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no dia 26 de maio, na Hospitalar 2011, em São Paulo, é cada vez mais
usado por hospitais brasileiros e oferece ao governo federal, governadores e prefeitos a possibilidade de certificar sistemas públicos de saúde.
A edição destaca ainda as vantagens comerciais de rotas marítimas diretas entre o Canadá e o Brasil, além do patrocínio do Centro de Arbitragem
e Mediação da CCBC (CAM-CCBC) à primeira conferência internacional
da Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) realizada no país, entre
outros temas relevantes.
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Notícias rápidas do Canadá

Por Leandro Rodriguez

Reservas de ouro

Projeto
Investimento de R$ 130 milhões
Área de 100 hectares (mais opção
de 700 hectares adicionais)

Túnel de até 4 quilômetros com

400 metros de profundidade máxima
Moagem de 1.000 toneladas de minério por dia
Produção estimada de 7,4 quilos de ouro por dia
Volume total estimado de 30 toneladas de ouro
Fonte: Colossus Minerals
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Atração turística
Para divulgar roteiros canadenses de
viagem que não têm a neve como
principal diferencial e atrativo, a
Comissão Canadense de Turismo (CTC)
lançou uma campanha publicitária no
Brasil para destacar imagens urbanas e
belezas naturais de diferentes regiões
do Canadá. Com anúncios em revistas,
jornais e mídias sociais (Facebook
e Twitter), além de ferramentas de
busca online, a iniciativa se baseia
no conceito Canadá EXTRA-ordinário,
usado em diversos países do mundo.
O objetivo é mostrar aos brasileiros
a diversidade cultural e turística do
país, que inclui inúmeras atrações
nas maiores cidades, como a Cidade
do Quebec e Toronto, e atividades
para quem busca um maior contato
com a natureza. Em 2010, segundo
a entidade, o número de turistas
do Brasil em território canadense
aumentou 30%, em comparação com
o ano anterior. Com o objetivo de
favorecer ainda mais o intercâmbio
turístico, o CTC manterá ações de
treinamento de agentes de viagem.

Imagens: Fotolia / divulgação

Considerada o maior garimpo a céu aberto do mundo na
década de 1980, a região de Serra Pelada, no Pará, volta a
ser símbolo de exploração mineral. Prospecções da canadense
Colossus Minerals, realizadas durante dois anos, apontam a
existência de cerca de 50 toneladas de minérios, entre platina,
ouro e paládio, distribuídas em uma área de cem hectares (o
equivalente a 1 milhão de metros quadrados). Com o nome de
Nova Serra Pelada, a mina será explorada pela Serra Pelada
Companhia de Desenvolvimento Mineral (SPCDM), joint venture
formada pela Colossus Minerals e a Cooperativa de Mineração
dos Garimpeiros de Serra Pelada (Coomigasp). Segundo os
estudos técnicos, a concentração de ouro estimada supera em
mais de 45 vezes a média da jazida de Paracatu, em Minas
Gerais. Para aproveitar ao máximo o potencial da operação, a
SPCDM assinou com a Vale um termo de opção para a possível
exploração de 700 hectares além da área planejada.

Intercâmbio acadêmico

Ocad, em Toronto:
cooperação com a
Universidade de Brasília

Paulo ClimaChauska

Com o objetivo de desenvolver pesquisas e publicações
conjuntas, seminários e iniciativas para o intercâmbio
de estudantes de graduação e pós-graduação, a
Universidade de Brasília (UnB) e a Ontario College of
Art & Design (Ocad), em Toronto (Ontário), assinarão
acordo de cooperação acadêmica. A expectativa é
de que a parceria seja ampliada nos próximos meses,
para a discussão de projetos nas áreas de saúde,
ciência social, tecnologia e arte, o que ampliará
as possibilidades de futuros projetos. A Ocad é
considerada uma das instituições mais importantes
de pesquisa e ensino em arte, design e mídia do
Canadá. Favorecidos por ações semelhantes com
outras três escolas canadenses, 18 alunos da
UnB fizeram intercâmbio no país em 2010.
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Tecnologia canadense

Lançado no Canadá e nos Estados Unidos no mês de abril, o BlackBerry
PlayBook aumenta a disputa de grandes fabricantes de eletrônicos
pelo segmento de tablets. Concorrente direto do iPad, da Apple, o novo
produto da canadense Research in Motion (RIM) está à venda nos
dois países nas versões de 16GB, 32GB ou 64GB de capacidade
de armazenamento de dados – todas com conexão Wi-Fi –, por
US$ 499, US$ 599 e US$ 699, respectivamente. Ainda não há previsão
de lançamento no Brasil. "O BlackBerry PlayBook é um tablet que
está sendo elogiado como um poderoso produto multitarefa, com uma
experiência de navegação na internet própria e um design ultraportátil", diz
Mike Lazaridis, presidente e Co-CEO da companhia. A função de videoconferência,
a compatibilidade com celulares BlackBerry e a capacidade de processamento de
alto desempenho (o processador é dual-core, de 1 GHz) são alguns dos diferenciais
destacados pela marca canadense em relação a outros produtos semelhantes.

O Grupo EBX, do empresário Eike Batista, ampliou
seus negócios no setor de mineração com a aquisição
do controle da canadense Ventana Gold, da qual
mantinha 20% das ações ordinárias por meio da
subsidiária AUX Canada. Com a operação, o grupo de
Batista passará a deter percentual superior a 90%
do capital social – o empresário, por sua vez, volta a
atuar no segmento de extração de ouro, atividade que
marcou o início de sua carreira como empreendedor.
"Estamos de volta com a maior mina de ouro da
América do Sul. Mais uma vez, adquirimos ativos de
baixo custo e padrão mundial", destacou o executivo
em nota oficial à imprensa. Com sede
em Vancouver (British Columbia),
a Ventana Gold tem direitos de
exploração em La Bodega
(ouro, prata e cobre) e
California Vetas (ouro),
dois projetos localizados
na Colômbia.
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Bolsas de estudo
Brasil e Canadá estimulam a pesquisa científica e
o intercâmbio acadêmico por meio de bolsas de
estudo, com diferentes oportunidades oferecidas
ao longo do ano. Até 19 de abril, pesquisadores
brasileiros puderam se inscrever no programa
Bolsas Canadá-Brasil – Projetos conjuntos
de pesquisa, mantido pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) e pelo Ministério das Relações Exteriores
e de Comércio Internacional do Canadá, com o
objetivo de estimular a colaboração entre equipes
de pesquisa dos dois países, apoiando projetos
conjuntos realizados por instituições de ensino
superior brasileiras e canadenses. Por sua vez, o
Programa Futuros Líderes nas Américas (Elap),
que oferece bolsas de curta duração (de quatro
a seis meses) para estudantes de graduação,
mestrado e doutorado, tem o objetivo de estimular
o surgimento de uma nova geração de líderes nas
Américas, além de estreitar as relações bilaterais
entre as instituições de ensino envolvidas.

Imagens: Fotolia / divulgação

Aposta em mineração

Símbolo do barroco
Considerado um dos principais expoentes da arte
barroca, estilo predominante na Europa durante os
séculos 16 e 17, Caravaggio (1571–1610) influenciou
pintores de diversos países ao longo de sua vida.
Franceses, holandeses, flamengos e espanhóis, entre
outros, inspiraram-se em seus traços – eles ficaram
conhecidos como caravagistas –, ampliando o legado
de um dos artistas mais importantes da cultura
ocidental. Esse é o tema da mostra Caravaggio and
his followers in Rome, organizada pela National Gallery
of Canada, em Ottawa (Ontário). De 17 de junho a 11
de setembro, a exposição reunirá cerca de 60 quadros
do pintor e de contemporâneos, como Rubens,
Simon Vouet e Orazio Gentileschi, além de destacar
o 400º ano da morte do artista. Site: www.gallery.ca
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Comércio Bilateral

novos associados
Pessoa jurídica
 D
eloitte

Touche Tohmatsu Consultores Ltda.

Outros detalhes e informações sobre os eventos
e os serviços prestados pela Câmara de Comércio
Brasil-Canadá (CCBC) podem ser obtidos no site
da entidade: www.ccbc.org.br
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Encontro de especialistas
A Comissão de Saúde da CCBC organiza um seminário para
reunir profissionais brasileiros e canadenses na Hospitalar 2011,
que ocorrerá entre os dias 24 e 27 de maio, em São Paulo. A
exemplo de encontro semelhante realizado na edição do ano
passado da feira, considerada a maior do setor na América
Latina, o seminário permitirá a troca de informações sobre os
sistemas de saúde dos dois países. Neste ano, o seminário,
marcado para o dia 26, das 8h às 12h, discutirá os temas
Qualidade assistencial: relatos de experiências no Canadá e no
Brasil – padrões de aferição de seus resultados e sua relação
com a segurança dos pacientes e Relacionamento públicoprivado: modelos ajustados à realidade de cada país para solução
do investimento, acesso e gestão de serviços públicos de saúde.
Em abril, o presidente da Comissão, Francisco Balestrin, e o vicepresidente do grupo, Marcos Bosi Ferraz, visitaram o Canadá para
conhecer em detalhes o sistema de saúde do país.

Interesse econômico
Em março, Antonio F. C. Conde, membro do Comitê Executivo da CCBC,
e Leon Myssior, vice-presidente de Arquitetura do Sindicato Nacional das
Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco), fizeram
na Cidade do Quebec e em Montreal (Quebec) apresentações a empresários sobre oportunidades de investimentos no Brasil relacionadas
à organização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de
2016. Os encontros, realizados pelo escritório do Quebec em São Paulo,
contaram com a participação de 40 e 60 executivos, respectivamente,
que representaram a Hydro-Québec, a Câmara de Comércio e Indústria
do Quebec e a Câmara de Comércio de Montreal Metropolitano, entre
outras companhias e entidades. O interesse pelo Brasil se refletiu não
apenas no número de participantes, considerado elevado, mas também
na realização de reuniões individuais após as palestras. Segundo Conde,
houve boa receptividade e interesse principalmente por oportunidades
em engenharia e arquitetura.

fotos: fotolia / Istockphoto / Udo Kurt / gabriel andrade / divulgação

Com o objetivo de destacar oportunidades
bilaterais no setor de logística, a CCBC
promoveu um painel durante a Intermodal,
maior evento da área na América
Latina, realizado entre 5 e 7 de abril,
no Transamérica Expo Center, em São
Paulo. Na abertura do encontro, o diretor
executivo da entidade, James Mohr-Bell,
fez apresentação com comparativos
entre o Brasil e o Canadá. Por sua vez, o
professor Robert McCalla, da Saint Mary’s
University, enfatizou pesquisa sobre trocas
comerciais entre os dois países utilizando
portos da costa atlântica do Canadá.
Arnon Melo, da Mellohawk Logistics,
explicou vantagens para as empresas
exportadoras que utilizam rotas marítimas
diretas, evitando a alfândega
dos Estados Unidos. Por
último, Maria das Dores
Mendes da Silva, da
Eliane Revestimentos
Cerâmicos, falou sobre
a experiência logística
da multinacional com
a exportação de produtos
para o Canadá.

Caminhos alinhados
Cerca de 50 convidados e associados da Câmara de
Comércio Brasil-Canadá (CCBC) participaram, no último dia 28 de abril, de um almoço com o embaixador do
Canadá no Brasil, Jamal Khokhar, no hotel Sofitel São
Paulo Ibirapuera, na capital paulista. Na oportunidade,
em que estiveram presentes Augusto Cesar Arenaro e
Mello Dias, do Departamento de Internacionalização do
BNDES, e Paulo Sergio Trabalhi Bozzi, do Ministério das
Relações Exteriores, Khokhar destacou diversos aspectos do intercâmbio entre os dois países e as perspectivas de um maior estreitamento bilateral. Em 2010,
a corrente comercial apresentou alta de 51,9%, para
US$ 5 bilhões, na comparação com 2009. O evento

contou ainda com eleição do
Comitê Executivo da CCBC, que
atuará no período de 2011 a
2013. Ely Couto, do BMO Capital Markets, do grupo financeiro Bank of Montreal, foi reeleita presidente do grupo – a
Khokhar: perspectiva de
executiva é a primeira mulher a
estreitamento bilateral
ocupar o cargo. Entre 2009 e
2011, a entidade promoveu diversas atividades com o
objetivo de aproximar os dois países, como a realização
e a participação em eventos, a organização de missões
comerciais e a criação de comissões setoriais.

Comitê Executivo CCBC 2011-2013
Presidente Ely Couto
• Vice-Presidente Esther Donio B. Nunes
• Vice-Presidente Luiz Ildefonso Simões Lopes
• Vice-Presidente Roberto Castello Branco
• Vice-Presidente Ronaldo Ramos
• Vice-Presidente John Escuti
VP Finanças Elidie Bifano
• VP Adjunto Luciana Aguiar
VP Assuntos Jurídicos Antônio J. M. Morello
• VP Adjunto Ana Carolina A. Beneti
VP Intercâmbio Antonio F. C. Conde
• VP Adjunto Paulo F. Bekin
VP Eventos/Serviços Marcio Francesquine

• VP Adjunto Giancarlo Takegawa
VP Comércio Exterior Eelco H. (Ed) Jager
• VP Adjunto John Escuti
VP Marketing Joseph (Joe) Cornacchia
• VP Adjunto Jean Cardyn
VP Tecnologia, Educação e Cultura Paulo Salvador Ribeiro Perrotti
• VP Adjunto Louis Hamman
VP Assuntos Intercamerais James Wygand
• VP Adjunto Mariângela Lima
VP Comunicação Benno Kialka
• VP Adjunto Dina Thrascher
VP Arbitragem Marcos Paulo de Almeida Salles
• VP Adjunto Antonio F. C. Conde

Segurança empresarial
Rodrigo Pimentel (foto), ex-membro da Polícia Militar do Rio de Janeiro e um dos autores do livro Elite da tropa, que deu origem ao filme Tropa de elite, e Jim Wygand, membro do Comitê Executivo da CCBC com longa experiência no mundo corporativo, foram
os palestrantes do encontro Segurança empresarial e implicações pessoais, realizado
pela Comissão de Assuntos Econômicos da entidade, no último dia 30 de março, no
Rio de Janeiro, com patrocínio da Vale. Consultor de segurança, Pimentel é considerado
um dos maiores conhecedores de operações de combate ao crime organizado e da
atuação de forças públicas de segurança no Rio de Janeiro.
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Reserva de
investimentos
Provision for investments

A meta de produzir 1 milhão de barris por dia do
pré-sal até 2017, associada a novas descobertas na Bacia
de Campos (RJ) e a investimentos de US$ 174 bilhões da
Petrobras, consolida o Brasil como um mercado atrativo
para empresas canadenses interessadas em parcerias
e no desenvolvimento de soluções inovadoras
The target of producing 1 million barrels of pre-salt layer oil per day by
2017, along with new discoveries in the Campos Basin and investments by
Petrobras of US$ 174 billion, places Brazil as an attractive market for Canadian
companies interested in partnerships and in developing innovative solutions

E

Leandro Rodriguez

m abril deste ano, a Petrobras fez sua pri-

oportunidades para empresas nacionais e estran-

meira venda de petróleo do pré-sal para o

geiras. Destas, as canadenses estão entre as mais

exterior, comprometendo-se a entregar 1 mi-

preparadas para oferecer soluções, compartilhar

lhão de barris do campo de Lula – considerado o

tecnologias e iniciar parcerias de longa duração.

primeiro supergigante do país, localizado na Bacia

A experiência no setor tem origem na tradição

de Santos, em São Paulo –, para a estatal chilena

em óleo e gás do Canadá. Em 2010, Newfoun-

Empresa Nacional de Petróleo (Enap). No mesmo

dland and Labrador, uma das regiões mais produti-

mês, a companhia iniciou um teste de longa dura-

vas do país, aumentou em 3 milhões de unidades

ção (TLD) em Brava, no pré-sal da Bacia de Campos

o total de barris, o que representou uma alta de

(RJ), com a expectativa de conseguir uma produção

3,1% em relação a 2009. Parte deste resultado foi

diária equivalente a 6 mil barris. Para a indústria,

consequência de investimentos, feitos nos últimos

as duas bacias, marcadas pelo início das opera-

anos, nas reservas de Hibernia e Terra Nova, res-

ções comerciais e pela renovação de investimentos,

ponsáveis por cerca de 80% do óleo bruto retirado

respectivamente, se tornaram sinônimos de novas

do solo pelas empresas operadoras.
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In April of this year, Petrobras concluded its first

distribuição
de recursos

sale of pre-salt layer oil abroad, committing to delivering 1 million barrels from the Lula field – considered
the country’s first super-giant field, located in the

174

US$
bilhões
para petróleo e gás

Santos Basin, in the State of São Paulo –, to Chilean

(de 2009 a 2013)

(ENAP). In that same month, the company initiated

Exploração e produção	US$ 104,6 bilhões
Abastecimento		US$ 43,4 bilhões
Gás e energia		US$ 13 bilhões
Petroquímica		US$ 4,4 bilhões
Distribuição		US$ 3 bilhões
Biocombustíveis		US$ 2,8 bilhões
Corporativo		US$ 3,2 bilhões

a long-duration test in the Brava field, in the pre-

state-owned company Empresa Nacional de Petróleo

Fonte: Petrobras

salt layer of the Campos Basin, with expectations of
achieving a daily production totaling 6,000 barrels.
For the industry, the two basins, initially earmarked
due to the beginning of commercial operations and
renewed investments, became synonymous of new
opportunities for national and international companies. Of those, Canadian companies are among the
best suited to offer solutions, share technologies and

DISTRIBUTION
OF RESOURCES

start long-term partnerships.
Experience in the industry originates in Canada’s

US$ 174 BILLION
FOR OIL AND GAS

tradition in oil and gas. In 2010, Newfoundland
and Labrador, among the most productive regions

(from 2009 to 2013)

in the country, increased the total of barrels by 3

EXPLORATION AND PRODUCTION
SUPPLY
		
GAS AND ENERGY
		
PETROCHEMICAL
		
DISTRIBUTION
		
BIOFUELS
		
CORPORATE			

million, an increase of 3.1% in relation to 2009.

