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notas
Gigante siderúrgico
Submetida à aprovação de autoridades
regulatórias dos Estados Unidos e do Canadá,
a compra da siderúrgica canadense Stelco
por US$ 1,1 bilhão pela sua principal
concorrente – a gigante americana US Steel –
deverá ser concluída até o fim de 2007.
Com a efetivação do negócio, o grupo
US Steel terá capacidade de produção anual
de 33 milhões de toneladas de aço bruto,
esperando, com isso, gerar mais de US$ 100
milhões anuais até o fim de 2008. Um dos
principais objetivos da siderúrgica americana,
a partir de agora, é reforçar sua posição de
liderança entre os produtores de aços
laminados no mercado interno.

US Steel: aquisição bilionária
da canadense Stelco

Medidas radicais
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canadenses que falam o idioma francês, a palavra Canuck ganhou dimensão,
sendo hoje aplicada popularmente em todo o Canadá. No Brasil, Canuck’s
Canadian Pub é o nome de um recém-inaugurado pub instalado no bairro da Vila
Olímpia, em São Paulo. A decoração moderna conta com elementos tradicionais do país (bandeira, camisetas de jogadores de hóquei e imagens de comerciais de cervejas, entre outros), duas mesas de bilhar e um bar de tijolos com
bancada de madeira. O menu bilíngüe, em português e em inglês, traz opções
variadas para o almoço, o happy hour e o jantar. Entre as bebidas, o destaque são
as marcas de cervejas canadenses Blanche de Chambly, Maudite, Unibroue,
Chambly Noir e La Fin du Monde. Informações: Rua Gomes de Carvalho, 1.666 –
Vila Olímpia – São Paulo – tel.: (11) 3463-5240 – www.canuckspub.com.
ZECA MENESES

Encontrar uma solução duradoura para o problema do aquecimento
global equivale a um corte de 100%
na emissão de gases de efeito estufa
provenientes das atividades humanas. Esta é a conclusão dos pesquisadores da Universidade de Vitória,
responsáveis pelas projeções sobre
o futuro da Terra. A partir de um programa de computador capaz de simular o clima mundial, o grupo de
cientistas, liderado pelo climatologista Andrew Weaver, revelou
em uma das edições da revista
Geophysical Research Letters que
frear o aquecimento global exige medidas radicais. “É necessário um corte de 60% nas emissões de gases até
2050 para evitar que, até o fim deste
século, a Terra aqueça-se mais de
2ºC além do normal, nível avaliado
como perigoso”, conta Weaver.

HAPPY HOUR – Utilizada pelos americanos, a partir de 1835, em referência aos

Canuck’s Canadian Pub:
decoração inspirada no Canadá

DIVULGAÇÃO

Science World: visitas
noturnas exclusivas para os
maiores de idade

Só para adultos
Proporcionar o contato do público adulto com o universo da ciência é
o objetivo do projeto Science World After Dark: No Kids Allowed! – Mundo
da Ciência depois do anoitecer: nenhuma criança permitida! –, lançado
pelo Science World British Columbia, de Vancouver. Uma vez por mês, o
museu abre suas portas à noite, possibilitando a visita exclusiva dos maiores de idade. “Oitenta por cento do nosso público é formado por famílias.
Os adultos, porém, não freqüentam o museu com a finalidade de conhecê-lo
e sim de acompanhar as crianças”, conta Pauline Finn, diretora de programas externos do Science World, ao justificar o principal motivo da iniciativa.
A primeira sessão de visita noturna ocorreu em setembro. “Mesmo com
pouca divulgação, atraímos 500 pessoas”, revela a diretora.
Informações sobre o Science World After Dark: No Kids Allowed! podem
ser obtidas no: www.scienceworld.bc.ca

“RG” da biodiversidade
A partir de uma assinatura genética, será possível
identificar todas as plantas e animais do mundo.
A idéia, que segue o mesmo princípio do RG, é uma
iniciativa da entidade internacional Consortium for
the Barcode of Life (CBL). Até 2009, a meta é
etiquetar cinco milhões de indivíduos de 500 mil
espécies, possibilitando, com isso, reconhecer
com facilidade organismos em novas regiões
geográficas ou mesmo preservá-los da extinção. Para viabilizar o trabalho,
serão necessários US$ 150 milhões. “O Canadá vai investir
US$ 50 milhões nesse projeto, que também conquistou o interesse da
Argentina, Coréia do Sul e México”, explica Paul Hebert, do Instituto de
Biodiversidade do Canadá, um dos coordenadores do programa. Assim que
forem computados, os dados estarão disponíveis gratuitamente na internet.
Na biblioteca eletrônica do grupo (www.barcodinglife.org) já existem 31.424
espécies cadastradas por meio das etiquetas genéticas.
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notas
Canadá: crescimento do
turismo estenderá a estação
mais quente do ano

Aumento nos gastos

DIVULGAÇÃO

Performance inovadora
Recentemente lançado em Toronto, o ZENN,
o primeiro carro elétrico da empresa canadense
ZENN Motor Co., promete autonomia de até
800 quilômetros – sem uso de gasolina – com
apenas cinco minutos de carga de bateria.
Esta performance é resultado da tecnologia
inovadora da americana EEStor, que desenvolveu
uma bateria formada por milhares de folhas de
metal, permitindo a movimentação rápida das
partículas de energia. Os estudos para a criação
do veículo estenderam-se por quase vinte anos e
contaram com investimentos de US$ 3,8 milhões.
A ZENN Motor ainda irá
dispor de mais
US$ 1,2 milhão
para viabilizar
totalmente
o projeto.
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Sessões extras
A turnê do Cirque du Soleil no Brasil terá
sessões extras em São Paulo. A temporada
paulista de Alegría – com início agendado
para o dia 7 de fevereiro de 2008 –
contará com novas apresentações entre
24 de abril e 4 de maio, no Parque
Villa-Lobos (Avenida Queiroz Filho,
s/no). Atualmente, a trupe se
apresenta em Belo Horizonte,
local em que permanece até
16 de dezembro, e depois
segue para o Rio de Janeiro,
onde abre novamente suas
cortinas em 27 de dezembro.
Informações: (11) 6846-6000
ou www.cirquedusoleil.com
Alegría, do Cirque du Soleil:
temporada mais longa em São Paulo

DIVULGAÇÃO

A popularização das viagens aéreas internacionais pode agravar as pressões
climáticas, ameaçando o futuro de muitos destinos naturais, principalmente os à
beira-mar e em montanhas. A constatação, divulgada pela ONU, também indica
que o turismo atualmente representa 5% das emissões globais de gases de efeito
estufa e sua contribuição para o aquecimento global dará um salto significativo
até 2020. O resultado desse aumento, de acordo com a organização, são verões
mais prolongados em países setentrionais, como Canadá, Grã-Bretanha e Rússia.
Em países pobres e insulares, em que o turismo chega a responder por até 40% do
PIB, há graves riscos de alterações ambientais por causas climáticas.

DIVULGAÇÃO

Verão prolongado

Cerca de 15% dos gastos dos
brasileiros são relacionados a pagamento do cartão de crédito. De acordo com a Associação Brasileira das
Empresas de Cartões de Crédito e
Serviços (Abecs), se a indústria de
sistemas de pagamento eletrônico
continuar avançando a uma taxa anual
de 14%, para o número de cartões, e
de 24%, para movimentação, em cinco anos essa proporção chegará a
quase 40%, número semelhante ao
de países desenvolvidos. Líder no
ranking, o Canadá registra 55% dos
gastos de seus habitantes para o pagamento do cartão. No país, 88% dos
pontos-de-venda aceitam o plástico
como meio de compra, enquanto no
Brasil esse total é de 29%.

DIVULGAÇÃO

Cooperação mundial
Dados divulgados pelo Center for Global Development (CGD) sobre a
cooperação de países ricos com o mundo em desenvolvimento apontam a
Holanda e o Japão como o primeiro e o último colocados no ranking,
respectivamente. O resultado usa como critério a análise de diferentes
fatores, entre eles a ajuda direta, o comércio, os investimentos, a imigração, o meio ambiente, a segurança e a disseminação da tecnologia. Entre
os 21 países avaliados, o Brasil – assim como os emergentes Rússia, China
e Índia – enfrentou o teste pela primeira vez, conquistando uma pontuação
“notável”, de acordo com os coordenadores do estudo. O Canadá obteve
a quinta posição na lista, com destaque para a forte sustentação da inovação e a disseminação tecnológica nos países mais pobres.

Combate às drogas
O novo plano de combate às drogas do governo do Canadá prevê investimentos de 64 milhões de dólares canadenses – R$ 115 milhões – para os próximos
dois anos. Os recursos serão destinados, principalmente, para a prevenção e a
repreensão. Com isso, 21,6 milhões de dólares canadenses serão empregados no
combate à produção e à distribuição de drogas ilegais e 32 milhões irão para
serviços de tratamento. Outros 10 milhões serão aplicados em uma campanha
destinada a jovens e suas famílias. O governo também pretende adotar penas de
prisão mais longas para os traficantes de drogas. Em 2006, o número de pessoas
presas por porte de maconha aumentou entre 20% e 50%, em relação a 2005, em
diversas cidades do país, como Toronto, Ottawa, Halifax e Vancouver.

Mapa da medicina
Um levantamento do Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo (Cremesp) revela que
São Paulo concentra mais médicos do que o Canadá.
O estado tem 2,3 profissionais por mil habitantes, taxa
superior à do país norte-americano, onde há 2,2 médicos por
mil habitantes. Apesar de seis municípios apresentarem mais de
quatro médicos por mil habitantes – taxa superior à de países desenvolvidos –,
136 cidades paulistas não têm um único profissional residindo em seu
território. "A saúde está longe de ser um serviço igualitariamente distribuído,
mesmo do ponto de vista do acesso geográfico", relata o estudo. Botucatu
tem a maior concentração de médicos (6,10 profissionais por mil habitantes),
seguida por Santos (5,94), Ribeirão Preto (5,70), Campinas (4,84),
São Caetano do Sul (4,45) e São José do Rio Preto (4,30).
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Benefício físico
Pesquisadores da Universidade
de Alberta afirmam que a prática de
atividades físicas contribui para a melhor qualidade de vida de mulheres
que sofrem os primeiros estágios do
câncer de mama. O estudo, publicado na revista americana Journal of
Clinical Oncology, mostra que o exercício aeróbico melhora a condição
física e emocional das pacientes.
“Elas podem fazer exercícios enquanto recebem quimioterapia. Assim
obtêm grandes benefícios no que se
refere ao estado físico, à composição corporal e à auto-estima”, explica Kerry Courneya, umas das coordenadoras da pesquisa.

Ottawa: sistema de transportes
diminui emissão de gases

Qualidade do ar
Um estudo realizado em 27 cidades canadenses – divulgado pela Statistic
Canada – revela que as principais regiões do país não estão diminuindo a emissão de gases poluentes. Depois de avaliar 17 itens, entre eles as frotas de carros
e de ônibus e a densidade demográfica, os pesquisadores concluíram que nenhuma região obteve letra A, a nota máxima nos resultados da eficácia da qualidade
do ar. As cidades pesquisadas representam 2/3 da população canadense e 77%
do total de pessoas que vivem em centros urbanos. Vitória, capital da Colúmbia
Britânica, é uma das mais eficientes, seguida por Vancouver, Ottawa e Winnipeg.
Nessas regiões, a qualidade do ar é melhor por causa do aumento do número de
carros híbridos e do uso do transporte público e da bicicleta para locomoção.

