lá atrás) precisaram ser usadas por mais 

tempo. Assim, o governo teve que começar a dar 

dinheiro para as distribuidoras via Tesouro Nacio-

nal, para evitar que elas quebrassem, já que não 

se podia aumentar a tarifa para o consumidor. Em 

2013, foram R$ 10 bilhões. Mas as chuvas con-

tinuaram não vindo, as térmicas continuaram li-

gadas e, com a tarifa sem aumento, o consumo 

cresceu e a situação ficou ainda pior. Imaginamos 

que, em 2014, esses empréstimos às distribuido-

ras girarão em torno de R$ 30 bilhões.

BC – O que podemos esperar a partir de ago-

ra? Qual o risco de racionamento em 2015?

AP – O setor elétrico convive com dois problemas 

graves. O primeiro é de abastecimento. A falta de 

chuva e de térmicas mais eficientes, que pudes-

sem ficar ligadas o tempo todo, somada ao atraso 

em obras de geração e transporte e à falta de di-

versificação na matriz brasileira, está nos deixan-

do em uma situação de insegurança de abaste-

cimento, o que significa que estamos preocupa-

dos se vai haver um racionamento ou não. Outro 

problema grave é financeiro e fiscal. A dívida das 

distribuidoras com o Tesouro vai ser paga com o 

are very expensive. subsequently, energy safety 
aimed at increasing and diversifying the supply 
was put aside for the sake of tariff affordability. we 
became increasingly dependent of the water, our 
main source. Furthermore, from 2009 onwards, 
the only energy to win an auction was wind en-
ergy, obviously important for the Brazilian grid, 
but that, in itself, does not solve the problems. in 
the 2012 generation and transmission conces-
sions’ renovation processes, the tariff levels were 
forced downwards, at a time when the reservoirs 
were already emptier, because it was not raining 
enough. the prices were forced downwards at a 
time when the cost of energy increased, due to 
less rain and no reserves, when the more expen-
sive thermal plants (the ones that, back in time, 
were winning the auctions) needed to be operated 
for a longer period. therefore, the government 
had to start giving money to the distributors via the 
national treasury, to avoid their going broke, giv-
en that increasing tariffs for the consumers was 
not an option. in 2013, it was a total of r$ 10 bil-
lion. However, it was still not raining, the thermal 
plants were running, and, without tariff increases, 
consumption grew and the situation got even 
worse. we believe that in 2014, such loans to the 
distributors will total approximately r$ 30 billion.

BC – What can we expect from now on? What 
is the risk of a rationing occurring in 2015?
AP – the the power industry faces two severe 
problems. the first is supply. the lack of rain 
and more efficient thermal plants, which could 
be operated all the time, in addition to the de-
lay in the development of generation and trans-
portation projects, as well as the small degree 
of diversification of the Brazilian grid. these 
issues are causing uncertainty concerning the 
supply, meaning we are worried about whether 
or not there will be a rationing. another severe 
problem is financial and tax-related. distribu-
tors’ debt vis-à-vis the treasury will be paid via 
the increase of tariffs. therefore, this suggests 

“Como um país rico em energia, como o 
Brasil, pode ter uma das energias mais 

caras do mundo?”
“How can a country rich in energy, like 
Brazil, have one of the most expensive 

energies in the world?”
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aumento tarifário. Isso aí nos faz pensar em dois 

cenários, então. O primeiro é – e vamos torcer pa-

ra que ele aconteça – que virá chuva a partir de 

novembro e continuará até março, período úmi-

do no Brasil. Se vier chuva, você vai ter em 2015 

um aumento de tarifa. Elas serão muito altas, 

mas não vai ter racionamento. Ou seja, o setor de 

energia elétrica vai continuar sendo um ponto de 

estrangulamento do crescimento econômico bra-

sileiro e um impedimento aos investimentos. Esse 

é o melhor cenário. O segundo é: não chove ou 

chove pouco, como foi o caso de 2013 e 2014. Aí 

você vai ter um racionamento ou até mesmo um 

apagão em março, abril ou maio, o que seria ca-

ótico. E deve ser um racionamento de proporções 

muito maiores que aquele de 2001

BC – Nesses cenários, como ficaria o nosso 

setor produtivo?

AP – Isso me preocupa muito. No cenário me-

lhor, sem racionamento, a tarifa já vai ficar mui-

to cara. Para nós, residências e comércio, é ruim 

aumentar o preço, isso impacta o orçamento de 

todo mundo e gera inflação. Mas na indústria a 

tarifa alta é mortal. Ela pode quebrar a indús-

tria. O que a gente lamenta é que não precisava 

ser desse jeito porque se há uma coisa em que 

o Brasil é rico é em energia. Temos muita água 

na região Norte, temos gás, temos muito vento 

na região Nordeste, temos biomassa no Centro-

-Oeste e Sudeste, temos gás também no Sudes-

te, carvão e vento no Sul. Como um país rico em 

energia, como é o caso do Brasil, pode ter uma 

das energias mais caras do mundo, que tira a 

competitividade da indústria e ao mesmo tempo 

a gente fica praticamente todo ano discutindo se 

vai ter apagão ou não? Isso é até um paradoxo.

BC – O senhor defende descentralizar o sis-

tema. Como isso funcionaria?

AP – A gente precisa de uma política de energia 

elétrica mais descentralizada, com leilões regio-

nais e por fonte. Por exemplo, fazer um leilão de 

two scenarios. the first one – and let us hope it 
will occur – is that it will rain in the beginning of 
november, and that it will continue to rain un-
til March, the rainy season in Brazil. if the rain 
comes, in 2015 there will be tariff increases. they 
will be very high, but there will be no rationing. 
this means that the electric energy industry will 
continue to be a bottleneck for Brazilian growth 
and a barrier for investments. this is the best 
scenario. the second scenario is: it does not rain 
or it rains just a little, as was the case in 2013 and 
2014. that is when we will see rationing or even 
a blackout in March, april or May, which would 
be catastrophic, and would be of a much greater 
magnitude than the one in 2001.

BC –  In these scenarios, how do the produc-
tive sectors of the economy would be affected?
AP – this worries me a lot. in the best scenario, 
without rationing, the tariff will already be much 
higher. For us, private homes and commerce, it is 
not good to increase prices because this affects 
everyone’s budget and results in inflation, but in 
industry, a high tariff is fatal. it could destroy in-
dustry. what is unfortunate is that this scenario did 
not have to exist, because if there is one richness 
Brazil has, it is energy. there is a lot of water in 
the northern region, there is gas, lots of wind in 
the northeastern region, gas in the southeast, 

Adriano Pires 
propõe uma gestão 
descentralizada e 
técnica do setor

Adriano Pires 
proposes the 
decentralized 
and technical 
management of 
the industry
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eólica no Nordeste, para atender aquela região. 

Um de biomassa para o Sudeste e o Centro-Oeste, 

porque diminuiria, por exemplo, o custo de trans-

missão. Você colocaria as usinas mais perto dos 

consumidores, aproveitando a diversidade energé-

tica e a ótima dispersão regional que a gente tem. 

Assim, aumentaria a oferta de energia e a diver-

sidade. E a única fórmula no mundo para baixar 

preço de maneira estrutural é aumentar a oferta. 

BC – Países como EUA, Canadá e França pos-

suem políticas para reduzir o custo da ener-

gia para a indústria. É o que falta para nós?

AP – É justamente isso. No Brasil a gente não 

usa a gestão energética para fazer política in-

dustrial. E seria possível criar determinadas po-

líticas de energia para tornar a indústria brasi-

leira mais competitiva. Os EUA são um modelo. 

A gente devia copiá-los. É um país continental 

igual ao Brasil e também é muito rico em ener-

gia. Eles têm uma diversidade energética como 

a nossa. E conseguem usar isso porque têm es-

tabilidade regulatória, segurança jurídica, respei-

to às regras de mercado e, mais do que isso, 

têm uma política descentralizada. Cada estado 

norte-americano tem autonomia para tomar de-

terminadas decisões de política energética. Isso 

não ocorre aqui. Eu tenho dito que se a gente 

quiser vencer essa crise de uma vez por todas e 

biomass in the Midwest and in the southeast, and 
coal and wind in the south. How can a country rich 
in energy, like Brazil, have one of the most expen-
sive energies in the world, which deprives industry 
of its competitiveness and, at the same time, gets 
us debating, almost the whole year, whether or not 
there will be a blackout? this is really a paradox.  

BC – You have been arguing that the solution 
would be to decentralize the system. How 
would this work?
AP – we are in need of a more decentralized 
electric energy policy, with regional auctions and 
organized by source. For example, to conduct a 
wind energy auction in the northeast to meet the 
needs of that region, or one for biomass in the 
southeast and the Midwest, because it would, 
for instance, reduce the transmission cost. one 
would place power plants closer to the consum-
ers, taking advantage of energy diversity and the 
optimal regional dispersion we have. thus, the 
supply of energy and diversity would increase. 
the only formula in the world to reduce the price 
in a structural way is by increasing the supply. 

BC – Countries such as the United States, 
Canada and France have policies to reduce the 
cost of energy. Is that what we are lacking?
AP – that is precisely what it is. in Brazil, we do 
not use energy management to define an indus-
trial policy, and it would be possible to create cer-
tain energy policies to make Brazilian industry 
more competitive. the Usa is a model. we should 
copy it. the Usa, like Brazil, is a continental coun-
try and rich in energy. it has energy diversity like 
our country. the americans can use it because 
they enjoy regulatory stability, legal safety, respect 
for market rules, and, more importantly, they have 
a decentralized policy. each state in the Usa is au-
tonomous to make decisions concerning energy 
policy. that is not the case here. i have said that if 
we want to master this crisis once and for all and 
to really transform the advantage nature gave us 

Pires defende  
que o Brasil se 

espelhe no modelo 
norte-americano de 

gestão energética

Pires argues that 
Brazil should inspire 

itself by the North 
American energy 

management model
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realmente transformar essa vantagem que a na-

tureza nos deu em vantagem competitiva, pre-

cisamos modernizar o setor elétrico brasileiro e 

isso passa pela descentralização e por um pla-

nejamento feito com previsibilidade, com o Esta-

do sendo mais regulador e fiscalizador e menos 

empresário. A gente precisa incentivar a geração 

distribuída, que é, por exemplo, aproveitar alguns 

edifícios comerciais de São Paulo para cogera-

ção de gás natural, ao invés de pendurá-los na 

rede da Eletropaulo. A cogeração é algo que não 

acontece no Brasil e que deveria ser incentivada. 

BC – Como vê o cenário energético mundial?

AP – O cenário mudou muito e mais uma vez os 

EUA são o elemento que dita essas transformações 

geopolíticas da energia. Até há pouco tempo se fa-

lava que ia faltar petróleo, que teria de mudar essa 

matriz e entrar muito forte nas fontes renováveis. 

Essa tese foi comprada na Europa, que fez muito 

investimento com energia renovável. Acontece que 

os EUA, em uma campanha de investimento mui-

to forte para que a energia voltasse a ficar barata, 

gerou uma revolução na área do gás natural, com 

o gás de xisto, e isso tomou uma dimensão muito 

grande no cenário energético mundial. Novas tec-

nologias também viabilizaram uma série de reser-

vas de gás no mundo que antes eram economica-

mente inviáveis. Todo mundo está apostando que 

nos próximos anos a gente vai viver a era do gás 

natural. E o curioso é que o gás natural é um fóssil 

como era o petróleo e o carvão, mas, dos fósseis, 

ele é o mais limpo. Então o que a gente imagina 

é que esse gás natural vai ser a energia de transi-

ção para uma economia mais limpa. O boom de 

energias renováveis não vai ser tão grande como 

se imaginava há algum tempo porque esse espaço 

está sendo ocupado pelo gás, que é mais barato. 

Com certeza, os EUA vão voltar a ser o país exporta-

dor de petróleo e gás. Essa é a grande transforma-

ção na geopolítica mundial. Com isso, acho que a 

geopolítica da energia no mundo já está mudando 

e ainda vai mudar bastante nos próximos anos.

into a competitive advantage, we must modernize 
the Brazilian electric sector of the economy. this 
implies increasing decentralization and planning 
with predictability, with the state playing more of 
the role as a regulator and inspector and less that 
of an entrepreneur. we must foster widespread 
generation, such as, for example, to make use of 
some commercial buildings in são paulo for the 
co-generation of natural gas, rather than linking 
them to the eletropaulo network. Co-generation 
is inexistent in Brazil and should be fostered.  

BC – How do you see the current world 
energy scenario?
AP – the scenario has changed a lot and once 
again, the Usa is the leading factor of the geo-
political energy transformations. Until recently, 
one talked about the expected shortage of oil, 
which is why one would have to change the grid 
and strongly invest in renewable sources. europe 
accepted this theory and heavily invested in re-
newable energy. on the other hand, the Usa, fol-
lowing a strong investment campaign that sought 
to make energy cheap again, caused a revolution 
in the field of natural gas, using shale gas. this 
resulted in something very large in the world 
energy scenario. new technologies also made 
viable a series of gas reserves around the world 
that previously were not economical. everyone is 
betting that, in coming years, one will experience 
the era of natural gas. interestingly, natural gas 
is a fossil fuel, just like oil and coal, but, of the 
fossil sources, it is the cleanest. therefore, what 
one believes, is that natural gas will become the 
transition energy to a cleaner economy. the re-
newable energy boom will not be as big as imag-
ined some time ago, because this space will be 
filled by gas, which is cheaper. Certainly, the Usa 
will again become the main oil and gas export-
ing country. this is the great transformation in 
world geopolitics.  therefore, i believe energy 
geopolitics in the world is already changing and 
will change even more in the next few years. 
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Manutenção  
de aeronaves
A CCBC promoveu uma reunião com mem-
bros do Aerospace Task Force, projeto voltado 
à área de manutenção de aeronaves. O grupo 
discutiu, entre outros assuntos, como melhorar 
a comunicação com as autoridades do setor. O 
encontro ocorreu no dia 8 de setembro, após a 
terceira edição do Seminário Brasil-Canadá de 
Tecnologia MRO, realizado pelo Consulado-Geral 
do Canadá em São Paulo, durante a Latin Ame-
rica Aviation Supply and Services (LAASS).

Para associados
A CCBC firmou um acordo com a Aliança 
Francesa que proporciona descontos em 
cursos de francês para seus associados 
e colaboradores. A parceria inclui ainda 
benefícios para atividades culturais. Em 
agosto, por exemplo, a peça “Meu Caro 
Vizinho”, de autoria do canadense Tho-
mas Morgan Jones, esteve em cartaz no 
Teatro da Aliança Francesa e os associa-
dos da Câmara foram contemplados com 
50% de desconto nos ingressos.

Um brinde aos negócios
No final de agosto foi realizada a 9ª edição do Happy Hour da CCBC. 
Na ocasião, 78 associados e demais interessados nas relações entre 
Brasil e Canadá se reuniram no Les 3 Brasseurs, na capital paulista, 
em um clima descontraído, bastante propício para conversas que po-
dem se transformar em oportunidades de negócios.

Alinhando estratégias
Aproximadamente 30 pessoas participaram da reunião da Comis-
são de Comércio Exterior da CCBC, no dia 20 de agosto. O en-
contro contou com a palestra do especialista Sérgio Pereira, que 
falou sobre o uso de feiras, missões e eventos no exterior para a 
promoção comercial. Na sequência da reunião, os participantes da 
missão “Doing Business in Canada – Brazilian Coffee”, programada 
para o final de setembro, discutiram detalhes da viagem e partici-
param de um workshop sobre exportação.
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Integração 
diplomática
A CCBC recebeu, em agosto, a visita de 
Louis-Pierre Emond, novo cônsul comer-
cial e comissário comercial sênior do 
Consulado-Geral do Canadá em São Pau-
lo. Emond, que substitui Benoit Prefontai-
ne, foi oficialmente apresentado à equipe 
da Câmara em um encontro que contou 
com a presença do cônsul-geral em São 
Paulo, Stéphane Larue, da presidente Es-
ther Nunes, do vice-presidente Antonio 
Conde, da superintendente administrati-
vo-financeira Silvia Dell Gallo e do supe-
rintendente de relações institucionais e 
de negócios Paulo de Castro Reis. Além 
dessa mudança, Anouk Bergeron-Laliber-
té deixa a função de cônsul e gerente do 
Programa Comercial no Consulado-Geral 
do Canadá no Rio de Janeiro para assu-
mir o mesmo cargo no Consulado-Geral 
em São Paulo, no lugar de Eric Fraser. No 
Rio, a posição agora passa a ser ocupada 
por Cynthia Bernier.