Source: Petrobras

A part of this result was the realization of investments, undertaken in recent years, in the reservoirs
of Hibernia and Terra Nova, responsible for about
80% of the crude oil extracted from the ground by
operator companies.
“The great potential of the pre-salt layer discoveries off the coast of Brazil, along with the continuous
development of traditional offshore areas, generates
interesting opportunities for Canadian companies experienced in this kind of exploration and in the supply
of products and services for big production chains”,
says Véronik Levesque, coordinator for communications at Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA),
the economic promotion entity of Atlantic Canada.
Among specialists, businessmen and official representatives, the perception is that the Brazilian market
has a strong appeal for investors. Initiatives by Export
Development Canada (EDC), such as the staging of
trade missions and the availability of credit lines, insurance and other financial resources to foster exports,
show this. “Petrobras alone realizes annual purchases
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US$ 13 billion
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US$ 2.8 billion
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A Petrobras conciliará o desenvolvimento
da indústria com a participação estrangeira
Petrobras will conciliate development of
the industry with foreign participation

in the amount of about US$ 100 million from some
50 Canadian companies. There is much interest in
being a member of the group of partners of the stateowned company”, states Jean Cardyn, the entity’s
vice-president in Brazil.
TECHNOLOGY TRANSFER – “Foreigners want to par-

“O grande potencial das descobertas do pré-sal

ticipate in our market, while not necessarily manufac-

na costa do Brasil, junto com o desenvolvimento

turing or rendering services in Brazil. The search for

contínuo das tradicionais áreas de offshore, gera

information, in our case, increased by about 50% this

oportunidades interessantes para companhias ca-

year, in comparison with 2010. Most of this interest

nadenses experientes nesse tipo de exploração e

relates to direct exporting to Brazil”, explains Bruno

no fornecimento de produtos e serviços para gran-

Musso, superintendent of the Canadian Association of

des cadeias de produção”, aponta Véronik Leves-

Petroleum Producers (CAPP), which provides support

que, coordenadora de Comunicação da Atlantic

for business activities. For the executive, the transfer of

Canada Opportunities Agency (Acoa), entidade de

technology and the increase in installed capacity are

promoção econômica do Canadá Atlântico.

the main fruits of more bilateral exchange. “Whoever
arrives unites with a Petrobras supplier, for example,
gaining time and the industry gets to absorb technology.
The advantages are reciprocal”, adds Musso.
Estaleiro AtlânticoSul (à esq.): aumento de atividades
reflete o aquecimento do setor de petróleo e gás

Estaleiro AtlânticoSul (left): increase in activities
characterizes a heated up oil and gas industry
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Entre especialistas, empresários e representan-

At Petrobras, doors are always open to for-

tes oficiais, a percepção é de que o mercado bra-

eign collaboration. With innumerous projects

sileiro tem um grande poder de atração de investi-

on the table, the state-owned company is

dores. As medidas da Export Development Canada

expected to invest US$ 174 billion by 2013,

(EDC), como a realização de missões comerciais e

conciliate the development of national in-

a liberação de linhas de crédito, seguros e outros

dustry with participation of foreign groups in

recursos financeiros de estímulo à exportação, de-

several of the pre-salt layer projects, viewed

monstram isso. “Somente a Petrobras realiza com-

as a revolution: Marlim, Marlim Sul and

pras anuais por valor de cerca de US$ 100 milhões

Roncador (Campos Basin), the main drill-

de aproximadamente 50 companhias canadenses.

ings of the past, with recoverable volumes

O interesse é muito grande em fazer parte do grupo

between 2.5 billion and 3 billion barrels,

de parceiros da estatal”, afirma Jean Cardyn, vice-

lose in importance in comparison with Lula and

presidente da entidade no Brasil.

Cernambi (Santos Basin), with reserves estimated,
respectively, at 6.5 billion and 1.8 billion barrels.

transferência de tecnologia – “Os es-

“The initial strategy for us was to prepare for the

trangeiros querem participar do nosso mercado,

pre-salt layer oil, and now we are in the pilot project

sem necessariamente fabricar ou prestar serviços

development phase, encompassing the Lula, Lula Nor-

a partir do Brasil. A procura por informações, no

deste, Guará, Guará Norte and Cernambi Sul projects,

nosso caso, aumentou cerca de 50% neste ano,

to gain economy of scale in the short-term. Until 2017,

em comparação com 2010. A maior parte desse

our objective is to produce about 1 million barrels per

interesse está relacionada com a exportação direta

day in the pre-salt fields”, explains José Luiz Marcusso,

para o Brasil”, expõe Bruno Musso, superintenden-

general manager of the Exploration and Production

te da Organização Nacional da Indústria do Petróleo

Operations Unit in the Santos Basin.

(Onip), que dá suporte para a realização de negó-

Marcusso, da Petrobras:
parcerias para fortalecer
o conteúdo nacional

Marcusso, of Petrobras:
partnerships to strengthen
national content

To reach this target, the state-owned company
will have to find who has specialized knowledge in
building infrastructure (and the logistics involved),
submarine engineering, temperature and pressure

As novas descobertas na Bacia de Campos, no
Rio de Janeiro, aumentam as oportunidades de
investimentos estrangeiros e de parcerias entre
brasileiros e canadenses. Nos últimos dois anos,
a Petrobras encontrou novas reservas que, juntas,
somam cerca de 2 bilhões de barris. A previsão é
de que os achados financiem parte dos projetos de
exploração do pré-sal da Bacia de Santos (SP):

The new discoveries in the Campos Basin, in
Rio de Janeiro, increase foreign investment and
partnership opportunities for Brazilians and
Canadians. In the last two years, Petrobras found
new reserves that, taken together, add up to 2
billion barrels. The outlook is that the findings
will partially finance pre-salt layer oil exploration
projects in the Santos Basin:

Bacia de Campos

Campos Basin

Poços em operação			
775
Poços produtores		
591
Plataformas fixas
14
Participação total de reservas 10%

Wells in operation			
Producing wells		
Fix Platforms
14
Total share of reserves 10%

591

775

Fonte: Petrobras/Source: Petrobras
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Produção adicional / ADDITIONAL PRODUCTION
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Aumento de investimentos favorece diversos
segmentos, como a produção de gasodutos

Increase in investments favors several segments,
such as that of gas pipeline installations

cios. Para o executivo, a transferência de tecnologia

control, development of platforms with direct access

e o aumento da capacidade instalada são os prin-

to reservoirs, among many other demands. “Partner-

cipais ganhos de um maior intercâmbio bilateral.

ships enhance national content, based on gains in

“Quem chega e se une a um fornecedor da Petro-

international competitiveness and cost reductions”,

bras, por exemplo, ganha tempo, e o setor assimila

explains Marcusso in detail.

tecnologia. As vantagens são mútuas”, acrescenta.
Musso, da Onip: troca
de tecnologia e maior
capacidade instalada

Musso, of ONIP: change
of technology and more
installed capacity

In 2010, representatives of the Canadian govern-

Na Petrobras, as portas estão abertas para a co-

ment and ACOA visited Petrobras and accompanied

laboração estrangeira. Com inúmeros projetos so-

company executives on trade missions to Canada.

bre a mesa, a estatal, que deve investir US$ 174

Many of the country’s platforms are located on land,

bilhões até 2013, conciliará o desenvolvimento da

unlike exploration at sea off the Atlantic coast. The

indústria nacional com a participação de grupos do

potential for future synergies in this case is real.

exterior em diversas etapas do pré-sal, considera-

“Several Canadian companies focused on exports

do uma revolução: Marlim, Marlim Sul e Roncador

develop specialized products and services that in-

(Bacia de Campos), principais perfurações no pas-

tegrate worldwide oil and gas supply chains. Since

sado, com volumes recuperáveis entre 2,5 bilhões

Brazil has ambitious growth plans, working together

e 3 bilhões de barris, perdem destaque se compa-

may be fundamental”, emphasizes Véronik.

radas a Lula e Cernambi (Bacia de Santos), com
reservas estimadas em 6,5 bilhões e 1,8 bilhões

SPECIAL SOLUTIONS – With the industry heated up,

de barris, respectivamente.

partnerships increase. For SkyWave, a global satellite

o pré-sal, e agora estamos na fase de desenvol-

connection services, headquartered in Ottawa (On-

vimento de projetos-piloto, como os de Lula,

tario), such partnerships may be the path to oppor-

Lula Nordeste, Guará, Guará Norte e Cer-

tunities. “In 2010, we attended the Rio Oil & Gas fair,

nambi Sul, para ganharmos escala no curto

looking for partners and knowledge. Brazil, which is

prazo. Até 2017, nosso objetivo é produzir

one of our main markets, has an enormous oil and gas

cerca de 1 milhão de barris por dia no pré-

industry. We offer technology so that companies can

sal”, explica José Luiz Marcusso, gerente

monitor, control or track remote assets in real time,

geral da Unidade de Operações de Explora-

such as ships, generators and oil pipelines, which are

ção e Produção na Bacia de Santos.

little exploited. With the pre-salt oil, the outlook for

Para atingir essa meta, a estatal terá
de encontrar quem tenha conhecimento
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communication equipment supplier and provider of

new business is even more promising”, assesses Silvio
Ostroscki, sales director for Latin America.

imagens: divulgação / fotolia

“A estratégia inicial foi de nos prepararmos para

técnico especializado para a construção de in-

Estratégia para o pré-sal /

fraestruturas (e a logística envolvida), engenharia

PRE-SALT LAYER OIL STRATEGY

submarina, controle de temperaturas e pressão,

• Ampliar a capacidade produtiva de setores altamente competitivos;
Expand production capacity of highly competitive sectors;

desenvolvimento de plataformas com acesso direto às reservas, entre muitas outras demandas.
“As parcerias reforçam o conteúdo nacional, tendo
como base o ganho de competitividade internacional e a redução de custos”, detalha.
Em 2010, representantes do governo canadense e da Acoa visitaram a Petrobras e acompanharam executivos da empresa em missões comerciais no Canadá. Muitas das plataformas do país

• Desenvolver concorrência em setores de média competição;
Develop competition in sectors of medium competition;
• Incentivar novos entrantes nacionais;
Encourage new national entrants;
• Incentivar a associação entre companhias nacionais e internacionais;
Encourage the association of national and international companies;
• Incentivar a instalação de empresas internacionais no Brasil.
Encourage the installation of international companies in Brazil.

estão localizadas no solo, ao contrário da exploração marítima na costa atlântica. O potencial para
futuras sinergias, neste caso, é real. “Diversas

Fonte: Petrobras/Source: Petrobras

companhias canadenses orientadas para a exportação desenvolvem produtos e serviços especializados que integram cadeias mundiais de petróleo
e gás. Como o Brasil tem planos ambiciosos de
crescimento, a atuação em conjunto pode ser fundamental”, reforça Véronik.
soluções específicas – Com o setor aquecido, as parcerias aumentam. Para a SkyWave,
fornecedora global de equipamentos de comunicação satelital e serviços de conexão, com sede
em Ottawa (Ontário), elas podem ser um caminho
para oportunidades. “Em 2010, participamos da
feira Rio Oil & Gas em busca de parceiros e de
conhecimento. O Brasil, que é um dos nossos
principais mercados em outros setores, tem uma

The way to operate in the country and the world,

indústria enorme de petróleo e gás. Oferecemos

explains the executive, is by looking for partners

tecnologia para que as empresas consigam moni-

capable of creating specific technologies for local

torar, controlar ou rastrear ativos remotos em tem-

demands. “That is why we look for solution provid-

po real, como navios, geradores e oleodutos. Com

ers for large groups, such as Petrobras, that can

o pré-sal, as perspectivas de novos negócios são

transform our knowledge into customized products

ainda mais promissoras”, avalia Silvio Ostroscki,

for the needs of their clients”, complements Os-

diretor de Vendas para a América Latina.

troscki. In view of the possibilities, even Canadian

A forma de atuar no país e no mundo, explica

companies that are not yet in the country, watch

o executivo, é buscar parceiros capazes de criar

Brazil with great interest and go about finding out

tecnologias específicas para as demandas locais.

how to get started.

“Por isso, procuramos fornecedores de soluções

“For many years, we perceived Brazil’s enormous

para grandes grupos, como a Petrobras, que pos-

potential for our country. The dimension and techni-
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Infrastructure works
and the manufacture
of platforms, such
as of Canadian
Hibernia (below), are
investment areas

sam transformar a nossa tecnologia em produtos
sob medida para as necessidades de seus clientes”, complementa. Diante das possibilidades,
também empresas canadenses que ainda não se
instalaram observam o país com curiosidade e se
movimentam para descobrir por onde começar.
“Por muitos anos, percebemos o enorme potencial do Brasil para a nossa empresa. A dimensão
e a complexidade técnica do desenvolvimento do
pré-sal reforçam esse quadro”, observa Anthony

cal complexity of developing the pre-salt layer fields

Hall, CEO da Welaptega, especializada em tec-

reinforce this scenario”, observes Anthony Hall, CEO

nologias de captação de dados e segurança sub-

of Welaptega, specialized in data obtainment tech-

marina. Os segmentos de maior interesse, neste

nologies and submarine safety. The more interesting

caso, são os de construção em águas profundas e

segments in this case are those of deep water con-

de inspeção, reparação e manutenção de

struction and inspection, repair and maintenance of

atividades de instalações flutuantes de pro-

floating production installations in the Campos Basin.

dução na Bacia de Campos. Com encontros

With meetings set up with Petrobras executives and

marcados com executivos da Petrobras e al-

some of its suppliers, Hall has no doubts about the

guns de seus fornecedores, Hall não tem dúvidas de que o Brasil e o Canadá têm muito a
explorar para fortalecer o intercâmbio na área.

fact that Brazil and Canada have much to explore to
strengthen exchange programs in this area.
“To that end, however, it is essential to have ac-

“Para isso, no entanto, é fundamental o aces-

cess to information, especially as related to setting

so à informação, em especial no que diz respei-

up subsidiary companies. For small and medium size

to à criação de empresas subsidiárias. Para as

companies, in-depth knowledge of legal require-

pequenas e médias companhias, um conhe-

ments, of the banking system and about mainte-

cimento profundo das exigências legais, do

nance of companies is crucial in the initial phase

sistema bancário e da manutenção de

of a business”, stresses Hall.

sociedades é crucial na fase inicial
do negócio”, destaca.
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Translation to English: BeKom Comunicação Internacional
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Obras de infraestrutura
e a fabricação de
plataformas, como a
canadense Hibérnia
(abaixo), são áreas
de investimentos
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turismo

Patrimônios da

humanidade
Cidades históricas, parques de paisagens exuberantes e
sítios arqueológicos, escolhidos pela Unesco por seu valor
cultural e natural para o mundo, formam um roteiro de
15 locais inesquecíveis em diferentes regiões do Canadá

H
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á cerca de mil anos, o explorador viking

res, foi o primeiro europeu a pisar na América.