Mudança de regras

DIVULGAÇÃO

Uma alteração nas normas estabelecidas pelo governo federal do Canadá agora
permite que maiores de 18 anos – portadores de passaporte canadense – assinem
o pedido de passaporte de um cidadão que conheçam há pelo menos dois anos.
Até pouco tempo, a solicitação do documento só era assinada por médicos,
advogados ou políticos, dificultando as oportunidades dos imigrantes. Segundo o
Ministério das Relações Exteriores, os pedidos de passaporte canadense
multiplicaram-se de maneira considerável nos últimos anos. Antes de 2001, a
Passport Canada emitia cerca de 1 milhão e 700 mil documentos por ano.
Em 2006, foram 3,6 milhões. A previsão é a de que até o fim de 2007 o número de
passaportes emitidos no Canadá ultrapasse os 4 milhões.

ROTA DOS VINHOS – Para quem aprecia um bom vinho e gosta de estar bem informado, a Publifolha acaba de
lançar o guia Top 10 vinhos Estados Unidos e Canadá (160 páginas – R$ 39,90). Além de dados e curiosidades
sobre a bebida, a publicação traz dicas dos 10 melhores vinhos elaboradas por Vincent Gasnier, o mais jovem
master sommelier do mundo. A evolução da produção no Canadá, suas áreas vinícolas e variedade de uvas são
alguns dos destaques do guia, que classifica entre os melhores tintos do país: o Mission Hill: Merlot, o Cedar
Creek: Pinot Noir e o Blue Mountain: Pinot Noir, todos da região de Okanagan. Entre os brancos estão o
Lake Breeze: Pinot Blanc, o Mission Hill: Chardonnay e o Blue Mountain: Pinot Gris, também de Okanagan.
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Pesca proibida
Mais de trinta tipos de corais de água fria foram identificados por
cientistas da Universidade Memorial de Terranova nas águas do
Atlântico Norte, na costa do Canadá. Avaliadas pelo Fundo
Mundial da Natureza (WWF) como partes essenciais do
ecossistema – por proporcionar um habitat para diferentes
organismos marinhos e peixes –, as áreas, que vão desde o
estreito de Hudson, em Labrador, até Terranova, terão a
prática da pesca proibida em suas zonas mais
vulneráveis. “O estudo revela que os corais são
danificados por todas as atividades de
pesca de fundo”, destacou Rodolphe
Devillers, vice-presidente da
WWF-Canadá e um dos
autores da pesquisa.
Região de Labrador: preservação de corais
é essencial para a vida do ecossistema

Venda de ativos
Pelo valor de US$ 165 milhões, as empresas indianas Videocon Industries Limited
e Bharat PetroResources Limited adquiriram todas as ações da EnCana Brasil Petróleo Limitada, subsidiária da canadense EnCana. A realização desse negócio resulta,
portanto, na saída definitiva da empresa do país. Combinados com a venda anterior
de sua participação no campo Chinook, localizado na Bacia de Campos (RJ), os
procedimentos com a venda de ativos brasileiros da EnCana totalizam US$ 530
milhões, significando um ganho posterior de impostos de US$ 330 milhões.

BSH Brasil Service & Holding Ltda., Global Mobilinea S.A.,
Votorantim Cimentos Ltda., KPMG – Auditores Independentes, RS Technologies,
LCE Communications e Giuseppe Arpino.

Envie suas sugestões e críticas sobre a revista Brasil-Canadá:
Tel.: (11) 3898-0195 – Fax: (11) 3062-7319 – e-mail: ligia@conteudoeditora.com.br
Cartas: Rua Capote Valente, 432, cj. 56 – Pinheiros – CEP: 05409-001 – São Paulo (SP)
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Round Table 2008
Sob o tema Brasil – Crescimento Sustentado: Barreiras e
Oportunidades, a Câmara de
Comércio Brasil-Canadá (CCBC)
e a Britcham – Câmara Britânica de Comércio e Indústria no
Brasil promoveram, em outubro,
a 7a edição do Round Table 2008
– São Paulo. Com o objetivo de
oferecer aos associados informações necessárias para o desenvolvimento de planejamentos anuais e estratégicos, o evento contou com a presença de O consultor Fitzpatrick
John Fitzpatrick, consultor e fun- fez uma análise sobre o
futuro político do Brasil
dador do site Brazil-Political and
Business Comment; de Octavio
de Barros, diretor de pesquisa e estudos econômicos do Banco
Bradesco; de Marcelo Bueno Brandão, gerente de operações
logísticas da Colúmbia; de Antonio Corrêa de Lacerda, professordoutor do departamento de Economia da PUC-SP; de Marcos
Ribeiro, consultor de empresas e professor da Escola de Marketing
Industrial, e de Marcel Solimeo, superintendente do Instituto de
Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo.
Em apresentações sobre o Panorama Político e Econômico
Brasileiro e Infra-estrutura, Logística e Transportes, os palestrantes destacaram o cenário econômico favorável e
os principais desafios para
o crescimento do país.
“O Brasil hoje destina cerca de 4,7 bilhões de dólares canadenses para o Canadá e já ocupa o sétimo
lugar em investimentos no
país. Desde abril de 2007,

Mohr-Bell, da CCBC:
Brasil é o sétimo maior
investidor do Canadá
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Desafios e oportunidades para o crescimento sustentado do Brasil são tema de
evento promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá e pela Britcham
verifica-se um maior nível de trocas entre os dois países”, revelou James Mohr-Bell, em discurso de abertura do debate.
Em sua análise, John Fitzpatrick projetou futuros cenários
políticos a partir das próximas eleições no país e da influência
do resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos e
na Argentina, enquanto Octavio de Barros acrescentou que “a
visão externa do Brasil hoje é muito construtiva”. “Com isso,
sabemos que, independentemente de quem seja, o próximo presidente deverá realizar uma política muito semelhante à de Lula,
sendo, portanto, um tema que não desperta preocupação no
exterior”, acrescentou.

Investimentos externos – De acordo com Barros, um fator
que diferencia o Brasil dos outros países da América Latina é
seu setor privado. “Apenas 0,75% do PIB corresponde ao investimento do setor público”, destacou. Confiabilidade no setor
privado brasileiro não é o único
motivo que tem atraído investidores externos. A baixa volatilidade do PIB, aliada a um
regime de câmbio flutuante
amadurecido, é outra razão
apresentada pelo executivo.
Na visão de Barros, dois itens
apontados por empresários e investidores estrangeiros como
grandes desafios têm, na realidade, solução. “O sucesso do Barros, do Bradesco: setor
leilão para a reforma das rodo- privado brasileiro atrai
investimentos externos
vias federais animou a ministra
Dilma Rousseff, que já demonstrou interesse em adotar modelo semelhante para a melhora da
infra-estrutura nacional. E os juros brasileiros, que já estiveram
no patamar mundial mais alto, devem continuar sua trajetória
de baixas. Com a previsão de pelo menos mais quatro cortes (o
primeiro deles até março do ano que vem), até o fim de 2008 a
taxa oficial deve girar em torno de 10,25%”, explicou o executivo,
ao acrescentar um último dado animador durante sua apresentação: o índice de difusão do investimento na indústria brasileira
encontra-se hoje acima dos 60% e em movimento crescente.

matéria de capa |

Sinônimo
de inovação
Referência mundial em Pesquisa & Desenvolvimento, Canadá
busca reforçar sua imagem, por meio de investimentos do governo e do
setor privado em novos projetos nas áreas de ciência e tecnologia
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Françoise Terzian
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Numa época em que Pesquisa & Desenvolvimento (P&D)
era uma área de recentes descobertas e de investimentos em
ascensão, o Canadá já despontava no cenário mundial como
um grande centro de inovações. Foi na Universidade de
Toronto que, em 1921, surgia a insulina, elemento vital para os
portadores do diabetes melito, motivando a realização de
outros estudos revolucionários no campo da medicina. Quase
80 anos depois, quando poucos compreendiam o significado
da palavra smartphone, a empresa canadense Research in
Motion (RIM) lançava a inovadora tecnologia BlackBerry.
Hoje, o equipamento que agrega telefone, e-mail e
acesso à internet é uma verdadeira referência em wireless,
tendo conquistado mais de nove milhões de assinantes ao
redor do mundo, além de inspirar uma legião de fabricantes
a criar versões alternativas de aparelhos inteligentes.
Enquanto o setor de telecomunicações mantém-se à frente
do ritmo acelerado da tecnologia, cientistas canadenses

empenham-se na busca da cura e de novos tratamentos para
o câncer, a aids, as doenças cardíacas, dentre outras.
Essenciais para o desenvolvimento mundial, as
descobertas do Canadá, atualmente, envolvem diferentes
setores, como aeroespacial, ambiental, agrícola, Tecnologia da
Informação (TI), telecomunicações, engenharia e farmacêutico.
Para estimular o crescimento das áreas de ciência e tecnologia,
o governo canadense previu, para 2007, investimentos de
US$ 1,9 bilhão somente para novas pesquisas (ver boxe pág. 18).
Oitava maior economia do mundo e o sétimo país em
qualidade de vida, o Canadá, apesar dos bons resultados,
tem distanciado sua posição em produtividade em relação
aos Estados Unidos, enfrentando agora a concorrência da
Índia e da China. Esse sinal de alerta, por um lado, tem
gerado novas ações do governo, que, a fim de construir uma
economia efetivamente forte, criou uma estratégia com base
na ampla experiência em ciência e em tecnologia.
Brasil-Canadá | 15
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Determinado a transformar idéias em
inovações voltadas para o meio ambiente, a
saúde e outros importantes desafios sociais, o
governo afirma que o Canadá precisa de um
setor privado totalmente comprometido com
P&D. “Ciência e tecnologia são essenciais para a
construção de uma economia forte, para prover
bons empregos e um alto padrão de vida para a
população”, considera o primeiro-ministro
canadense, Stephen Harper. Para atingir esse
objetivo, Harper definiu políticas relacionadas ao
desenvolvimento de empresas de atuação
mundial, as quais encorajem as pesquisas
realizadas por companhias e por universidades,
estimulem comercializações cooperadas e
promovam a redução de impostos que incidem
sobre o salário dos funcionários, com o intuito
de atrair e de reter talentos.

Claudia, da Scheiner: lousas
com tela sensível ao toque
promovem inclusão digital

Descobertas científicas – Em novembro de 2006, o

DIVULGAÇÃO

governo federal também lançou um plano econômico que
busca transformar o país em líder mundial com base em
Ciência e Tecnologia. A seu favor, o Canadá conta com um
grande know-how em pesquisas. Suas descobertas
científicas em diferentes campos colocam-no nas primeiras
posições da lista do G-8, grupo formado pelos oito países
mais ricos do mundo. O país ainda oferece um modelo
fiscal atraente, estabilidade nos preços e um mercado
aberto. Soma-se a esses fatores a quantidade
de talentos na área. Estudantes canadenses
conquistaram uma colocação excepcional
em leitura, em ciências e em matemática
no ranking da Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD).
Se os planos do governo buscam criar
novas bases para o futuro, um dos fatores que
contribuem para os investimentos na área é
a imagem mundial conquistada pelo país,
que o torna uma das principais referências
tecnológicas da atualidade. O setor
aeroespacial – o terceiro maior do mundo –,
que em 2010 deverá ultrapassar US$ 1 bilhão
em investimentos em P&D, tem entre os nomes
de destaque a marca Bombardier, fabricante
mundial de aeronaves regionais, jatos executivos e
também equipamentos, sistemas e serviços ferroviários.
16 | Brasil-Canadá

inovadores, a exemplo das tarifas a la carte e dos passes que
utilizam tecnologias com base na web, para simplificar as
viagens aéreas. Desde março de 2007, a companhia tem
renovado sua frota internacional com o Boeing 777;
enquanto a da América do Norte recebe a mesma atenção
desde 2005, com as novas aeronaves da Embraer.
Outro recurso revolucionário oferecido pela Air Canada é
o check-in móvel, que pode ser feito por meio de telefones
celulares e PDAs (BlackBerry ou Palm Treo). O sistema
permite que os passageiros realizem todos os
procedimentos sem a impressão do cartão de embarque –
obtido por meio de uma mensagem de texto SMS enviada
para o aparelho celular. No momento do embarque, basta
exibir a tela com a informação nas inspeções de segurança, e
sempre que for solicitado.