Comércio exterior em debate
A CCBC marcou presença na 33ª edição do Encontro Nacional de Co-
mércio Exterior 2014 (Enaex), realizado em agosto, no Rio de Janeiro. 
Na ocasião, Paulo de Castro Reis, superintendente de Negócios e Re-
lações Institucionais da CCBC, e Armínio Calonga, responsável pela di-
visão de serviços comerciais, participaram de 
diversos seminários em que foram debatidos 
temas e ações para impulsionar o comércio 
internacional. Segundo Calonga, o Programa 
Portal Único de Comércio Exterior (portal.sis-
comex.gov.br), um dos principais assuntos 
tratados, é de extrema relevância para agilizar 
exportações e importações. 

Crimes  
patrimoniais
A Comissão de Assuntos Jurídicos da 
CCBC realizou em setembro um seminá-
rio para debater crimes contra o patrimô-
nio cometidos no ambiente corporativo. 
A entidade convidou o advogado crimi-
nalista Euro Bento Maciel Filho, tam-
bém professor universitário e conselheiro 
seccional da OAB/SP, para falar sobre as 
principais características de crimes patri-
moniais, as fases investigativas e proces-
suais, entre outros assuntos.

Parceria nas telinhas
A CCBC está apoiando o 
projeto RIO HEAT, uma co-
produção oficial Brasil-Ca-
nadá, para a realização de 

um longa-metragem seguido de série de TV homônima, com o diretor 
canadense Jon Cassar (“24 Horas”). O elenco conta com a presença 
de talentos como Laurence Fishburne, Andy Garcia, Anthony Lemke e 
Giselli Itié, dentre outros. A produção terá distribuição da 21th Century 
Fox para as Américas e dos grupos canadenses Odissey Media e eOne 
Entertainment para mais de 60 países.

Olhares cruzados
O Instituto Cultural Brasil Canadá (ICBC), com o apoio da 
CCBC, idealizou um projeto fotográfico para captar imagens de 
duas grandes metrópoles: Montreal e São Paulo. Para isso, as 
entidades convidaram o fotógrafo canadense Luc Dubois e o 
brasileiro Renato Negrão. A ideia é que os dois façam incursões 
um na cidade do outro, registrando suas percepções em ima-
gens, para compor a exposição fotográfica “Olhares cruzados 
– imagens de duas culturas”. O projeto ganhou uma página no 
Facebook e, constantemente, Dubois e Negrão compartilham 
fotos dos locais visitados. Posteriormente, as imagens serão 
exibidas em espaços culturais no Brasil e Canadá.
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Reconhecimento 
internacional
A Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (Cima), da Espanha, e 
o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria 
Portuguesa, parceira do CAM-CCBC, lançaram uma premiação 
aos melhores trabalhos científicos sobre arbitragem. A criação 
do Prêmio Internacional de Arbitragem, cujo tema é “Arbitragem: 
situação atual e perspectivas para o futuro”, também faz parte 
das comemorações aos 25 anos da Cima. De acordo com Sofia 
Martins, vogal do Conselho do centro português e membro do 
júri do prêmio, “trata-se de uma iniciativa inédita na Península 
Ibérica, dirigida a toda a comunidade arbitral, visando estimular 
uma proximidade cada vez maior entre os dois países e o 
desenvolvimento da cultura arbitral, sobretudo entre os mais 
jovens, a quem caberá, no futuro, prosseguir esse trabalho”. 
Os profissionais interessados em concorrer ao prêmio devem 
enviar os trabalhos até novembro para a instituição espanhola. 
Podem se inscrever candidatos com licenciatura, mestrado e 
doutorado em Direito que tenham idade inferior a 40 anos.
A Cima também promove, entre 5 e 7 de outubro, 
seu congresso internacional, que tem como tema 
“Avanços e desenvolvimento na arbitragem” e marca 
os 25 anos da instituição. Entre os painéis que 
serão realizados estão “Advogados e árbitros – regras 
de conduta” e “Arbitragem e jurisdição”, além da 
apresentação do novo regulamento da entidade. 

Encontro em Coimbra
O IV Encontro Internacional de Arbitragem 
de Coimbra ocorrerá de 9 a 11 de outubro e 
terá o apoio do CAM-CCBC. Entre os temas 
a serem debatidos estão quantificação 
de prejuízos em arbitragem, pressupostos 
da responsabilidade civil, criminalidade e 
direito societário. Além de palestrantes de 
França, EUA e Espanha, participam também 
especialistas de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Minas Gerais, entre eles Carlos Alberto 
Carmona, Maurício Almeida Prado e Judith 
Martins-Costa. O evento prestará homenagem 
a dois árbitros, o brasileiro Hermes Marcelo 
Huk e o português Sérvulo Correia. 

Ciclo Nacional 
de Arbitragem
Goiânia recebeu pela primeira vez o 
Ciclo Nacional de Arbitragem em agosto. 
O evento teve como palestrantes os 
advogados Ana Paula Barbosa e Andrade, 
Carla Sahium, Claudio Finkelstein, Luís 
Fernando Guerrero, Simon Riemann 
da Costa e Wagner Menezes.

Bolsa Max-Planck 
O CAM-CCBC divulgou o novo contemplado 
com a bolsa de pesquisa no Instituto 
Max-Planck de Direito Comparado e 
Direito Internacional Privado (MPI). O 
escolhido foi Thiago Rodovalho, que 
iniciará os estudos em 30 de setembro, 
permanecendo na renomada instituição 
até 22 de dezembro. A concessão 
de bolsas no MPI pelo CAM-CCBC é 
resultado do acordo de cooperação 
firmado entre as duas entidades. 

Maratona de estudos 
Depois do sucesso da Maratona Moot no ano passado, o 
CAM-CCBC já começa a se preparar para a nova edição do 
treinamento a ser realizada de 27 a 31 de outubro. A intensa 
preparação para a Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot, maior competição entre estudantes de direito 
realizada anualmente em Viena, vai contar mais uma vez com 
a presença da renomada especialista norte-americana Peggy 
Forell, que dará curso sobre habilidades de comunicação. 
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Novas práticas
O 3º Congresso Regional de Questões Práticas de Arbitragem promovido pelo Instituto Peruano de 
Arbitraje (IPA) em Cusco, no início de agosto, contou com a presença de importantes arbitralistas das 
Américas. O encontrou teve como foco as novas práticas de arbitragem e as peculiaridades da cultura 
arbitral. Durante o fórum, a subsecretária-geral adjunta do CAM-CCBC, Caroline Costa, palestrou no 
primeiro dia do evento e comentou quais seriam os aspectos relevantes a serem considerados pelas 
partes quanto à escolha de uma instituição arbitral idônea, de acordo com as diretrizes do Centro.

Mediação em pauta 
O CAM-CCBC promoveu mais um treinamento sobre mediação em agosto. 
Desta vez, o curso focou a mediação transformativa e foi ministrado 
pelo professor Joseph Folger (foto ao lado), um dos autores da teoria 
e professor da Temple University (EUA). Folger é também cofundador 
do Institute for The Study of Conflict Transformation, escritor e autor 
de diversos artigos na área de comunicação, conflito e mediação.
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Genética animal
Brasil, Canadá e Estados Unidos articulam 
a adoção de um sistema único de dados 
com o objetivo de unificar e aperfeiçoar 
o intercâmbio de informações sobre 
pesquisas relacionadas à genética animal. 
Batizado de “Alelo Animal” no Brasil, 
o sistema “Animal-Grin” armazenará, 
entre outras informações, um catálogo 
dos bancos de sêmen, embriões e DNA 

coletados pelos três países, 
além de outros dados 
associados aos animais. O 
projeto está em andamento 
graças a uma parceria 
entre a Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia, 
o Agriculture and Agri-
food do Canadá (AAFC), 
e o Agricultural Research 
Service do Departamento 
de Agricultura dos Estados 
Unidos (ARS/USDA).

Tour virtual
O Google Street View, plataforma do Google que 
disponibiliza imagens 360 graus de passeios virtuais por 
ruas e avenidas, expandiu sua lista de campi universitários 
fotografados, que já conta com mais de cem instituições. 
Recentemente, a companhia anunciou a inclusão de 

outras 36 instituições canadenses e americanas. Agora, 
interessados em intercâmbio, por exemplo, podem conhecer 
melhor a Universidade de Regina, localizada na província de 
Saskatchewan, e também a Universidade de Manitoba, a 
maior da província de Manitoba. De acordo com o Google, 
as imagens geradas pelo equipamento chamado Trekker 

(uma espécie de 
mochila com uma 
câmera acoplada) 
permitem uma 
sensação de estar 
andando a pé 
pelas instalações 
dos campi.

Primeira vez no Brasil
A sétima edição do Festival Paulista de Circo, que aconteceu entre 
os dias 28 e 31 de agosto, em Piracicaba (SP), teve como grande 
destaque a presença da companhia canadense Flip FabriQue, 
originária da Escola de Circo de Quebec. Os artistas acrobatas 
vieram pela primeira vez ao Brasil para apresentar o espetáculo 
“Attrape-Moi”, marcado pelo alto nível técnico e pela variedade 
de linguagens. Com programação inteiramente gratuita, o festival 
reúne anualmente artistas, trupes e companhias nacionais e 
internacionais de diversas modalidades com objetivo de estimular 
o aperfeiçoamento das técnicas e a troca de experiências.
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Um passo à frente
Cientistas do Instituto Universitário de 
Saúde Mental Douglas e da Universidade 
McGill de Montreal descobriram um gene 
chamado “HMG 
CoA reductase” 
que pode retardar 
em pelo menos 
quatro anos o 
desenvolvimento 
do mal de 
Alzheimer – 
doença neurodegenerativa que provoca 
o declínio de funções cognitivas, tais 
como memória, atenção e linguagem. De 
acordo com pesquisadores canadenses, 
entre os indivíduos portadores dessa 
variante genética, os riscos de 
desenvolver a doença diminuem 30% 
em homens e até 50% em mulheres.

sem fronteiras
A TV Record também está presente no 
Canadá. A programação da emissora, que 
inclui novelas, entretenimento e jornalismo, 
será veiculada pela Bell Canada Fibe TV, 
canal 875. O lançamento do sinal em 
território canadense ocorreu recentemente, 
em uma cerimônia em Toronto. Na ocasião, 
o presidente da TV Record Internacional, 
Marcelo Cardoso, enfatizou que o objetivo 
da emissora é estar em todos os países que 
tenham comunidades lusófonas consolidadas. 

Parceria científica
Especialista em pesquisa e desenvolvimento de vacinas terapêuticas 
anticâncer, a brasileira FK Biotec inaugurou no início de agosto 
uma unidade em Toronto, no Canadá. Trata-se da FKx, que será 
responsável pela coordenação de estudos clínicos e laboratoriais 
com a tecnologia VAP (vacina célula autóloga imunomodulada). 
No Brasil, a empresa realizou testes dessa vacina em pacientes 
com câncer de próstata e alcançou bons resultados, com aumento 
significativo no número de cura bioquímica (PSA indetectável após 5 
anos): 85% no grupo vacinado ante 48% no grupo não vacinado.

talento 
musical
Com um repertório 
variado, do barroco 
espanhol à música 
brasileira, o violonista 
canadense Thierry 
Bégin-Lamontagne 
se apresentou em 
Florianópolis (SC), no 
dia 13 de agosto, em 
recital promovido pelo 
programa de extensão 
Ponteio-Violão, do 
Centro de Artes (Ceart) 
da Universidade do Estado de Santa Catarina. O jovem músico, 
que iniciou seus primeiros concertos aos 12 anos, é reconhecido 
internacionalmente. Em abril deste ano, alcançou o primeiro lugar 
no Brussels International Guitar Competition, na Bélgica, e em 
2013 também obteve o primeiro lugar no Concurso Internacional 
de Guitarra José Tomás – Villa de Petrer, na Espanha.
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Setor de games abre enorme leque de possibilidades de 
incremento na relação entre brasileiros e canadenses, em um 
processo de aproximação que já começa a dar resultados

Games industry opens a wide 
range of possibilities to increase 
the relationship between Brazilians 
and Canadians, in a process of 
approximation that already begins 
to bring results

Much more 
than just fun

Muito mais  
que diversão
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Brazil is the fourth largest games consumer 
market in the world. In turn, Canada is the 

planet’s third largest games developer, behind 
Japan and the United States. This information alone 
is already a good reason for the approximation of 
Brazil and Canada in this industry. However, this 
relationship, that grows closer by the day, goes 
beyond the contact between a supplier and a buyer. 
It reveals a fertile ground for business opportunities, 
for technological development partnerships and 
for digital content co-productions. It is also an 
opportunity for a promising exchange in the cultural 
field. First steps for this cooperation have been taken 
and results are starting to show.

Last year, a large Brazilian trade mission, 
comprising members of government and 
representatives of industry in general and companies 
in the games industry, took part in the Montreal 
International Game Summit (MIGS), held in Montreal 
(Quebec), one of the largest events of the games 
industry in the world. The Brazilian delegation, 
comprising some 30 people, was organized in 
partnership with the Bureau du Québec in São 
Paulo, the Canadian Consulate-General in São 
Paulo, the Chamber of Commerce Brazil-Canada 
(CCBC) and Brazilian Association of Developers 
of Digital Games (ABRAGAMES). The trip, which 
included a stopover in Toronto, served the purpose 
of consolidating Canada as the benchmark model 
for Brazil, obviously in addition to approximating 
possible partners.

“Canada is a very mature market in this 
industry. Whereas in Brazil we are still very much 
focused on technology, in Canada the range of 
the games industry is considerably larger. It is 
a major entertainment market”, states Paulo 
Perrotti, director of CCBC’s Cultural Institute and 
a member of Brazil’s 2013 mission to that country 
in North America. “There one finds a much 
professionalized view of the games industry and 
the involvement of a huge chain of components, 
including scenarios, actors and script writers. To 
present a product, is almost like making a movie, 

o Brasil é o quarto maior mercado consu-

midor de jogos do mundo. O Canadá, 

por sua vez, é o terceiro maior desen-

volvedor de games do planeta, atrás apenas do 

Japão e dos Estados Unidos. Essas informações, 

sozinhas, já são uma boa justificativa para a 

aproximação entre Brasil e Canadá nesse setor. 

Mas o relacionamento que fica mais próximo a 

cada dia vai muito além de um contato entre for-

necedor e comprador. Ele revela um terreno fértil 

de oportunidades de negócios, de parcerias para 

desenvolvimento tecnológico e de coprodução 

de conteúdo digital. É, ainda, a chance de uma 

promissora troca na área cultural. Os primeiros 

passos para esse entrosamento já foram dados 

e os resultados começam a aparecer.

No ano passado, uma grande missão comer-

cial brasileira, formada por integrantes do gover-

no, indústria e empresas do ramo, participou do 

Montreal International Game Summit (MIGS), em 

Montreal (Quebec), um dos maiores eventos do 

setor no mundo. A comitiva, de cerca de 30 pes-

soas, foi organizada em parceria pelo Bureau du 

Québec à São Paulo, o Consulado Geral do Ca-

nadá em São Paulo, a Câmara de Comércio Bra-

sil-Canadá (CCBC) e a Associação Brasileira de 

Desenvolvedores de Jogos Digitais (Abragames). 

A viagem, que teve também uma passagem por 

Toronto, serviu para consolidar o Canadá como 

um modelo de benchmarking para o Brasil. Além, 

é claro, de aproximar possíveis parceiros.

“O Canadá é um mercado muito maduro nesse 

setor. Enquanto no Brasil ainda estamos bastan-

te focados na tecnologia, no Canadá a amplitude 

da indústria do jogo é consideravelmente maior. 

É um grande mercado de entretenimento”, afir-

ma Paulo Perrotti, diretor do Instituto Cultural 

Brasil-Canadá da CCBC e integrante da missão 

de 2013 ao país da América do Norte. “Lá exis-

te uma visão muito profissionalizada do jogo e o 

envolvimento de uma enorme cadeia, que inclui 

cenários, atores e roteiristas. Fazer um produ-

to, é quase como o processo de um filme, com 
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propriedade intelectual muito maior que aqui no 

Brasil e um resultado espetacular”, completa.