Leif Eriksson cruzou o Oceano Atlântico,

Os vestígios dessa aventura ficaram preservados

até desembarcar em terras inexploradas e

no assentamento de L’Anse aux Meadows. Nele,

desconhecidas na Europa. O feito aconteceu 500

Ingstad e Anne encontraram ruínas de três ca-

anos antes da chegada do genovês Cristóvão

sas, três oficinas e duas construções de tamanho

Colombo, em 12 de outubro de 1492, ao litoral

menor, assim como de cerca de 800 itens, entre

onde hoje estão as Bahamas. O pioneirismo de

ferramentas e canoas.

Eriksson foi considerado por muito tempo uma

A importância cultural e histórica das descober-

hipótese. Nos anos de 1960, no entanto, acha-

tas arqueológicas foi reconhecida pela Unesco, a

dos do norueguês Helge Ingstad e de sua esposa,

agência da Organização das Nações Unidas (ONU)

a arqueóloga Anne Stine Ingstad, em Newfoun-

para educação, ciência e cultura. Em 1978, a

dland e Labrador, no Canadá, mostraram que o

entidade apontou L’Anse aux Meadows como um

desbravador, acompanhado de outros navegado-

bem do Patrimônio Mundial. Nas décadas seguin-

imagens: istockphoto

Leandro Rodriguez

tes, a ação se repetiu. Localizados em diversas

eiras, lagos de água cristalina e fiordes – impo-

províncias, os 15 bens canadenses (nove naturais

nentes, eles encantam quem viaja em barco entre

e seis culturais) são “guias” especiais de um ro-

seus paredões. Aproveitar a natureza, nesse cená-

teiro inesquecível, em que as diferenças regionais

rio, é quase uma obrigação: pode-se, por exemplo,

complementam a viagem. Atualmente, esses lu-

passear em caiaques, ver animais selvagens e fa-

gares atraem turistas de todo o mundo. Além de

zer piqueniques no topo de encostas.

conhecerem a história do país, eles exploram cidades, parques e outras atrações.

Na Nova Scotia, os bens escolhidos pela Unesco
são a cidade de Lunenburg e as Falésias de Fósseis

Os objetos deixados pelos vikings estão em

de Joggins. Em uma porção de 14,7 quilômetros

uma região em que áreas alagadas são cober-

da costa da cidade de mesmo nome, as falésias

tas por uma vegetação rasteira na costa. No

dão pistas de como era a vida durante o Carbonífe-

parque, situado 433 quilômetros ao norte da ci-

ro (entre 354 e 290 milhões de anos atrás), quan-

dade de Deer Lake, os visitantes podem entrar

do extensas camadas de carvão se formaram no

em réplicas das construções – cobertas de tur-

planeta. O local, onde foram encontrados os mais

fa, um composto vegetal em decomposição – e

antigos répteis do mundo, cujos descen-

saber mais sobre o estilo de vida dos pioneiros

dentes dariam origem aos dinossauros,

europeus. As belezas do entorno se estendem ao

é considerado um patrimônio de fósseis

trajeto da Viking Trail (ou Route 430), principal

preservados em seu contexto ambiental.

estrada de acesso, com vistas impressionantes e

Além de caminhar com guias, o visitante

indicações de mais pontos turísticos.

pode conhecer o The Joggins Fossil Centre e

Um deles, ao sul de L’Anse aux Meadows, é o

explorar as comunidades da Baía de Fundy.

Gros Morne National Park, outro patrimônio da

Em Lunenburg, fundada em 1753, a arquitetu-

humanidade por causa de vários sinais, na super-

ra é o destaque. A vila se adaptou à modernida-

fície, da movimentação de placas tectônicas. Além

de sem perder detalhes do passado dos colonos

disso, os processos naturais desencadeados pelas

britânicos. Ela chegou a ser a segunda cidade

geleiras facilitaram a formação de vales, cacho-

“modelo” mais importante para os ingleses no

Símbolos dos
Haidas, como os
totens (abaixo), e
parques integram
a lista da Unesco

turismo

Gros Morne National
Park: imponentes
fiordes encantam
turistas pela vista

Canadá, depois de Halifax. Com 90% de construções feitas de madeira, entre casas, comércios
e igrejas, a comunidade é acolhedora e vive, em
grande parte, em função do mar. Hospedagens
confortáveis, de fachadas de época, restaurantes
de alta gastronomia e uma programação artística
e cultural própria movimentam o turismo local.
VIDA SELVAGEM – Se, depois de conhecer Lunenburg, o viajante seguir rumo ao norte, poderá
visitar o Miguasha National Park, na península de
Gaspé (Quebec), com suas paisagens selvagens e
a mais importante reserva arqueológica do mundo
do período Devoniano (há 370 milhões de anos,
conhecido como a “Era dos Peixes”), com fósseis
de cinco dos seis grupos de espécies marinhas associados a esse período arqueológico, árvores primitivas, invertebrados, algas e micro-organismos.
No Museu de História Natural, a 22 quilômetros
da cidade de Carleton, com hotéis e restaurantes
renomados, crianças se divertem com histórias soA arquitetura volta a se destacar na Cidade do
Quebec. Reconhecido pela Unesco em 1985,
o bairro histórico, única urbanização fortificada
Rue du Petit Champlain, na Cidade do Quebec:
arquitetura como principal atrativo para o turista
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bre os seres que povoavam o local.

onde você
está?

ao norte do México, tem construções simbólicas
da presença francesa na região, como a basílica
de Notre-Dame-de-Québec, o Séminaire de
Québec e o Musée des Ursulines. Cami-

Tesouros canadenses
A internet é uma fonte complementar
de informações sobre os patrimônios
mundiais do Canadá, além de reunir
sugestões de hospedagem, de
empresas especializadas e de meios
de transporte mais adequados para
diferentes perfis de viajantes:
• Patrimônio Mundial
whc.unesco.org
• Parks Canada
www.pc.gc.ca
• Turismo de Newfoundland
e Labrador
www.newfoundlandlabrador.com
• Turismo de Nova Scotia
www.novascotia.com
• Turismo do Quebec
www.bonjourquebec.com
• Turismo de Ontário
www.ontariotravel.net
• Turismo de Alberta
www.travelalberta.com
• Turismo de British Columbia
www.travel.bc.ca
• Turismo de Yukon
www.travelyukon.com
• Turismo dos Territórios
do Noroeste
www.spectacularnwt.com

nhando a pé, o visitante encontra nas ruas
preservadas, como a Rue du Petit Champlain, que concentra 50 lojas de arte e

Yukon
Territórios do
Noroeste
British
Columbia

restaurantes, diversos estabelecimentos e
pequenos comércios de produtos agrícolas e

Newfoundland e
Labrador

Alberta
Ontário

Quebec
Nova Scotia

de artesanato. Os quarteirões mais antigos estão na chamada Basse-Ville (Cidade Baixa), fora
da muralha, à beira do Rio São Lourenço. Poucos resistem a um passeio pelo calçadão, principalmente nos arredores do antigo porto (Vieux
Port), de onde barcos partem para passeios na
cachoeira de Chute Montmorency.
Em Ottawa (Ontário), outro bem da humanidade
corta a capital canadense. O Rideau Canal, construído em 1832 como recurso militar, tem cerca
de 200 quilômetros e se estende até a baía de
Kingston, no lago Ontário. Além de ser uma obra de
engenharia singular, com 47 comportas e 24 barragens, a passagem é usada por navios turísticos

Em Yukon, a neve
abundante e as
geleiras marcam
as paisagens
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Os patrimônios
da humanidade
do Canadá são
identificados com
este símbolo

que navegam por diversos lagos, rodeados de pe-

fósseis da “Era dos Répteis”, cerca de 75 milhões

quenas cidades. Descer da embarcação para apro-

de anos atrás, quando o clima subtropical favo-

veitar atividades ao ar livre, descobrir os sabores da

receu o surgimento de anfíbios, peixes, répteis,

região e ver exposições é um prazer adicional.

aves e mamíferos primitivos, que tiveram seus

Depois do Rideau Canal, o roteiro dos patri-

restos “impressos” em camadas de sedimen-

mônios canadenses segue em direção ao oeste,

tos. Calgary é a melhor opção de hospedagem

até o Waterton Glacier International Peace Park,

para quem quer conhecer os três parques, sem

em Alberta. Combinada em 1932 com o Glacier

dispensar as atrações da maior cidade de Alber-

National Park, de Montana, nos Estados Unidos,

ta. As distâncias, no entanto, exigem um tempo

a reserva binacional foi delimitada para formar o

maior de viagem, e as acomodações de cidades

“primeiro parque internacional de paz do mundo”,

menores podem ser uma alternativa.

com paisagens montanhosas, formações criadas
pelos glaciares e cerca de 60 espécies de mamífe-

Rocky Mountains – Essa pode ser a escolha

ros e 240 de aves. Para as Primeiras Nações, que

certa também para conhecer os sete parques con-

começaram a habitar a região há mais de 12 mil

tíguos das Rocky Mountains: Jasper, Banff, Koo-

anos, muitos locais têm um significado especial.

tenay, Yoho, Mount Robson, Mount Assiniboine e

Também em Alberta, o Head-Smashed-In

Hamber. Com tantas atividades à escolha, em um

Buffalo Jump é de grande importância cultural

território de mais de 2,3 milhões de hectares, o

e científica. Com a ajuda de fósseis, pesqui-

turista pode traçar um roteiro dentro do roteiro.

sadores puderam entender como os primeiros

A paisagem montanhosa, com geleiras, glaciares

habitantes usavam técnicas de sobrevivência

e picos nevados, é uma constante. Em uma das

e utensílios de caça há cerca de 6 mil anos.

aventuras mais disputadas, guias da Columbia Ice-

O nome do parque faz referência a uma das es-

field Glacier Adventure levam curiosos em veícu-

tratégias de captura de presas. Imitando sons

los especiais para passeios sobre as geleiras. Em

de bezerros, jovens atraíam búfalos para perto

Jasper, o maior dos parques do conjunto, os mais

de penhascos, onde, uma vez reunidos, os reba-

de 1.200 quilômetros de trilhas proporcionam ca-

nhos eram assustados e acabavam perdendo o

minhadas inesquecíveis, inclusive durante a noite.

sentido de direção, caindo nas encostas, que se

Mais ao norte, a abundância de neve, assim

transformaram em sítios arqueológicos.
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como acontece nos Canadian Rocky Mountains

Mais ao centro da província, o Dinosaur Pro-

Parks, marca as paisagens do Wood Buffalo Na-

vincial Park tem acervo com os mais importantes

tional Park (Territórios do Noroeste e Alberta), do

Nahanni National Park (Territórios do Noroeste) e

Localizados em diversas províncias,
os 15 patrimônios canadenses são
"guias" de um roteiro inesquecível

do complexo de reservas de Kluane, Wrangell-St
Elias, Glacier Bay e Tatshenshini-Alsek (Yukon).
Estes bens da Unesco têm áreas cobertas de
gelo, abundante vida selvagem, formações naturais exuberantes e ecossistemas únicos. No
conjunto de reservas de Yukon estão a maior ge-

dos povos das Primeiras Nações, é contada por

leira do planeta fora dos polos e diversos animais

meio de símbolos culturais, como os tradicionais

considerados raros, que podem ser vistos com a

totens, esculturas de madeira feitas para retratar

ajuda de empresas especializadas.

acontecimentos com imagens talhadas. A vila,

Para quem prefere temperaturas mais amenas,

habitada até 1880, foi sendo reocupada pela ve-

a vila de SGang Gwaay llnagaay (Nan Sdins) – na

getação. Nas redondezas, baleias e golfinhos são

ilha de SGang Gwaay (Anthony Island), no arquipé-

vistos com frequência, assim como outros animais

lago de 150 ilhas de Queen Charlotte Islands, tam-

selvagens. Em seu conjunto, os vestígios da comu-

bém conhecido como Haida Gwaii, próximo à cida-

nidade revelam aspectos da história e da geografia

de de Prince Rupert, na British Columbia – oferece

valorizados por sua importância tanto para o turis-

condições ideais. Nela, a evolução dos Haidas, um

mo quanto para a cultura do Canadá.

Ambiental
Arbitragem
Bancário e Financeiro
Comércio Internacional
Concorrencial
Consumidor
Contencioso
Contencioso de Massa
Contratos
Contratos Administrativos
São Paulo

Energia Elétrica
Falências e Recuperações Judiciais
Fusões e Aquisições
Imobiliário
Mercado de Capitais
Mineração
Operações Societárias
Portos
Private Equity
Project Finance
l

Rio de Janeiro

l

Brasília

central@mundie.com.br

l

Porto Alegre

www.mundie.com.br

Propriedade Intelectual
Reestruturação de Dívidas
Regulatório
Seguros
Telecomunicações
Terceirização
Trabalhista e Previdenciário
Transportes
Tributário
Venture Capital
l

Fortaleza

e n t r e v i s ta

Jean Pierre Zanella

Inspiração

musical
Ritmos brasileiros são uma das principais influências
para o compositor e saxofonista canadense Jean Pierre
Zanella, condecorado com a Ordem do Rio Branco por
suas ações de incentivo ao intercâmbio cultural, como
a criação do Festival de Música Brasileira de Montreal

D

esde a sua primeira viagem ao Brasil, em
1987, o saxofonista e compositor canadense Jean Pierre Zanella tem o país como

uma de suas principais fontes de inspiração pessoal e artística. A união com uma brasileira e as
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cionais foram um primeiro contato, cultivado e am-

câmbio intenso com colegas do Brasil, trazendo-

pliado sem reservas ao longo das últimas décadas.

os para tocar no Canadá sempre que possível”,

Essa convivência fez com que Zanella notasse cos-

explica. As relações não pararam de crescer,

tumes que admira e percebesse nos ritmos uma

chamando a atenção do governo brasileiro para

identidade cultural, com a qual se identificou de

a contribuição do artista ao intercâmbio bilateral.

imediato. “A mistura musical é enriquecedora. To-

Em 2004, ele recebeu a Ordem do Rio Branco,

dos cantam, do motorista de ônibus ao vendedor

em reconhecimento ao seu incentivo cultural.

de loja, apesar das dificuldades do dia a dia”, diz.

Com a esposa, a carioca Mima Souza, fun-

Uma experiência de palco inesperada forta-

dou o Festival de Música Brasileira de Montreal

leceu essa identificação. Na visita de 1987, o

(FMBM) e, recentemente, lançou o álbum Infinito.

saxofonista improvisou como tecladista durante

Apesar do desejo de fazer mais, Zanella vê como

uma apresentação ao vivo com artistas brasilei-

desafio a escassez de apoio para iniciativas mu-

ros. A partir de então, Zanella não deixaria de fa-

sicais e culturais. Em entrevista à revista Brasil-

zer parcerias. “Em 1989, para retribuir o gesto,

Canadá, ele explica como os dois países podem

fiz o convite para que viessem tocar no Festival

fortalecer suas relações e os motivos de sua pai-

de Jazz de Montreal, quando comecei um inter-

xão pela cultura brasileira, entre outros temas:

imagens: istockphoto / divulgação

amizades com músicos de diferentes estilos na-

Fátima Guedes, e fazer novos contatos. É quando
sinto o pulso da cultura brasileira. Me empolgam
a melodia e as letras de algumas das canções de
símbolos da MPB, a exemplo de Chico Buarque,
Djavan e Caetano Veloso, e a influência africana
de maneira geral, o que dá muita riqueza aos ritmos regionais. Não há como não se empolgar com
o Brasil. É um remédio para o espírito.
BC – De que forma essas experiências influenciaram a sua carreira de músico?
JPZ – Na minha primeira viagem ao país, em
1987, levei o saxofone na bagagem porque ficamos dois meses no Brasil, tempo em que eu não
podia deixar de tocar, mesmo que para estudar em
casa. O percussionista Zé Maurício, amigo da minha esposa, estava em contato com o compositor
Altair Veloso para a gravação de um show ao vivo.
Eles precisavam de um tecladista, e eu acabei
participando porque toco piano. Em 1989, para
retribuir, fiz o convite para que viessem tocar no

Zanella: recepção
calorosa à música
brasileira no Canadá

Festival de Jazz de Montreal, quando comecei um
intercâmbio intenso com brasileiros, trazendo-os
para se apresentar no Canadá sempre que possível. Naquela época, achava que seria importante trazer artistas menos conhecidos, pois os mais
famosos já tinham um público fiel. Até hoje, há
Brasil-Canadá – Como foi o seu primeiro con-

ritmos que eu gostaria de mostrar para os cana-

tato com a música brasileira? O que o fez con-

denses, como os do Nordeste. O meu interesse

tinuar se interessando por ritmos do Brasil?

pela cultura brasileira só aumenta.