“A introdução deste recurso é uma das principais iniciativas da
empresa, pois torna os processos mais seguros. O uso da
tecnologia 2-D de códigos de barra simplificará os
procedimentos nos aeroportos no futuro”, explica
Lise Fournel, vice-presidente de e-commerce.
Além de reconhecimento no setor aeroespacial, o
Canadá desponta em tecnologia automotiva representado
pela Magna, a mais diversificada fornecedora de autopeças
do mundo. No ranking das maiores do setor, ela conquista a
quarta posição e cresce rapidamente por meio de suas dez
diferentes áreas, que fornecem desde sistemas de engenharia
e carroceria completos até espelhos, bancos e partes
eletrônicas a montadoras.
A Magna tem contribuído para o avanço da indústria
automotiva de várias formas. De sua lista de soluções

Do currículo dessa companhia canadense consta a
criação de 21 modelos de aeronaves – incluindo as famílias
de jatos executivos Learjet, Challenger e Global –, além de
modelos regionais e de algumas versões utilizadas até por
bombeiros. No ano fiscal, encerrado em 31 de janeiro de
2007, a Bombardier contabilizou a entrega de 326 aeronaves.
E, como não pára de criar, anunciou, no final de outubro, o
lançamento do NXT, o mais novo jato de médio porte da
família Learjet, com capacidade para oito passageiros, que
recebeu 65 pedidos prévios.
Outra empresa que contribui para o reconhecimento do
Canadá no setor aeroespacial é a Air Canada, a 14ª maior
companhia aérea comercial do mundo. Baseada
em Montreal, ela foi eleita a melhor da América
do Norte em uma pesquisa mundial
conduzida pelo instituto Skytrax com 14
milhões de usuários.
O levantamento, realizado entre agosto de
2006 e junho de 2007, abordou 40 diferentes
aspectos de satisfação dos passageiros em
relação a produtos e a serviços oferecidos.
Em três anos, esta é a segunda vez que a Air
Canada conquista o primeiro lugar entre as
transportadoras da América do Norte.
Além desse reconhecimento, a empresa é
conhecida pela implantação de serviços
BlackBerry, da RIM:
uma das revolucionárias
tecnologias canadenses
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matéria de capa |

Liderança mundial em Ciência e
Tecnologia é a meta do novo plano
econômico do governo canadense

Mobilização científica
Com planos de investimentos de US$ 1,9 bilhão em novas
pesquisas para as áreas de ciência e de tecnologia, o
governo canadense vai destinar parte deste recurso para:

US$ 350 milhões – para os Centros de Excelência em
inovadoras consta o primeiro banco de criança seguro e
integrado ao veículo. Para se posicionar sempre à frente
das tendências, mantém uma equipe formada por cerca de
cinco mil engenheiros, que têm acesso a pelo menos 7% do
lucro da empresa para investir em P&D. Neste momento,
esses profissionais desenvolvem pesquisas relacionadas à
prevenção de acidentes e redução de emissão de CO2.
Grande tendência dos computadores de mão, aparelhos
celulares e lousas digitais, a tela sensível ao toque – também
conhecida por touch screen – ganhou repercussão com o
lançamento do iPhone, da Apple. Até 2008, mais de
100 milhões de aparelhos que utilizam essa tecnologia serão
comercializados mundialmente, segundo a ABI Research.
Em 2012, serão 500 milhões, em relação aos 40 milhões
produzidos em 2006. Antes mesmo deste recurso ganhar
destaque, a canadense Smart Technologies já o utilizava em
seus produtos. O primeiro quadro escolar interativo do
mundo foi lançado pela empresa em 1991.
Atualmente, a Smart Technologies é líder mundial na
fabricação de lousas digitais interativas e outras ferramentas
colaborativas de grupo para ambientes educacionais,

Comercialização e Pesquisa, que contribuirão para a
posição de liderança global do Canadá nas principais
áreas de pesquisa;

US$ 11 milhões – entre 2008/2009, para a criação de
redes de pesquisas pelo setor privado;

US$ 3 milhões – entre 2008/2009, e US$ 45 milhões
nos próximos quatro anos em apoio às parcerias entre
instituições de ensino e indústria;

Espaço reservado
para publicidade

US$ 510 milhões – para que a Canadá Foundation for
Innovation (CFI) ofereça suporte na modernização e infraestrutura em pesquisa de universidades canadenses, hospitais e organizações não-governamentais de pesquisa;

US$ 10 milhões – pelos próximos dois anos para
que o Canadian Police Research Centre ofereça suporte
científico e tecnológico em policiamento
e segurança pública.
FONTE: MOBILIZING SCIENCE AND TECHNOLOGY TO CANADA´S ADVANTAGE –
CANADA´S NEW GOVERNMENT
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corporativos e governamentais. A entrada crescente da
tecnologia no mercado indica que, em poucos anos, a
tradicional dupla “quadro negro e giz” pertencerá ao
passado. A interatividade promovida pelos produtos tem
gerado envolvimento ativo e a motivação do aluno, além de
contribuir para a inclusão digital, já que é eficaz no trabalho
com portadores de deficiência visual e auditiva.
“O Canadá é um país que desenvolve tecnologias
pioneiras e também com atenção especial à usabilidade”,
considera Claudia Franco Scheiner, presidente da Scheiner
Solutions, distribuidora exclusiva da Smart Technologies
no Brasil. Em meio a seus recursos inovadores, o produto é
de fácil manuseio.
Talvez esta seja a razão para que a lousa Smart Board,
carro-chefe da empresa, esteja presente em 450 mil salas de
aula ao redor do mundo, como as da Universidade de
18 | Brasil-Canadá

Magna reserva cerca de
7% do seu lucro para
investimentos em P&D
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Posição de destaque

Air Canada: investimentos
em inovação garantem
satisfação dos passageiros

• 54% dos investimentos em Pesquisa
e Desenvolvimento do Canadá são
realizados pelo setor privado
• O Canadá ocupa o 14o lugar no
ranking da OECD em investimentos
do setor privado em Pesquisa
e Desenvolvimento
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remediação de passivos ambientais,
a tecnologia canadense para a
• O país está na 16a posição no ranking
particularmente aqueles resultantes de
detecção de contaminantes voláteis.
da OECD em patentes de alta
contaminantes voláteis e semivoláteis,
“Esta parceira nos trouxe uma
qualidade a cada milhão de habitantes
como os causados por vazamentos de
tecnologia diferenciada e muito
derivados de petróleo. No Brasil, ela é
importante na avaliação de passivos
• O Canadá ocupa o 19o lugar no
representada pela GeoCompany,
ambientais em áreas industriais”,
ranking da OECD em investimentos
em máquinas e equipamentos
empresa de consultoria e projetos
explica Roberto Kochen,
com atuação internacional e voltada
diretor-técnico da GeoCompany.
FONTE: ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION
para soluções de engenharia civil e
Para o executivo, o Canadá
AND DEVELOPMENT (OECD)
meio ambiente. As suas áreas-chave
desenvolve tecnologias específicas e de
são Energia (barragens), Óleo&Gás (oleodutos e
grande utilidade, fatores que contribuem para a sua imagem
gasodutos), Transportes (Metrô, Ferrovias, Rodovias) e
de pioneirismo. “Além de tecnologias diferenciadas, os
Meio Ambiente (Passivos Ambientais e Gestão Ambiental).
canadenses têm uma postura transparente na realização de
O acordo de cooperação tecnológica com a C5Plus
negócios, gerando confiabilidade, o que é muito importante
permite que a GeoCompany utilize, em casos específicos,
para o sucesso nesse tipo de empreendimento”, avalia.

Tecnologia sem fio – A característica de inovação
transformou a Nortel em uma das principais referências em
inovação, traduzida no design e no desenvolvimento de
sistemas e soluções que dão vida a modernos sistemas de
comunicação, baseados em tecnologias sem fio, IP, VoIP
(voz sobre IP), banda larga, multimídia e Ethernet. Para
tanto, mantém mais de 10 mil funcionários comprometidos
com o universo P&D, que representam um terço da
mão-de-obra da companhia no mundo. “As nossas
soluções e serviços podem ajudar o mercado a se
preparar melhor para esta tendência industrial
denominada hiperconectividade”, diz Juan Chico,
presidente da Nortel Brasil.
Em um mundo cada vez mais móvel, conectado e
também globalizado, a companhia aposta em negócios
estratégicos para manter-se em ascensão. Esta foi uma
das razões que motivaram a parceria com a fabricante de
celulares sul-coreana LG Electronics, a qual fornece
avançados equipamentos de telecomunicações e
soluções de rede, que abrangem tecnologias de
comunicação fixa e sem fio para provedores de serviços
e empresas da Coréia e de outras partes do mundo.
É por meio das parcerias, aliás, que as empresas
canadenses têm conquistado reconhecimento
tecnológico em diferentes partes do mundo. Antes de
se instalar definitivamente em um novo país, a análise
estratégica de mercado ocorre por meio das
distribuidoras, como no caso da C5Plus Engineering –
companhia especializada na detecção, avaliação e
DIVULGAÇÃO

Oxford (Reino Unido), Barnier Public School (Austrália),
Universidade de Ottawa (Canadá), United World College
(Cingapura), Stephen-Hawking-Schule Neckargemuend
(Alemanha), Escola para Surdos e Cegos da Flórida (Estados
Unidos) e Universidade de Harvard (Estados Unidos).
Uma das mais recentes criações da empresa é a SMART
board 600i, voltada para o mercado educacional. Trata-se
de um equipamento completo, formado por projetor e
sistemas de áudio e vídeo integrados. Seu grande
diferencial é a tela sensível ao toque, que permite a exibição
de filmes, documentários em formatos DVD OU VCR e
navegação na internet.
Com sede em Calgary, em Alberta, a Smart Technologies
tem linhas de produção em Ottawa e escritórios em Bonn,
Tóquio, Nova York e Washington. Por meio de sua
tecnologia, tudo o que é analisado, discutido e produzido

em um ambiente escolar ou corporativo
pode ser arquivado para posterior
distribuição na intranet. Ainda é possível
enviar o conteúdo ou fazer sua publicação na
internet em tempo real. Distribuidora da SMART
desde 2001, a Scheiner já levou essas soluções a mais de
350 instituições, 260 corporações e 90 órgãos do governo
brasileiro. Da lista dos usuários desse recurso inovador
constam a FAAP, a Petrobras, o Incor e a Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo (USP).
A Nortel – uma das maiores fornecedoras mundiais de
sistemas de telecomunicações para operadoras de telecom,
empresas e governo – tem ampliado seus investimentos no
Brasil, principalmente no mercado corporativo e nas
pequenas e médias empresas. Para atingir negócios nessas
empresas, oferece soluções em P&D.