Segundo Perrotti, o contato entre as indústrias 

dos dois países não é só uma excelente oportu-

nidade para os brasileiros absorverem essa visão 

cultural do jogo que existe no Canadá. É também 

a maneira mais eficiente para os canadenses con-

seguirem entrar com maior efetividade no ainda 

pouco explorado mercado brasileiro. “Há um gran-

de potencial aqui, mas para que uma empresa ca-

nadense tenha sucesso, precisa entender as pe-

culiaridades e as demandas do Brasil”, diz Perrotti.

SmartphoneS em alta

Enquanto na América do Norte o mercado de 

produtos para consoles é estável e maduro, aqui 

ele é muito caro e acessado por um público res-

trito. Os dispositivos móveis, em especial smar-

tphones, no entanto, possuem uma demanda 

muito maior, devido à popularidade dos celulares 

no País. Segundo estatísticas do Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística (IBGE), 115,4 mi-

lhões de brasileiros acima de dez anos de idade 

possuíam aparelhos móveis em 2011, número 

equivalente a quase 70% da população. E as ven-

das de modelos smartphones superaram as de 

feature phones (modelos intermediários entre os 

smartphones e os celulares comuns) em 2013, 

de acordo com o instituto de pesquisas IDC.

Além dos games para plataformas móveis, 

Perrotti destaca a importância de se investir 

em jogos educativos no Brasil. “Esse é o nosso 

DNA.” Ele vê no modelo de coprodução um ne-

gócio bastante promissor.

Já o assessor comercial do Bureau du Qué-

bec, José Castro, avalia que há mais duas outras 

involving the issue of intellectual property in a 
much larger extent than in Brazil, and with an 
extraordinary result”, concludes Perrotti.

According to Perrotti, contact between the 
industries of the two countries is not only an 
excellent opportunity for Brazilians to incorporate 
the broad cultural perspective of games that exists 
in Canada. It is also the most efficient way for 
Canadians to more effectively enter in the still little 
explored Brazilian market. “Here there is a great 
potential, but for a Canadian company to achieve 
success, it must understand the peculiarities and 
the demands of Brazil”, says Perrotti.

SmartphoneS in high demand
While in North America the market of products 

for consoles is stable and mature, here it is very 
expensive and accessible only to a restricted 
public. However, mobile devices, particularly 
smartphones, have a much bigger demand, given 
the popularity of mobile phones in Brazil. According 
to statistics of Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), 115.4 million Brazilians over the 
age of ten owned mobile devices in 2011, a figure 
equivalent to almost 70% of the population. Sales 
of smartphones exceeded those of feature phones 
(intermediary models between smartphones and 
ordinary mobile phones) in 2013, according to the 
IDC Research Institute.

Besides games for mobile platforms, Perrotti 
emphasizes the importance of investing in 
educational games in Brazil. “This is our DNA.” 
He sees quite a promising business in the co-
production model.

In turn, the Bureau du Québec’s trade advisor, 
José Castro, mentions that there are two other 
interesting possibilities for exchanging games 
between the industries of the two countries. “In 
addition to the co-production in creation, the use of 
tools and technologies developed in Canada, and 
more precisely, in Quebec, may help improve the 
quality of the Brazilian product”.  “Partnerships 
can also be set-up for the distribution of games”, 

Brasil é 4º maior consumidor de jogos e 
Canadá é 3º maior desenvolvedor de games

Brazil is the 4th largest consumer of games and 
Canada is the 3rd largest developer of games
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possibilidades interessantes de trocas entre as 

indústrias de games dos dois países. “Além da 

coprodução de criação, o uso de ferramentas e 

tecnologias desenvolvidas no Canadá e, em es-

pecial, no Quebec pode ajudar a melhorar a qua-

lidade do produto brasileiro. Também podem ser 

feitas parcerias para a publicação de games”, 

afirma. Segundo ele, já há resultados positivos 

entre empresas quebequenses e brasileiras nos 

três modelos de negócios. “O forte movimento 

de estruturação do segmento de games que 

está acontecendo no Brasil só contribui para o 

estreitamento das relações bilaterais. A sinergia 

é muito boa. A ponte já está construída, e os 

contatos, estabelecidos”, completa Castro.

modelo 

Mais que negócios, a proximidade com o Cana-

dá é a chance do Brasil se espelhar em um mo-

delo bem-sucedido de fomento ao setor. Políticas 

coordenadas entre as três esferas do governo (fe-

deral, provincial e municipal) criaram condições 

de atração dos grandes estúdios internacionais 

e o desenvolvimento de empresas locais. Os re-

comments Perrotti, saying that there are already 
positive results for companies of Quebec and 
Brazil, in the three business models. “The strong 
movement taking place in Brazil to structure 
the games segment greatly contributes to the 
tightening of bilateral relations. Synergy is very 
good. The bridge has been built and contacts set-
up”, concludes Castro.

model 
More than business, the proximity to Canada 

is Brazil’s chance to mirror itself in a successful 
model to foster the games industry. Coordinated 
policies among the three spheres of government 
(federal, provincial and municipal) created 
conditions to attract large international studios 
and to develop local companies. Results are 
concrete. In Quebec, the third largest games 
cluster in the world, the industry’s supply chain 
grew by 600% in the last ten years. 

To have an idea of what that means, there is 
the case of Ubisoft, one of the world’s largest 
producers, of French origin. Currently, the 
company employs about 1,000 employees in 

Eliana Russi, gerente 
executiva do projeto 

Brazilian Game 
Developers Export 

Program

Eliana Russi, executive 
manager of the project 

Brazilian Game 
Developers Export 

Program
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sultados são concretos. No Quebec, o terceiro 

maior cluster de games do mundo, a cadeia do 

setor cresceu 600% nos últimos dez anos. 

Para se ter uma ideia do que isso significa, 

há o caso da Ubisoft, um dos maiores produto-

res mundiais, de origem francesa. Atualmente, 

a empresa possui cerca de mil funcionários em 

seu país de origem e mais de 1,5 mil no escri-

tório de Montreal. Também estão instaladas no 

Quebec a Eletronic Arts, Gameloft, Eidos, Auto-

desk e Warner Bros, entre outras.

“Na área de atração de investimentos, o Cana-

dá é muito bem posicionado de modo geral, tanto 

em nível federal quanto no provincial. Além de ser 

competitivo, o país ainda possui uma combinação 

forte de talento artístico e técnico para o setor”, 

explica a trade comissioner responsável pelas áre-

as de mídias digitais e indústrias culturais do Con-

sulado Geral do Canadá em São Paulo, Fernanda 

Whitaker. “Hoje podemos dizer que o Canadá é 

uma referência internacional no setor, tanto para 

governos quanto para a indústria de jogos”. 

A fórmula de custos baixos e incentivos fis-

cais, aliados a mão de obra qualificada, talento 

e incentivos para pesquisa e desenvolvimento, 

José Castro, assessor 
comercial do 

Bureau du Québec 

José Castro, the 
Bureau du Québec’s 

trade advisor

France and another 1,500 in its Montreal office. 
Also present in Quebec are Eletronic Arts, 
Gameloft, Eidos, Autodesk and Warner Bros, 
among others.

“In the field of investment attraction, Canada is 
very well positioned in general, both at the federal 
and the provincial levels. The country is not only 
competitive, it also sustains a strong combination 
of artistic and technical talent in the industry”, 
explains the trade commissioner responsible 
for digital media and cultural industries at the 
Canadian Consulate-General in São Paulo, 
Fernanda Whitaker. “Today, we can attest that 
Canada is an international reference both for 
governments and the games industry”. 

The formula of low costs, in combination 
with fiscal incentives and qualified labor, talent 
and incentives for research and development, 
consolidated the industry, which accounted for 
2.3 billion Canadian dollars of the country’s 
GDP in 2012. There are 329 studios in operation, 
employing 16,500 people on a full-time basis, 
according to data collected by the Consulate.

In fact, Whitaker recalls that Canadian 
competitiveness was the theme of one of the 
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consolidou o setor, que respondeu por 2,3 bi-

lhões de dólares canadenses do Produto Interno 

Bruto (PIB) do país em 2012. São 329 estúdios 

em operação, com a manutenção de 16,5 mil 

empregos em período integral, de acordo com 

dados compilados pelo Consulado.

Fernanda lembra que a competitividade cana-

dense, inclusive, foi tema de um dos painéis do 

último Brazil’s Independent Games Festival (BIG), 

evento promovido pela Abragames, que ocorreu 

em maio em São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). 

“O Canadá é um grande desenvolvedor e pos-

sui uma política pública muito forte para o setor. 

É um modelo para nós”, confirma Eliana Russi, 

gerente executiva do projeto Brazilian Game De-

velopers Export Program, da Abragames em par-

ceria com a Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Ela conta que o BIG, criado em 2012 com o ob-

jetivo de fortalecer a indústria e impulsionar a in-

ternacionalização das empresas brasileiras, teve 

o apoio e a consultoria de profissionais canaden-

ses, como Jason Della Rocca, diretor executivo 

do Execution Labs de Montreal, desde a sua con-

cepção. “Nossa intenção é manter esse canal de 

relacionamento entre os dois países”, diz Eliana.

Na última edição, o BIG alcançou um público 

físico e virtual de 42 mil pessoas, fora as 300 

mil que tiveram acesso às informações pelo Fa-

cebook. A competição de jogos teve 322 inscri-

tos, de 36 nacionalidades. E depois do Brasil 

(com 167) e dos Estados Unidos (31), o Canadá 

foi o país com mais games na disputa (17), e 

dois deles conquistaram prêmios. Entre os pa-

lestrantes, 57 eram brasileiros e 23, interna-

cionais, sendo seis canadenses. Já o Fórum de 

Negócios teve quase 300 reuniões agendadas 

e outras 100 informais, com 50 empresas ven-

dedoras e 25 compradoras (13 internacionais). 

O resultado foi US$ 2,58 milhões em transa-

ções fechadas e uma expectativa de US$ 15,5 

milhões em 12 meses. [EC] 

panels at the last Brazil’s Independent Games 
Festival (BIG), an event promoted by ABRAGAMES 
that took place in May in São Paulo (State of São 
Paulo) and Porto Alegre (State of Rio Grande do 
Sul). “Canada is a major developer and has a 
strong public policy for the industry. It is a model 
for us”, confirms Eliana Russi, executive manager 
of the project Brazilian Game Developers Export 
Program, of ABRAGAMES, in partnership with 
Brazilian Agency for the Promotion of Exports 
and Investments (Apex-Brasil).

Whitaker explained that BIG was founded in 
2012, with the objective of strengthening industry 
and fostering the internationalization of Brazilian 
companies, and was supported and assisted by 
professional Canadian consultants, such as Jason 
Della Rocca, executive director of Execution Labs 
of Montreal, since its inception. “Our intention 
is to uphold this relationship channel between 
the two countries”, says Eliana.

In its most recent edition, BIG reached a live and 
virtual public totaling 42,000 people, not including 
the 300,000 that accessed information through 
Facebook.  The games competition showed that 
322 people of 36 nationalities, registered. After 
Brazil (with 167 registries) and the United States 
(31), Canada was the country that participated 
with a greater number of games in the contest 
(17), with two games having won prizes. As to the 
speakers, 57 were Brazilians and 23 foreigners, of 
which six were Canadian. The Business Forum, on 
the other hand, staged almost 300 formal meetings 
and 100 informal ones, with 50 seller and 25 buyer 
companies (13 international). The outcome was 
US$ 2.58 million in concluded transactions and 
an outlook of US$ 15.5 million in 12 months. 

Canadá é uma referência  
internacional no setor de games

Canada is an international reference  
for the games industry
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vendedores brasileiros 
sentam frente a frente com 
compradores canadenses 
para se conhecerem 
melhor e mostrar que o 
café do país da américa do 
Sul tem todas as condições 
de ter uma presença maior 
na mesa do consumidor da 
américa do Norte 
EstEla CangErana

    Para 
paladares   
     exigentes
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les vendeurs brésiliens se 
sont assis face à face avec 
des acheteurs canadiens 
afin de mieux se connaitre et 
pour démontrer que le café 
de ce pays sud-américain a 
toutes les conditions requises 
pour avoir une plus grande 
présence, en amérique 
du Nord, sur la table du 
consommateur

Brazilian sellers sit face to 
face with canadian buyers to 

get to know each other better 
and to show that the coffee 

from Brazil meets all the 
requirements to increase 

its share in the North 
american market 

For demanding 
tastes

Pour les 
palais les plus 
exigeants
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a s vendas do café brasileiro para o Ca-

nadá estão aumentando. Apenas no 

último mês de julho foram US$ 18,1 

milhões, uma alta de quase 160% em relação 

a igual período de 2013. Em quantidade, isso 

significou o embarque de 4,4 mil toneladas do 

produto, 105% a mais do que as de julho do ano 

passado. Os dados, do Ministério do Desenvol-

vimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 

apontam ainda que, no acumulado do ano até 

julho, o crescimento das exportações de café foi 

de 34,8% em valor, para US$ 90,4 milhões, e 

de 47,6% em quantidade, o que equivale a 27,4 

mil toneladas. Os números são positivos, mas 

especialistas garantem que eles poderiam ser 

bem maiores, caso os canadenses conheces-

sem melhor o que o Brasil tem a oferecer. Essa 

situação, porém, pode começar a mudar neste 

mês de setembro.

Entre os dias 22 e 28, uma comitiva composta 

por oito representantes de cooperativas de pro-

dução, associações, produtores e exportadores 

de café, organizada pela CCBC, realiza uma mis-

são comercial a Montreal e Toronto. Na agenda, 

há cerca de 150 reuniões em rodadas de negó-

cios com mais de 20 compradores, entre dis-

tribuidores, torrefadores, redes de cafeterias e 

varejistas. Também estão previstas ações de es-

tudo de mercado, como retail tours, treinamento 

logístico e tarifário e visita à feira The Canadian 

Coffee and Tea Show 2014.

Mais do que vender o produto brasileiro, 

a ideia é aproximar os dois lados e mostrar o 

enorme potencial a ser explorado. “O Brasil pro-

duz um café de qualidade e diferenciado, mas 

essa informação muitas vezes não tem saído do 

País. Existe muito desconhecimento no exterior, 

e em especial no Canadá, com relação ao pro-

duto brasileiro”, afirma o superintendente de 

Relações Institucionais e de Negócios da CCBC, 

Paulo de Castro Reis. 

“O Canadá é um mercado muito interessante 

e há demanda latente com relação à mercadoria 

brasileira, mas os brasileiros não sabem disso”, 

completa. O superintendente fala com base no 

resultado de um extenso trabalho de inteligên-

cia comercial, desenvolvido pela CCBC, que 

detectou grandes oportunidades de negócios 

para determinados produtos, entre eles o café. 

Foi feito um mapeamento detalhado do merca-

do canadense e possíveis nichos de atuação, 

prováveis compradores e perfil de consumo. Da 

mesma maneira, no Brasil, foram detectados 

potenciais fornecedores.

O Canadá é um 
grande e ainda 

crescente mercado 
consumidor

The Canada is a 
large and growing 
consumer market

Le Canada est 
un marché de 

consommation 
important et encore 

en expansion

FO
TO

S
: D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O
/A

M
S

C



Brasil-Canadá | 27

Espaço para crEscEr

O Canadá é um grande e ainda crescente mer-

cado consumidor, com expansão média de quase 

7% ao ano no período entre 2000 e 2010, con-

tra uma alta da média mundial de 2,4% ao ano 

na mesma década, de acordo com as estatísti-

cas da International Coffee Organization (ICO). O 

país apresenta um dos índices de consumo per 

capita da bebida mais altos do mundo, de 6,2 

quilos por ano, e, segundo a Coffee Association 

of Canada (CAC), quem bebe café diariamente 

no país (mais de 60% da população adulta em 

diversas províncias) costuma tomar em média 

2,7 xícaras por dia.

Como bom apreciador de café, o canadense 

busca um produto de qualidade e se preocupa 

com a origem do que vai consumir. Os certificados 

são bem-vindos, e o consumidor está disposto, 

inclusive, a pagar mais por uma mercadoria dife-

renciada. As degustações e os produtos frescos 

ganham espaço nas cafeterias. Acrescente-se 

a isso a multiculturalidade do país, que o torna 

aberto a novas experiências, e está completa a 

fórmula que pode levar ao sucesso a entrada de 

novos cafés brasileiros no mercado canadense. 