Jean Pierre Zanella – O aprendizado do jazz inclui a música brasileira e alguns de seus maiores

BC – O público canadense demons-

compositores, como Antonio Carlos Jobim e Milton

tra curiosidade pelos ritmos

Nascimento. Eles criaram conexões com grandes

não tão conhecidos como

músicos do estilo, como Stan Getz, Wayne Shorter

o samba e a MPB?

e Herbie Hancock, que, por sua vez, me fizeram

JPZ – A recepção é muito calo-

despertar para a música brasileira com alguns de

rosa, pois os canadenses cos-

seus discos clássicos. Mas foi a partir de 1986,

tumam ser bastante curiosos

quando conheci a minha esposa, que comecei a

por outras tradições. O fes-

mergulhar na música e na cultura do Brasil. Desde

tival de música As noites

então, faço pelo menos uma viagem por ano ao

africanas, por exemplo, é

país, quando aproveito a oportunidade para rever

um sucesso há anos. No

antigos amigos, como os compositores Guinga e

caso do jazz, o interesse
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Jean Pierre Zanella

“A cultura, de modo geral, merece uma
maior atenção por parte dos
governantes do Brasil e do Canadá”

cializarmos algo que já fazíamos há anos, ou seja,
aproximar brasileiros de canadenses. Esse evento,
que teve a participação da Elza Soares na sua primeira edição, é bem recebido pela mídia, mas o
que dificulta a organização de edições anuais é o
alto custo das passagens aéreas, principalmente

é enorme. Há muita vontade de conhecer coisas

se pensarmos que precisamos trazer bandas intei-

novas e, no geral, o público gosta muito das apre-

ras, não apenas os artistas que as representam.

sentações com músicos brasileiros.

Isso poderia ser solucionado com patrocínios, com
um maior apoio público e privado para esse tipo

BC – Suas composições também são in-

de iniciativa de estímulo ao intercâmbio cultural.

fluenciadas por sua relação com o Brasil?

O que queremos é misturar músicos, aproximando

JPZ – Já escrevi samba em três tempos e gosto

ainda mais os dois países pela música.

muito de ¾. As influências vão se misturando porque o jazz é um estilo que se apropria de muitos

BC – Qual tem sido o seu maior aprendizado

ritmos. Além disso, escuto bastante as músicas do

com a cultura brasileira?

Brasil e acabo, mesmo que inconscientemente,

JPZ – Quando conheci o Brasil, cheguei sem mui-

assimilando diferentes estilos. O samba é um de-

tas expectativas em relação à música. No entanto,

les. Por conta disso, gostaria de, até o final do ano,

senti algo muito forte, pelo carinho das pessoas,

gravar um disco com influências do Brasil, voltado

pela beleza do Rio de Janeiro e pelos ritmos que

para o público canadense, com composições mi-

escutei. A mistura musical é enriquecedora. Todos

nhas e de artistas brasileiros convidados.

cantam, do motorista de ônibus ao vendedor de

Infinito: álbum
recém-lançado de
Jean Pierre Zanella

pessoas querem deixar o país, mas a maioria,

sua esposa, o Festival de Música Brasileira

acredito, não faria isso. Além disso, o relaciona-

de Montreal (FMBM)?

mento entre amigos, muito aberto e com uma

JPZ – Desde a primeira viagem ao Brasil, come-

demonstração mais sincera dos sentimentos, é

cei a trazer músicos para tocar no Canadá. Foram

um costume corriqueiro que perdemos no Cana-

anos fazendo isso, e nos perguntamos se não se-

dá. Especificamente na música, a versatilidade

ria o caso de fundar um festival para abrir ainda

brasileira faz com que muitos artistas, apesar da

mais o leque de possibilidades, assim como de

falta de estrutura do ensino específico – o que não

ritmos e estilos que pudessem ser divulgados.

acontece no Canadá –, não deixem de aprender

Com essa ideia, buscamos a ajuda de

a tocar muito bem e com sentimento. Talvez por

instituições públicas e tentamos

isso, muitos músicos consagrados, que poderiam

dar um maior destaque na

se mudar para outros países, acabam privilegiando

mídia, que se interessava

o Brasil em suas carreiras para não perderem as

pelos músicos brasilei-

raízes, o que afetaria sua produção musical.

ros reconhecidos mun-
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dialmente, mas não

BC – Como avalia o intercâmbio cultural

divulgava tanto apre-

mantido entre o Brasil e o Canadá?

sentações isoladas com

JPZ – É enriquecedor. São nações de proporções

artistas do Brasil. O Fes-

continentais, com muitas características e desa-

tival foi uma maneira de ofi-

fios em comum. Vocês vivem em um continente

imagens: divulgação / istockphoto

loja, apesar das dificuldades. É certo que muitas
BC – O que o motivou a fundar, junto com

em que a maioria dos países fala castelhano.

nho de levar meu quarteto para tocar no Brasil,

Quebec, por sua vez, é uma região de pesso-

quando poderemos nos apresentar com o nos-

as que se comunicam em francês, em meio a

so tempero e interpretações mais autênticas,

províncias que têm o inglês como primeiro idio-

mas enfrento a questão econômica. Por este

ma. O Brasil tem a ensinar sobre como lidar com

mesmo motivo, muitos projetos se tornam in-

diferentes classes sociais de uma mesma popu-

viáveis. Temos o apoio da mídia, mas falta um

lação. A criatividade dos brasileiros para superar

maior suporte financeiro. Tirar a necessidade de

as dificuldades é outra lição a ser aprendida por

visto, para citar uma medida, ajudaria bastante

muitos países. As duas nações teriam muito

os dois países, porque isso também gera custos

mais a aproveitar e compartilhar com um maior

e exige tempo. Por outro lado, não sei se o go-

estreitamento dos laços comerciais, políticos,

verno brasileiro está realmente consciente da

culturais e sociais.

importância do poder da música de seu país,
que supera o do café ou da produção de aviões

BC – No campo cultural, de que maneira brasi-

e matérias-primas. É algo que deveria ser mais

leiros e canadenses podem se aproximar mais?

bem-cuidado. A cultura, de modo geral, merece

JPZ – Subvenções públicas e privadas para ini-

uma maior atenção por parte dos governantes

ciativas da área ajudariam muito. Tenho o so-

do Brasil e do Canadá. (LR)
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Rotas para o

crescimento
Routes to growth
30 | Brasil-Canadá

Conexões diretas entre portos do Brasil e do Canadá,
sem escalas nos Estados Unidos ou em nações do
Caribe e da América Central, são menos usadas por
empresas dos dois países, apesar da redução de
tempo e de custos com o transporte de cargas
Direct connections between ports of Brazil and Canada, with no
stops in the United States or in Caribbean or Central-American
countries, are less commonly used by companies of both countries,
notwithstanding the reduction in time and cost of transporting cargo.

R

ecuperados dos piores momentos da crise

Having recovered from the worst moments of the

financeira internacional, Brasil e Canadá

international financial crisis, Brazil and Canada

estreitaram relações comerciais em 2010.

tightened trade relations in 2010. The year allowed a

O ano permitiu uma retomada de negócios, refle-

business revival, reflected in the increase of Brazil-

tida no aumento das exportações (35%) e impor-

ian exports (35%) and imports (69%), with a signifi-

tações (69%) brasileiras, com alta marcante de

cant 51.9% boost in trade during the period, to US$

51,9% da corrente comercial durante o período,

5 billion, in comparison with 2009. Most of the cargo

para US$ 5 bilhões, na comparação com 2009.

shipped, such as metal, coal, paper coils and min-

A maior movimentação de cargas, como metais,

erals – some of the most traded products between

carvão, bobinas de papel e minérios – alguns dos

the two countries – was a direct consequence of this

produtos mais comercializados pelos dois países –

recovery. Logistics was part of companies’ strate-

foi uma consequência direta dessa recuperação. A

gic planning, mainly in relation to transportation

logística integrou o planejamento estratégico das

alternatives. For Brazilian companies, Canadian

empresas, principalmente em relação às alternati-

ports are a gateway to both the local market and

vas de transporte. Para as companhias brasileiras,

to Mexico and the United States. This route, which

os portos canadenses são uma porta de entrada

ought to be a direct one, is travelled with stopovers.

tanto para o mercado local quanto para os do Mé-

From departure in Brazilian territory to arrival in

xico e dos Estados Unidos. A rota, que deveria ser

Canada – and in the opposite direction -, products

direta entre dois pontos, é feita com escalas.

in most cases first pass through ports in Central

Do embarque em território brasileiro à chegada

America or the United States, or in Caribbean coun-

no Canadá – e no sentido inverso –, os produtos

tries. Apart from increasing costs, the course makes

passam primeiro, na maioria das vezes, por portos

delivery times longer. Currently, Vancouver (British

da América Central, Caribe ou dos Estados Unidos.

Columbia), Halifax (Nova Scotia) and Montreal (Que-

Além de elevar custos, o percurso aumenta os pra-

bec) are ports frequently used for entry of Brazilian

imagens: fotolia

zos de entrega. Atualmente, Vancouver
(British Columbia), Halifax (Nova Scotia)
e Montreal (Quebec) são portos muito
usados para a entrada de mercadorias brasileiras, passando primeiro, por
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exemplo, por Nova York. O intercâmbio comercial
bilateral, no entanto, poderia ser favorecido pela
diversificação de rotas, de acordo com especialistas. A começar pela procura de portos canadenses
por investidores, a exemplo do de Saint John (New
Brunswick) – com carga anual superior a 27 milhões de toneladas e a 100 quilômetros de distância da fronteira com os Estados Unidos –, que busca interessados em investir em terminais privados.

products, for instance, initially passing through New
Possibilidades comerciaIs – Algumas das

York. However, bilateral trade exchanges could ben-

vantagens de serviços regulares diretos são a po-

efit from route diversification, according to special-

sição estratégica do chamado Canadá Atlântico

ists. At the outset, this could be so due to the interest

– a distância entre Natal (RN) e Halifax (6.259

of investors in Canadian ports, such as the port of

quilômetros) é menor do que a de Natal e Nova

Saint John (New Brunswick), with an annual cargo

York (6.489 quilômetros) –, a intermodalidade

volume in excess of 27 million tons, located 100 km

das infraestruturas canadenses, conectadas a

from the U.S. border, and interested in attracting

ferrovias, aeroportos e estradas, e o menor tem-

investments in private terminals.

McCalla, da
Universidade de Saint
Mary: vantagens em
rotas diretas entre os
dois países

McCalla, of Saint
Mary’s University:
advantages from
direct routes between
Brazil and Canada

os Estados Unidos. Para Robert McCalla, da Uni-

TRADE POSSIBILITIES – Among the advantages of

versidade de Saint Mary, em Halifax, os armado-

direct regular service are the strategic position of

res poderiam explorar rotas diretas para a região.

what is known as Atlantic Canada – the distance

“As empresas veem o Canadá como um merca-

between Natal (State of Rio Grande do Norte) and

do secundário, e muitos dos produtos transpor-

Halifax (6,259 km) is shorter than between Natal

tados passam por Nova York, Filadélfia ou Nova

and New York (6,489 km) –, the intermodality of

Orleans. A maioria dos serviços, no entanto, é

Canadian infrastructures, interconnected with

oferecida com escalas em países do Caribe e da

railroads, airports and roads, and shorter times

América Central, como o Méxi-

to clear cargo, in comparison with the United States.

co, a Venezuela, a Jamaica e a

For Robert McCalla, of Saint Mary’s University, in

República Dominicana”, decla-

Halifax, shipping companies could exploit direct

ra. Segundo McCalla, as com-

routes to the region.

panhias armadoras incluem

“Companies see Canada as a secondary mar-

mais portos em seus serviços

ket, and many of the transported products pass

para aproveitar ao máximo as

through New York, Philadelphia or New Orleans.

possibilidades comerciais.
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However, most of the service is offered with stops

Em recente apresentação

in Caribbean and Central American countries, such

realizada em São Paulo, du-

as Mexico, Venezuela, Jamaica and the Dominican

rante a 17ª Intermodal South

Republic”, says McCalla. According to him, the ship-

America, McCalla mostrou um

ping companies include more ports in their scope

estudo em que compara os

of services to optimize commercial opportunities.

custos e a duração de diferen-

In a recent presentation at the 17th Intermo-

tes rotas (veja quadro na pág.

dal South America, held in São Paulo, McCalla

34), destacando uma possi-

showed a study that compares costs and travel

imagens: antonio larghi / imagens aéreas / divulgação

po de liberação de cargas, na comparação com

bilidade ainda pouco explorada no setor, que
combina uma ligação direta entre Santos (SP)
e Halifax, seguida de conexões com Toronto e
Nova York. Neste caso, exportadores e importadores brasileiros têm seus custos reduzidos por
descarregarem primeiro no Canadá, enquanto
as embarcações viajam com capacidade elevada, conciliando carregamentos destinados tanto
ao Canadá quanto aos Estados Unidos.
“Para evitar portos de Nova York, Filadélfia ou
Nova Orleans, você precisa de um comércio subs-

duration of different routes (see table on page

tancial entre brasileiros e canadenses. Neste mo-

34), emphasizing a still little used possibility in

mento, porém, não existe um volume ideal de

the industry, which combines a direct connection

mercadorias sendo transportadas. O que sugiro é

between Santos (State of São Paulo) and Halifax,

que a rota direta para Halifax, com os navios con-

followed by connections to Toronto and New York.

tinuando a viagem em direção a Nova York, pode

In this case, Brazilian exporters’ and importers’

ser uma alternativa atraente para os armadores, o

costs are reduced because they first unload in

que daria mais opções ao mercado”, expõe. Para o

Canada, and ships travel highly loaded, conciliat-

especialista, porém, falta percepção das principais

ing shipments to Canada and the United States.

transportadoras marítimas – e maior demanda de

“To avoid ports such as New York, Philadelphia or

seus clientes – para as possibilidades de trajetos

New Orleans, one needs substantial trade volumes

combinados como esse. Reduzir atracamentos di-

between Brazilians and Canadians. Currently, this

minuiria não apenas os prazos de entrega, mas

ideal volume of product to be transported is lack-

também os riscos de atrasos.

ing. What I suggest is a direct route to Halifax, with

Para Arnon Melo, presidente da Mellohawk

ships continuing on to New York, which could be

Logistics, com sede em Toronto (Ontário), o

an interesting alternative for shipping companies,

principal diferencial canadense é a simplicidade

and would provide the market more options”, ex-

dos procedimentos de alfândega. Com experiên

plains McCalla. However, according to this expert,

cia em normas de importação e exportação do

there is a lack of perception by the main maritime

Canadá e do Brasil, o executivo cita algumas

transportation companies – and of higher demand

vantagens para as empresas que evitam portos

by their clients – as to the possibilities of combined

dos Estados Unidos. “As inspeções são muito

routes such as this one. To reduce dockings would

criteriosas, e chegam até, em alguns casos,

decrease not only delivery periods, but also the risk

a danificar as cargas. Uma vez liberadas, elas

of delays in delivering.

Porto de Santos
(à esq.): uma das
principais conexões
com o Canadá

Port of Santos (left):
one of the main
connections with Canada
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Melo, da Mellohawk
Logistics: tributação
simplificada no Canadá

Melo, of Mellohawk
Logistics: simple
taxation in Canada
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precisam ser transportadas em trem ou

For Arnon Melo, president of Mellohawk Logis-

caminhão até o Canadá. Mais da metade

tics, headquartered in Toronto (Ontario), the major

dos contêineres é mandada para averi-

Canadian differential is the simplicity of customs

guação, o que pode levar de uma a duas

procedures. Experienced in import and export reg-

semanas. Com isso, o tempo de trânsito

ulations of both Canada and Brazil, the executive

acaba sendo o mesmo ou maior do que

mentions some of the advantages for companies

quando a carga é mandada diretamente

bypassing ports of the United States. “Inspections

para o Canadá”, considera.

in the U.S. are very meticulous, and in some cases

Melo conta que o custo de frete do Bra-

cargo is actually damaged. Once cargo is cleared

sil para cidades canadenses via Estados

it must be transported by train or truck to Canada.