Chico, da Nortel: aposta em
parcerias para manter a
empresa em ascensão
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entrevista | TV PINGUIM

Fábrica de animação
Françoise Terzian

Produtora de séries para a televisão, TV PinGuim,
em parceria com a Vivavision – uma das mais
importantes do setor no Canadá –, trabalha
na co-produção do desenho Peixonauta, que estréia,
em 2008, no Discovery Kids América Latina
ZECA MENESES

Kiko e Celia,
da TV PinGuim:
produção brasileira
tipo exportação
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Fundada em 1990, a TV PinGuim cria
e produz séries animadas para TV.
No currículo dessa produtora
100% nacional constam os
internacionalmente premiados
De Onde Vem?, Rita e Entre Pais e Filhos, veiculados na
TV Cultura, na TVE, na TV Escola e no Canal Futura.
Pequena em faturamento – R$ 3 milhões por ano –, mas
grande nas metas, a TV PinGuim tem planos de triplicar este
volume nos próximos dois anos. Para isso, além de manter
o pioneirismo na exportação de seus produtos, se empenha
no desenvolvimento de parcerias com outros países.
Uma das conquistas é o contrato assinado com a
Vivavision, uma das mais importantes produtoras de TV e
longas-metragens do Canadá. Primeiro resultado do
Acordo de Co-Produção Audiovisual Brasil–Canadá –
firmado entre os governos dos dois países com o objetivo
de expandir os setores de produção e distribuição para
cinema, televisão e vídeo –, a parceria prevê a co-produção
e a distribuição mundial da série infantil Peixonauta, que
tem orçamento estimado em cerca de US$ 5 milhões.
A produção, iniciada em fevereiro, será composta por
52 episódios de 11 minutos cada. Nela, o personagem
Peixonauta é um simpático peixe que se aventura na terra e
na água com o propósito de salvar o meio ambiente.
A estréia, prevista para 2008, será no Discovery Kids,
transmitido em toda a América Latina. Em entrevista para
a revista Brasil-Canadá, os criadores e diretores da TV
PinGuim, Kiko Mistrorigo e Celia Catunda, falam sobre a
evolução da animação no Brasil e as oportunidades da
parceria realizada com o Canadá.
Brasil-Canadá – O contrato assinado com a produtora
canadense Vivavision representa o primeiro acordo de
co-produção audiovisual entre o Brasil e o Canadá.
Qual o significado dessa conquista?
Kiko Mistrorigo – Ela significa um passo importante para a
internacionalização da TV PinGuim, contribuindo para
ampliar a nossa presença no mercado mundial de
animação. Além disso, acreditamos que a boa sintonia
que há entre Brasil e Canadá nessa área gera
oportunidades para se desenvolver um importante
segmento da economia cultural brasileira. A animação
apresenta, atualmente, uma das melhores possibilidades
de crescimento da cultura nacional.

BC – De que forma essa parceria
tem contribuído para o
desenvolvimento da TV PinGuim?
KM – O Canadá pode ser
considerado sinônimo de televisão,
pois incentiva muito mais as
produções para esse veículo de
comunicação do que para o cinema. E foi o
país que praticamente inventou o conceito de co-produção,
uma forma de abrir novos mercados, de dividir riscos e
também de melhorar os métodos de trabalho.
A co-produção leva a um aprimoramento incrível dos
processos, porque conta com a participação de duas
empresas que opinam, discordam, alteram e concordam o
tempo todo. No fim, o que se vê é um enriquecimento
cultural que resulta em um trabalho sem precedentes.
BC – Antes de criar esse acordo, a produtora já tinha realizado
algum trabalho com outra empresa canadense?
KM – Não, esta foi realmente a primeira oportunidade que
tivemos. Mas posso afirmar que a relação está sendo muito
produtiva e positiva. Estamos somando experiências,
trocando idéias e criando novos modelos de processo.
Descobrimos, por exemplo, que temos muitas coisas em
comum com o Canadá, principalmente no que se refere à
diversidade cultural.
BC – E quais os resultados dessa parceria?
KM – Por ter uma experiência internacional bem maior que a
nossa, considero o Canadá um forte parceiro estratégico.
Os canadenses têm muito a nos ensinar, porque possuem um
grande conhecimento do mercado internacional e
experiência em distribuição e formatação de
roteiros. Quando nos unimos à Vivavision,
demos início a um processo que
envolve visões culturais
diferentes. Por um lado,
percebemos que temos, de
alguma forma, uma semelhança
cultural com o país. O Canadá,
assim como o Brasil, é formado
por pessoas de diferentes
nacionalidades. Temos também um
fuso horário muito próximo, com diferença
de cerca de duas horas. Isso, a princípio, pode
Brasil-Canadá | 23
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O mercado de animação tem
evoluído de forma rápida no Brasil,
que, a partir de agora, compartilha
suas idéias com outros países
parecer irrelevante, mas no dia-a-dia notamos ser um fator
que facilita e beneficia muito essa relação.
BC – Como surgiu a idéia de produzir o Peixonauta
e como a animação saiu do papel?
Celia Catunda – Ela surgiu em 2003, depois de uma discussão
que tivemos sobre os problemas ambientais. A partir disso,
desenhamos um conjunto de possíveis personagens que
poderiam se envolver em aventuras relacionadas ao tema.
Inicialmente, pensávamos em produzir uma animação de
média-metragem (produção cinematográfica que dura de 20
minutos a 70 minutos). Mas, depois de vários levantamentos
sobre os potenciais e as necessidades do mercado de
produtos infantis para TV, optamos por fazer uma série.
Em 2006, com a entrada da Discovery Networks e da
Vivavision no projeto, criamos as bases para dar início à
produção. Assim, Peixonauta se tornou uma série com
52 episódios de 11 minutos, com estréia prevista para
junho de 2008. Posteriormente, se transformará em um
longa-metragem de 110 minutos.
BC – Em que moldes se deu a parceria com a
canadense Vivavision?
CC – A TV PinGuim participa ativamente dos eventos
internacionais relacionados a animação. Hoje, temos
contato com praticamente todos os produtores de
animação do Canadá. Percebemos que a Vivavision tinha

uma certa flexibilidade nas negociações e respeitava muito
os conceitos e as idéias da nossa produtora. A relação de
co-produção é sempre enriquecedora para o projeto. É claro
que aceitamos todas as contribuições sugeridas para
aprimoramento da série, mas queremos que o Peixonauta
mantenha determinadas características que julgamos
fundamentais para o seu sucesso.
BC – E como está o andamento da produção da série?
CC – Estamos em plena produção. Temos 30 pessoas
contratadas, além dos diretores de produção, pós-produção,
animação, arte e direção geral.
BC – A série Peixonauta exige um investimento de
aproximadamente US$ 5 milhões para sua produção.
Qual a origem deste recurso?
KM – Ele é resultado da soma de investimentos brasileiros e
canadenses. Mas há dois anos temos investido recursos
próprios para desenvolver a série. Portanto, esse valor é
resultado de investimento próprio, das leis de incentivo e do
Programa de apoio à Cadeia Produtiva do Audiovisual
(Procult), uma linha de crédito especial do BNDES.

consumo, ao mesmo tempo em que ensina
Astronomia e Física. Ela foi pré-vendida para a
Canadian Broadcasting Corporation (CBC),
sendo outro resultado da parceria que mantemos
com a Vivavision. A série terá 52 episódios de 11
minutos e sua produção está prevista para o início de 2008.
BC – A partir dessa realidade, quais são os próximos
passos da TV PinGuim?
CC – Em primeiro lugar, precisamos tornar Peixonauta um
projeto completo, o que significa finalizar a série, dar
início ao longa, criar novas mídias, lançar um portal
exclusivo e licenciar produtos e personagens.
Paralelamente, estamos produzindo Magnitka, que terá
um processo semelhante ao de Peixonauta, em formato e
oportunidades. Nos próximos dois anos, os planos
envolvem a produção de Tarsilinha (média-metragem e

série para TV que traz o universo da pintora Tarsila do
Amaral) e a segunda temporada do De Onde Vem?,
que alcançou enorme sucesso na TV Cultura.
BC – Na sua opinião, de que forma o
segmento de animação brasileiro tem
evoluído nos últimos anos?
KM – O mercado de animação tem evoluído de forma rápida
no país. A área audiovisual tem passado por grandes
mudanças, enquanto a produção independente de TV ganha
força. O Brasil agora compartilha suas idéias com outros
países e não apenas mão-de-obra, como ocorria antes.
Há alguns anos, não participávamos do mercado internacional,
mas a animação é algo universal e deve ter esse propósito.
As relações internacionais tiveram início há cerca de três
anos e hoje conquistamos resultados extremamente
positivos, a exemplo da parceria consolidada com o Canadá.

BC – Outros projetos entre a TV PinGuim e a
Vivavision poderão ocorrer depois do acordo da
co-produção de Peixonauta?
KM – Na realidade, temos dois projetos assinados com a
Vivavision: Peixonauta e Magnitka. Temos outros cinco
projetos em negociação, mas ainda é cedo para afirmar o
que de fato vai acontecer. A única certeza é a de que todos
serão voltados para o público infanto-juvenil.
BC – Qual é a proposta de Magnitka, o segundo projeto que
vocês mantêm em parceria com a Vivavision?
KM – Magnitka é o nome de um planeta bem distante do
nosso. É dele que uma menina se comunica com uma garota
da Terra. Resumidamente, a história faz uma crítica ao

Festival de Cinema
O Acordo de Co-Produção Audiovisual Brasil-Canadá tem gerado novas produções, otimizando a distribuição, estimulando a
troca de tecnlogias e contribuindo para o desenvolvimento da cultura. A partir desse cenário, o Ministério das Relações
Exteriores (Divisão do Audiovisual) e o Consulado Geral do Brasil em Toronto promoverão, em dezembro, a 1a Mostra do Cinema
Brasileiro em Toronto, no Royal Ontario Museum. Com apoio da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o evento apresentará o
melhor da produção cinematográfica nacional, com filmes premiados no exterior e produções selecionadas em festivais internacionais, como Antônia, O Ano em que meus pais saíram de férias, Céu de Suely e Cheiro do Ralo.
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J. E. H. MACDONALD, FOREST WILDERNESS, 1921 / DIVULGAÇÃO

Arte na paisagem
Com cores vivas e técnicas inovadoras, artistas canadenses formaram,
no século 19, O Grupo dos Sete, movimento que destacava
a natureza selvagem do país e hoje inspira a criação do roteiro
ideal para quem deseja aliar cultura a aventura