Esses produtos são como os que a Associação 

dos Produtores de Cafés Especiais da Alta Mo-

giana (AMSC), do interior de São Paulo, oferece 

na missão a Montreal e Toronto. A instituição 

congrega 50 produtores, que geram em torno de 

100 mil sacas por safra e fazem parte de uma 

região conhecida pela qualidade do grão que 

produz. Em setembro do ano passado, eles con-

quistaram o selo de Indicação de Procedência do 

Café da Alta Mogiana, a primeira indicação ge-

ográfica agrícola do Estado de São Paulo e uma 

das quatro do Brasil.

“O café da nossa região se caracteriza pelo 

aroma achocolatado, frutado, com uma doçura 

acentuada e acidez média. É um café encorpado, 

com notas de nozes e chocolate e corpo avelu-

dado”, afirma o gestor da AMSC, Gabriel Borges. 

A comitiva organizada pela CCBC é a primei-

ra investida no mercado externo da associação 

em seu projeto de internacionalização. “O Brasil 

é um país de cafés de muitos sabores. O café 

nacional é de alta qualidade e não deixa nada a 

desejar aos melhores do mundo”, diz a superin-

tendente da AMSC, Patrícia Milan.

Também integra a missão a Cooperativa 

Agroindustrial Cocamar, de Maringá (Paraná), 

que reúne 11,8 mil cooperados, 1,6 mil deles 

do ramo de café – a grande maioria (mais de 

90%) composta por pequenas propriedades.  

“Vemos boas oportunidades para negócios com 

o Canadá”, afirma o coordenador comercial de 

café da cooperativa, Edinei de Almeida. Ele leva 

na bagagem opções de cafés finos do Cerrado de 

Minas Gerais e outras de pequenos produtores 

do Paraná. Segundo Almeida, a Cocamar tem 

em vista um projeto de buscar a certificação de 

origem para a mercadoria. A ida ao Canadá será 

importante também para identificar qual tipo de 

certificado e de produto é apreciado no país.

ExpEriência

O grupo capitaneado pela CCBC tem também 

a participação de experientes exportadores, 

como a Cooperativa Regional de Cafeicultores 

em Guaxupé, a Cooxupé, que possui mais de 12 

mil cooperados, 84% deles de pequeno porte, 

de cerca de 200 municípios do Sul de Minas Ge-

rais, Cerrado mineiro e do Vale do Rio Pardo (em 

São Paulo). A cooperativa exporta desde 1959, 

possui operações na Bolsa de Valores de São 

Paulo (BM&FBovespa), opera em Nova York e em 

outros mercados internacionais de commodities.

Na missão comercial, a CCBC tem como par-

ceiros o Consulado-Geral do Brasil em Toronto, a 

Brasil-Canada Chamber of Commerce (BCCC), a 

Canadian National WorldWide International (CN), 

a MelloHawk Logistics e a Air Canada. A emprei-

tada ainda conta com o apoio do Instituto Fede-

ral de Muzambinho, de Minas Gerais. 
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Brazilian coffee sales to Canada are 
growing. Just in last July, they summed 

up to US$ 18.1 million, an increase of almost 
160% in comparison with of the same period in 
2013. In terms of quantity, this represents the 
shipment of 4,400 tons of the product, 105% 
more than the 2,100 tons in July of last year. 
The figures, publicized by the Brazilian Ministry 
of Development, Industry and Foreign Trade 
(“MDIC”), show that the accumulated growth in 
coffee exports for this year until July, was 34.8% in 
value (to US$ 90.4 million) and 47.6% in quantity, 
totaling 27,400 tons. The figures are positive, 
but experts are certain that they could be much 
higher if Canadians knew a little more about what 

Brazil has to offer. This situation, however, may 
start to change in this month of September. 

In the period from the 22nd. to the 28th., a 
delegation comprising eight representatives of 
coffee production cooperatives, associations, 
producers and exporters, organized by the 
CCBC, will travel to Montreal and Toronto. 
On the agenda are aproximatly 150 meetings 
in business rounds with more than 20 buyers, 
including distributors, roasters, coffee shops 
and retail store chains in the two cities. The 
program also includes market studies, retail 
tours, logistics training, and a visit to the 2014 
Canadian Coffee and Tea Show.

More than sell the Brazilian product, the idea 
is to approximate the two sides and show  the 
enormous potential that can still be explored. 
“Brazil produces an outstanding quality coffee, 
but this information is not often promoted abroad. 
Outside Brazil in general, and specifically in 
Canada, there is a lack of information about the 
Brazilian product”, states CCBC’s Chief Officer 
of Institutional Relations and Business Affairs, 
Paulo de Castro Reis. 

“Canada is a very interesting market and there 
is potential demand for Brazilian products, but 
Brazilians are not aware of this”, concludes 
Castro Reis. The Chief Officer voices his opinion 
based on the result of extensive commercial 
intelligence research undertaken by CCBC, 
which detected great business opportunities 
between the two countries for certain products, 
and coffee was one of them. A detailed map of 
the Canadian market, including specific niches, 
probable buyers and the consumption profile, was 
drawn-up. Likewise in Brazil, CCBC identified 
suppliers that could meet the detected needs.

room for growth
The Canada, which in turn is a large and 

growing consumer market that showed an 
average growth rate of almost 7% per year in 
the period from 2000 to 2010, as compared to 

Como bom apreciador 
de café, o canadense 
busca um produto de 

qualidade e se preocupa 
com a origem do que vai 

consumir

Being coffee 
connoisseurs, 

Canadians seek a 
quality product and 

show concern about the 
origin of a product they 

will consum

Comme bon 
connaisseur de café, 

le Canadien recherche 
un produit de qualité et 

s’intéresse à l’origine de 
ce qu´il va consommer.o 
et du Québec une vitrine 

de leurs produits
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the world average of 2.4% per year, in that same 
decade, according to statistics of the International 
Coffee Organization (ICO). The country has one 
of the highest per capita consumption rates for 
the beverage worldwide, of 6.2 kilograms per 
year, and, according to the Coffee Association 
of Canada (CAC), the everyday coffee drinkers in 
Canada (more than 60% of the adult population in 
several provinces), on average, usually consume 
an average of 2.7 cups per day.

Being coffee connoisseurs, Canadians seek 
quality products and show concern about the 
origin the product they  consume. Certifications 
are welcome, with consumers even willing to 
pay more for differentiated merchandise. 
Coffee tastings and fresh products find space 
in cafeterias. Add to this scenario the country’s 
multiculturalism, which makes it open to new 
experiences, and the success formula for the 
entry of new Brazilian coffees into the Canadian 
market will be complete.

These products are like the ones the 
Association of Specialty Coffees Producers from 
Alta Mogiana  (AMSC), in the interior of the São 
Paulo State, will offer in the trade mission to 
Montreal and Toronto. The association comprises 
50 producers, who have a production of about 
100,000 bags per harvest and are located in a 
region that traditionally is traditionally known for 
the quality of the beans produced. In September 
of last year, they were awarded a seal indicating 
that their coffee comes from the Alta Mogiana 
region, the first agricultural geographic reference 
in the State of São Paulo and one of four in Brazil.

“The coffee from our region is characterized by 
its chocolate-like aroma and its fruitiness, with a 
distinct sweetness. It is a full-bodied coffee, with 
nut and chocolate flavors and a subtle smooth 
feeling”, says AMSC’s manager, Gabriel Borges. 

The delegation organized by CCBC is the 
association’s first action aiming foreign markets, 
in the context of its internationalization project. 
“Brazil is a country with coffees of many flavors, 

it is not only the largest coffee bean producer. 
“Brazil is a country with coffees of many 
flavors. Brazilian coffee has high quality and is 
comparable to the best in the world”, says AMSC’s 
superintendent, Patrícia Milan.

Also part of the delegation is Cocamar 
Agroindustrial Cooperative, from Maringá (State 
of Paraná), comprising 11,800 members, 1,600 
of which in the coffee business. Most of them 
(more than 90%) are small properties, with up 
to 20 hectares. Although they exported in the 
past, sales took place more than four years ago. 
Now, with the return to the foreign market, the 
North American country was selected for the 
first international initiative.

According to Almeida, Cocamar’s visit 
to Canada will be important to get a better 
knowledge of the market and the products 
appreciated in that country.

ExpEriEnCE
The group led by CCBC will also comprise 

experienced exporters, such as members 
of Cooperativa Regional de Cafeicultores, in 
Guaxupé, called Cooxupé, which lists more 
than 12,000 members, 84% of which are small 
farmers, in about 200 towns in Southern Minas 
Gerais, in that State’s “Cerrado” region, as 
well as in the Rio Pardo valley (in the State of 
São Paulo). The cooperative, that is among the 
biggest in the world, has exported since 1959, its 
stock is traded in the São Paulo Stock Exchange 
(“BM&FBovespa”), and operates in New York and 
other international commodity markets.

In organizing the coffee trade mission to 
Montreal and Toronto, CCBC will join efforts with 
the following partners: the Brazilian Consulate-
General in Toronto, the Brazil-Canada Chamber 
of Commerce (BCCC), Canadian National 
WorldWide International (CN), MelloHawk 
Logistics and Air Canada. Furthermore, Instituto 
Federal de Muzambinho, of Minas Gerais, 
supports the initiative. 
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Les ventes de café brésilien au Canada sont 
en hausse. Rien qu’en juillet dernier,  elles se 

sont élevées à plus de 18,1 millions de dollars, une 
augmentation de près de 160% par rapport pour la 
même période en 2013. Reporté en quantité, cela a 
signifié l’envoi de 4400 tonnes de ce  produit en 2014, 
105% de plus que Juillet 2013. Les chiffres, qui sont 
du ministère du Développement, de l’Industrie et du 
Commerce extérieur (MDIC), indiquent également 
que, cumulée de janvier à Juillet, la croissance des 
exportations de café a été de 34,8% en valeur, soit 
de 90,4 millions de dollars et de 47,6% en volume, 
ce qui équivaut à 27 400 tonnes. Les chiffres sont 
positifs, mais les experts assurent qu’ils pourraient 
être beaucoup plus élevés si les Canadiens 
connaissaient un peu mieux ce que le Brésil a à 
offrir. Cette situation peut commencer à changer 
et cela, dès Septembre prochain.

Du 22 au 28, un groupe composé de huit 
représentants de coopératives de production, 
d’associations, de producteurs et exportateurs 
de café, réunis par la CCBC mène une mission 
commerciale dans les villes de Montréal et 
de Toronto. A l’ordre du jour, il y a plus de 150 
réunions avec 21 acheteurs, entres autres  des 

distributeurs, torréfacteurs, franchiseurs et 
acheteurs de la grande distribution. Des activités 
de voyages d’études de marché sont aussi prévues, 
comme des retail tours, des formations sur la 
logistique et les tarifs douaniers et la visite au 
Salon The Canadian Coffee and Tea Show 2014.

Plus qu’une simple vente de produits brésiliens, 
l’idée centrale de est de rapprocher les deux parties 
et de montrer le potentiel commercial énorme 
d’être exploré. “Le Brésil produit un café de qualité 
et différenciée, mais cette information n’a que peu 
sorti du pays. Il existe beaucoup de méconnaissance 
à l’étranger, et en particulier au Canada, en ce qui 
concerne le produit brésilien», explique le directeur 
des relations institutionnelles et d´affaires de la 
CCBC, Paulo de Castro Reis. 

«Le Canada est un marché très intéressant 
et il y a une demande latente pour les produits 
brésiliens, mais les Brésiliens ne le savent pas,” 
at-il ajouté. Monsieur Paulo de Castro Reis. se base 
sur les résultats d’un vaste travail d´intelligence 
commerciale élaboré par la CCBC et qui a détecté 
de grandes opportunités commerciales pour 
différents  produits. Une cartographie détaillée du 
marché canadien et des niches de performance 

possible a été établi, 
une liste des acheteurs 
potentiels et des profils des 
consommateurs a aussi été 
faite. En parallèle, pour le 
Brésil, les vendeurs qui 
pourraient répondre aux 
besoins rencontrés ont été 
identifiés. 

EspaCE dE CroissanCE
Le Canada est un 

marché de consommation 
important et encore 
en expansion, qui a 
enregistré une croissance 
moyenne de près de 7% 
par an entre 2000 et 2010, 

A comitiva organizada 
pela CCBC é a primeira 
investida da associação 

no mercado externo 
em seu projeto de 

internacionalização

The delegation 
organized by CCBC 
is the association’s 
first advancement 

into foreign markets, 
in the context of its 
internationalization 

project

La mission organisée 
par la CCBC est la 

première incursion dans 
les marchés étrangers 

de l’association et 
s´inclut dans son projet 

d’internationalisation
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contre une moyenne mondiale de 2,4% par an 
dans la même décennie, selon les statistiques 
de l’Organisation internationale du café (OIC). Ce 
pays possède l’un des indices de consommation 
par habitant parmi les plus hauts du le monde, à 
6,2 kilos par an, et, selon l’Association du café du 
Canada (CAC), qui boit du café tous les jours dans 
le pays (plus de 60% de la population adulte dans 
différentes provinces) prennent habituellement 
en moyenne 2,7 tasses par jour.

Comme bon connaisseur de café, le Canadien 
recherche un produit de qualité et s’intéresse à 
l’origine de ce qu´il va consommer. Les certificats 
sont les bienvenus, et le consommateur est prêt 
à payer plus cher pour un produit différencié. 
Les dégustations et les produits frais gagnent de 
l’espace dans les lieux de consommation. Ajouté 
á cela que ce pays est multiculturel, ce qui le 
rend ouvert à de nouvelles expériences, et voilà 
la formule complète, formule qui peut conduire à 
l’entrée réussie de nouveaux cafés brésiliens sur 
le marché canadien. 

Ceux sont ces produits que l’Association des 
producteurs de cafés spéciaux de Alta Mogiana 
(AMSC), de l’intérieur de São Paulo, propose, 
dans la mission commerciale, à Montréal et à 
Toronto. L’organisation regroupe 50 producteurs 
qui récoltent environ 100 milles sacs par récolte 
et font partie d’une région connue pour la qualité 
du grain qu’elle produit. En Septembre dernier, 
ils ont reçu l’appellation d´origine Alta Mogiana 
pour leur café, la première appellation d´origine 
pour l´état et l’un des quatre du Brésil.

“Le café dans notre région est caractérisé par 
un arôme de chocolat, fruité avec une douceur 
prononcée et une acidité moyenne. C’est un café 
corsé avec des notes de noix et de chocolat et un 
corps velouté “, explique le directeur de l’AMSC, 
Gabriel Borges. 

La mission organisée par la CCBC est la 
première incursion dans les marchés étrangers 
de l’association et s´inclut dans son projet 
d’internationalisation. «Le Brésil est un pays aux 

multiples saveurs de cafés. Le café national est 
de haute qualité et ne laisse rien à désirer aux 
meilleurs du monde», déclare la directrice de 
l´ AMSC, Patricia Milan.

Faisant aussi partie de la mission, la coopérative 
agro-industrielle Cocamar de Maringa (Parana), qui 
regroupe 11 800 membres, 1 600 d’entre eux dans 
la culture du café et la grande majorité d´entre eux 
(plus de 90%) est composée de petites exploitations.

“Nous voyons de bonnes opportunités d’affaires 
avec le Canada”, explique le coordinateur 
commercial du café de la coopérative, Edinei de 
Almeida. Il a pris avec lui différentes options de café 
fins dans ses bagages, tous du Cerrado de Minas 
Gerais et d’autres petits producteurs du Paraná.

Selon monsieur Almeida, Cocamar envisage de 
demander l´appellation d’origine des marchandises 
qu´il offre, mais le voyage au Canada sera également 
important afin d’identifier le type de certificat et de 
produit est appréciés dans le pays.

ExpériEnCE 
À l’autre extrémité, le groupe dirigé par la 

CCBC a aussi la participation d´exportateurs 
expérimentés, tels que la Coopérative régionale 
des producteurs de café de Guaxupé, Cooxupé, 
qui compte plus de 12 000 membres, 84% 
d’entre eux de petites tailles, d´environ 200 
petites municipalités du Sud du Minas Gerais, 
et Cerrado Mineiro e Vale do Rio Pardo (Sao 
Paulo). La coopérative exporte depuis 1959, a 
des activités à dans la bourse de São Paulo (BM 
& FBovespa), opère à New York et dans d’autres 
marchés internationaux des matières premières.