Unidos é menor, o que explica, em parte,

More than half the containers are checked out, which

a preferência por esse caminho. Ele acres-

can take up to one or two weeks. Thus, transit time

centa, no entanto, que o custo de inspe-

is the same or even longer than when cargo is sent

ção nos Estados Unidos pode ultrapassar

directly to Canada”, observes Melo.

US$ 1 mil por contêiner, que devem ser

Melo explains that the cost of freight from Brazil

pagos de imediato. “Além de uma maior

to Canadian cities via the United States is lower,

agilidade, o Canadá permite que as re-

which in part explains the preference for this route.

messas sejam liberadas eletronicamente a partir

He emphasizes, though, that the cost of inspection

do momento em que chegam ao país, mesmo

in the United States can exceed US$ 1,000 per con-

que precisem ser levadas a um destino final. No

tainer, which are immediately payable. “Apart from

caso de Halifax e Toronto, o transporte terrestre

more agility, Canada allows shipments to be cleared

pode levar até dois dias, mas, chegando a To-

electronically the moment they arrive in the country,

ronto, o contêiner já está liberado”, conta. Neste

even if they must be forwarded to a final destina-

Terceira via / Third way
Com custos menores e duração mais curta, rotas marítimas
diretas entre Brasil e Canadá oferecem maior eficiência para
importadores e exportadores, embora não sejam as opções
mais usadas, segundo Robert McCalla, da Universidade de
Saint Mary. Para ele, rotas que incluem os Estados Unidos
como último destino podem ser uma alternativa adicional,
como mostram dados comparativos:

With lower costs and shorter routes, direct maritime routes
between Brazil and Canada offer importers and exporters
more efficiency, albeit they are not the most frequently
used options, according to Robert McCalla, of Saint Mary’s
University. For him, routes that include the United States
as the final destination can be an additional alternative, as
comparative data shows:

Santos – Nova York – Toronto
Santos – New York – Toronto

4.930
4,930

US$ 1.705
US$ 1,705

25
25

Santos – Kingston – Halifax – Toronto
Santos – Kingston – Halifax – Toronto

6.030
6,030

US$ 2.022
US$ 2,022

33
33

Santos – Halifax – Toronto
Santos – Halifax – Toronto

4.800
4,800

US$ 1.466
US$ 1,466

20
20

Santos – Halifax – Toronto – Nova York
Santos – Halifax – Toronto – New York

5.393
5,393

US$ 1.504
US$ 1,504

20
20

fonte: Atlantic Provinces Opportunity Agency / Halifax Port Authority / source: Atlantic Provinces Opportunity Agency / Halifax Port Authority
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Distância (milhas náuticas) Custo por TEU (contêiner de 20 pés) Dias até Toronto
Distance (nautical miles)
Cost per TEU (20-foot container)
Days to Toronto

lo g í s t i ca

lo g i s t i c s

Porto de Vancouver:
conexões entre
ferrovias e rodovias

Port of Vancouver:
connections between
roads and railroads

Maria, da Eliane
Revestimentos
Cerâmicos: exportação
como aprendizado

Maria da Silva, of
Eliane Revestimentos
Cerâmicos: exporting
as a learning
experience

tion. In the case of Halifax and Toronto, transpor-

importações e exportações, diz o executivo, facili-

tation on land can take up to two days, but, upon

ta a conclusão do processo.

arriving in Toronto, the container will already have

Com um centro de distribuição em Mississauga

been cleared”, says Melo. In this process, the more

(Ontário), a Eliane Revestimentos Cerâmicos, que

simple tax system for imports and exports, states

distribui para mais de 200 pontos de venda no

the executive, facilitates concluding the process.

Canadá, embarca suas cargas no porto de Itajaí

With a distribution Center in Mississauga (Ontario),

(SC), com destino a Halifax, de onde são trans-

Eliane Revestimentos Cerâmicos, which distributes

portadas em trem para Montreal e Toronto, sendo

to more than 200 points of sale in Canada, ships its

levadas em caminhões para seu desti-

cargo in the port of Itajaí (State of Santa Catarina), with

no final. “Esse projeto foi desenvolvido

Halifax as the destination, from where it is transported

por cerca de um ano. A adaptação à

by train to Montreal and Toronto, and then on by truck

logística foi um dos maiores desafios, e

to final destinations. “This project took about a year

tivemos que aprender com alguns erros

to be developed. Adapting the logistics was one of the

iniciais. Mas, ao contrário do Brasil, a

greatest challenges, and we had to learn from some

conexão com ferrovias, por exemplo,

initial mistakes. However, unlike Brazil, the railroad

ajuda nossas operações no mercado

connection, for example, helps our operations in the

canadense”, compara Maria das Dores

Canadian market”, states Maria das Dores Mendes da

Mendes da Silva. Para ela, aumentar o

Silva, making a comparison. For her, to improve ac-

acesso traria resultados para o inter-

cess would bring results for bilateral trade exchanges.

câmbio comercial bilateral. “Não temos

“We do not have many direct options for the country.

muitas opções diretas para o país. Uma

To diversify routes is the ideal scenario, but we lack

diversificação de rotas é o ideal, mas

means to pressure the shipping companies to offer

não temos como exercer pressão para

more options”, concludes da Silva. (LR)

que os armadores ofereçam mais opções”, conclui. (LR)

36 | Brasil-Canadá

Translation to English: BeKom Comunicação Internacional

imagens: antonio larghi / divulgação

processo, o sistema tributário simplificado para
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Momento
oportuno
Right moment

Dez anos do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr) e realização, pela
primeira vez no Brasil, da conferência internacional da Dispute Resolution
Board Foundation (DRBF) revelam a expansão do método no país
Ten years of CBAr – Comitê Brasileiro de Arbitragem (Brazilian Arbitration Committee) and
the realization, for the first time in Brazil, of the international conference of the Dispute
Resolution Board Foundation (DRBF) show how the method has expanded in the country
Leandro Rodriguez

A r b i t ra g e m
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Solução alternativa
Alternative solution

Representante da Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) destaca
a importância da realização da conferência anual da entidade pela
primeira vez no país e explica as vantagens dos dispute boards, usados
para a resolução de conflitos em contratos de longa duração
Representative of the Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) highlights importance
of the entity staging its annual conference for the first time in the country and explains the
advantages of dispute boards, used in conflict solutions of long-term contracts

P

ela primeira vez, a Dispute Resolution

For the first time, the Dispute Resolution Board Foun-

Board Foundation (DRBF), entidade com

dation (DRBF), an entity headquartered in the United

sede nos Estados Unidos, realiza sua con-

States, stages its annual international conference in

ferência anual internacional no Brasil, entre 14

Brazil, on May 14 and 15, at Hotel Renaissance in

e 15 de maio, no Hotel Renaissance, na capital

São Paulo. This event, which is co-sponsored by the

paulista. O evento, que tem o Centro de Arbitra-

Arbitration and Mediation Center of the Brazil-Canada

gem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-

Chamber of Commerce (CAM-CCBC), and its presi-

Canadá (CAM-CCBC) entre os patrocinadores, e

dent, Frederico José Straube, one of the speakers,

seu presidente, Frederico José Straube, como um

brings together some of the most renowned experts

dos palestrantes, reúne alguns dos mais reconhe-

in the matter dispute board, an instrument to solve

cidos especialistas em dispute board, instrumento

controversies, used in contracts characterized by a

de solução de controvérsias utilizado em contratos

long-term relationship of the parties, as in the case of

que exigem uma longa convivência entre as par-

infrastructure works and concessions. In an interview

tes, como obras de infraestrutura e concessões.

with Revista Brasil-Canadá, lawyer Gilberto José Vaz,

Em entrevista à revista Brasil-Canadá, o advo-

representative of the DRBF in Brazil and chairman

gado Gilberto José Vaz, representante da DRBF no

of the international conference, explains concepts of

Brasil e chair da conferência internacional, explica

the method and the event’s importance:

conceitos do método e a importância do evento:

Brasil-Canadá – How do you assess staging the event
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Brasil-Canadá – Como avalia a realização do

in the country?

evento no país?

Gilberto José Vaz – As the representative of the DRBF

Gilberto José Vaz – Como representante da DRBF

in Brazil, and in light of the realization of the World

no Brasil, e tendo em vista a realização da Copa

Soccer Cup in 2014 and the Olympic Games in 2016,

do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, o

which surely will result in a number of contracts for

que deverá gerar diversos contratos de obras de

infrastructure works and concessions, I suggested to

infraestrutura e concessões, sugeri aos diretores

the entity’s directors to hold the annual conference in

da entidade que a conferência anual fosse realiza-

Brazil, where the dispute board is starting

da no Brasil, onde o dispute board começa a ser

to be more frequently used as an alterna-

usado com mais frequência como alternativa para

tive for conflict solutions. Apart from the

a solução de conflitos. Além de ter a participação

participation of some of the most renowned

de alguns dos maiores especialistas da área, a

specialists in the field, the annual confer-

conferência anual dá maior visibilidade ao país no

ence will provide Brazil more visibility in

cenário internacional.

the international scenario.

BC – Poderia citar as vantagens desse re-

BC – What are the advantages of this re-

curso para os contratos de longa duração?

source for long-term contracts?

GJV – O dispute board dá maior agilidade à so-

GJV – The dispute board brings about

lução de conflitos, uma vez que consiste basica-

faster conflict solutions, since it basically

mente em uma junta de profissionais, formada ao

consists of a panel of professionals, set

início do contrato, que conhecem e estão familia-

up when a contract begins, who are knowledgeable

rizados com os temas contratuais e sua execução.

and familiar with contractual matters and who know

Eles podem ser consultados quando há uma dis-

how to execute them. They can be consulted when a

puta ou antes, justamente para que os conflitos

dispute arises, or before, for exactly that reason: to

possam ser evitados. Além disso, há uma redução

avoid conflict. Furthermore, there is a reduction in

de tempo até que uma resolução seja tomada,

the time it takes to bring about a solution, because, in

pois, nesse tipo de contrato, as obras não podem

this kind of project, the works cannot stop while the

ficar paradas enquanto a Justiça não toma uma

Courts decide on a matter. Direct and indirect cost

decisão. Outra vantagem é a economia direta e

savings are another advantage, because significant

indireta de gastos, uma vez que um atraso con-

delays of large long duration projects can result in

siderável em projetos de grande porte e de longa

losses for the parties.

Vaz, da DRBF no Brasil:
perspectiva de expansão
dos dispute boards no país

Vaz, of the DRBF in Brazil:
development perspective
for dispute boards in the
country

duração pode gerar prejuízos para as partes.

imagens: istockphoto / divulgação

BC – What is the growth outlook of dispute boards
BC – Quais são as perspectivas de crescimento

in the country?

dos dispute boards no país?

GJV – With the country’s economic development, in

GJV – Com o desenvolvimento econômico, além

addition to the 2014 Soccer Cup and the 2016 Olym-

da realização da Copa do Mundo de 2014 e das

pics, the outlook is that more companies will use a

Olimpíadas de 2016, a perspectiva é de que mais

dispute board as an alternative to settle conflict. Since

empresas usem o dispute board como alternati-

it is a panel of professionals selected by the parties

va para a solução de conflitos. Por ser uma junta

and set up at the beginning of a contract, in which

de profissionais escolhidos pelas partes, formada

such professionals give their opinions and manifest

desde o início do contrato, que, antes que surjam

conclusions or not, pursuant to a previously defined

os conflitos, emitem opiniões e pareceres conclu-

criterion, this resource allows for more agility and

sivos ou não, de acordo com um entendimento

informality in comparison with arbitration and media-

prévio, o recurso dá maior agilidade e informalida-

tion, while, however, not excluding these procedures

de à solução de controvérsias em relação à arbitra-

as an option. For these reasons, dispute boards will

gem e mediação, sem excluí-la como opção. Por

most likely be increasingly used by companies and

esses motivos, os dispute boards deverão ser cada

entities in long-term projects. (LR)

vez mais usados por empresas e órgãos envolvidos
em projetos de longa duração. (LR)

Translation to English: BeKom Comunicação Internacional
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Uma década de conquistas
A decade of accomplishments

Iniciativa pioneira de jovens especialistas, o Comitê Brasileiro de Arbitragem
(CBAr) completa dez anos de atividades de divulgação e promoção
do método e se consolida como uma referência no país e no exterior

E

m 2001, menos de cinco anos após a

In 2001, less than five years after enactment of the

promulgação da Lei Marco Maciel – Lei

Marco Maciel Law – Law nr. 9307/96, 29 youths spe-

nº 9307/96, 29 jovens especialistas em

cialized in arbitration decided to make an ambitious

arbitragem decidiram concretizar uma ideia am-

idea become reality: by creating a reference space for

biciosa: criar um espaço de referência para a di-

publicizing and promoting the method. From this objec-

vulgação e promoção do método. Desse objetivo,

tive resulted CBAr - Comitê Brasileiro de Arbitragem

surgiu o Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr).

(Brazilian Arbitration Committee). “Our reference was

“Tínhamos como modelo o Comitê Francês de

the French Arbitration Committee, and we did not imag-

Arbitragem (CFA), e não esperávamos que a ar-

ine that arbitration and the CBAr would grow in the

bitragem e o CBAr pudessem crescer tanto no

country as much as they did. It is a dream that became

país. É um sonho que deu certo”, avalia Adriana

reality”, comments Adriana Braghetta, partner of the

Braghetta, sócia do escritório L.O. Baptista Advo-

L.O. Baptista Advogados Associados law firm and the

gados Associados e atual presidente da entidade.

entity’s current president.

Para ela, as conquistas superaram as expectati-

For her, the accomplishments exceeded expecta-

vas, fato marcante também para Eduardo Damião

tions, also a distinguishing fact for Eduardo Damião

Gonçalves, do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey

Gonçalves, of the Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr.

Jr. e Quiroga Advogados, que participou do grupo

e Quiroga Advogados law firm, who was one of the

de fundadores junto com Adriana. “Não podíamos

group of founders, along with Braghetta. “We could not

imaginar que o Comitê ocuparia a posição atual

imagine that the Committee would occupy its current

na arbitragem brasileira”, lembra. Nos últimos dez

position in Brazilian arbitration”, recalls Gonçalves.

anos, entre outras ações, foram criados um con-

In the last ten years, among other initiatives, one cre-

gresso anual, a Revista Brasileira de Arbitragem e

ated an annual congress, the Revista Brasileira de

uma cartilha sobre a prática, em parceria com o

Arbitragem magazine and a booklet on the practice

Ministério Público e o Conselho Nacional das Insti-

of arbitration, in partnership with the Public Attorney’s

tuições de Mediação e Arbitragem (Conima).

Office and CONIMA – National Council of Mediation and

Mais recentemente, o CBAr organizou o con-
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gresso ICCA Rio 2010, fez a Pesquisa FGV-CBAr,

More recently, CBAr organized the ICCA Rio 2010

em parceria com a Escola de Direito de São

congress, conducted the FGV-CBAr survey, in partner-

imagens: fotolia / Antonio Larghi

A pioneer initiative of specialist youths, CBAr – Brazilian Arbitration Committee
ends a ten-year period of activities publicizing and promoting the method,
consolidating itself as a reference in the country and abroad.

Paulo da Fundação Getulio Vargas, que investi-

ship with the São Paulo School of Law of the Getúlio

gou as decisões judiciais envolvendo arbitragem,

Vargas Foundation, that analyzed court decisions in-

e foi convidado pelo presidente do Supremo Tri-

volving arbitration, and was invited by the president of

bunal Federal (STF), Cezar Peluso, para organi-

the Federal Supreme Court, Cezar Peluso, to in May of

zar em maio de 2011 um evento dedicado a

this year organize an event aimed at magistrates. “This

magistrados. “Esse é um fato importante, pois

is an important fact, because it allows for institutional

permite o diálogo institucional com o Poder Ju-

dialogue with the Judiciary”, emphasizes Braghetta.

diciário”, destaca Adriana.