Floresta em Quebec e pintura
de J. E. H. MacDonald
(ao lado): cenários do país
retratados nas telas
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Ligia Molina
Conhecer as florestas exuberantes, os territórios selvagens,
as regiões geladas e a imensa quantidade de lagos do Canadá
é sempre uma experiência única. Mas pouca gente sabe que as
imagens que hoje atraem turistas do mundo inteiro motivaram,
no passado, a criação do mais importante movimento artístico
do país. Com a formação do Grupo dos Sete (The Group of
Seven), artistas canadenses, inspirados em paisagens remotas,
águas límpidas e montanhas gélidas, registraram, em suas
obras, particularidades de lugares que, séculos depois, se
tornariam verdadeiros cartões-postais do país. Percorrer as
regiões retratadas nas telas desses pintores é, portanto, um

roteiro alternativo para quem deseja aliar cultura a aventura.
O ponto de partida dessa viagem encontra-se em Ontário,
especificamente no McMichael Canadian Art Collection
(www.mcmichael.com). A galeria, conhecida como a casa
espiritual do Grupo dos Sete – por ter seis de seus integrantes
enterrados no local –, conta com uma biblioteca repleta de
dados sobre os artistas, em um acervo formado por quadros,
fotos, cartas, jornais, manuscritos, entre outros.
A partir das informações obtidas durante a visita ao
McMichael Canadian Art Collection, fica fácil entender os
motivos que deram origem a esse movimento revolucionário.
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FRANKLIN CARMICHAEL, FOREST, ALGOMA, 1922/DIVULGAÇÃO

Regiões remotas da Colúmbia
Britânica presentes nas obras de
Emily Carr e do Grupo dos Sete

Estilo único
Considerada um dos principais
ícones da arte desenvolvida na
Colúmbia Britânica no século 20,
Emily Carr teve seu primeiro contato com os integrantes do Grupo dos Sete em 1927, quando
apresentava seu trabalho sobre
a Costa Oeste na mostra Nativo
e Moderno. Nesse encontro,
Lawren Harris disse-lhe: “Você é
uma de nós”. Além de revigorar a
carreira de Emily Carr, a declaração contribuiu para reforçar o sentimento nacionalista da arte canadense, sendo esse um dos pontos mais
marcantes da exposição Emily Carr
and The Group of Seven. Com apoio
do Royal Bank of Canada, a mostra promovida pela Vancouver Art Gallery
(http://www.vanartgallery.bc.ca/) exibe
um vasto acervo dos artistas até o dia
6 de abril de 2008.
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EMILY CARR, ZUNOQUA OF THE CAT VILLAGE, 1931 / DIVULGAÇÃO

EMILY CARR, SEM TÍTULO, 1931-1932 / DIVULGAÇÃO

A chegada dos primeiros imigrantes ao Canadá, no século 17,
valorizou o estilo de arte existente na Europa. Durante o
século 19 e início do século 20, muitos artistas viajavam para
Paris, Londres e Nova York com o objetivo de aprimorar suas
técnicas. A predominância européia, no entanto, provocou a
crítica de alguns artistas canadenses, preocupados em
valorizar características únicas de seu país.

Paixão pela natureza – Ilustrando as paisagens do norte
de Ontário, Tom Thomson foi o primeiro a expressar esse
sentimento em suas obras. As telas impressionistas do
pintor, de cores vivas e cheias de paixão pela natureza,
influenciaram, depois da Primeira Guerra Mundial e de sua
morte, em 1917, um grupo de amigos artistas e funcionários
de uma empresa de Ontário a formar o principal movimento
artístico do Canadá.
De sua base de apoio – um vagão de trem reformado –,
J. E. H. MacDonald, Lawren Harris, A. Y. Jackson, Arthur
Lismer, Franklin Carmichael, F. H. Varley e Frank Johnston
partiam, a pé ou de barco, rumo a seus locais favoritos de
Ontário, como Algonquin Provincial Park, Georgian Bay,
Algoma e Lake Superior. Atualmente, o Algonquin Provincial
Park tem, para os canadenses, um significado tão forte
quanto as Cataratas do Niágara. Para entender, basta
percorrer parte de seus 7.725 quilômetros quadrados,

repletos de bosques de pinheiros e plátanos, lagos cristalinos
e animais silvestres. Com destaque para as atividades ao ar
livre, o parque organiza trilhas de canoagem, passeios a pé e
pesca. Cenários da natureza e da vida selvagem estão
expostos na Algonquin Gallery, que conta com telas de
Tom Thomson em seu acervo.
Para quem gosta de navegar, o Georgian Bay Islands
National promove excursões de barco de um dia. Durante o
passeio, suas águas azuis, suas pequenas ilhas e suas diversas
trilhas perfeitas para caminhadas explicam as razões que
levaram O Grupo dos Sete a retratá-lo. Outro ponto de
interesse dos artistas pode ser conhecido atualmente por
meio da Trans-Canada Highway. O percurso de paisagens
intocadas leva ao Pukaskwa National Park e ao Lake
Superior Provincial Park, lugares que oferecem uma visão
privilegiada do Lake Superior, o maior rio em volume de
água doce do mundo – com uma superfície de 82 mil
quilômetros quadrados. O caminho ao longo de sua margem
é formado por rochedos de granito e vastas florestas.
A aventura se mantém em Algoma, localizada ao norte
de Ontário. Esse pedaço de paraíso, retratado nos quadros
de J. E. H. MacDonald, atrai, todos os anos no verão, os
praticantes de caiaque, de canoagem e de pesca. Quando
cai a temperatura, a neve que domina o lugar incentiva os
esportes de inverno, enquanto as imagens do outono

LAWREN S. HARRIS, MOUNTAIN AND LAKE, 1929 / DIVULGAÇÃO

justificam as cores vibrantes usadas nas obras dos
integrantes do Grupo dos Sete. Excursões de trem pela
Algoma Central Railway promovem um percurso pelas
florestas das redondezas. O caminho, formado por árvores e
lagos escondidos – cenários que também inspiraram os
artistas canadenses –, dá acesso ao espetacular Agawa
Canyon, local de natureza intocada e lagos fascinantes.
Além de Ontário, a região da Nova Scotia também
integrava o roteiro de paisagens que inspiravam o grupo.
Cape Breton, um dos destaques das obras de Arthur Lismer,
é uma ilha de magnífica beleza natural que, todos os anos,
recebe milhares de pessoas interessadas em percorrer a
famosa Cabot Trail, cruzando o Cape Breton Highlands
National Park. Mais do que essas duas atrações, a região
conta com charmosas estradas de campo e recantos
inexplorados. Na Mabou Highlands fica o tranqüilo lago
Ainslee, que reúne muitas espécies de pássaros, como
águias-pescadoras e loons. A arquitetura de Cape Breton
conta com a Igreja de St. Pierre, em Cheticamp, construída
em 1883. Sua torre prateada – tipicamente católica – oferece
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Um dos marcos do início do
movimento artístico do Grupo dos
Sete, Ontário representa um dos
cartões-postais do Canadá

Destino sob medida
Antes de dar início à viagem pelas províncias que
inspiraram os pintores canadenses, é interessante
acessar os sites dessas regiões, que, além de dicas de
hospedagem, também trazem informações sobre o
que fazer e como conhecer os locais:

ARTHUR LISMER, BRIGHT LAND, 1938 / DIVULGAÇÃO

Ontário – www.ontariotravel.net
Algonquin Provincial Park – www.algonquinpark.on.ca
Georgian Bay Islands National – www.pc.gc.ca
Lake Superior Provincial Park – www.ontarioparks.com
Algoma Central Railway – www.algomacentralrailway.com

TIPS IMAGES

Nova Scotia – novascotia.com

reforçam o nacionalismo das telas do Grupo dos Sete,
principalmente nas obras de A. Y. Jackson. As folhas de bordo
que tingem a paisagem de laranja e carmesim são um dos
atrativos de uma das províncias mais visitadas do país.

TOM THOMSOM, SNOW IN THE WOODS, 1916 / DIVULGAÇÃO

uma visão privilegiada das baleias. Outro lugar que chama a
atenção dos turistas é o Fortress Louisbourg, ideal para
quem deseja realizar um passeio pelo passado francês.
Às margens do lago Brás d’Or, o Alexander Graham Bell
Museum é outra atração de Cape Breton que recebe muitos
visitantes. O museu expõe o acervo formado por desenhos,
cópias e protótipos do inventor mais conhecido do mundo,
que elegeu a região para a construção de sua casa de verão.
No local, Graham Bell morou e trabalhou até sua morte em
1922. Do lado oposto do lago, próximo à propriedade do
inventor, a pequena cidade de Baddeck se encontra em meio
a ricas terras agrícolas, oferecendo como atrativo um dos
melhores resorts da região.
As imagens antigas das florestas de plátano, uma das
referências de Quebec, são um dos ícones do Canadá que
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Florestas de plátanos – Viajando além da metrópole
Montreal, é possível encontrar florestas avermelhadas pelos
plátanos e regiões gélidas retratadas nos quadros desses
artistas. Um dos locais que exemplificam as belezas
naturais da província e proporcionam diversão aos turistas
é o das Laurentian Mountains. Do animado resort
Saint-Sauveur-des-Monts, localizado ao sul, até Sainte
Jovite, ao norte, esse centro de lazer natural possui belos
lagos, encostas para esquiar e trilhas para ciclismo e
caminhadas em qualquer estação do ano. As montanhas
que compõem a região têm mais de 1 bilhão de anos, e
ganham charme com as bonitas e antigas cidadezinhas em
estilo francês situadas a seu redor, atraindo pessoas
interessadas em descansar ou praticar esportes radicais.
Próximo das Laurentian Mountains, o Parc National de la
Mauricie é outra região que atrai e encanta os amantes do
camping, do esqui, da canoagem e das caminhadas.
A região, de 536 quilômetros quadrados, é composta por
florestas, lagos e granito-rosa do período Pré-Cambriano.

As paisagens naturais do parque podem ser vistas de carro,
num sinuoso percurso de 63 quilômetros entre Saint-Mathieu
e Saint-Jean-de-Piles.
Essas e outras províncias canadenses retratadas pelos
integrantes do Grupo dos Sete deram forma, em 1920, à
primeira exposição intitulada The Group of Seven. Depois de
popularizar sua existência, o movimento passou a promover
exibições conjuntas com freqüência até 1931, um ano antes
de se desfazer. O estilo rústico, as cores fortes e o amor às
belezas naturais do Canadá sobreviveram com a formação
do Canadian Group of Painters. Nessa época, Emily Carr
também despontava como primeira artista mulher,
tornando-se posteriormente um dos principais ícones da
arte canadense. Pintora e escritora, Emily destacava em suas
obras os vilarejos nativos dos povos salish da costa oeste –
habitantes da Colúmbia Britânica – e as colunas de totens.
Atualmente, um valioso acervo de totens gigantes,
colocados na entrada do Royal British Columbia Museum
(www.royalbcmuseum.bc.ca), em Victoria, representa essa fonte
de inspiração da pintora. No Thunderbird Park é possível
encontrar, durante o verão, artistas nativos confeccionando
totens entalhados. Outro ponto turístico retratado nas obras
de Emily Carr são as florestas da província. Repleta de parques
naturais, a região exigiu diversas viagens da artista a lugares

Cape Breton – capebretonisland.com
Quebec – www.bonjourquebec.com
Colúmbia Britânica – www.hellobc.com

remotos. Nos conhecidos Banff National Park, Yoho National
Park e Jasper National Park, o turista pode avistar o trecho
canadense das Montanhas Rochosas. A cordilheira formada
entre 20 milhões e 120 milhões de anos atrás inclui um dos
picos mais altos do país: o Columbia Icefield, um campo de
gelo de 389 quilômetros quadrados.
Além das paisagens selvagens registradas nas telas,
detalhes da vida dessa renomada pintora podem ser
encontrados na Carr House, local em que Emily Carr nasceu,
em 1871. Construída em 1864 pelos famosos arquitetos Wright
e Saunders – sob orientação de seu pai, Richard Carr –, a
propriedade tem móveis do século 19, com algumas peças
pertencentes à família. Em um passeio pelos aposentos, o
visitante tem acesso à sala de jantar em que Emily deu sua
primeira aula para crianças. Um retrato de seu pai posicionado
abaixo de uma tela permanece sobre a lareira da sala de estar,
onde, aos 8 anos, a artista fez seus primeiros desenhos.
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Fôlego
recuperado

Números relacionados ao período de janeiro a agosto de
2007 indicam que a indústria cresceu 5,3% – mais do que o
IPCA de 2,8% acumulado nos meses correspondentes –,
enquanto a produção aumentou 4,5%, maior marca desde
agosto de 2005. Uma pesquisa realizada pelo IBGE em
14 localidades brasileiras permitiu detalhar ainda mais a
evolução do setor. Entre os resultados, dez regiões
apresentaram, em agosto, números superiores aos obtidos
em julho, com destaque para as atividades fabris dos
Estados do Amazonas (7,5%) e do Espírito Santo (6,4%).
Em comparação a agosto de 2006, apenas dois estados
avaliados registraram uma pequena queda: Goiás (- 0,2%) e
Ceará (- 0,8%). O desempenho foi associado pelo instituto
“não só a uma demanda interna significativa, mas também à
manutenção do dinamismo de produtos tipicamente de
exportação e à recuperação do setor agrícola”. Além do
desenvolvimento crescente da indústria nacional, no início
de outubro, em Genebra, na Suíça, a Conferência das
Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento
(Unctad) elegeu o Brasil como o quinto melhor país do
mundo para se investir.