Dans cette mission commerciale du café, à 
Montréal et Toronto, la CCBC a pour partenaires 
le Consulat Général du Brésil à Toronto, la 
Chambre de commerce Brésil-Canada (BCCC), 
le Canadian National WorldWide International 
(CN), l´entreprise de logistique Mellohawk et 
Air Canada. L´organisatrice bénéficie également 
du soutien de l’Institut fédéral du Muzambinho, 
du Minas Gerais.
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Agricultural production storage and delivery system in 
Canada contrasts to the critical situation brazil faces

EstEla CangErana

Efficient logistics

Logística eficiente

Desde a colheita até a chegada ao seu 

destino final, a safra brasileira encara 

uma série de desafios. Faltam armazéns, 

o transporte rodoviário é sofrível, os congestiona-

mentos nos portos são inevitáveis. Foram regis-

trados recordes de produção recorrentes na últi-

ma década, porém quanto maior a safra, maior o 

problema para escoá-la. Modelo completamente 

diferente – e bem mais eficiente – vem do Cana-

dá, que conviveu também com uma safra recorde 

e administrou positivamente a situação. A lição 

canadense não é nenhum segredo: investimento 

em armazenagem nas próprias fazendas, infra-

estrutura de transportes eficiente, organização e 

planejamento de longo prazo.

Com 76 milhões de toneladas, a safra cana-

dense de grãos 2013/2014 foi 50% superior à 

média de dez anos, de acordo com a Agência 

From harvesting to arrival at the final 
destination, the Brazilian agricultural 

production faces a series of challenges. There 
is a lack of storage facilities, road transportation 
is precarious, and congestions in ports are 
inevitable. In the past decade, production 
records were repeatedly broken, but the bigger 
the harvest, the bigger the delivery problem. 
An entirely different model – and much more 
efficient – comes from Canada, which also 
achieved a record harvest, but managed the 
situation well. The Canadian lesson is not a 
secret one: investment in storage facilities, 
directly on the farms, efficient transportation 
infrastructure, and long-term organization 
and planning.

At 76 million tons, the 2013/2014 Canadian 
grain harvest was 50% higher than the ten-year 

sistema de armazenamento e escoamento da 
produção agrícola no Canadá contrasta com a 

situação crítica que o brasil enfrenta
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average, according to the Canadian Transportation 
Agency. To make sure this production reaches its 
destinations in the quickest and most efficient 
way, in the first semester of the current year, the 
government implemented new rules applicable 
to the logistics, and more specifically, to the 
country’s railroad modal. 

Among the actions taken are the establishment 
of the minimum grain volume the country’s two 
main railroad operators, Canadian National (CN) 
and Canadian Pacific (CP), will transport, from 
the beginning of August to the end of November 
of this year, and the supply of additional data 
on the transportation of grains, to assess the 
logistics chain overall performance, as well as 
alterations in negotiations and contracts. 

Since March, on average, the two railroads 
transported more than 1 million tons of grains per 

Canadense de Transportes. Para garantir que es-

sa produção chegasse aos seus destinos da ma-

neira mais eficiente e rápida, o governo instituiu 

no primeiro semestre deste ano uma nova regu-

lamentação, que diz respeito à logística e mais 

especificamente ao modal ferroviário do país. 

Entre as medidas, o estabelecimento do volu-

me mínimo de grãos que as duas principais redes 

do país, a Canadian National (CN) e a Canadian 

Pacific (CP), deverão transportar entre o início de 

agosto e o final de novembro deste ano, o forne-

cimento de dados adicionais pelas duas compa-

nhias sobre a movimentação dos grãos para mo-

nitorar o desempenho global da cadeia logística e 

alterações em negociações e contratos. 

Desde março, as duas estradas de ferro movi-

mentaram uma média de mais de 1 milhão de to-

neladas de grãos por semana. Com isso, a inten-
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ção do governo é transportar o máximo possível 

da colheita antes do rigoroso inverno previsto. As 

condições serão reavaliadas ao final do outono, 

com o objetivo de longo prazo de que a situação 

volte ao seu nível normal até o final de 2015.

“Nosso governo está construindo bases sólidas 

para enfrentar os desafios. Esses regulamentos 

são as medidas mais recentes dentro do esforço 

contínuo para criar uma cadeia de abastecimento 

ferroviário com a qual todos possam contar e que 

possibilite o crescimento da economia canaden-

se”, afirmou o ministro da Agricultura, Gerry Ritz, 

em comunicado. “Tomamos medidas para o bene-

fício dos produtores e para manter a boa reputa-

ção do Canadá como fornecedor global”, comple-

tou a ministra dos Transportes, Lisa Raitt.

Já no Brasil, apesar de ser uma potência in-

questionável do agronegócio e dos frequentes 

aumentos na produção, o investimento na infra-

estrutura logística continua sendo um dos gran-

des gargalos. A maior parte da safra é transpor-

tada por rodovias em condições precárias e por 

longas distâncias, e os embarques nos portos 

são lentos, causando atrasos e as famosas filas 

de caminhões nas estradas. O problema é po-

tencializado pela urgência da movimentação da 

colheita, uma vez que não há armazéns suficien-

tes, ou em condições necessárias, para acolher 

os grãos perto de onde eles são produzidos.

De acordo com a Companhia Nacional de Abas-

tecimento (Conab), a safra de grãos 2013/2014 

week. The government’s intention is to transport 
most of the harvest before the expected harsh 
winter sets in. Conditions will be reassessed at 
the end of autumn, for the long-term expectation 
that the situation will return to normal by the 
end of 2015.

“Our government is building solid bases to 
face challenges. The above referenced rules are 
the most recent initiatives in continuous effort 
to create a reliable railroad supply network to 
allow the growth of the Canadian economy”, 
stated the Minister of Agriculture, Gerry Ritz, 
in a press release. “We took measures for the 
benefit of producers and aimed at preserving 
Canada’s good reputation as a global supplier”, 
added the Minister of Transportation, Lisa Raitt.

In Brazil, on the other hand, although the 
country is unquestionably an agribusiness 
powerhouse, and the frequent increases in 
production volumes, investment in logistics 
infrastructure continues as one of the main 
bottlenecks. Most of the harvest is transported 
on roads in very poor conditions and over 
long distances, the loading in ports is slow, 
causing delays and the famous truck lines on 
the roads. The problem is compounded by the 
urgency to transport the harvest, since there 
is an insufficient number of warehouses, or in 
appropriated conditions, to store grains near 
where they are produced.

According to the National Storage and Supply 
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do Brasil deve ser de 193,47 milhões de tone-

ladas, 2,6% maior que a anterior. No entanto, a 

capacidade total dos armazéns públicos e priva-

dos do País é de 148,43 milhões de toneladas, 

isso sem falar nas condições desses galpões e 

em sua localização, muitas vezes inadequada. 

“No Canadá se pode armazenar cerca de 80% 

de uma safra anual normal dentro da própria fa-

zenda. No Brasil, acredito que seja algo em tor-

no de 15% ou menos”, afirma o vice-presidente 

de vendas e marketing da Ag Growth Interna-

tional (AGI), Dan Donner, empresa canadense 

líder em manuseio de grãos, condicionamento e 

equipamentos de armazenagem. 

Segundo ele, o armazém na fazenda permite ao 

produtor trabalhar em condições de logística e pre-

ço otimizadas, sem perdas de qualidade e quanti-

dade. Embora no Brasil não seja interessante atin-

gir o nível de estocagem das fazendas do Canadá, 

uma vez que aqui o comerciante de grãos desem-

penha um papel fundamental na cadeia, Donner 

prega um aumento desse sistema.

Ele acredita que a solução do grande proble-

ma de infraestrutura logística para os grãos no 

Brasil passa por três fatores. O primeiro seria 

o maior armazenamento na fazenda. O segun-

do, maior rendimento e instalações comerciais 

de manipulação mais eficientes e, finalmente, 

maior acesso ao crédito e investimentos.

Até o final deste ano, a AGI colocará em testes 

um sistema de armazenamento temporário para 

algumas companhias brasileiras, capaz de acomo-

dar 10 mil Mt (megatoneladas) em um contêiner 

oceânico. É uma alternativa até que sejam ergui-

dos sistemas permanentes de armazenagem. 

Company (Conab), Brazil’s 2013/2014 grains 
harvest is expected to reach 193.47 million tons, 
2.6% more than the previous one. However, the 
country’s total capacity of public and private 
warehouses is 148.43 million tons, not to mention 
the poor conditions of many of these warehouses 
and their location, often inadequate. 

“In Canada one can store about 80% of a 
normal annual harvest on the respective farm. 
In Brazil, this figure is more or less at 15%”, 
says Dan Donner, the vice-president of sales and 
marketing at Ag Growth International (AGI), the 
leading Canadian company for handling and 
storing grains and supplying storage equipment. 

According to him, warehousing at the farm 
allows the producer to optimize logistics and 
price conditions, at no loss of quality and quantity. 
Although it is not of interest for Brazil to reach 
the storage capacity of farms in Canada, given 
that here the grain merchants play an essential 
role in the production chain, Donner advocates 
for the expansion of the system.

He believes the solution for the big logistics 
infrastructure problem for grains in Brazil is 
related to three factors. The first is the issue 
of storage on the farms. The second is higher 
productivity and better commercial facilities 
for handling, and finally, better access to credit 
and investments.

Until the end of the year, AGI will be testing a 
temporary storage system for some Brazilian 
companies, able to handle up to 10,000 MT 
(megatons) in simple ocean vessel containers. It 
is an alternative until permanent storage systems 
are put in place.  

No Brasil, o investimento na infraestrutura logística continua 
sendo um dos grandes gargalos para o crescimento da economia

In Brazil, investment in logistics infrastructure continues as one 
of the main bottlenecks for growth of the country’s economy
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canadá e Brasil se 
destacam no cenário 
mundial de construção 
e certificação de prédios 
verdes

canada and Brazil stand-out in the world context of 
the construction and certification of green buildings

More sustainable future

Futuro mais 
sustentável

algumas das preocupações frequentes 

nas construções, tanto no Canadá quan-

to no Brasil, referem-se à diminuição do 

consumo de água e sua possível reutilização, 

ao aproveitamento da luz natural e de outros 

recursos para reduzir a necessidade de energia 

elétrica e ao uso de materiais ecologicamente 

corretos. Os dois países têm se destacado nas 

edificações sustentáveis, os chamados prédios 

verdes. O Brasil ocupa a terceira posição no 

ranking mundial do setor, que soma empreendi-

mentos certificados e registrados (que buscam a 

Some of the more frequent concerns with 
construction works, both in Canada and 

in Brazil, are related to the reduction of water 
consumption and its possible reutilization, to the use 
of natural light and other resources to reduce the 
need for electric power, and to the use of ecologically 
correct materials. The two countries have stood-
out when the issue is sustainable buildings, the so-
called green buildings. Brazil ranks third in this 
field in the world, including certified and registered 
initiatives (the ones seeking to be certified), while 
Canada ranks sixth, according to data analyzed by 
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certificação), e o Canadá está na 6ª colocação, 

de acordo com dados compilados pelo Green 

Building Council Brasil (GBCB).

Em agosto, São Paulo sediou o Congres-

so Mundial do World Green Building Council 

(WGBC), juntamente com a Conferência Inter-

nacional & Expo do Green Building Council Brasil 

(GBCB), o principal evento de construção sus-

tentável da América Latina. O encontro contou 

com a participação de cem GBCs de diversos 

países, incluindo o Canadá, e alguns dos maio-

res especialistas em construções sustentáveis. 

Green Building Council Brazil (GBCB).
In August, São Paulo hosted the International 

Congress of the World Green Building Council 
(WGBC), together with the International Conference 
and Expo of the Green Building Council Brazil 
(GBCB), the main event of sustainable construction 
in Latin America. The meeting was attended by 100 
GBCs from several countries, including Canada, 
as well as some of the most renowned experts 
in sustainable constructions. On the other hand, 
Toronto, in the province of Ontario, is hosting two 
national events in the industry during this year:  
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Já a cidade canadense de Toronto, na província 

de Ontário, será palco de dois eventos nacionais 

do setor até o final deste ano: um ocorreu em 

junho e o outro será no início de dezembro.

A indústria da construção sustentável vem 

crescendo no Brasil desde 2007, quando foi 

concedida a primeira certificação Leadership 

in Energy and Environmental Design (Leed). De 

lá para cá, os números vêm registrando saltos 

anuais. Somente como um exemplo, em 2013, 

a quantidade de edificações certificadas pe-

lo sistema Leed no País aumentou 

51%. Atualmente, de acordo com 

estatísticas do GBCB, que é o orga-

nismo que fomenta o setor, o Brasil 

possui 182 edifícios certificados e 

878 empreendimentos registrados. 

São Paulo está em primeiro lugar 

no ranking nacional, com 509 regis-

tros e 119 certificados. Na sequên-

cia vem o Rio de Janeiro, com 28 

certificações, e o Paraná, com nove. 

O prédio da sede da Câmara Ame-

ricana de Comércio (Amcham) em 

São Paulo, por exemplo, conquistou 

neste ano a certificação Leed no ní-

vel ouro, com a maior pontuação ob-

tida no Brasil para empreendimentos 

já existentes e que se adaptaram 

para seguir as regras rígidas para a 

obtenção do certificado.

“Nos últimos anos, o Brasil tem 

se destacado no cenário mundial no 

que se refere ao desenvolvimento da 

indústria da construção sustentável. 

Esse crescimento se dá muito em 

função das exigências impostas pe-

la própria sociedade e iniciativa pri-

vada, mais ciente das necessidades 

de buscar produtos que se destacam 

não apenas por serem a melhor op-

ção econômica, mas também por 

serem amigáveis ao meio ambiente”, 

one already happened in June and the other is 
scheduled for early December.

The sustainable construction industry has 
been growing vertiginously in Brazil since 2007, 
the year in which the first Leadership in Energy 
and Environmental Design (Leed) certification 
was issued. Since then, the figures have shown 
annual leaps. Just to give an example, in 2013, 
the number of certified buildings under the Leed 
system, in Brazil, increased 51%. Currently, 
according to data of the GBCB, the organization 

that fosters the industry, Brazil 
has 182 certified buildings and 878 
registered undertakings. 

São Paulo is first in the national 
ranking, with 509 registrations and 
119 certifications. Rio de Janeiro 
comes next, with 28 certifications, 
and Paraná, with nine. The American 
Chamber of Commerce (AMCHAM) 
headquarters building in São Paulo, 
for example, won this year the gold 
level Leed certification, with the 
highest score in Brazil for already 
existing undertakings, adapted 
to comply with the strict rules for 
acquiring the certification.

“In recent years, Brazil has 
stood-out in the world scenario 
with respect to the development 
of the sustainable construction 
industry. Such growth occurs given 
the demands made by society itself 
and by the private initiative. They are 
increasingly  more aware of the need 
to seek products and procedures 
that stand-out, not only because they 
are the best option, but also because 
they are the environmentally most 
friendly, and therefore, the best 
suited for life”, states Felipe Faria, 
the managing director of GBCB.

In Canada, there are already 554 

Encontro contou com 
a participação de cem 
GBCs de diversos países

The meeting was 
attended by 100 GBCs 
from several countries

Certificações Leed em edificações esportivas

Ranking Mundial

 Posição País Projetos Projetos
                       registrados       certificados

 1º eUa 50.129 19.778
 2º china 1.738 492
 3º Brasil 878 182

 4º emirados 858 107
  Árabes
 5º Índia 561 238
 6º canadá 554 351
 7º México 477 106
 8º alemanha 385 107
 9º turquia 358 59
 10º chile 264 61

 Posição País Projetos Projetos
                       registrados       certificados

 1º eUa 221 93
 2º Brasil 17 8
 3º china 5 1
 4º Qatar 5 0
 5º canadá 3 1

fonte: GBcB (Green BuildinG council BrAsil)
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afirma Felipe Faria, diretor-gerente do GBCB.

No Canadá já são 554 prédios registrados e 

mais 351 certificados. O campus de Mississauga 

da Universidade de Toronto é um exemplo. O 

prédio do centro de ensino acadêmico Hazel 

McCallion, dentro do campus, detém a certifi-

cação Leed no nível prata, assim como o Centro 

Instrucional. Já a fase I de reforma do Prédio Sul 

conquistou a categoria ouro, e o Complexo de 

Ciências da Saúde está no processo de obten-

ção da certificação em nível prata ou superior.