With its development, the Committee has been able

Com a evolução no Brasil, o Comitê tem conse-

to project the national community abroad, because of

guido projetar a comunidade nacional no exterior,

the participation of foreign arbitrators in various activi-

tanto pela participação de arbitralistas estrangei-

ties in Brazil, and due to recognition that the ICCA event

ros em diversas atividades, quanto pelo reconhe-

was a success. By the same token, it has attracted the

cimento do êxito do ICCA. Do mesmo modo, tem

attention of young upcoming arbitrators. “It is CBAr’s

atraído a atenção de jovens arbitralistas. “É o

day-to-day work that contributes the most to spreading

trabalho diário do CBAr que mais contribui para a

the method”, states Eduardo Damião.

expansão do método”, aponta Eduardo Damião.

The approximation with other arbitration chambers,

A aproximação com câmaras de arbitragem,

such as the Arbitration and Mediation Center of the

a exemplo do Centro de Arbitragem e Mediação

Brazil-Canada Chamber of Commerce (CAM-CCBC),

da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-

is another demonstration of recognition. “CAM-CCBC

CCBC), é outra demonstração de reconhecimento.

is a partner of many years. It was the first institution

“O CAM-CCBC é um parceiro de muitos anos. Foi a

that three years ago afforded us the institutional and

primeira instituição que nos garantiu, há três anos,

economic support we needed to organize the ICCA”,

o apoio institucional e econômico que precisáva-

says Braghetta.

mos para organizar o ICCA”, diz Adriana.

With the next decade in mind, the specialist com-

Com a próxima década em mente, a especia-

ments on some perspectives and challenges of the

lista comenta algumas perspectivas e desafios

future. “The new arbitrator generations are brilliant.

do futuro. “As novas gerações de arbitralistas são

Several of the more than 600 foreigners that at-

brilhantes. Diversos dos mais de 600 estrangeiros

tended the ICCA were impressed by the quality of

que vieram ao ICCA ficaram impressionados com

our youths. Another example is the prominent par-

a qualidade dos nossos jovens. Outro exemplo dis-

ticipation of several Brazilian colleges in the Vis-

so é a participação destacada de diversas facul-

Moot in Vienna (Austria). I believe the challenges

dades brasileiras no Vis-Moot de Viena (Áustria).

will be overcome by upholding the dialogue with

Creio que os desafios passam pela manutenção

the Judiciary and publicizing arbitration in States

do diálogo com o Judiciário e pela difusão da ar-

in which it has not yet developed, and also with the

bitragem em Estados onde ela ainda não se de-

important role played by CBAr in giving technical

senvolveu, além de um papel importante do CBAr

opinions in projects submitted to the Legislative,

para dar opiniões técnicas em projetos enviados

as in the case of the new Code of Civil Process. We

ao Poder Legislativo, como no caso do novo Có-

also intend to set up a reference library, continue

digo de Processo Civil (CPC). Também queremos

the annual congresses and increase participation

ter uma biblioteca de referência, continuar com os

of young talents, apart from other projects. In other

congressos anuais e aumentar a participação dos

words, a lot of work”, concludes Braghetta.

Adriana, do escritório
L.O. Baptista: aumentar
a participação de jovens

Braghetta, partner
in the L.O. Baptista
law firm: increase the
participation of youths

jovens talentos, entre outros projetos. Ou seja, temos muito trabalho”, conclui.

Translation to English: BeKom Comunicação Internacional
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Jovens talentos / Young talents
A 18ª Willem C. Vis International Commercial Arbitration

The 18ª Willem C. Vis International Commercial Arbitration

Moot, em Viena (Áustria), considerada a mais importante

Moot, in Vienna (Austria), considered the most important

competição de arbitragem na categoria comercial voltada para

arbitration competition in the commercial category aimed

estudantes de Direito de todo o mundo, foi marcada pela

at law students from around the world, stood out for the

premiação a equipes de brasileiros, refletindo a boa preparação

award afforded Brazilian teams, reflecting participants’ good

dos participantes. Formado por oito integrantes, o grupo da

preparation. Comprised of eight members, the group of the

Universidade de São Paulo (USP) recebeu uma honorable

University of São Paulo (USP) received an honorable mention

mention para o seu Memorandum for Respondent, do prêmio

for its Memorandum for Respondent, of the Werner Melis

Werner Melis, concedido a uma peça escrita. O mesmo

award, granted for written pieces. The same award was

reconhecimento foi dado à Universidade do Estado do Rio de

afforded the University of the State of Rio de Janeiro (UERJ).

Janeiro (Uerj). Na categoria Melhor Orador Individual, do prêmio

In the category Best Individual Speaker, of the Martin Domke

Martin Domke, Tainá M. de Araújo, do Centro Universitário

award, Tainá M. de Araújo, of the Centro Universitário Curitiba

Curitiba (Unicuritiba), esteve entre os que receberam uma

(UNICURITIBA), was among those who received an honorable

menção honrosa por sua participação na competição. Por

mention for taking part in the competition. In turn, Pontifícia

sua vez, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) disputed

(PUC-Rio) disputou a final do prêmio Frédéric Eisemann para

the final round of the Frédéric Eisemann award for speaker

times de oradores. O CAM-CCBC patrocinou não apenas a

teams. CAM-CCBC not only sponsored the competition – in

competição – em parceria com outras entidades –, como

partnership with other entities –, but also the participation of

também a participação dos estudantes da USP e da Pontifícia

students of USP and Pontifícia Universidade Católica de São

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) no evento.

Paulo (PUC-SP) in the event.

Em assembleia geral da Câmara de Comercio Brasil-

In a general meeting of the Brazil-Canada Chamber of

Canadá (CCBC), realizada no último dia 28 de abril,

Commerce (CCBC), held in São Paulo on April 28, the

em São Paulo, o presidente do CAM-CCBC, Frederico

president of CAM-CCBC, Frederico Straube, was reelected

Straube, foi reeleito para o biênio 2011-2013. No

for the biennium 2011-2013. In the job since 2008,

cargo desde 2008, Straube representou a entidade em

Straube represented the entity in several initiatives related

diversas ações de internacionalização e de divulgação

to internationalization and in connection with publicizing and

e fortalecimento da arbitragem no Brasil. Entre elas,

strengthening the image of arbitration in Brazil. Among these

as parcerias com entidades de outros países – a

initiatives are partnerships with other countries – Arbitration

Câmara de Arbitragem da Associação Comercial de

Center of the Portuguese Chamber of Commerce and Industry

Lisboa (Portugal), a Câmara de Arbitragem e Mediação

/ Trade Association of Lisbon (Portugal), Arbitration and

da Câmara de Comércio de Santiago (Chile), a Câmara

Mediation Center of the Chamber of Commerce of Santiago

Arbitragem da Câmara de Comércio de Milão (Itália)

(Chile), Arbitration Center of the Chamber of Commerce

e a Câmara de Comércio e União de Empresas de

of Milan (Italy), the Chamber of Commerce and Brussels

Bruxelas (Bélgica) –, além do apoio institucional e

Enterprises, Commerce and Industry (Belgium) –, as well

financeiro ao congresso ICCA Rio 2010 e a inauguração

as institutional and financial support for the ICCA Rio 2010

das novas instalações da entidade, em fevereiro de

congress and the inauguration of the entity’s new installations,

2010, com a montagem de duas modernas salas

in February 2010, with the setting up of two modern private

privativas e de audiência (hearing centers).

rooms and hearing centers.
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Arbitragem em exposição / Arbitration on display
Durante visita a Bruxelas (Bélgica), coordenada pelo presidente

During a visit to Brussels (Belgium), coordinated by the

do CAM-CCBC, Frederico Straube, e pelo secretário-geral

president of CAM-CCBC, Frederico Straube, and the entity’s

da entidade, Antônio Luiz Sampaio Carvalho, os advogados

secretary-general, Antônio Luiz Sampaio Carvalho, the

especializados em arbitragem Marina Mendes Costa, Luiz C.

lawyers specialized in arbitration, Marina Mendes Costa,

Aboim, Rachel Benevenuto, Clávio Valença Filho e Marcello

Luiz C. Aboim, Rachel Benevenuto, Clávio Valença Filho and

Vieira Machado Rodante participaram, em março passado, de

Marcello Vieira Machado Rodante, in March of last year,

reuniões com especialistas do país e empresários interessados

participated in meetings with specialists of that country

no mercado brasileiro. Nos encontros, coordenados na capital

and business persons interested in the Brazilian market. In

belga por Guy Horsmans e pela Câmara de Comércio e União

these meetings in the capital city of Belgium, coordinated by

de Empresas de Bruxelas (Beci), os participantes europeus

Guy Horsmans and BECI – Brussels Enterprises, Commerce

tiveram a oportunidade de se informar, entre outros temas,

and Industry, the European participants had the opportunity

sobre o reconhecimento do método no Brasil, inclusive junto

to be informed, among other subject matters, about

ao Poder Judiciário, como estímulo para a realização de

recognition of the method in Brazil, also by the Judiciary,

negócios. “Ao investir em outro país, o empresariado estrangeiro

as a means to foster business. “When investing abroad,

se preocupa com as alternativas de solução de controvérsias.

foreign entrepreneurs are concerned about alternatives for

Damos uma contribuição adicional para os negócios que

solving controversies. We made an additional contribution to

possam ser realizados ao demonstrar que a arbitragem é um

business that may be concluded, by showing that arbitration

instituto respeitado no Brasil”, destaca Straube. Nessa mesma

is a respected institute in Brazil”, emphasizes Straube. Along

linha, São Paulo foi mostrada como uma cidade de referência

this same line, São Paulo was shown as a reference city and

e o CAM-CCBC como uma entidade indicada para arbitragens

CAM-CCBC as a suitable entity for international arbitrations.

internacionais. As reuniões foram seguidas de uma visita à

Following the meetings, visits took place to the Anheuser-

sede da Anheuser-Busch InBev, quando Olivier Lambrecht,

Busch InBev headquarters, where Olivier Lambrecht, VP

VP People Organisation - Western Europe, e Piotr Kulka, da

People Organization - Western Europe, and Piotr Kulka, of

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos

APEX (Brazilian Trade and Investment Promotion Agency),

(Apex-Brasil), fizeram apresentações sobre oportunidades de

made presentations on investment opportunities in the

investimentos na economia brasileira.

country’s economy.
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Acreditação
em rede
Network accreditation

Em crescimento no Brasil, o modelo canadense traz novos
desafios para hospitais certificados e oferece a prefeitos,
governadores e ao governo federal a possibilidade de incluir
padrões internacionais de qualidade em hospitais públicos

R
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eflexo de uma maior aproximação entre

As reflex of the greater proximity between Brazil

o Brasil e o Canadá na área da saúde,

and Canada in the health area, several international

diversos especialistas internacionais, ges-

specialists, hospital managers, doctors and other

tores de hospitais, médicos e outros profissionais

professionals met in São Paulo to exchange experi-

se reuniram em São Paulo para trocar experiên-

ence and debate several aspects related to adopting

cias e debater diversos aspectos relacionados à

and maintaining healthcare quality standards. Among

adoção e à manutenção de padrões de qualidade

the themes discussed at the 4th International Health

assistencial. Entre os temas discutidos durante o

Quality Forum, organized by IQG - Instituto Qualisa de

4º Fórum Internacional de Qualidade em Saúde,

Gestão (Qualisa Management Institute) with support by

organizado pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG)

the Brazil-Canada Chamber of Commerce (CCBC), on

com apoio institucional da Câmara de Comércio

March 31 and April 1, Canadian accreditation was one

Brasil-Canadá (CCBC), nos dias 31 de março e

of the main highlights. Under constant development

1º de abril, a acreditação canadense foi um dos

in the country, the model has been incorporated by a

principais destaques. Em constante desenvolvi-

growing number of institutions, committed to adopting

mento no país, o modelo tem sido assimilado por

international references in medical services, which,

um número crescente de instituições, compro-

in turn, reinforces bilateral exchange in the industry.

metidas em adotar referências internacionais de

One of the invited speakers, Sébastien Audette, direc-

atendimento médico, o que, por sua vez, reforça

tor general of Accreditation Canada International, the

o intercâmbio bilateral no setor.

entity responsible for the system created in Canada,

Um dos palestrantes convidados, Sébastien

showed optimism with respect to what, apart from grow-

Audette, diretor geral da Accreditation Canada In-

ing interest in the process in the country, may be con-

imagens: divulgação / istockphoto

Expanding in Brazil, the Canadian model brings new challenges to certified hospitals
and offers mayors, governors and the federal government the possibility of including
international quality standards in public hospitals

ternational, entidade responsável pelo sistema criado no Canadá, demonstrou otimismo em relação
ao que, além de um interesse crescente pelo

sidered a step ahead in management
focused on excellence. "In some regions and
states, conditions prevail to, in the future, be able to

processo no país, pode ser considerado um passo

plan complete health systems, and not just hospitals.

adiante na gestão voltada para a excelência. "Em

We are here to help municipal, state and the federal

algumas regiões e Estados, há condições para que,

governments so as to use accreditation as a component

no futuro, seja feito um planejamento de sistemas

of public health in Brazil", states Audette. According to

completos de saúde, e não apenas de hospitais.

the executive, the experience in specialized healthcare

Estamos aqui para ajudar os governos municipais,

areas, such as care for First Nations’ citizens, military

estaduais e federal para que usem a acreditação

personnel and detainees in Canadian prisons, allows

como parte da gestão pública no Brasil", afirma.

Accreditation Canada to work together with authorities,

Segundo o executivo, a experiência com segmen-

so that public hospitals too can achieve international

tos especializados de atendimento, como a assis-

quality standards.

tência a cidadãos das Primeiras Nações, a equipes

"The difference, in this case, is that the objective is to

militares e a detentos de penitenciárias canaden-

assure true access to patients of different origins. Our

ses, permite que a Accreditation Canada trabalhe

attempt consists in providing support in the manner

com autoridades para que os hospitais públicos

most possibly compatible with reality in each region. In

também atinjam níveis mundiais de qualidade.

Audette’s evaluation, there certainly is a positive scenario

"A diferença, nesse caso, é que o objetivo é ga-

for the prospect of this type of accreditation developing

rantir um verdadeiro acesso a pacientes de diferen-

in the country". For Audette, to achieve dynamic and

tes origens. Nossa tentativa é dar suporte da forma

continuously active management of best practices is a

mais compatível possível com a realidade de cada

hospital’s main challenge, which, once it is understood

região. Há, com certeza, um cenário positivo para a

as such, requires a hospital to meet its referential levels.

evolução desse tipo de acreditação no país", avalia.