Ao registrar um aumento de 5,3%, no período
de janeiro a agosto de 2007, a indústria
brasileira contribui para o crescimento da
economia e motiva investimentos de
empresas nacionais e estrangeiras no país

A ligeira queda de 0,4% registrada em julho não foi suficiente para alterar o
ânimo da indústria brasileira que, durante 2007, tem superado positivamente as
expectativas do mercado. Ao recuperar o fôlego, em agosto, os índices alcançaram
uma alta de 1,3% na taxa com ajuste sazonal – comparada ao mês anterior –,
resultando numa expansão de 6,6% em relação a agosto de 2006. Dados divulgados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que os setores de
alimentos (3,7%), de veículos automotores (3,3%), de máquinas e equipamentos
(3,7%) e de materiais eletrônicos e de comunicações (6,7%) são os principais
responsáveis pelo crescimento no período.
Diante desse cenário, o IBGE confirma que a indústria nacional deve manter-se
em plena ascensão até o fim de 2007, atingindo possivelmente uma expansão
acumulada de 4,6%, o melhor resultado desde 2004. O aumento da oferta de
crédito e de empregos, a alta da massa salarial e o controle da inflação são alguns
dos fatores que contribuem para criar essa realidade. “Os indicadores de curto
prazo mostram que o Brasil está no caminho certo para obter um crescimento
econômico de forma consistente”, comenta o professor Istvan Kaznar, da Escola
Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas
(EBAPE/FGV). “Precisamos somente criar um efeito de transposição para otimizar e
reestruturar o país, para que, dessa forma, tenhamos condições de reprogramar o
crescimento com crédito mais baixo”, completa.
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Sandra Ventura

Resultado recorde – Com base nos indicadores positivos,
gigantes da indústria, como a Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD), revisaram seus orçamentos. Ainda no primeiro
semestre de 2007, a empresa depositou mais US$ 1,017 bilhão
nos investimentos previstos em janeiro, que eram de
US$ 6,334 bilhões, totalizando US$ 7,351 bilhões para o ano.
Somando-se a este fato, apresentou, em outubro, a previsão de
um investimento recorde para o próximo ano: US$ 11 bilhões.
“Acreditamos que países emergentes como a China e a Índia,
por exemplo, continuarão a crescer. Para isso, eles precisam de
infra-estrutura, que é feita com ferro, alumínio, cobre, níquel”,
explica o diretor-presidente da CVRD, Roger Agnelli, ao
informar que, do total de recursos previstos pela empresa para
2008, o Brasil vai receber 73%, ou seja, US$ 8 bilhões.
“A outra parte desse total vai contemplar países como
Canadá, Indonésia, Austrália, Chile, Omã, Nova Caledônia,
Moçambique e Peru”, explica. Agnelli acredita no crescimento
contínuo da companhia com níveis de produção ainda mais
altos do que os de hoje, no mínimo, pelos próximos três
anos. “Continuaremos a bater recordes”, reforça. A produção
de minério de ferro da companhia cresceu quase 10% em
relação ao ano passado, ou seja, 30 milhões de toneladas de
aumento da capacidade de produção. “Nosso total de receita
bruta foi de US$ 16,600 bilhões. O lucro operacional em
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Agnelli, da CVRD: “Países
emergentes precisam de
infra-estrutura, que é feita de
ferro, alumínio, cobre e níquel”

Mesmo com a recente aprovação da venda de 79,4% de
suas ações para a mineradora Rio Tinto, a Alcan – que agora
passa a se chamar Rio Tinto Alcan – permanece com seus
planos de investimento no país inalterados. Um dos motivos,
segundo o gerente de planejamento, Marcelo Peixoto, é o
atual cenário de crescimento do Brasil. “Os resultados
alcançados até o momento em diferentes setores, como a
indústria, por exemplo, transmitem ao investidor estrangeiro
uma mensagem muito positiva. A base para o crescimento
sustentável está sendo implementada, mesmo sem a
velocidade desejada e necessária”, completa.
Há 40 anos instalada em território nacional, a Rio Tinto
Alcan considera o Brasil um país estratégico, principalmente,
pelos seus recursos minerais, já que possui uma das maiores
reservas de bauxita do mundo. De acordo com Peixoto, para
transformar alumina em alumínio, é fundamental ter energia
elétrica disponível sem risco de interrupção do fornecimento
e a um custo competitivo internacionalmente, a fim de
viabilizar projetos e evitar a perda dos mesmos para outros

Panorama da expansão
(Agosto/2007 – Acumulado – Variação em %)

Conquista regional

Evolução dos bens
Setores
Industriais
Industriais seriados
Industriais não-seriados
Agrícolas

No ano
17,7
19,1
8,6
42,6
139,8
Peças agrícolas
15,9
Construção
19,7
Energia elétrica
Equipamentos de transporte 15,3
14,0
Uso misto

12 meses
16,2
17,3
8,8
25,6
62,8
10,1
13,4
8,8
14,6

FONTE: IBGE, DIRETORIA DE PESQUISAS,
COORDENAÇÃO DE INDÚSTRIA
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Locais

Jan./Ago. 12 meses

1,8
Amazonas
3,0
Pará
Outros Estados/Nordeste 2,5
-0,4
Ceará
5,9
Pernambuco
1,3
Bahia
8,7
Minas Gerais
6,8
Espírito Santo
1,8
Rio de Janeiro
4,7
São Paulo
7,3
Paraná
5,2
Santa Catarina
8,1
Rio Grande do Sul
1,1
Goiás
5,3
Brasil

0,5
6,0
2,7
2,7
5,8
1,2
7,5
8,1
1,0
3,9
5,1
3,8
5,8
1,7
4,5

países que apresentam condições mais favoráveis. “No curto
prazo, a grande questão interna é até quando o Comitê de
Política Monetária do Banco Central vai continuar com a
tendência de corte dos juros e a intensidade desses cortes.
Isso influenciará o nível de atividade econômica em 2008”,
considera o executivo. Um dos fatores que têm impulsionado
o crescimento da indústria é o do aumento da renda média
dos trabalhadores. Um recente estudo do IBGE, realizado
em seis regiões metropolitanas do país, indica que em
setembro o rendimento médio foi de R$ 1.115,00. O valor é o
mesmo registrado em agosto e 2,5% superior a igual período
do ano passado. No acumulado dos nove primeiros meses de
2007, a média salarial foi de R$ 1.123,66, a maior desde 2003.
O rendimento médio aumentou em todas as
regiões pesquisadas, com exceção de Salvador,
que apresentou queda de 3,1%. No Recife, o
avanço foi de 2,6%; em Belo Horizonte e São
Paulo, de 1,4%; no Rio de Janeiro, de 5,7%, e,
em Porto Alegre, de 3,5%. Ao provocar o
aumento do consumo de produtos e serviços,
esses índices – aliados à baixa do dólar – têm
contribuído para a evolução de outros setores,
como o do turismo.
A CVC, operadora líder do setor nas
modalidades de turismo rodoviário, marítimo,
rodoaéreo, aéreo e no formato “viaje com seu
carro”, espera encerrar 2007 com um aumento de
15% sobre o volume de 2006, quando foi atendido
1,5 milhão de passageiros em viagens pelo Brasil e
pelo exterior. Para Valter Patriani, presidente da

empresa, os brasileiros agora têm mais condições de realizar a
viagem de seus sonhos. “Criamos condições, como o
parcelamento em até dez vezes sem juros e o plano de crédito
consignado para a terceira idade, exatamente para que todos
tenham acesso ao turismo”, explica.
As facilidades do pagamento também refletem a confiança
no aquecimento da economia nacional. “A queda do dólar e o
parcelamento facilitado dos pacotes são dois fatores que
estão impulsionando, consideravelmente, as vendas de
roteiros para o exterior”, reforça Patriani, ao considerar que,
mesmo com essas oportunidades, a grande paixão dos
brasileiros continua sendo o próprio país, especialmente os
destinos que incluem as praias do Nordeste.
“Outra questão fundamental é que, se compararmos com
anos anteriores, nunca foi tão barato e atraente viajar pelo
Brasil como agora. E isso de fato atrai os olhares dos
brasileiros”, observa. O presidente da CVC diz que, com
relação às viagens internacionais, o Canadá, mais
especificamente a cidade de Toronto, passou a figurar como
o quinto destino mais procurado na preferência nacional,
com crescimento de 15%.
O aumento na procura do Canadá como destino, aliás,
tem provocado uma superação constante nas taxas de
ocupação da Air Canada Brasil que, em setembro,

ZECA MENESES

relação ao ano de 2006 cresceu 73% também em razão da
compra da INCO”, acrescenta.
Com essa incorporação, a CVRD praticamente dobrou de
tamanho. As exportações cresceram 66% no primeiro semestre
deste ano. No período, as exportações líquidas totalizaram
U$ 6 bilhões, um crescimento de 37% em relação ao ano
passado. O orçamento para 2008 prevê investimentos de
US$ 8,436 bilhões em crescimento orgânico, o que corresponde
a 76,7% dos investimentos totais. Destes, US$ 7,552 bilhões
serão destinados à execução de projetos, e US$ 884 bilhões
serão usados em pesquisa e desenvolvimento.
Os recursos para manter as operações existentes foram
estimados em US$ 2,563 bilhões, representando um aumento
de US$ 568 milhões em relação ao valor aplicado em 2007,
por causa do crescimento da base de ativos e também pela
necessidade de aumentar-se os valores para manter as
operações canadenses de níquel, por conta da incorporação
da INCO pela Vale em agosto do ano passado. Em 2008, a
CVRD vai destinar US$ 1,019 bilhão às operações de níquel.
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Peixoto, da Rio Tinto Alcan: “Resultados alcançados
em diferentes setores transmitem ao investidor
estrangeiro uma mensagem muito positiva”
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Patriani, da CVC: “Nunca foi
tão barato e atraente viajar
pelo Brasil como agora”

economia |

ultrapassou a média global da empresa ao atingir um índice
de 86,5%. De acordo com o cálculo preliminar de tráfego,
em relação a setembro de 2006, a Jazz – companhia de
quem a Air Canada compra a capacidade regional –
aumentou seus resultados em 6,3% por milhas voadas.
Na ocasião em que apresentou os números alcançados, Montie
Brewer, presidente e CEO da Air Canada, destacou que, no
mês de setembro, Air Canada e Jazz conquistaram no total
um crescimento contínuo do tráfego, que proporcionou um
load factor combinado de 78,7%. “Ano após ano este sólido
resultado mostra que continuamos a crescer com eficiência.
A renovação da frota traz agora o novo Boeing 777 e as
aeronaves da fabricante brasileira Embraer”, disse Brewer.