A sede do World Green Building Council fica 

na cidade canadense de Toronto e trabalha em 

parceria com um organismo local, o Toronto and 

Region Conservation Authority (TRCA), que tem 

50 anos de história dedicados à conservação 

ambiental. Além disso, quando da fundação do 

WGBC, em 1999, a instituição recebeu impor-

tante auxílio do governo da província de Ontário, 

inclusive com suporte financeiro. (EC)

registered and more than 351 certified buildings. 
The Mississauga campus of the University of 
Toronto is an example. The building of the Hazel 
McCallion Academic Learning Center, located on 
campus, holds the silver level Leed certification, 
as does the Instructional Center. In turn, the first 
phase of the South Building refurbishing won 
the gold level category and the Health Sciences 
Complex is in the process of achieving the silver 
level certification, or higher.

The headquarters of the World Green Building 
Council are located in the Canadian city of Toronto, 
operating in cooperation  with the local entity, 
the Toronto and Region Conservation Authority 
(TRCA), with a 50-year record of accomplishment of 
activities dedicated to environmental preservation. 
Furthermore, upon the foundation of the WGBC, in 
1999, the institution received important assistance 
from the provincial government of Ontario, including 
financial support. (EC)  

Cuidado taMbéM no espoRte                               care in sports too

A Copa do Mundo deste ano e as Olímpiadas de 2016 ajudaram o 
Brasil a bater uma nova marca de consciência ambiental. Com a 
recente certificação Leed de algumas instalações esportivas, o 
País conquistou o segundo lugar no ranking mun-
dial de edificações certificadas dedicadas 
ao esporte, perdendo apenas para os 
Estados Unidos. O Brasil tem 17 ins-
talações registradas, das quais oito 
estão certificadas, de acordo com 
dados do Green Building Council 
Brasil (GBCB).
O Canadá está em quinto lugar 
nessa listagem, com três edifica-
ções registradas e uma certificada. 
Mas esses números podem crescer. O 
país receberá os Jogos Pan-Americanos 
do ano que vem e é candidato a sediar a Copa 
do Mundo de Futebol em 2026.
Entre as construções certificadas no Brasil estão o Estádio do 
Maracanã, no Rio de Janeiro, e outras cinco arenas. O velódro-
mo e a Vila dos Atletas, no Rio de Janeiro, também estão na 
relação das obras ambientalmente corretas.

The World Soccer Cup this year and the Olympic Games in 2016 
helped Brazil to achieve a new level of environmental aware-

ness. With the recently obtained Leed certification in some 
of the sports facilities, the country attained se-

cond place in the world ranking of cer-
tified sports buildings, only behind 

the United States. Brazil has 17 
registered facilities, of which 
eight are certified, according to 
data of Green Building Council 
Brazil (GBCB).
Brazil ranks fifth on this list, 
with three registered and one 

certified building. However, these 
figures may increase. The country 

will host the Pan-American Games 
next year and has applied to host the 

World Soccer Cup of 2026.
Among the certified constructions in Brazil is the Maracanã 
stadium in Rio de Janeiro and five other arenas. The velodrome 
and the athletes’ village, in Rio de Janeiro, also rank in the list 
of environmentally correct works.
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Show das águas 
e dos ursos

Na região do Prince of 
Wales Fort é possível 
admirar o show de 
luzes da aurora boreal; 
Tundra Buggies, 
veículos que levam 
turistas para conhecer 
ursos-polares

para chegar aos ursos-polares

Os Tundra Buggies, veículos com enormes ro-

das, feitas para a região, são o meio com o qual os 

guias da Frontier North levam os turistas em safáris 

para conhecer os ursos-polares. O visitante se de-

para com imagens como a de mães alimentando 

seus pequenos ursinhos, protegidos por grandes 

machos. O tour de um dia, além da observação da 

vida animal, inclui visita ao histórico posto comer-

cial Hudson’s Bay Company e ao Eskimo Museum 

de Churchill. Quem escolhe ficar mais tempo com 

os ursos pode optar por um período entre três e 

cinco noites, instalando-se em um Tundra Buggy 

lodge, com 100 metros de comprimento. 

Quando ir: de julho a novembro. onde: Churchill 

(Manitoba). 

A fauna típica de Manitoba, com seus ursos-polares e raposas, e a força 
das águas das Cataratas do Niágara, em Ontário, podem ser vistas de 
ângulos diferentes em experiências canadenses únicas

e há algo que o Canadá pode oferecer 

em termos de riquíssimas experiências 

aos turistas são os espetáculos da natu-

reza. E estes podem incluir o encantamento de 

apreciar de perto a vida selvagem de espécies 

raras ou aproveitar um dos mais belos conjuntos 

de cachoeiras do mundo. 

Nesta edição da série de reportagens que a 

Brasil-canadá publica sobre as experiências úni-

cas canadenses, as 41 atrações exclusivas do país 

que devem ser apreciadas ao menos uma vez na 

vida, selecionadas pela Comissão Canadense de 

Turismo, o destaque são as diferentes maneiras 

de conhecer encantos das províncias de Manitoba 

e Ontário. Os passeios podem ser em veículos es-

pecíficos para determinados climas e geografias, 

incluindo elevador, barco, trenó ou helicóptero.
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Cataratas do 
Niágara: no verão 

caem 2,8 mil 
metros cúbicos 
de água a cada 

segundo; filhotes 
de ursos-polares 
podem ser vistos 
durante passeios 

oferecidos 
pela The Great 

Canadian Travel 
Company

outras opções de aventura

A The Great Canadian Travel Company oferece 

diversas aventuras com a fauna de Churchill, co-

nhecida como a capital mundial do urso-polar. Elas 

podem ser um passeio de trenó puxado por cães, 

a descoberta de filhotes de ursos-polares brincan-

do ou caminhadas pelas ruínas de um forte de co-

mércio de peles. O visitante pode optar pelos tours 

guiados em um veículo da Tundra ou observar ur-

sos e raposas de cima, a partir de um helicóptero. 

De barco é possível ir até a foz do rio, 

passando por pedras esculpidas 

pelas geleiras até chegar 

ao Prince of Wales Fort, 

uma construção do 

século 18. Na região 

ainda é possível admirar 

o show de luzes da aurora 

boreal.

Quando ir: de julho a novem-

bro. onde: Churchill (Manitoba). 

explorando os naufrágios 

das Mil ilhas

A região das Mil Ilhas compreende 

uma área de 80 quilômetros de ex-

tensão às margens do rio St. Lawrence, 

na fronteira do Canadá com os Estados 

Unidos. O local é usado há 400 anos como 

repouso de diferentes tipos de embarcações. 

A Gananoque Boat Line, a mais antiga empresa 

de cruzeiros da região, é a pedida para quem quer 

explorar o local, através de tours por naufrágios. 

Durante o percurso, as áreas são identificadas 

por fotos, vídeos, imagens de sonar e comentá-

rios. Pelo caminho também é possível ver muitas 

casas luxuosas, como o Boldt Castle, um palácio 

de seis andares com jardins ornamentais italianos, 

esculturas, mosaicos e tapeçarias europeias. Para 

os amantes da gastronomia, a dica é experimentar a 

salada das Mil Ilhas, uma receita criada na região.

Quando ir: de abril a outubro. onde: Gananoque 

(Ontário). 

Muito perto das cataratas do niágara

A Journey Behind the Falls permite que se chegue 

bem perto das Cataratas do Niágara. O passeio come-

ça com uma descida de 46 metros por um elevador 

que leva a túneis brutos escavados em 1889. Por ali, 

chega-se a um deck que fica coberto de névoa pela 

força das cataratas Horseshoe. No verão, 

aproximadamente 2,8 mil metros cú-

bicos de água caem a cada se-

gundo a uma velocidade de 

65 quilômetros por hora. 

Quando ir: o ano todo. 

onde: Niagara Falls 

(Ontário).

por ciMa das 

Quedas-d’água

A vista do alto  de 

um helicóptero per-

mite acompanhar 

um cenário que 

combina a força da 

água caindo, a se-

renidade da Niagara 

Parks School of Hor-

ticulture e o fluxo tranquilo 

do Niagara River. Do alto, uma 

imagem que impressiona e merece 

registro é a das cataratas Canadian Horseshoe enfei-

tadas pelo arco-íris.

Quando ir: o ano todo. onde: Niagara Falls (Ontário). 

Conheça, na próxima edição, mais experiências 

únicas de Ontário. (EC)  
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EstEla CangErana

Três vezes 
campeã
No interior de são Paulo, banda canadense 
calgary stampede showband conquista o 
3º campeonato mundial de fanfarras

o  primeiro final de semana de agosto foi dife-

rente e bem mais animado que o conven-

cional em Bragança Paulista, no interior de 

São Paulo. A cidade foi tomada por 2,5 mil músi-

cos, de 24 bandas provenientes de oito países, que 

se classificaram para a 19ª edição do World Cham-

pionship of Marching Show Bands/Brazil 2014. E foi 

em solo brasileiro que a canadense Calgary Stam-

pede Showband, um dos dois grupos do país que 

vieram para a disputa, conquistou um feito inédito: 

o de vencer por três vezes consecutivas o campe-

onato mundial de fanfarras. Além disso, pela alta 

nota alcançada (95,1), a banda recebeu uma me-

dalha de ouro com honras. Até hoje, apenas outras 

três agremiações (uma do Japão, uma norte-ameri-

cana e outra tailandesa) haviam obtido esse mérito.

O diretor da grande vencedora, Aaron Park, co-

memorou a conquista como um feito histórico. 

“É muito empolgante. Nenhuma outra banda no 

mundo havia ganhado duas vezes seguidas an-

tes, muito menos três”, afirmou minutos após o 

resultado, em entrevista à imprensa canadense. 
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Além da Calgary Stampede Showband, veio tam-

bém ao Brasil a canadense Calgary Stetson Show 

Band. Juntas, elas trouxeram uma equipe de 154 

profissionais e seus equipamentos musicais.

Em quatro dias de evento, as bandas se con-

frontaram em paradas competitivas dentro do 

estádio, em shows coreografados e na batalha 

de percussão. No sábado, dia 2 de agosto, foi 

a vez das avenidas de Bragança Paulista abri-

garem um grande desfile dos participantes. “A 

parada festiva pelas ruas, que sempre aconte-

ce nas competições, é uma forma de os grupos 

Músicos da Calgary 
Stampede Showband 

receberam medalha de 
ouro com honras em 

Bragança Paulista

agradecerem pela recepção da cidade”, afirma o 

maestro Paulo Roberto Charão Humberg, presi-

dente do Instituto WAMSB Brasil (World Associa-

tion of Marching Show Bands Brasil), organizador 

do evento. 

Ele conta que, para disputar o campeonato, as 

bandas precisam obter a classificação em etapas 

seletivas que acontecem um ano antes do even-

to mundial. As que chegam à grande disputa são 

avaliadas por dez jurados internacionais em três 

quesitos: efeito visual, musical e geral. Os juízes 

são selecionados dentro do quadro internacional 

da associação. Neste ano, eles vieram de quatro 

países diferentes.

O Instituto WAMSB Brasil, que faz oficialmente 

parte da WAMSB internacional desde 2004, já 

sediou dois campeonatos mundiais. No primei-

ro, em 2005, o Brasil foi campeão em casa. No 

segundo, agora, que teve a participação de 11 

bandas brasileiras, a vitória foi canadense. Além 

do primeiro lugar de 2005, as melhores coloca-

ções foram o quarto lugar em 2009, na Holanda, 

e o terceiro em 2010, na Alemanha.

A rede de associações internacionais de ban-

das se reúne anualmente em Chicago, nos Esta-

dos Unidos, quando são decididos os próximos 

destinos das competições. Em 2015, será a vez 

da Dinamarca sediar a disputa. 
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esde agosto, o intercâmbio de profissionais 

entre Brasil e Canadá ganhou um novo im-

pulso. Para as empresas, ficou um pouco 

mais barato trazer os trabalhadores de fora, já que 

podem ter a opção de recolher menos encargos 

sociais para eles. Para os profissionais, aumentou 

a segurança, pois podem atuar nos dois mercados 

sem medo de perder as contribuições previdenciá-

rias feitas fora de casa. Esses são os dois principais 

benefícios do Acordo de Previdência Social entre 

Brasil e Canadá, assinado em 2011 e que passou 

a vigorar em 1º de agosto deste ano, a partir da 

publicação do Decreto Presidencial 8.288/2014.

O tratado tem o objetivo de garantir aos segu-

rados das duas nações e a seus dependentes os 

direitos de seguridade social, a partir da reciproci-

dade entre os sistemas previdenciários. Isso sig-

nifica, entre outras coisas, que os trabalhadores 

terão direito à computação da totalização do pe-

ríodo de suas contribuições nos dois países, além 

do deslocamento temporário.

O acordo contempla a aposentadoria por ida-

de, por invalidez e a pensão por morte para os 

EstEla CangErana

D

Impulso ao 
intercâmbio 
profissional

Entra em vigor o acordo previdenciário entre Brasil e 
Canadá, com benefícios a empregadores e empregados

contribuintes do Brasil sujeitos ao Regime Geral 

da Previdência Social (RGPS), administrado pelo 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), e aos 

submetidos aos regimes dos servidores públicos 

(RPPSs). Para os canadenses, o tratado é aplica-

do à Lei de Proteção Social do Idoso e ao Plano 

de Pensão do Canadá, juntamente com seus res-

pectivos regulamentos.

Segundo o Ministério da Previdência Social, se-

rão beneficiados com a medida aproximadamente 

36 mil brasileiros que residem no Canadá e que já 

podem, a partir de agora, comparecer às agências 

da Previdência Social canadense para dar entrada 

no processo de concessão de seus benefícios. Da 

mesma forma, canadenses que residem no Bra-

sil ou ainda brasileiros que tenham contribuído no 

Canadá têm o direito de fazer o mesmo em uma 

das aproximadamente 1,7 mil agências da Previ-

dência brasileira.

Menos encargos

Para empresas que atuam nos dois países e que 

têm a possibilidade de enviar brasileiros para tra-

EspECial 
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balhar no Canadá ou canadenses para o Brasil, o 

tema é igualmente relevante e desperta interes-

se, já que o tratado pode significar uma redução 

nos pagamentos de encargos sociais para esses 

profissionais. Isso porque, a partir de agora, se o 

expatriado preferir manter as suas contribuições 

no local de origem, ele pode pedir ao órgão que 

rege a Previdência de seu país um certificado de 

cobertura, válido por até 60 meses, e apresentá-lo 

ao empregador. Com esse documento, a empre-

sa deixa de recolher localmente a contribuição 

previdenciária incidente sobre a remuneração 

desse profissional.

No caso de uma empresa no Brasil, isso signifi-

ca não precisar fazer mais os depósitos ao INSS. 

“É importante que as empresas estejam atentas a 

essa regra porque ela tem um impacto direto nos 

encargos sociais”, afirma a advogada associada 

da área de previdência do escritório Pinheiro Ne-

to, Cristiane Matsumoto Gago. Ela lembra, porém, 

que outras obrigações, como os depósitos para o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

continuam valendo.

Mesmo quem já estava trabalhando no outro 

país quando da entrada em vigência do acordo 

pode solicitar um certificado de cobertura. Ele não 

anula as obrigações passadas, mas libera das fu-

turas enquanto estiver válido. Após os 60 meses, 

o documento pode ser renovado, desde que as 

duas partes aprovem.

“O acordo estimula a transferência de profissio-

nais e revela a preocupação dos governos 

em regularizar esse tipo de intercâm-

bio, além de proteger o emprega-

dor brasileiro”, diz a advogada.

Além do Canadá, o Brasil 

mantém acordos de previdên-

cia com nações como Alema-

nha, Cabo Verde, Chile, Espa-

nha, Grécia, Itália, Japão, Lu-

xemburgo e Portugal. No mês 

seguinte à entrada em vigor do 

tratado com o país da América do 

Norte, começou a valer também um 

instrumento similar assinado por Brasil e 

a França. A província do Quebec, por possuir 

autonomia constitucional nessas negociações, 

não está coberta pelo acordo Brasil-Canadá. O 

tratado com o Quebec ainda está em 

processo de ratificação.  
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AnA ClAudiA MAChAdo 

Troca de experiências
o canadá é o destino 

preferido dos brasileiros 
quando o assunto é 

educação. Para atender a 
esse crescente interesse, 

a feira imagine estudar 
no canadá chega à 

quarta edição 
canada is the preferred destination of Brazilians 
when the issue is education. to cope with this 
growing interest, the imagine Study in canada fair 
makes it to its fourth edition

exchange of  
experiences

                   education
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o  Consulado-Geral do Canadá promove na 

capital paulista, nos dias 27 e 28 de se-

tembro, a quarta edição da feira de inter-

câmbio Imagine Estudar no Canadá. Neste ano, 

haverá um grupo de mais de 80 expositores, com-

posto por instituições canadenses que oferecem 

programas de idiomas inglês e francês, ensino fun-

damental e médio, cursos de curta duração, além 

de programas em institutos tecnológicos superiores 

(colleges) e universidades. 