One of the reasons for this is the fact that in the Canadian

Para Audette, ter uma gestão dinâmica e continua

methodology, unlike other accreditation standards, the

mente ativa em relação às melhores práticas é o

patient is the main focus of the results to be attained.

principal desafio para o hospital que, uma vez reco-

"Everything is planned so that the patient always

nhecido, se comprometa a manter seus níveis de

comes first. Technology, in this sense, is developed to first

referência. Um dos motivos para isso é o fato de

benefit people”, explains Márcio Francesquine, of the
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Uso de equipamentos
de ponta e trabalho em
equipe são dois dos
principais diferenciais
de hospitais acreditados

Use of state-of-theart equipment and
teamwork are the two
main differentials of
accredited hospitals

a metodologia canadense, ao contrário de outros
padrões de acreditação, ter o paciente como principal foco dos resultados a serem alcançados.
"Tudo é pensado para que o paciente esteja
sempre em primeiro plano. A tecnologia, nesse
sentido, é desenvolvida para beneficiar as pessoas
primeiramente", explica Márcio Francesquine, do

Canadian Consulate General in São Paulo. On a recent

Consulado Geral do Canadá em São Paulo. Em re-

trip to Canada, Francesquine accompanied Francisco

cente viagem ao país, Francesquine acompanhou

Balestrin, president of CCBC’s Health Committee, and

Francisco Balestrin, presidente da Comissão de

Marcos Bosi Ferraz, the group’s vice-president, on vis-

Saúde da CCBC, e Marcos Bosi Ferraz, vice-presi-

its organized for the purpose of showing the Canadian

dente do grupo, durante visitas organizadas com o

model to the two executives. This concern about people

objetivo de mostrar o modelo canadense aos dois

is one of the main requirements demanded of institutions

executivos. Essa preocupação com as pessoas é

preparing to obtain accreditation. In many cases, more

uma das principais exigências feitas a instituições

than to adopt administrative measures, it is necessary

que se preparam para obter a acreditação. Em

to involve and encourage teams in a joint effort towards

muitos casos, mais do que adotar medidas ad-

continuous development of healthcare quality.

ministrativas, é necessário envolver e estimular
equipes em um esforço conjunto para a evolução

Generalist management – In order to become ac-

continuada da qualidade assistencial.

credited, Hospital Santa Paula, of São Paulo, needed

gestão generalista – Para ser reconhecido,

generalist management practice, which is dependent

o Hospital Santa Paula, de São Paulo, precisou

on the participation of all sectors. "We already had a

entender e assimilar conceitos de uma gestão

basis, with the processes of ONA - Organização Nacional
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generalista, dependente da participação de todos

de Acreditação (National Accreditation Organization).

os setores. "Já tínhamos uma base com os pro-

However, the cooperation with Canada showed us that

cessos da Organização Nacional de Acreditação

we needed to strengthen that conduct, and that isolated

(ONA). A colaboração canadense, no entanto, nos

initiatives would not suffice”, explains Rafael Munerato,

mostrou que precisávamos fortalecer essa condu-

the entity’s technical director. This cardiologist says that

ta, que a ação isolada de setores não seria sufi-

strengthening internal communication channels was

ciente", expõe Rafael Munerato, diretor técnico da

one of the main challenges during months of prepara-

imagens: divulgação / istockphoto

to understand and assimilate concepts inherent to a

entidade. O médico cardiologista conta que o reforço dos canais internos de comunicação foi um
dos principais desafios durante os meses de preparação. Somente com a criação de times, além
da integração de profissionais que antes não participavam das decisões, foi possível estabelecer

Um dos resultados da certificação é o
surgimento de novos líderes nos hospitais
One of the results of certification is the
appearance of new leaders in hospitals

uma cultura multidisciplinar, em que funcionários
de diferentes formações trabalham em conjunto

tion. Only by setting up teams and integrating profession-

para alcançar metas compartilhadas.

als who previously did not take part in decision-making,

"Os indicadores que estamos seguindo estão

was it possible to establish a multi-discipline culture, in

definindo novos padrões com o foco na seguran-

which employees of different backgrounds work together

ça do paciente. Um dos aspectos que mais nos

to achieve shared objectives.

chama a atenção é que, apesar de ser bastan-

"The indicators we are following are defining new

te flexível em relação às características de cada

standards, with focus on patient safety. One of the as-

hospital, a acreditação canadense tem uma forte

pects that call our attention is that, albeit quite flexible

preocupação com a gestão dos recursos materiais

with respect to the characteristics of each hospital, the

e financeiros. Com isso, mostramos aos nossos

Canadian accreditation is very much concerned about the

parceiros, como os planos de saúde, que fazemos

management of material and financial resources. Thus,

uma administração correta nesse sentido", desta-

we show our partners, such as health plan operators,

ca Munerato. Além disso, o médico observa que

that in this regard we are managing in a correct manner",

a atenção contínua aos procedimentos – e suas

emphasizes Munerato. In addition, the physician goes

práticas corretas – precisa ser assumida como um

on to say that continuous attention to procedures - and

comportamento de todos os profissionais.

to their correct practices – must be made to become

A dificuldade disso, no entanto, passa por não

common behavior of all professionals.

deixar que as equipes, depois de conquistado o

The difficulty hereof, however, lies

reconhecimento, percam a dedicação. No Hos-

in not letting the teams, once accredi-

pital e Maternidade São Camilo Pompéia, em

tation is attained, decrease dedica-

São Paulo, o certificado internacional, conse-

tion. At Hospital e Maternidade São

guido em março de 2010, foi motivo de come-

Camilo Pompéia, in São Paulo, the

moração, embora, meses depois, o ritmo tenha

international certificate, obtained in

caído. "O sentido de urgência, de uma maneira

March 2010, was reason for a report,

geral, foi perdendo força, com uma tentativa de

albeit several months later, that the

acomodação. Apesar disso, prevaleceu o concei-

work rhythm had decreased. "The

to canadense de trabalho em equipes, o que é

feeling of urgency, in a general sense,

fundamental para que continuemos envolvidos

lost momentum, with some degree

de maneira intensa com a manutenção de uma

of accommodation. Nevertheless, the

assistência de qualidade internacional", garante

Canadian concept of teamwork pre-

Fábio Peterlini, diretor de Práticas Assistenciais

vailed, which is essential to continue

dos Hospitais São Camilo de São Paulo.

committed, in an intensive manner, to

De acordo com o executivo, um dos desdobra-

upholding healthcare of international

mentos da certificação é o surgimento de novos

quality", assures Fábio Peterlini, di-

líderes na instituição. Profissionais que não partici-

rector of Healthcare Practices at São

pavam de debates estratégicos passaram a ter um

Camilo hospitals in São Paulo.

Munerato, do Hospital
Santa Paula: trabalho
em conjunto para
alcançar metas

Munerato, of Hospital
Santa Paula: joint
effort to meet targets
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Seminário internacional / International Seminar
Like in 2010, CCBC’s Health Committee will stage an
international seminar at Hospitalar 2011, considered the largest
event in the health area in the Americas, to take place from
24 to 27 of May, at Expo Center Norte, in São Paulo. With the
objective of bringing together Canadian and Brazilian specialists
in accreditation and other healthcare quality practices, among
other themes, the Health Committee, on the 26th, from 8 to
12 a.m. will stage a meeting with two main subject matters:
Healthcare quality: reports on experiences in Canadá and Brazil
– standards to measure their results and their relation with
patient safety and public-private relations: models adjusted to
the reality of each country for equating the issues of investment,
access, and public health service management. Like the
recent trip to Canada, respectively by the group’s president and
vice-president, Francisco Balestrin and Marcos Bosi Ferraz,
the international seminar’s goal is to strengthen bilateral
exchange in the industry and encourage closer relations among
professionals of both countries in this area.

maior envolvimento e a motivar colegas – médicos,

Peterlini, do Hospital
e Maternidade São
Camilo: redução das
taxas de permanência
e de infecções

Peterlini, of Hospital
e Maternidade São
Camilo: reduction of
stay and infection rates

According to the executive, one of the consequences

enfermeiros e fisioterapeutas, por exemplo, par-

of accreditation is the appearance of new leaders in

ticipam das mesmas reuniões –, com resultados

the institution. Professionals that previously did not

práticos no dia a dia do hospital, como a redução

participate in strategic debates started to become more

de taxas de infecções associadas a procedimen-

involved and to motivate colleagues – for example, doc-

tos e dos períodos de permanência. "No Brasil, a

tors, nurses and physiotherapists now take part in the

formação médica ainda é individualista. Os resul-

same meetings -, with practical results in the hospital’s

tados finais, no entanto, dependem da interação

everyday life, such as the reduction of infection rates

de várias pessoas", diz. Com uma evolução interna

associated with procedures and stay periods. "In Brazil,

constante do modelo, Peterlini aponta alguns

medical education is still individualist. Final results,

dos principais desafios associados à acredita-

however, depend on the interaction of several people",

ção canadense no país.

he says. While internally developing constantly, Peterlini

"O modelo do Canadá de permitir um
maior envolvimento de todas as partes
na tomada de decisões, inclusive dos pa-

points to some of the main challenges associated with
the Canadian accreditation in the country.
"The Canadian model, allowing more participation of

cientes, deve continuar sendo aceito pelos

all parties in decision-making, including the patients,

hospitais brasileiros. Além disso, e como

must continue to be accepted by Brazilian hospitals.

resultado da certificação, seria necessário

Furthermore, as the result of certification, it would be

que começasse a ser desenvolvido no Bra-

necessary for a different model to be developed in Brazil

sil um modelo de remuneração diferencia-

to remunerate based on results, in which the increase

da por resultado, com o qual o aumento

in costs related to the process would be borne by the

dos custos relacionado ao processo pas-

operators”, concludes Peterlini. (LR)

sasse a ser remunerado pelas operadoras",
completa. (LR)
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Translation to English: BeKom Comunicação Internacional
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Assim como em 2010, a Comissão de Saúde da CCBC realizará
um seminário internacional na Hospitalar 2011, considerado o
maior evento da área da saúde das Américas, que ocorrerá entre
os dias 24 e 27 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.
Com o objetivo de reunir especialistas canadenses e brasileiros
em acreditação e em práticas de qualidade assistencial, entre
outros temas, a Comissão de Saúde organizou o encontro, no
dia 26, das 8h às 12h, com dois tópicos de destaque: Qualidade
assistencial: relatos de experiências no Canadá e no Brasil –
padrões de aferição de seus resultados e sua relação com a
segurança dos pacientes e Relacionamento público-privado:
modelos ajustados à realidade de cada país para solução do
investimento, acesso e gestão de serviços públicos de saúde.
A exemplo da recente viagem ao Canadá do presidente e do
vice-presidente do grupo, Francisco Balestrin e Marcos Bosi
Ferraz, respectivamente, a meta do seminário internacional é
fortalecer o intercâmbio bilateral no setor e estimular uma maior
aproximação de profissionais dos dois países na área.

Negócios

Business

De olho

nas telas
Focused on monitors
Com um crescimento anual de 20%, o setor
brasileiro de audiovisual movimenta cerca
de R$ 6,5 bilhões, gerando oportunidades
para coproduções entre o Brasil e o Canadá
With annual growth of 20%, the Brazilian audiovisual
industry turns over about R$ 6.5 billion, creating
opportunities for co-productions between Brazil and Canada
Louis Génot

N

o Brasil, o mercado de audiovisual cresce 20% ao ano, movimentando, em média, R$ 6,5 bilhões, o que representa aproximadamente 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, segundo dados da

Associação Brasileira de Produtoras Independentes de TV (ABPI-TV). O crescimento é acompanhado da geração de 510 mil vagas de trabalho, ocupadas
por cineastas, atores e prestadores de serviços em geral, entre outros profissionais. Esse dinamismo desperta o interesse do Canadá, hoje o principal
parceiro internacional da indústria brasileira. A relação, de fato, é duradoura,
fortalecida principalmente a partir de 1995, quando os dois países firmaram
um acordo de coprodução audiovisual para estimular parcerias.
A iniciativa, consequência da aproximação percebida já naquela época,
deu resultados, culminado com produções conjuntas premiadas em festivais internacionais. Um exemplo marcante é o longa-metragem Ensaio
sobre a cegueira (2008), uma adaptação para os cinemas, pelo brasileiro
Fernando Meirelles, do livro homônimo do escritor português José Saramago. O filme, apresentado em diversos países, foi uma experiência bemsucedida de coprodução, e abriu caminho para outros projetos.
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“Há muitas semelhanças nas nossas percep-

In Brazil, the audiovisual market grows 20% per

ções de vida e do mundo em geral. Temos uma

year, on average moves R$ 6.5 billion, which, ac-

ética parecida, e isso nos ajuda a manter re-

cording to data of ABPI-TV - Associação Brasileira

lações de confiança. É muito mais confortável

de Produtoras Independentes de TV (Brazilian As-

do que trabalhar com Hollywood, nos Estados

sociation of Independent TV Producers), represents

Unidos”, compara Niv Fichman, da Rhombus

approximately 1% of the country’s Gross Domestic

Media, produtor canadense de Ensaio sobre a

Product (GDP). Growth comes together with the

cegueira. Para o executivo, além da proximidade

generation of 510,000 jobs for filmmakers, actors

em determinados aspectos culturais, a disponi-

and service providers in general, among other pro-

bilidade de recursos, fundamental para a realiza-

fessionals. This dynamism awakens the interest of

ção de muitas obras, favorece os lançamentos.

Canada, today the Brazilian industry’s main partner.

“A lei de incentivo fiscal funciona de forma muito

In fact, the relationship is a long-lasting one, which

eficiente no Brasil. Além disso, as autoridades

was strengthened mainly starting in 1995, when the

são mais acessíveis, o que não acontece neces-

two countries signed an audiovisual co-production

sariamente em outros países”, avalia.

agreement to foster partnerships.

Negócios

Business

Profissionais consideram que os governos
poderiam elaborar novas ações conjuntas
Professionals understand the governments
ought to come up with new joint initiatives

This initiative, the result of an approximation that
occurred back then, was a successful accomplishment,
which led to international festival award-winning joint
productions. A noteworthy example is the feature film
“Essay on blindness” (2008), an adaptation by Brazilian Fernando Meirelles of the novel of same name by
Portuguese writer José Saramago. The movie, shown in

Por sua vez, Andrea Barata Ribeiro, coprodutora do longa pela brasileira O2 Filmes e in-

several countries, was a well-succeeded co-production,
that opened the door to other projects.
“There are many similarities in our perceptions of

cluída na lista das 50 mulheres mais poderosas do cinema mundial da revista Variety, vê o

life and the world in general. We have similar ethical

modelo canadense como mais vantajoso. “Uma

values, and this helps to maintain relations based on

das principais diferenças do sistema brasileiro é

trust. It is more comfortable than working together

que, lá, os fundos já estão disponíveis automa-

with Hollywood, in the United States”, compares Niv

ticamente. Uma vez que o projeto é aprovado,

Fichman, of Rhombus Media, the Canadian producer of

a verba está liberada. No Brasil, mesmo depois

the Essay on Blindness. For the executive, apart from

da aprovação, tenho que continuar buscando

proximity in certain cultural aspects, the availability

dinheiro”, expõe. Com os dois lados animados

of resources, essential for the realization of projects,

pelas condições de cada país e pelos resultados

favors the launches. “The fiscal incentive law is highly

positivos da adaptação de Fernando Meirelles,

effective in Brazil. Furthermore, authorities are more

as empresas decidiram investir em Zoom, longa

accessible, but this is not necessarily the case in other

que será dirigido por Pedro Morelli, diretor de 24

countries, states Fichman.

Com as mídias digitais, o conteúdo audiovisual se renova.
Para tornar o Brasil e o Canadá mais competitivos
nessa área, o National Film Board of Canada (NFB) e
a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura
(Minc) firmaram um novo acordo de coprodução, no
final de 2009, com foco em novas mídias. O objetivo é
favorecer a inovação na área, estimulando a criação de
documentários e de obras de animação com a mistura
de plataformas. Segundo Paul Lewis, presidente do
Discovery Channel no Canadá, a popularização das mídias
digitais não significa a morte da televisão. Pelo contrário.
“Muita gente assiste televisão com o laptop no colo.
Temos que pensar num conteúdo que se encaixe em
todas essas novas mídias e adaptá-lo à distribuição
multiplataforma. Os brasileiros entenderam isso, o que
explica a competitividade do país”, afirma. Patrick Crowe,
cofundador da Xenophile, também vê potencial em
parcerias. “Somos especializados na produção desse tipo
de material. O Brasil é muito dinâmico, e vive um ótimo
momento econômico”, diz.
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With digital media, audiovisual content renews itself.
To make Brazil and Canada more competitive in this
field, the National Film Board of Canada (NFB) and
the Audiovisual Secretariat of the Ministry of Culture
signed a new co-production agreement, at the end of
2009, focused on new media. The objective is to favor
innovation in the industry, fostering the development
of documentary and animation films by mixing the
platforms. According to Paul Lewis, president of
Discovery Channel in Canada, the spreading popularity
of digital media does not mean the end of television.
On the contrary. “A lot of people watch TV with a
laptop in their lap. We must think of content that fits
all these new media and adapt it for multi-platform
distribution. Brazilians understood this, which explains
competitiveness in the country”, states Lewis. Patrick
Crowe, co-founder of Xenophile, also sees a potential
for partnerships. “We are specialized in the production
of this kind of material. Brazil is very dynamic and
experiences an excellent economic phase”, says Crowe.
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Aposta para o futuro / Betting on the future

anos que trabalhou como diretor de figuração

In turn, Andrea Barata Ribeiro, the feature film’s

em Ensaio sobre a cegueira. A produção contará

co-producer at Brazilian company O2 Filmes and in-

a história de canadenses que viajam pelo territó-

cluded in the list of the 50 most powerful women in

rio brasileiro, será filmada nos dois países e terá

world cinema according to Variety magazine, sees the

orçamento de US$ 3 milhões.