Futuros negócios – Comemorando 30 anos no segmento
hoteleiro no Brasil, a Accor Hospitality é outra prestadora de
serviços que tem acompanhado o crescimento do setor de
turismo. Pelo cenário econômico favorável, o tamanho do
mercado e a posição no ranking dos maiores emergentes,
“o país representa um enorme potencial para nossos atuais e
futuros negócios”, afirma Roland de Bonadona, diretor-geral
da Accor Hospitality para a América do Sul. O Brasil é o
quarto maior mercado do grupo em todo o mundo, atrás
apenas da França, dos Estados Unidos e da Alemanha.
A Accor fechou o primeiro semestre de 2007 com um
volume de negócios de R$ 380,2 milhões, um crescimento de
15% em relação ao mesmo período de 2006. Bonadona
informa que esse desempenho é resultado, além da
manutenção da recuperação do mercado, dos novos
empreendimentos que entraram em operação, das
novidades de suas marcas e da retomada do segmento
midscale (hotéis confortáveis, bem localizados e práticos
para hóspedes que estão a negócios na cidade).
No segmento de luxo, a companhia registrou no primeiro
semestre um crescimento de 14% no volume de negócios,
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Alimentos, veículos automotores e
máquinas e equipamentos estão
entre os principais setores que
impulsionam a indústria nacional

atingindo o total de R$ 86,8 milhões em sete unidades. Já o
segmento midscale teve crescimento de 15% no volume de
negócios, obtendo a marca dos R$ 44 milhões. No entanto, o
principal vetor de crescimento da Accor foram os hotéis de
categoria econômica, como o Ibis, e supereconômica, a
exemplo do Formule 1.
Com 42 unidades no país, a marca Ibis cresceu 18%
em volume de negócios e alcançou desempenho de
R$ 91,7 milhões em igual período. Os resultados animadores
motivam a marca a se expandir. Atualmente, há 23 novos
empreendimentos em fase de implementação em todo o
Brasil. “Essa marca se tornou, em setembro, a primeira rede
do Brasil a oferecer hotéis exclusivos para hóspedes
não-fumantes, um projeto inovador em escala global”, conta
Bonadona. A estratégia “Ibis não-fumantes” já está em
funcionamento nas capitais de São Paulo e Curitiba, e prevê a
operação de um hotel exclusivo para hóspedes não-fumantes
em toda cidade com mais de uma unidade da rede.
No caso da rede Formule 1, a receita foi de
R$ 20,1 milhões no primeiro semestre, o que representa, em
números absolutos, crescimento de 32% em volume de
negócios, o maior de todas as marcas administradas pela
Accor Hospitality no Brasil. Por esse motivo, o grupo realizou
recentemente um aporte de R$ 29,2 milhões em recursos
diretos para garantir a aquisição de 268 apartamentos,
móveis e equipamentos nos sites Ibis e Formule 1 localizados
em frente aos shopping centers Morumbi e Market Place, na
capital paulista. Com a conclusão das obras, ainda previstas
para 2007, as duas redes passarão a operar dez hotéis –
cinco cada uma – no país.

CORBIS
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Pólo de
descobertas
Ao promover estudos e projetos em diferentes áreas, centros
de pesquisa das universidades canadenses reforçam o destaque
mundial do país no desenvolvimento de novas tecnologias
Ligia Molina e Rose Campos

Cientistas canadenses pesquisam
novos tratamentos para doenças e
buscam a cura do câncer e da aids
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Desde sua fundação em 1997, a Canadian Foundation for
Innovation (CFI) – entidade do governo do Canadá –
destinou US$ 3,73 bilhões em mais de 5 mil projetos
voltados para as áreas de pesquisa e tecnologia,
desenvolvidos por 129 instituições de diferentes regiões do
país. O objetivo de estimular a capacidade de inovação de
futuras gerações, de promover uma rede de colaboração
entre os pesquisadores e de otimizar o uso da infra-estrutura
tecnológica entre as organizações é uma das ações que,
atualmente, garantem a posição privilegiada do país entre os
maiores investidores mundiais do setor.
“Ciência, tecnologia e educação qualificada são atividades
cada vez mais consideradas fundamentais para o desenvolvimento
econômico e industrial das nações”, avalia Jorge Almeida
Guimarães, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes), destacando, também, a
correlação existente entre Produto Interno Bruto (PIB) de um
país e seu desempenho científico e tecnológico.
Ao aliar com excelência os fatores citados por Guimarães,
o Canadá tem conseguido transformar tecnologia em sua
marca registrada. Dentre os resultados históricos e
revolucionários do país constam as criações da insulina, do
microscópio eletrônico e do marcapasso. Responsáveis pelo
desenvolvimento de grande parte das conquistas nesse setor,
as universidades canadenses – hoje qualificadas mundialmente

entre as melhores em P&D – tornam-se, portanto, verdadeiras
indústrias da inovação, representadas por seus centros de
pesquisas. É na Faculdade de Ciências da Universidade de
Calgary, localizada em Alberta, por exemplo, que foi criado,
recentemente, o primeiro protótipo virtual do corpo humano
em quatro dimensões.
Desenvolvido por um time de cientistas da instituição
liderado por Christoph Sensen, CAVEman – como é
denominado o projeto – vive em um quarto virtual e flutua no
espaço. Sua função é a de auxiliar os médicos na
investigação de doenças e na busca dos tratamentos mais
adequados. “Esta tecnologia é uma ferramenta poderosa,
pois permite o emprego em diversos estudos, além de
possibilitar a criação de tratamentos preventivos e a
visualização completa de diferentes partes do corpo
humano”, considera o dr. Grant Gall, da Faculdade de
Medicina da Universidade de Calgary.
Com cursos de graduação e de especialização, a
Faculdade de Ciências da Universidade de Calgary atua em
Ciências Biológicas, Química, Ciências da Computação,
Geociência, Matemática e Estatística, Física e Astronomia
e Ciências Naturais. Em parceria com a Faculdade de
Ciências Sociais, mantém programas de colaboração em
Ciências da Terra e Ciências Ambientais, possibilitando uma
capacitação abrangente nessa área.
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Apoio tecnológico
Recursos da Canadian Foundation for Innovation (CFI)
têm estimulado a inovação nos centros de
pesquisa de diferentes municípios
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O Centro de Pesquisas da Faculdade de Medicina da
Universidade de Calgary também promove pesquisas
importantes, voltadas, principalmente, para o tratamento do
câncer, da epilepsia, da esclerose múltipla, das doenças
cardíacas e ósseas, entre outras. Recebe, atualmente,
investimentos de mais de US$ 130 milhões em concessões e
em contratos de pesquisas. Um dos projetos está
relacionado ao “GW”, uma estrutura intracelular –
descoberta primeiramente no laboratório de Medicina da
Faculdade do dr. Marvin Fritzler – que pode, futuramente,
servir de base para o tratamento da artrite reumatóide, de
problemas neurológicos e de várias formas de câncer.
“Por meio do GW e suas proteínas associadas é possível
controlar a reprodução e o desenvolvimento de algumas
células”, explica o médico Marvin Fritzler, coordenador do
projeto, agora realizado em parceria com a instituição.

Futuros cientistas – Com a proposta de preparar seus
“futuros cientistas” para os universos acadêmico, corporativo
e para a sociedade, a Faculdade de Medicina da
Universidade de Calgary oferece cursos de graduação e
pós-graduação em Tecnologia Biomédica, Bioquímica e
Biologia Molecular, Ciências Cardiovascular e Respiratória,
Neurociência, Ciência Gastrointestinal, Microbiologia e
Doenças Infecciosas. Em 2007, deu início à construção do
Health Research Innovation Center, complexo que abrigará
edifícios para estudos, pesquisas e tratamentos, com
capacidade para atender 150.000 pacientes por ano.
Parceira de 75 centros de pesquisa, a Universidade
McGill, localizada em Montreal, é outra instituição que
mantém um sólido investimento no desenvolvimento de
novas tecnologias em diversas áreas, conquistando
reconhecimento internacional. Suas primeiras descobertas
datam de 1903, quando o professor de Física, Ernest
Rutherford, publicou o artigo Radioactive Change, o primeiro
documento que descreveu a natureza da radioatividade.
Em 1993, os cientistas Philippe Gros e Emil Skamene
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conseguiram isolar, em um rato, um gene que age contra
um grande número de doenças infecciosas, incluindo
tuberculose, tifo e lepra e assim identificando o gene
equivalente em humanos.
Atualmente, os centros de pesquisa da Universidade
McGill atuam em 23 áreas, que abrangem desde Sistemas
Avançados e Comunicações até estudos sobre a aids.
Neste último item, o The McGill AIDS Centre coordena e
promove pesquisas, tratamentos e atividades relacionadas
ao vírus HIV na própria instituição e em hospitais filiados,
mantendo, até agora, mais de 20 projetos.
Considerada uma das principais universidades de pesquisa
do mundo, a Universidade de Toronto investe há mais de
175 anos nessa área. Seus estudos resultaram em descobertas
que revolucionaram a história da Medicina, a exemplo do
desenvolvimento da insulina, a identificação do gene causador
da fibrose cística e do princípio do mal de Alzheimer.
Atualmente, a instituição mantém o The Innovations Group
(TIG), que, junto com seus hospitais filiados, reverte mais de

US$ 2 milhões diários em pesquisa e tecnologia, dando
continuidade ao seu pioneirismo, com investimentos em
estudos sobre células e biomedicina.
Para avaliar temas diversos – que envolvem desde o
tratamento de doenças até formas de amenizar o
congestionamento do tráfego –, a instituição é representada por
mais de 80 centros de estudos específicos. Na área da saúde, o
Center for Research in Neurodegenerative Diaseases conta com
um time liderado por 11 cientistas, que buscam tratamento para
neuropatologias, mal de Alzheimer, entre outras moléstias.
O Nortel Institute for Telecommunications – uma parceria entre
a Nortel Networks e a Universidade de Toronto – desenvolve
pesquisas em telecomunicações que abrangem satélites,
microondas, computadores e fibras ópticas.
No ranking das universidades canadenses que mais
investem em pesquisa e desenvolvimento, o segundo lugar é
ocupado pela Universidade de Montreal. Seu fundo de
investimentos é de aproximadamente US$ 400 milhões,
voltados, principalmente, para estudos nas áreas de saúde,

Resultado de pesquisas,
simulador virtual auxilia
médicos na busca de
tratamentos alternativos

Total investido (US$)

Calgary
Edmonton
Guelph
Halifax
Hamilton
Kingston
London
Montréal
Ottawa
Québec
Saskatoon
Toronto
Vancouver
Waterloo (incluindo Kitchener)
Winnipeg
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Mais de 5 mil projetos desenvolvidos
pelas universidades do Canadá já
receberam apoio do governo