Os representantes dessas instituições estarão 

disponíveis nos estandes para tirar dúvidas dos jo-

vens sobre cursos, vagas e processos de seleção. 

Além disso, os visitantes poderão contar com a 

ajuda de profissionais do governo do Canadá para 

tratar de questões gerais, entre elas uma apre-

T he Canadian Consulate-General will promote 
the fourth edition of the Imagine Study in 

Canada fair in São Paulo, on September 27 and 
28. This year, there will be a group of more than 
80 exhibitors, comprising Canadian institutions, 
offering English and French language programs, 
elementary school and junior high school courses, 
short duration courses, in addition to programs in 
college-level technology institutes and universities. 

Representatives of these institutions will be 
available at the booths to provide the youth with 
information about courses, vacancies and selection 
processes. Furthermore, visitors will be assisted 
by Canadian government professionals, concerning 
general inquiries including a presentation on each 
region in the country and on how to obtain a visa. 

Representantes de 
instituições canadenses 
estarão disponíveis 
para tirar dúvidas dos 
jovens sobre cursos

Representatives of 
Canadian institutions 
will be available at the 
stands to provide the 
youths information about 
courses
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sentação sobre cada região do país e como obter 

o visto. A programação inclui ainda palestras com 

temas relevantes, tais como o sistema educa-

cional canadense, a qualidade de vida, o melhor 

aproveitamento do intercâmbio e as vantagens de 

um diploma de nível internacional.

A organização do evento pretende superar o nú-

mero de visitantes da última edição, que recebeu 

15,5 mil pessoas.  “A feira já faz parte do calendário 

de estudantes que buscam intercâmbio, pois apre-

senta um grande número de instituições de quali-

dade em todos os níveis de estudo. É uma grande 

oportunidade para os alunos falarem com represen-

tantes das escolas e tirar dúvidas”, explica Stépha-

ne Larue, Cônsul-Geral do Canadá em São Paulo. 

Aém de São Paulo, outras oito cidades – Rio 

de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Florianópolis, 

Curitiba, Recife, Porto Alegre e Campinas (SP) 

– receberão parte desses expositores, que vão 

aproveitar a feira de intercâmbio Eduexpo, tam-

bém realizada em setembro, para estreitar o rela-

cionamento com estudantes brasileiros.

Qualidade

Apesar de ter um sistema educacional descen-

tralizado, sem um órgão federal específico para 

monitorar as diretrizes de cada província, o Canadá 

consegue manter padrões elevados de qualidade e 

preserva a cultura regional no seu sistema de en-

sino, alcançando sempre boas colocações no Pro-

grama Internacional de Avaliação do Aluno (Pisa), 

aplicado em dezenas de países em escolas públi-

Marco Albuquerque, 
diretor financeiro da 

Associação Brasileira 
de Organizadores de 

Viagens Educacionais 
e Culturais (Belta)

Marcelo Albuquerque, 
financial director at 

Brazilian Educational 
& Language Travel 
Association (Belta)

In addition, the program includes presentations on 
relevant issues, such as the Canadian educational 
system, quality of life, on how to make a better use 
of the exchange program, and the advantages of 
having an international diploma.

The event’s organizers are aiming at exceeding 
the number of attendees of the previous edition, 
which reached 15,500 participants.  “The fair is 
already part of the calendar of the students looking 
for exchange programs, given that it represents a 
large number of quality institutions at all levels of 
studies. It is an excellent opportunity for students 
to talk to school representatives and to clarify any 
doubts”, explains Stéphane Larue, the Canadian 
Consul-General in São Paulo.

Eight other cities – Rio de Janeiro, Brasília, Belo 
Horizonte, Florianopolis, Curitiba, Recife, Porto 
Alegre and Campinas (in the State of São Paulo) 
– will host some of these exhibitors, which will 
make use of the EDUEXPO exchange fair, also 
held in September, to tighten relationships with 
Brazilian students.

QuAliTY
Although Canada has a decentralized 

educational system, with no specific federal 
entity to monitor each province’s guidelines, 
the country manages to sustain high quality 
standards, always reaching high scores in the 
Program for International Student Assessment 
(PISA), applied in dozens of countries, in public 
and private schools. In the most recent ranking, 
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Educação “madE in canada”
Nem sempre é preciso ir até o Canadá para ter contato com o 
sistema de ensino ofertado por lá. No Brasil existem algumas 
escolas canadenses instaladas e outras de origem nacional 
que usam a metodologia do país da América do Norte. Uma 
delas é a Maple Bear Global Schools. Com sede em Vancou-
ver, a escola bilíngue está presente em quase todo o território 
brasileiro com 77 unidades certificadas em educação infantil e 
ensino fundamental. 
Até mesmo o programa canadense de High School (equivalente 
ao ensino médio) pode ser cursado em território brasileiro. No 
Recife, por exemplo, o Colégio Santa Maria fez um acordo com o 
governo da província de New Brunswick e, desde o ano passado, 
os alunos têm a chance de participar do primeiro programa de 
High School na América Latina. Ao todo, são quatro aulas por 
semana com professores nativos do Canadá. 
Também há diversas universidades brasileiras que mantêm par-
cerias com instituições de ensino canadenses, para aumentar o 
desenvolvimento de pesquisas entre os dois países. A Universida-
de de São Paulo (USP) anunciou em maio um acordo com a Uni-
versidade de Montreal (UdeM). O convênio prevê a implementação 
de dupla titulação de teses entre as instituições. 
Outra iniciativa recente é um acordo que está em andamento en-
tre a Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Goiás e a Universi-
dade de Calgary, na província de Alberta. Em agosto, a PUC Goiás 
recebeu a professora canadense Colleen Kawalilak, diretora do 
Escritório Internacional da entidade. O encontro rendeu uma pro-
posta de parceria, prevista para ser assinada em novembro. A 
instituição brasileira receberá em setembro de 2015 seis alunos 
da Escola de Educação da Universidade de Calgary por dois me-
ses e meio, período em que eles trabalharão como voluntários.

It is not even necessary to go to Canada to have contact with 
the educational system in place there. In Brazil, there are some 
Canadian schools, as well as other local ones that use Canada’s 
educational method. One of them is Maple Bear Global Schools. 
Headquartered in Vancouver, the bilingual school is present in 
almost all of Brazil, with 77 units, certified for early childhood 
education and elementary school. 
Even Canada’s High School Program (equivalent to Brazil’s se-
condary school course) can be attended right here in Brazil. In 
Recife, for example, Colégio Santa Maria celebrated an agree-
ment with the provincial government of New Brunswick, and 
since last year, students have had the opportunity to take part 
in the first high school program in Latin America. In total, there 
are four classes per week, taught by native Canadian teachers. 
There are also several Brazilian universities establishing par-
tnerships with Canadian educational institutions, to increase 
the development of research between the two countries. The 
University of São Paulo (USP) announced last May an agree-
ment with the University of Montreal (UdeM). The agreement 
foresees the implementation of a dual academic degree system 
between the two institutions. 
Another recent initiative is an agreement in progress between 
the  Catholic University of the State of Goiás (PUC-Goiás) and 
the University of Calgary, in the province of Alberta. In August, 
PUC Goiás hosted the Canadian professor Colleen Kawalilak, 
director of the entity’s international office. The result of the me-
eting was a partnership proposal, to be signed in November. In 
September 2015, the Brazilian institution will host six students 
from the University of Calgary’s School of Education, for a two 
and a half month period, in which they will work as volunteers.

No Brasil existem escolas canadenses instaladas e outras que 
usam a metodologia do país da América do Norte

In Brazil, there are Canadian schools, as well as other local 
ones that use Canada’s educational method

education “made in canada”
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cas e privadas. No último ranking divulgado em abril 

pela Organização para a Cooperação e o Desenvol-

vimento Econômico (OCDE), o Canadá ficou em 8º 

lugar, enquanto o Brasil apareceu na 38º posição.

A boa reputação das escolas e universidades do 

país tem atraído a atenção do mundo todo, espe-

cialmente de estudantes brasileiros. Conforme da-

dos da Associação Brasileira de Organizadores de 

Viagens Educacionais e Culturais (Belta), o número 

de jovens que saem do Brasil para realizar parte de 

seus estudos no exterior aumenta a cada ano,  e 

o Canadá figura entre os principais destinos. Em 

um levantamento realizado em 2013, referente a 

2012, a entidade constatou que, entre 80 agên-

cias entrevistadas, mais de 90% disseram que os 

programas de intercâmbio canadenses são os mais 

procurados pelos estudantes.

“Além da fama mundial em ensino de excelência, 

o Canadá apresenta ótimos índices de qualidade de 

vida e segurança, tem faculdades listadas entre as 

melhores do mundo e oferece cursos de qualidade 

com custos menores do que os praticados em ou-

tros países, como Estados Unidos e Reino Unido”, 

afirma Marco Albuquerque, diretor financeiro da 

Belta. Além disso, o executivo acredita que o cresci-

mento também se dá pelo fato de que muitos alu-

nos aprovam a experiência de estudar em institui-

ções canadenses e indicam o destino para amigos 

interessados em fazer intercâmbio no exterior. 

publicized in April by the Organization of Economic 
Cooperation and Development (OECD), Canada 
was in eighth place, whereas Brazil ranked 38th.

The good reputation of the country’s schools 
and universities has attracted the whole world’s 
attention, particularly of Brazilian students. 
According to the Brazilian Educational & 
Language Travel Association – Belta, the 
number of students leaving Brazil to complete 
a part of their studies abroad increases year 
after year, with Canada appearing as one of the 
main destinations. In a study concluded in 2013, 
regarding to 2012, the entity discovered that, of 
80 interviewed agencies, more than 90% stated 
that the Canadian exchange programs are the 
most sought-after by students.

“Besides world fame in excellence of education, 
Canada has outstanding quality of life and safety 
indicators. It has  colleges listed among the 
world’s best, and it offers quality courses at lower 
costs than those charged in other countries, such 
as the United States and the United Kingdom”, 
says Marco Albuquerque, financial director 
at Belta. Additionally, the executive believes 
growth also occurs because many students 
approve the experience of studying in Canadian 
institutions and recommend the destination to 
friends interested in participating in an exchange 
program abroad.  

A organização do 
evento pretende 

superar o número de 
visitantes da última 

edição, que recebeu 
15,5 mil pessoas

The event’s 
organizers are 

aiming at exceeding 
the number of 

attendees of 
the previous 

edition, which 
totaled 15,500 people



Solid foundations 
CAM-CCBC desbanca instituições internacionais no acompanhamento de 
processos arbitrais e atrai a atenção de todo o mundo. E mais: conheça a 

nossa Comissão de Propriedade Intelectual

CAM-CCBC debunks international institutions in following arbitration processes and attracts 
the whole world’s attention. In addition: meet our Intellectual Property Committee

Sólidos  
alicerces 

ArbitrAgem e mediAção  ArbitrAtion And mediAtion

Secretaria com certificação iSo 9001
regras eleitas para o Willem C. Vis moot 2016/17

CLARISSE SOUSA
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in the course of its 35 years, CAm-CCbC built a 
history of many battles and expressive realiza-

tions. the achieved international recognition and 
visibility are proof that all the work developed, 
aiming at offering services of the highest levels 
of excellence, was successfully accomplished. 
For example, how the arbitration proceeding 
is conducted calls the attention of institutions 
the world over. there is a good reason for that. 
Unlike some renowned international centers, 
CAm-CCbC follows the proceeding from begin-
ning to end, providing all the necessary support 
to arbitrators and parties. 

the initiative gained strength in recent years 
due to the results achieved: high efficiency in 
proceedings, legal safety and a broad reduction 
of costs and time. the important reduction of ex-
penses incurred in the arbitration process pre-
cisely results from the set of services rendered 

Ao longo de seus 35 anos, o CAM-CCBC 

construiu uma história com muitas bata-

lhas e expressivas conquistas. O reconhe-

cimento internacional e a visibilidade alcançados 

são provas de que todo o trabalho desenvolvido 

para oferecer serviços com alto nível de excelên-

cia foi realizado com sucesso. A forma de condu-

zir o procedimento arbitral, por exemplo, chama 

a atenção de instituições de todo o mundo. E 

não é para menos. Diferentemente de alguns 

renomados centros internacionais, o CAM-CCBC 

acompanha o processo do início ao fim, dando 

todo o suporte necessário para árbitros e partes. 

A iniciativa ganhou força nos últimos anos em 

função dos resultados obtidos: alta eficiência nos 

procedimentos, segurança jurídica e ampla redu-

ção de custos e tempo. A importante redução de 

gastos no processo arbitral resulta justamente do 

conjunto de serviços prestados pela secretaria do 

Pioneirismo  
na arbitragem
trabalho desenvolvido pela 
secretaria do CAm-CCbC 
tem chamado a atenção 
de instituições congêneres 
internacionais. os principais 
atrativos são eficiência na 
gestão dos processos de 
arbitragem, segurança 
jurídica e significativa 
redução de custos e tempo

Pioneerism  
in arbitration
Work developed by the CAm-CCbC Secretariat 
has called the attention of similar international 
institutions. efficiency in managing arbitration 
proceedings, legal safety and a significant 
reduction in costs are the main attractions
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CAM-CCBC, todos com certificação ISO 9001.

“A secretaria do CAM-CCBC criou uma cultura 

nas arbitragens domésticas que foi levada para 

as arbitragens internacionais, a de acompanhar 

os casos do início ao fim, oferecendo todo o su-

porte que os procedimentos necessitam, desde 

serviços de alimentação e estenotipia até infor-

mática, entre outros. O Centro administra o pro-

cesso mesmo depois da composição regular do 

Tribunal Arbitral, o que nos diferencia da maioria 

dos centros”, afirma Caroline Costa, subsecretá-

ria adjunta da entidade.

Importantes personagens 

Para chegar até aqui, o CAM-CCBC contou 

com o entusiasmo de profissionais que atuam 

desde a criação da secretaria, em 1999. À épo-

ca, a entidade funcionava numa pequena sala na 

avenida Faria Lima, no Jardim Paulistano, zona 

oeste de São Paulo, e o presidente era Marcos 

Paulo de Almeida Salles. Ele estabeleceu como 

meta, até o aniversário de 25 anos do Centro 

(2004), o credenciamento da entidade segundo 

as normas ISO. 

O empenho de um grupo formado pelo presi-

dente Frederico Straube, na época vice, o então 

secretário-geral Antonio Luiz S. de Carvalho e o 

jovem advogado Marcelo Alonso, que ocupava o 

cargo de secretário-executivo, foi essencial para 

a conquista da certificação em 2004. O trabalho 

de Alonso “foi de grande valia não apenas para a 

administração do CAM, como também elemento 

de confiabilidade para os clientes, quanto ao an-

damento das arbitragens”, diz Carvalho.

anos dourados

A partir dos anos 2000, a importância do CAM-

-CCBC passou a ser evidenciada pelos números. 

Ano a ano, é possível verificar a curva crescente no 

número de arbitragens iniciadas na entidade. Em 

2004, eram 11, dois anos depois, esse número 

quase dobrou, chegando a 21. Mais três anos e 

obteve-se um salto considerável: 49 em 2009.

by the CAm-CCbC Secretariat, all of which are 
iSo 9001 certified.

“CAm-CCbC’s Secretariat created a culture 
in domestic arbitrations that was transferred 
to international arbitrations, consisting of of-
fering all the support the proceedings require, 
from beginning to end, including from food and 
shorthand typing services to computer services, 
among others. the Center manages the process 
even after the normal designation of the Arbitral 
Court, which is what distinguishes us from most 
centers”, states Caroline Costa, the entity’s dep-
uty undersecretary.

Important individuals 
to have made it to where it now stands, CAm-

CCbC relied on the enthusiasm of professionals 
who performed since the secretariat was created 
in 1999. At that time, the entity operated out of a 
small room on Avenida Faria Lima, in the Jardim 
Paulistano district, in the west of the city of São 
Paulo, and the president was marcos Paulo de Al-
meida Salles. He set a target, which was to achieve 
the Center’s accreditation according to iSo norms, 
by the time of its 25th. anniversary (2004). 

the dedication of a group organized by Presi-
dent Frederico Straube, the then vice-president, 
the then secretary-general, Antonio Luiz S. de 
Carvalho, and the young attorney marcelo Alonso, 
who occupied the position of executive secretary, 
was essential to the obtainment of the certification 
in 2004. Alonso’s work “was of great value, not only 
for CAm’s administration, but also as an element 
of reliability in the eyes of clients, as related to the 
development of the arbitrations”, states Carvalho.