Canadian model as more advantageous. “One of the

Time tremors (acima):
produção audiovisual
recente do Canadá

Time tremors (above):
recent audiovisual
Canadian production

main differences of the Brazilian system is that there,

apoio econômico – Segundo Tom Perlmut-

funds are already automatically available. Once a proj-

ter, presidente do National Film Board of Canada

ect is approved, funds are paid out. In Brazil, even after

(NFB), as autoridades precisam valorizar ainda

approval, I have to continue looking for money”, explains

mais esse potencial. “Montamos recentemen-

Andrea. With both sides very enthusiastic due to the

te um programa de intercâmbios entre equipes

conditions of each country and the positive results from

criativas de ambos os países. Por conta disso e

Fernando Meirelles’ adaptation, the companies decided

de outras ações, recebemos vários profissionais

to invest in Zoom, a feature film that will be directed by

brasileiros”, lembra o executivo. Ele participou,

Pedro Morelli, a 24 year old director who worked as the

com outros canadenses da área, do 4º Fórum

editor of Essay on Blindness. The production tells the

de Coprodução Brasil-Canadá, realizado em

story of Canadians travelling in Brazil; it will be lensed

março pelo governo do Canadá junto com a Bra-

in both countries and is budgeted at US$ 3 million.

Perlmutter, do National
Film Board of Canada:
potencial dos dois
países a ser valorizado

Perlmutter, of the
National Film Board
of Canada: the two
countries’ potential
must be valorized

zilian TV Producers e o Cinema do Brasil, durante a feira Rio Content Market, no Rio de Janeiro.

Economic support – According to Tom Perlmutter,

Mas, apesar de todos os benefícios e as pos-

president of the National Film Board of Canada (NFB),

sibilidades do acordo oficial de coprodução au-

the authorities must value this potential even more.

diovisual, que permite que um dos parceiros

“We recently set up an exchange program for creation

contribua com 20% a 80% do orçamento, alguns

teams of both countries. Due to this and other initiatives,

profissionais consideram que os governos pode-

we hosted several Brazilian professionals”, recalls the

riam ir além e elaborar novas medidas conjuntas.

executive. He participated with other Canadians of the

“Para estimular ainda mais as nossas rela-

industry in the 4th Brazil-Canada Co-production Forum,

ções, deveríamos promover, além desse acordo

held in March by the Canadian government, together

governamental, outros ‘minitratados’, como os

with Brazilian TV Producers and Cinema do Brasil, at

que existem entre o Canadá e a França”, su-

the Rio Content Market fair in Rio de Janeiro.

gere Louis Laverdière, da Cité Amérique, uma

However, notwithstanding all the benefits and the

das companhias líderes no mercado canadense,

possibilities of an official audiovisual co-production

que coproduziu a série de animação infantil Es-

agreement, which allows one of the partners to con-

cola para cachorro junto com o brasileiro Tiago

tribute 20% to 80% of a budget, some professionals

Mello. A primeira temporada, orçada em R$ 4,8

think the governments could do more and come up

milhões, teve 26 episódios, transmitidos na TV

with new joint measures.
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Ensaio sobre a cegueira,
do diretor Fernando
Meirelles: coprodução
de sucesso internacional

Essay on Blindness,
of director Fernando
Meirelles: successful
international
co-production

Business

Cultura e na Nickelodeon, com prioridade de exi-

“To further foster our relations, we ought to promote

bição na TV por assinatura no Brasil, na América

not only this governmental agreement, but other “mini-

Latina, no Caribe e no México.

treaties”, as they exist between Canada and France”,

Assim como o cinema, as animações são re-

suggests Louis Laverdière, of Cité Amérique, one of

ferência de sucesso. Em janeiro, o Banco Na-

the leading companies in the Canadian market, which

cional de Desenvolvimento Econômico e Social

co-produced the children’s animation series “Escola

(BNDES) aprovou financiamento de R$ 3,5 mi-

para cachorro” (School for dogs) together with Brazil-

lhões para a produção da segunda temporada

ian Tiago Mello. The first season, budgeted at R$ 4.8

da série. Tiago Mello também está em contato

million, had 26 episodes, aired by TV Cultura and Nick-

com a Skywriter Media & Entertainment Group,

elodeon, with priority exhibition on paid subscription

de Toronto (Ontário), para mais um projeto.

TV in Brazil, Latin America, the Caribbean and Mexico.

“Essa nova série se chama Vivi, e terá 52 epi-

As in cinema, animations are references for success.

sódios. Cada um fará sua parte: o conceito foi

In January, BNDES - Banco Nacional de Desenvolvi-

criado no Brasil, mas o roteiro será escrito por

mento Econômico e Social (National Economic and

canadenses”, diz Mello.

Social Development Bank) approved financing in the

As produtoras independentes entendem que,

amount of R$ 3.5 million for the production of the series’

mais do que nunca, a união faz a força. Segundo

second season. Tiago Mello is also in contact with the

Thérèse Pinho, da Pixcom, com sede em Mon

Skywriter Media & Entertainment Group, of Toronto

treal (Quebec), procurar parcerias internacionais

(Ontario), for yet another project. “This new series is

é necessário para sobreviver no mercado. “Com

called Vivi and will have 52 episodes. Each party will

os custos de produção, uma série com vários

do its share: the concept was created in Brazil, but the

episódios não pode mais ser financiada

script will be written by the Canadians”, says Mello.

apenas pelo Canadá.” A produtora afir-
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The independent producers, more than ever, under-
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ma que há muitas oportunidades no Brasil para

stand that unity is strength.

animações e que existem alternativas de capta-

According to Thérèse Pinho, of

ção de recursos. Thérèse desenvolve um projeto

Pixcom, headquartered in Montreal

com a TV Pinguim, estúdio de São Paulo habi-

(Quebec), to look for international partnerships is neces-

tuado a trabalhar com canadenses – junto com

sary to survive in the market. “With production costs as

a Viva Vision, produziu a consagrada Peixonauta,

they are, a series with several episodes can no longer be

orçada em US$ 5 milhões.

Andrea, da O2 Filmes:
disponibilidade de
recursos no Canadá

Andrea, of O2 Filmes:
funds’ availability in Canada

financed only by Canada.” The producer goes on to say

Devido aos êxitos no segmento, outros pro-

that there are many opportunities in Brazil for anima-

gramas deverão seguir a mesma trilha, favore-

tions and that there exist other alternatives to tap funds.

cidos também pela criatividade de brasileiros.

Thérèse Pinho is developing a project with TV Pinguim,

Isso é o que chama a atenção de Shelley Sim-

a studio in São Paulo used to working with Canadians

mons, diretora da Chocolate Liberation Front,

– that together with Viva Vision, produced the success-

em Toronto. Ela diz ter se apaixonado pelo uni-

ful production Peixonauta, budgeted at US$ 5 million.

verso criado por Almir Correia em Duck-ticks

Due to the successes achieved by the industry, other

and catapults, da Zoom Elefante, de Curitiba

programs will probably follow this trend, also favored

(PR), e decidiu coproduzir a série. “É um con-

by Brazilians’ creativity. This is what called the atten-

ceito criativo que rompe todas as regras do gê-

tion of Shelley Simmons, director of Chocolate Lib-

nero. Parece que, no Brasil, a imaginação não

eration Front, in Toronto. She says she fell in love with

tem limites. Encontrei profissionais com ideias

the universe created by Almir Correia in Duck-ticks

vibrantes e únicas”, relata Shelley.

and Catapults, of Zoom Elefante, of Curitiba (State of

Sandrine Pechels de Saint Sardos, da Beju-

Paraná), and decided to co-produce the series. “It is a

ba! Entertainment, em Montreal, também vê a

creative concept that breaks all the rules of this cin-

criatividade e o know-how dos dois países como

ema genus. It seems that, in Brazil, imagination has

diferenciais. “Podemos ocupar posição de des-

no limits. I met professionals with vibrant and unique

taque ao produzir conteúdo de qualidade artesa-

ideas, says Shelley.

nal, como alternativa para as necessidades dos

Sandrine Pechels de Saint Sardos, of Bejuba! En-

canais de televisão. Só assim competiremos

tertainment, in Montreal, also sees creativity and

com outros países”, diz.

know-how of the two countries as differentials. “We

Os canadenses também preten-

can be in a stand out position when producing content

dem exportar para o Brasil concei-

of craftsmanlike quality as an alternative for the needs

tos usados em seu país. É o caso

of TV stations. Only in this manner will we compete

de Judy Gladstone, diretora exe-

with other countries”, she says.

cutiva da Bravo!Fact, de Toronto.

The Canadians also plan on exporting concepts

“Durante os Jogos de Inverno de

they use in their country to Brazil. Such is the case of

Vancouver, em 2010, produzimos

Judy Gladstone, executive director of Bravo!Fact, of

uma série de curtas-metragens

Toronto. “During the Vancouver Winter Games, in 2010,

sem diálogos, apenas com música

we produced a series of short films without dialogue,

e coreografia, cujos atores princi-

only with music and choreography, whose main actors

pais eram atletas que participavam

were athletes taking part in the competition. We will

da competição. Vamos tentar re-

try to reproduce this model in London next year, and

produzir esse modelo em Londres,

in Rio de Janeiro in 2016, assures Judy.

no próximo ano, e no Rio de Janeiro, em 2016”, garante.
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Entre a cruz e a espada
Between a rock and a hard place

N

otícias de que o Brasil começa a sentir um aumen-

Reports that Brazil is beginning to experience a rise of infla-

to da inflação são corretas, mas o contexto atual é

tion are correct but today’s context differs from that of previous

diferente daquele de anos anteriores. Um dos com-

years. A component of the inflation is imported in the form of

ponentes da inflação é importado na forma de preços de

rising prices of commodities abroad. Even though the Real

commodities em ascensão no exterior. Ainda que o real te-

has revalued against the US dollar, inflation of import prices

nha se apreciado em relação ao dólar americano, a inflação

has offset the advantages obtained from the devaluation of the

de preços de importação anulou as vantagens obtidas com a

dollar. Second, quantitative easing in the USA accompanied by

desvalorização do dólar. Em segundo lugar, o alívio quantita-

increases in the Brazil’s base interest rate has led to an inflow

tivo nos EUA, acompanhado por aumentos na taxa básica de

of US dollars seeking yield in the Brazilian financial market.

juros no Brasil, resultou em um fluxo de dólares para o país, à

The government has been increasing the taxation on arbitrage

procura dos ganhos proporcionados pelo mercado financeiro

funds but until April the taxes were not sufficient to stem the

local. O governo vem aumentando a tributação de fundos de

inflow of dollars.

arbitragem, mas, até abril, os impostos foram insuficientes
para estancar o fluxo de dólares.

At the domestic level the sources of inflation are: continued
strong demand from Brazil’s newly arrived consumer class,

Ao nível doméstico, as fontes de inflação são: continuada

wage inflation apparently resulting from a scarcity of qualified

demanda forte por parte da nova classe de consumidores no

labor, and government deficit spending. With the exception of

Brasil, inflação causada por salários, aparentemente resultante

government spending, the former two sources of inflation are

da escassez de mão de obra qualificada, além do déficit públi-

relatively new to Brazil.

co. Com exceção do gasto público, as duas outras fontes de
inflação são relativamente novas no Brasil.

Adam Smith wrote that the emerging bourgeoisie of the industrial and commercial revolution would fight tooth and nail to

Adam Smith escreveu que a burguesia emergente da revo-

hang on to their new material status. It is unlikely that Brazil’s

lução industrial e comercial lutaria com unhas e dentes para

new consumer class will do less because it is largely insensitive

manter o seu novo status material. É pouco provável que a nova

to the interest rate built into its installment purchases. Rather,

classe de consumidores no Brasil proceda de outra maneira

purchases are decided based on the available cash flow and the

porque ela é, em grande parte, insensível à taxa de juros em-

size of the monthly installment payment. It takes a very large

butida em suas prestações de compras financiadas. De fato,

increase in the interest rate to discourage consumption.

as compras são decididas com base no fluxo de dinheiro dis-

Added to this is the fact that real wages have been increasing

ponível e no tamanho da prestação mensal. Por isso, é preciso

because of a shortage of qualified labor. Collective bargaining

que haja um aumento muito grande na taxa de juros para que

agreement over the past year or so have all resulted in wage

ocorra um desestímulo ao consumo.
Além disso, existe o fato de que os salários reais vêm aumenimagem: antonio larghi

Jim Wygand*

tando em razão da falta de mão de obra qualificada. Acordos
de trabalho coletivo nesse período recente de um ano e pouco
resultaram em aumentos salariais acima da taxa de inflação,
de modo que o grupo de consumidores emergentes ainda tem
crescente poder aquisitivo.

É preciso enfrentar as deficiências
de infraestrutura do Brasil
One must face infrastructure
shortcomings in Brazil
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Finalmente, a valorização do real
incentivou a compra de bens de consumo. Há, de certo modo, um “fator
status” ao se adquirir produtos importados e, com maior poder de compra e preços de impor-

increases above the rate of inflation so the emerging consumer

tados mais baixos, os consumidores continuam comprando.

groups still have increasing purchasing power.

O governo precisa começar a arrumar a própria casa. Não

Finally, the revaluation of the Real has encouraged the pur-

faz sentido tentar inibir o desenvolvimento de uma classe de

chase of imported consumer goods. There is a certain “sta-

consumidores no Brasil. Além disso, há muito tempo o nível e

tus factor” to acquiring imported products and with increased

a qualidade de gastos do governo têm sido a causa primária de

purchasing power and lower prices of imports, consumers

inflação. Pela primeira vez em muitos anos, o governo agora fala

continue to buy.

publicamente a respeito do “Custo Brasil”. Por si só ele faz com

The government needs to begin cleaning up its own house. It

que o custo de fabricação no Brasil seja alegadamente 36%

makes little sense to try to thwart the development of a consumer

mais alto do que na Alemanha ou França. A presidente Dilma

class in Brazil. Besides, the level and quality of government

Rousseff sinalizou que a reforma tributária é um item destacado

spending has long been the primary cause of inflation. For the

em sua lista de prioridades.

first time in many years, the government is now talking publicly

É preciso sistematicamente enfrentar as deficiências de in-

about the “Brazil Cost”. Alone it accounts for manufacturing

fraestrutura. Por exemplo, no cinturão tropical brasileiro, os

costs in Brazil being reported to be 36% higher than those in

ventos alísios podem proporcionar uma fonte contínua de

Germany or France. President Dilma Rousseff has indicated

energia eólica. Entretanto, em algumas localidades, a quali-

that tax reform is high on her list of priorities.

dade das estradas é tão precária que as transportadoras não

It remains to systematically attack the infrastructure defi-

conseguem trazer as enormes pás das hélices utilizadas para

ciencies. For example, in Brazil’s tropical belt the trade winds

gerar energia. Em suma: sem estradas não há fontes alterna-

offer a continuous source of potential wind energy. However,

tivas de energia. O governo tem consciência da necessidade

in some locations road quality is so bad that shippers cannot

de se resolver este e outros problemas relacionados à infraes-

bring in the huge propeller blades used to generate the energy.

trutura, mas isso exige coordenação com o Legislativo, bem

In short: no road, no alternative energy source. The government

como sua atuação.

is aware of the need to attack this and other infrastructurerelated issues but that requires coordination with and the action
of the legislature.

há décadas vem sofrendo de consumo postergado devido à ero-

Brazil is still an attractive investment site simply because

são salarial causada pela inflação. De fato, uma inflação anual

the emerging consumer class has, for decades, suffered from

de 6% ou 7% no Brasil é relativamente moderada na compara-

repressed consumption due to wage erosion from inflation.

ção com a hiperinflação (uma taxa anual projetada em torno de

Indeed, 6% or 7% annual inflation in Brazil is relatively mild

8.000% em 1991-2). Existe ampla vontade política de se lidar

when compared to the hyperinflation (about 8,000% projected

com o problema, mesmo que isso signifique mexer na taxa de

annual rate in 1991-2). There is ample “political will” to tackle

câmbio para resistir às pressões pela sua apreciação. Depois

this problem, even if it means backing away from shoring up

que se abre a porta da prosperidade sustentada, é muito difícil,

the exchange rate against revaluation pressures. Once the door

senão impossível, fechá-la!

to sustained prosperity is opened, it is extremely difficult if not
impossible to shut!

Tradução para português: BeKom Comunicação Internacional

*Jim Wygand, mestre em Economia pela
Universidade de Wisconsin e diretor da CCBC
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*Jim Wygand, has an MA in Economics from the
University of Wisconsin and is a director of the CCBC
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O Brasil ainda é um destino de investimentos interessante,
pela simples razão de que a classe emergente de consumidores