Municípios

85,806,821
159,205,189
63,636,644
38,903,900
100,610,623
86,484,440
116,430,891
446,728,691
163,823,149
204,523,944
116,765,594
357,419,044
274,840,381
82,058,241
45,206,331

Projetos
168
241
133
156
176
146
179
725
224
244
116
512
331
176
159

social e científica. No Technopole-Montréal, centro instalado
no prédio J. Armand Bombardier, as áreas de estudo
envolvem nanotecnologia, biotecnologia, aeronáutica e
aeroespacial, enquanto o The Institute of Research in
Immunovirology and Cancer (IRIC), que fica no prédio
Marcelle Coutu, é um dos líderes em pesquisas sobre o
câncer e doenças infecciosas.
Outro centro de pesquisas mundialmente reconhecido
pertence à McMaster University, situada em Ontário.
Seu Centre for Functional Genomics desenvolve novas
tecnologias relacionadas às funções genéticas. Seus estudos
ganham dimensão no Centre for Gene Therapeutics, cujo
objetivo é investigar, criar e implementar o uso de genes em
tratamentos de infecções humanas e animais. Um dos
propósitos dessa entidade é desenvolver novas alternativas
para a cura do câncer e de doenças infecciosas e inflamatórias.
Entre os fatores que contribuem para a atuação das
universidades na área de pesquisa, a Associação de
Universidades e Faculdades do Canadá relaciona quatro
itens como principais motivadores: idéias, pessoas,
infra-estrutura e apoio institucional. Quanto à geração de
novas idéias e aplicações, destaca-se o papel de instituições
como os Institutos Canadenses de Pesquisa em Saúde, do
Conselho de Pesquisa em Ciências Naturais e Engenharia e
do Conselho de Pesquisa em Ciências Sociais e
Humanidades, que oferecem suporte para que novas idéias
se desenvolvam. O Canada Research Chairs Program e mais
uma série de programas educacionais atraem os melhores
cérebros para as instituições canadenses. A Canadian
Foundation for Innovation, por sua vez, promove a
infra-estrutura necessária para que a rede de ensino se
articule em torno da pesquisa e mantenha sempre em pleno
funcionamento seus centros de inovações.
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Instituída em 1996, Lei no 9.307/96 trouxe um novo cenário
à arbitragem no Brasil, destacando, desde então, o
pionerismo e a oferta de serviços diferenciados do Centro de
Arbitragem e Medição da Câmara de Comércio Brasil-Canadá
Ligia Molina

Antes da edição da Lei no 9.307, em setembro de 1996, a arbitragem era praticamente desconhecida no Brasil.
Embora prevista pelo Código de Processo Civil, a prática não contava com nenhum dispositivo que obrigasse, de
fato, à formação de um Tribunal Arbitral prevista em contrato, caso uma das partes se recusasse a fazê-lo. “Até
então, existia uma nítida separação entre a chamada cláusula compromissória, em que as partes se obrigavam a
recorrer à arbitragem, e o chamado compromisso arbitral, o pacto pelo qual ela seria instituída, o que impedia sua
efetiva aplicação”, explica o professor e advogado Fábio Nusdeo, integrante do Centro de Arbitragem e Mediação
da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Diante desse cenário, o Centro não registrava, naquela época, uma
demanda de procedimentos, mesmo contando com um regulamento bem-estruturado e uma comissão formada
por representativo corpo de árbitros, que, a qualquer momento, poderia ser acionado. “Na realidade, desde a
criação da Comissão de Arbitragem, em 1979, até a entrada em vigor da Lei no 9.307/96, em março de 1997, cerca
de três procedimentos foram instaurados no Centro de Arbitragem e Mediação da CCBC”, completa Nusdeo.
Com o estabelecimento da lei, a prática ganhou repercussão, exigindo a reformulação dos regulamentos até
então existentes, com o objetivo de adaptá-los aos novos parâmetros legais. Fábio Nusdeo, que durante o período
de 1995 a 1999 ocupava a presidência do Centro de Arbitragem e Mediação da CCBC, lembra que a primeira
medida tomada foi a de constituir uma comissão sob sua coordenação, formada por Carlos Alberto Carmona e
Selma Maria Ferreira Lemes. “Enfrentamos naquele período de mudanças alguns obstáculos, que consistiam,
basicamente, na falta de uma cultura arbitral nos meios profissionais, acadêmicos e empresarias do país,” diz.

Desafios constantes – Esse fato deu origem a uma segunda etapa de ações. Para tornar as vantagens da
arbitragem amplamente reconhecidas, a entidade deu início a um trabalho de divulgação, realizando palestras e
seminários ministrados pelos membros do seu corpo de árbitros em diversas instituições e voltados,
principalmente, para um público formado por empresários e profissionais da área jurídica. “Em meio a esse
trabalho, desenvolvíamos o novo regulamento, que buscava ser simples, sucinto e didático, para justamente
proporcionar condições de imediata aplicabilidade”, acrescenta Nusdeo. Um dos diferenciais desse regulamento,
segundo o especialista, está relacionado à formação do Tribunal Arbitral. “De acordo com o Regulamento então
adotado, as partes mantêm a liberdade de indicar seu árbitro de confiança, que não precisa ser advogado nem jurista.
O presidente do tribunal, no entanto, deve ser um dos 40 membros do corpo de árbitros do Centro de Arbitragem e
Mediação da CCBC, escolhido pelos dois árbitros já nomeados”, conta.
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agora com Frederico Straube. “O caminho de sucesso da
entidade impõe, naturalmente, constantes desafios e a
necessidade de permanente adaptação às novas exigências.
Nesse sentido, tanto Salles quanto Straube sempre
souberam como se antecipar para enfrentar tais desafios,
inclusive no que se refere à infra-estrutura operacional do
Centro”, considera o advogado.
Entre as ações da atual presidência, Nusdeo destaca a
instalação de uma comissão para revisão de regulamento –
resultado de dez anos de experiência em sua aplicação – e
de outra comissão para a elaboração de um código de ética.
“Soma-se a esses fatores a existência do chamado Colégio
de Ex-Presidentes, órgão de alto assessoramento, ao qual
são submetidos os assuntos de maior repercussão e
relevância”, finaliza.
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Sucessão de valores

A vantagem, nesse caso, encontra-se na redução da
possibilidade de um laudo arbitral ser contestado na Justiça,
sob alegação de descumprimento de qualquer requisito que
assegure a regularidade e legalidade do julgamento.
Pois, supõe-se que o terceiro juiz esteja profissionalmente
habilitado a assegurá-las. “Além disso, a presidência de um
conhecido e respeitado jurista garante às partes o
cumprimento de todas as exigências que a lei e a ética
impõem a esse tipo de procedimento”, destaca Nusdeo.
Depois de implantar o regulamento e de divulgar os
benefícios dessa modalidade, o Centro ganhou uma
moderna e operacional infra-estrutura sob coordenação de
Marcelo Braga Alonso. O trabalho desenvolvido, a princípio,
por Fábio Nusdeo também encontrou continuidade no
mandato de seu sucessor, Marcos Paulo de Almeida Salles, e

Experiência
compartilhada
As diversas modalidades da Arbitragem Complexa constituíram a 7a edição
do Congresso Brasileiro de Arbitragem,
evento promovido pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr), em setembro,
no Rio de Janeiro. O encontro – que reúne todos os anos várias entidades, além
de especialistas nacionais e internacionais – contou com uma apresentação
do Centro de Arbitragem e Medição da
Câmara de Comércio Brasil-Canadá, representado pelo seu atual presidente, o
advogado Frederico Straube. Na ocasião,
ele destacou a experiência adquirida pelo
Centro da CCBC em, praticamente, todas as hipóteses de Arbitragem Complexa abordadas durante o congresso,
em razão das arbitragens já processadas durante a trajetória da instituição,
atuante desde 1979.

Nusdeo: “Sucesso da entidade
impõe a permanente adaptação
às novas exigências jurídicas”
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Estratégia complementar
Hermann Leiningen

GATOPARDO DESIGN

Os recursos naturais tiveram bom desempenho nos últimos
anos na medida em que os preços das commodities elevaram-se,
refletindo a combinação da demanda de países em desenvolvimento – como a China e a Índia – com a oferta limitada em
razão do subinvestimento em novos projetos e minas. Mercados
ricos nesses recursos, como o Brasil e o Canadá, estão entre os
que se beneficiaram desse movimento. Prevê-se que as forças
que sustentaram os ganhos em recursos naturais ajudarão o
segmento a atingir bom desempenho nos próximos anos.
O setor de recursos naturais enfrentou tendência de baixa de
1980 a 2000, quando a oferta superou a demanda – exceto nos
Estados Unidos. Houve uma mudança em 2000, quando a China
e a Índia emergiram como motores da economia global.
A industrialização e a urbanização da China são, hoje, fatores
determinantes da demanda por commodities. O governo estima
que 300 milhões de fazendeiros migrarão para áreas urbanas nas
duas próximas décadas. A conseqüência será um movimento de
construção de edifícios, estradas, sistemas de água e outros serviços. Maiores níveis de riqueza elevarão a demanda por produtos
com consumo intensivo de energia. A China é o maior mercado
consumidor de cobre, níquel e zinco e, em breve, também liderará
o consumo de uma série de outras commodities.
E, em alguns casos, a oferta não consegue atender à demanda. Com a lembrança da baixa no mercado ainda viva, os
produtores hesitam em investir no aumento da capacidade de
fornecimento de minérios. Os que estão tentando enfrentam

desafios no acesso a recursos e no recrutamento de engenheiros e geólogos qualificados.
Além disso, novas oportunidades em mineração localizam-se
em países nos quais as condições políticas configuram-se como
barreiras à expansão. Com esse cenário, colocar a produção no
mercado em tempo hábil tem sido um desafio para algumas
empresas. São casos como o da Andarko, que está se esforçando para exportar gás natural a partir da Argélia; a Exxon ou a
Royal Dutch, ambas tentando gerar um retorno atraente no
Catar; a Aurelian, que enfrenta a situação política do Equador;
ou até a situação das companhias em relação aos congoleses,
que estão reavaliando licenças para a atividade em seu país.

Recursos naturais – Assim, os fundamentos apontam para oportunidades atraentes no mercado de recursos naturais. Nesse
ponto, tanto o Brasil quanto o Canadá oferecem oportunidades
de investimento ímpares. Uma semelhança entre os dois países
é o fato de que, em ambos, os recursos naturais representam
quase a metade do valor do mercado de ações.
Há, porém, algumas diferenças. O Brasil é a pátria de grandes líderes globais, como a Companhia Vale do Rio do Doce e a
Petrobras. Por outro lado, o mercado canadense é mais pulverizado e concentra seu foco em empresas com valor de mercado médio a baixo. De fato, quase 60% das empresas de capital
aberto do mundo com atividades de mineração e 50% das que
atuam no setor de petróleo e gás estão listadas nas bolsas canadenses, nas quais se levanta mais capital com venda de ações
do que em qualquer outro mercado bursátil.
Um investimento em recursos naturais proporciona exposição ao crescimento que se dá na China e em outros países em
desenvolvimento. Pode-se dizer, então, que direcionar verbas para
esse mercado está em alta, e o Brasil e o Canadá oferecem uma
estratégia complementar, o que permite uma diversificação efetiva de portfólio. Isso representa, sem dúvida, algo extremamente
benéfico para investidores de diversos portes e ambições.

Hermann Leiningen é vice-presidente de Investimentos Institucionais,
RBC Asset Management Inc.
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