Golden years
beginning in the years 2000, CAm-CCbC’s im-

portance was substantiated by the figures. Year 
after year, one can see the growing curve of the 
number of arbitrations initiated by the entity. in 
2004, there were 11, and two years later, this figure 
had almost doubled, totaling 21. three years later, 
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Devido ao expressivo crescimento, a entidade 

aumentou a lista de profissionais para dividir o 

trabalho no acompanhamento de processos. Em 

2006, dois secretários-executivos integraram a 

equipe: Marcelo Henrique Rizzoli Pereira e Thiago 

Alves Ferreira Santos. Em 2009, quando foram ne-

cessários ainda mais reforços, ingressaram Caroli-

ne Costa, à época secretária-executiva, e Christia-

na Beyrodt Cardoso, na assessoria da presidência. 

No ano seguinte, Patrícia Kobayashi chegaria 

para a função de secretária-geral adjunta – cargo 

que ocupa ainda hoje –, e se iniciou uma intensa 

reestruturação no departamento financeiro do 

Centro, com a colaboração de Maurício de Frei-

tas, supervisor de faturamento. 

A partir de 2012, quando houve alteração no 

regulamento da entidade, os resultados tornaram-

-se ainda mais surpreendentes. Em 2013, o CAM-

-CCBC fechou o ano com 90 arbitragens iniciadas. 

À frente da entidade há sete anos, Straube foi 

responsável pela consolidação da organização 

interna do Centro. Um dos principais trabalhos 

do presidente tem sido o de alargar os objeti-

vos do CAM-CCBC, para ampliar a visibilidade 

internacional. Para isso, conta com o apoio dos 

vice-presidentes Antonio Luiz S. de Carvalho, 

Eduardo Silva Romero, Donald Donovan, Gilber-

to Giusti e Maristela Basso, além do secretário-

-geral Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes.

“Hoje podemos receber arbitragens em inglês, 

francês, alemão, espanhol e italiano. Nosso time 

é formado por profissionais de excelente quali-

dade. Procuramos recrutar especialistas em ar-

bitragem internacional que tenham familiaridade 

com o Brasil”, diz Straube. O presidente cita como 

exemplo o ingresso da secretária-executiva Leno-

ra Hage, recrutada durante um congresso da en-

tidade parceira do Centro The German Institution 

of Arbitration (DIS). Outro caso é o da secretária-

-executiva Cristiane Gertel, professora de direito 

internacional, que se “animou a redirecionar sua 

carreira e trabalhar no CAM”, diz o presidente.

Atualmente, integram a secretaria do CAM-

one achieved a considerable leap: 49 in 2009.
due to its expressive growth, the entity increased 

the list of professionals, to divide the work of moni-
toring the processes. in 2006, two executive sec-
retaries joined the team: marcelo Henrique rizzoli 
Pereira and thiago Alves Ferreira Santos. in 2009, 
when additional hirings became necessary: Caro-
line Costa, at the time an executive secretary, and 
Christiana beyrodt Cardoso, in an advisory position 
in the president’s office, joined the Center. 

the following year, Patrícia Kobayashi arrived 
to fill the position of deputy secretary-general – a 
job she holds to this day –, and an in-depth reor-
ganization of the Center’s financial department 
took place, with the cooperation afforded by 
maurício de Freitas, as the invoicing supervisor.

beginning in 2012, when the entity’s rules 
changed, the results were even more surprising. 
in 2013, CAm-CCbC ended the year with 90 arbi-
trations in progress. 

Leading the entity now for seven years, Straube 
was responsible for the consolidation of the Cen-
ter’s internal organization. one of the president’s 
main accomplishments has been to broaden 
CAm-CCbC’s objectives, to allow for the expan-
sion of international visibility. to that end, he re-
lies on the support of the vice-presidents Anto-
nio Luiz S. de Carvalho, eduardo Silva romero, 
donald donovan, gilberto giusti and maristela 
basso, as well as the secretary-general, Carlos 
Suplicy de Figueiredo Forbes.

“nowadays we can accept arbitrations in eng-
lish, French, german, Spanish and italian. our 
team comprises professionals of excellent quality. 
We seek to recruit experts in international arbitra-
tion, who are familiar with brazil”, says Straube. 
As an example, the president mentions the entry 
of executive secretary Lenora Hage, recruited at a 
congress of the Center’s partner entity the german 
institution of Arbitration (diS). Another case is that 
of executive secretary Cristiane gertel, a professor 
of international law, who “became motivated to re-
direct her career and work for CAm”.
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-CCBC quatro secretárias-executivas: Luiza 

Helena Kömel, Silvia Salatino, Cristiane Gertel 

e Lenora Hage; e dois secretários-executivos 

adjuntos: Deodato Obushi e Maiza Barboza. À 

frente da secretaria-geral está Carlos Suplicy 

de Figueiredo Forbes, com apoio de Patrícia Ko-

bayashi e Caroline Costa. O apoio à presidência 

é realizado pelas assessoras jurídicas Christiana 

Beyrodt Cardoso e Mariana Araújo, além de Sil-

via Parise na parte administrativa.

“Todos os case managers participam do desen-

volvimento do Centro de Arbitragem”, afirma Chris-

tiana Cardoso. A assessora explica ainda que os 

profissionais são estimulados a participar de con-

gressos internacionais, cursos de reciclagem em 

alternativas de solução de conflitos (da sigla em 

inglês ADR) e encorajados a apresentar o Centro 

internacionalmente, por meio de contatos com en-

tidades parceiras, além da participação em grupos 

de estudo e pesquisa. “Tudo isso faz com que a se-

cretaria esteja sempre atualizada com as melhores 

práticas de arbitragem”, ressalta. 

O Centro figura entre as principais instituições 

de arbitragem da América Latina e está apto a re-

alizar procedimentos arbitrais em qualquer parte 

do mundo. A secretaria serve de modelo de qua-

lidade e excelência administrativa para entidades 

congêneres internacionais, que cada vez mais 

procuram apreender e adotar suas práticas. 

Currently, CAm-CCbC’s secretariat comprises 
four executive secretaries: Luiza Helena Kömel, 
Silvia Salatino, Cristiane gertel and Lenora Hage, 
and two deputy executive secretaries: deodato 
obushi and maiza barboza. Leading the general 
secretariat is Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes, 
supported by Patrícia Kobayashi and Caroline 
Costa. Legal advisors Christiana beyrodt Cardoso 
and mariana Araújo, as well as Silvia Parise, who 
performs in an administrative capacity, provide 
support to the office of the president.

“All the case managers participate in the 
development of the Arbitration Center”, says Chris-
tiana Cardoso. She goes on to say that all these 
professionals are encouraged to participate in 
international congresses, in recycling courses 
in alternative dispute resolutions (Adrs) and to 
represent the Center internationally, through con-
tacts with partner entities, besides participating 
in study and research groups. “this all allows the 
secretariat to be up-to-date with respect to the best 
arbitration practices”, emphasizes Cardoso. 

the Center is among the main arbitration insti-
tutions in Latin America and qualified to conduct 
arbitration proceedings coming in anywhere in 
the world. CAm-CCbC’s secretariat serves as a 
model for management quality and excellence for 
similar international entities, which increasingly 
seek to incorporate and adopt its practices.  
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A Comissão de Propriedade Intelectual do 

CAM-CCBC, criada no início do ano passa-

do, vem conquistando seus objetivos. Sob o 

comando de Karina Haidar Müller, Nathalia Mazzo-

netto e Rodrigo Azevedo, a Comissão visa aproximar 

as áreas de propriedade intelectual (PI) às de me-

diação e arbitragem, trabalhando aspectos polêmi-

cos dessa inter-relação, possíveis recomendações e 

orientações na previsão de cláusulas de resolução 

de disputas nos contratos que envolvem PI.

Nathalia destaca os encontros de especialistas 

para discutir temas fundamentais ao método de 

arbitragem em conflitos que envolvem PI. Para 

citar alguns exemplos: a relação entre a arbitra-

gem e o poder judiciário, tutelas de urgência nos 

procedimentos e os impactos decorrentes da es-

colha do direito aplicável em contratos já foram 

assuntos debatidos nas reuniões da comissão.

CenárIo atratIvo

Os crescentes investimentos em pesquisa e de-

senvolvimento, inclusive com fomento do governo 

e de instituições internacionais, criam um cenário 

atrativo para a aplicação da arbitragem, graças à 

celeridade e à neutralidade desse instrumento. A 

PI é uma área com questões complexas e deli-

cadas. Por essa razão, outros caminhos que não 

apenas o Judiciário devem ser considerados. Eles 

esclarecem que não se cogita a exclusão de um 

ou outro mecanismo, mas a integração deles.

“Após quase dois anos de funcionamento, é 

hora de avaliarmos a necessidade de orienta-

ções específicas para disputas com PI, inclusive 

com relação à redação de cláusulas contratuais 

CAm-CCbC’s intellectual Property 
Committee, created at the beginning of 

last year, has been achieving its objectives. 
Led by Karina Haidar müller, nathalia maz-
zonetto and rodrigo Azevedo, the Committee 
seeks to approximate the intellectual property 
(iP) issue with that of mediation and arbitra-
tion, working on polemic aspects of this inter-
relation and on possible recommendations 
and guidance in the prediction of dispute reso-
lution clauses in contracts involving iP.

nathalia highlights the meetings of specialists, 
to discuss fundamental themes related to the 
method, in disputes involving iP. to mention a few 
examples, they are issues such as the relation 
between arbitration and the Judiciary branch, im-
mediate injunctions in proceedings, and impacts 
resulting from the selection of applicable law in 
contracts previously discussed in the Committee. 

Attractive scenario
growing investments in research and 

development, including those fostered by the 
government and international institutions, bring 
about an attractive scenario for the use of arbi-
tration, thanks to celerity and neutrality of this 
instrument. iP is a field of complex and delicate 
issues. therefore, ways other than only the Ju-
diciary must be taken into consideration. they 
explain that what is intended is not the exclusion 
of one mechanism or another, but its integration.

“After two years of activities, it is time to assess 
the need for specific orientations in iP disputes, 
also with respect to the drafting of contractual 

Arbitragem e mediação 
podem solucionar conflitos 
em contratos que envolvem 
propriedade intelectual

Arbitration and mediation may resolve disputes in 
contracts involving intellectual property

Positive connection
Conexão positiva
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que elegem a arbitragem como forma de resolu-

ção de disputas”, ressalta Karina Müller.

Rodrigo Azevedo afirma que as ADRs ganharam 

força no campo de PI nos últimos anos, seja nas ar-

bitragens em contratos para a exploração de ativos 

intangíveis, seja em procedimentos administrativos 

que envolvem nomes de domínios. Os profissionais 

da área entendem que precisam compartilhar as 

boas experiências. “Esse é apenas mais um dos 

objetivos que temos buscado na nossa comissão 

e que serão ampliados com novas iniciativas”, diz.

O próximo passo é colocar em pauta a admi-

nistração pública na arbitragem – discussão que 

deve abordar o papel do Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (Inpi) no cenário de PI e da 

resolução de conflitos dessa natureza. 

clauses that prefer arbitration as the means for 
dispute resolutions”, emphasizes Karina müller.

rodrigo Azevedo states that Adrs grew their 
importance in the field of iP in recent years, 
whether in arbitrations of contracts for the ex-
ploration of intangible assets, or in administra-
tive proceedings involving dominium names. 
Professionals in this field understand they need 
to share good experiences. “this is only one of 
the objectives we pursue in our Committee, with 
new initiatives to be added”, says Azevedo.

the next step to be put on the agenda is public 
administration in arbitration – a discussion that 
will look at the role of instituto nacional de Pro-
priedade industrial (inPi) in the iP scenario and 
dispute resolutions of that nature.   

Congresso Pan-Americano
important names of the international scenario 

will attend the 1st. Pan-American Arbitration 
Congress, to be staged by CAm-CCbC between 
october 27 and 29, in São Paulo. the objective is 
to gather experts to debate issues such as the de-
velopment of mediation, the evolution of arbitra-
tion and the integration of arbitration cultures. in 
the Congress’ program, one of the highlights is 
the master class “the backstage to negotiations 
of international treaties related to arbitration”, 
with the participation of the presidents of CAm-
CCbC and iPA, respectively, Frederico José 
Straube and Carlos Soto Coaguila (Peru), as well 
as martin Hunter (UK) and eric bergsten (USA), 
with the moderation of Luiz olavo baptista.

Among the attendees are Yves derains 
(France), guy Horsmans (belgium), Carlos 
Jorquiera (Chile) and Louise barrington (Cana-
da). the event is part of the commemorations of 
CAm-CCbC’s 35 years. 

Pan-American Congress

nomes importantes do cenário internacio-

nal estarão presentes no 1º Congresso 

Pan-Americano de Arbitragem, a ser rea-

lizado pelo CAM-CCBC entre 27 e 29 de outubro, 

na capital paulista. O objetivo é reunir especialistas 

para debater questões como desenvolvimento da 

mediação, evolução da arbitragem e integração de 

culturas arbitrais. Na programação, um dos des-

taques é a aula magna “Os bastidores das nego-

ciações de tratados internacionais relacionados à 

arbitragem”, com a participação dos presidentes 

do CAM-CCBC e do IPA, respectivamente Frederico 

José Straube e Carlos Soto Coaguila (Peru), e tam-

bém de Martin Hunter (UK) e Eric Bergsten (EUA), 

com a moderação de Luiz Olavo Baptista.

Entre os participantes estão Yves Derains 

(França), Guy Horsmans (Bélgica), Carlos Jor-

quiera (Chile) e Louise Barrington (Canadá). 

O evento faz parte das comemorações dos 35 

anos do CAM-CCBC. 
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With the support of CAm-CCbC and Comitê 
brasileiro de Arbitragem (CbAr), the 

Chartered institute of Arbitrators (CiArb) will 
promote a workshop in the city of São Paulo, 
from 3 to november 8. the program includes 
debates about the United nations Commission 
on international trade Law (UnCitrAL) and re-
spective rules, audiences, preliminary issues 
and arbitral sentences. 

Complex arbitration
the program is divided in two parts and, 

to participate in the first phase (on the days 3 
and 4), it is important that interested parties 
have good knowledge about means for dis-
pute resolutions. the second phase (on days 
6, 7 and 8) is intended for professionals with at 
least ten years in a career in litigation and full 
comprehension of private law concepts and in-
ternational arbitration. this is so because the 
course’s focal point is the application of laws 
and procedures in conducting complex arbi-
tration hearings.

Well-succeeded professionals in the training 
will become fellows of the CiArb, the english 
institute that supports the global promotion, 
facilitation and development of alternative dis-
pute resolution methods. Currently, the entity 
has 13,000 members in 120 countries. 

traditional english institution chooses 
CAm-CCbC’s facilities to host course 
in brazil

CiArb workshop

Com o apoio do CAM-CCBC e do Comi-

tê Brasileiro de Arbitragem (CBAr), o 

Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) 

promoverá um workshop na capital paulista, en-

tre 3 e 8 de novembro. A programação inclui 

debates sobre a Comissão das Nações Unidas 

para o Direito Comercial Internacional (Uncitral) 

e respectivas regras, audiências, preliminares e 

sentenças arbitrais. 

arBItragens CompLeXas

O programa se divide em duas partes e, para 

participar da primeira etapa (dias 3 e 4/11), é 

importante que os interessados tenham bom 

conhecimento sobre meios de resolução de dis-

putas. A segunda (6 a 8/11) é dirigida a profis-

sionais com pelo menos dez anos de carreira em 

contencioso e domínio de conceitos de direito 

privado e arbitragem internacional. Isso porque 

o foco do curso é a aplicação de leis e procedi-

mentos para a condução de audiências em arbi-

tragens complexas.

Os profissionais com êxito nos treinamentos 

poderão se tornar membros ou fellows do CIArb, 

instituto inglês que apoia a promoção global, 

a facilitação e o desenvolvimento de métodos 

alternativos de soluções de controvérsias. Atu-

almente, a entidade reúne mais de 13 mil inte-

grantes em 120 países. 

tradicional instituição 
inglesa escolhe as 
instalações do CAm-CCbC 
para realizar curso no brasil

Workshop CIArb
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