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Notícias rápidas do Canadá

Por Leandro Rodriguez

Momento histórico
No último dia 1º de julho, diversas comemorações
marcaram o Dia do Canadá (Canada Day), feriado
nacional que celebra o surgimento da nação canadense,
nesse mesmo dia, em 1867. Os inúmeros eventos
realizados no país incluem festivais, cerimônias oficiais,
ações comunitárias e shows, entre outras atividades,
mobilizando os cidadãos de todas as províncias.
Na capital, Ottawa (Ontário), as festividades reforçam
a importância histórica da data e criam o clima de
descontração predominante nas ruas. Neste ano,

o principal destaque foi a visita do príncipe William Arthur
Philip Louis e de Catherine Middleton, agora duque
e duquesa de Cambridge, que escolheram o Canadá
para a sua primeira viagem internacional oficial após
seu casamento em Londres (Inglaterra), em abril, além
de apresentações de diversos artistas, bandas, grupos
musicais e de pilotos das Forças Armadas a bordo
de caças McDonnell Douglas CF-18 Hornet. Também
muito tradicional, o Evening Show, no Parliament Hill,
complementou a programação na capital.

Cientista da Universidade de Alberta, em Edmonton (Alberta), Fangliang He
está no centro de uma polêmica de grande interesse da comunidade científica
mundial. Junto com o colega de pesquisas Stephen Hubbell, da Universidade
da Califórnia, em Los Angeles (Califórnia), He descobriu com dados matemáticos
que uma das fórmulas usadas para calcular o número de espécies ameaçadas
de extinção devido à redução de seu habitat natural pode estar errada. A falha,
se confirmada, causará grande impacto: as estimativas atuais de extinção podem
estar superestimadas em cerca de 160%. "Matematicamente, provamos que o
método para estimar as taxas é falho. Mas o resultado não significa que o mundo
deve ser complacente com a extinção", adverte o cientista.
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Espécies em extinção

Maior visibilidade
Realizada em junho, em Vancouver (British Columbia), a
63ª Conferência Anual da National Association of Foreign
Student Advisers (Nafsa) teve a participação de uma
delegação do Brasil, representada pelo Instituto Brasileiro
de Turismo (Embratur), e permitiu uma maior divulgação de
atividades de intercâmbio educacional do país, além de uma
maior aproximação entre brasileiros e canadenses nessa
área e no turismo. "Devemos aproveitar essa visibilidade
para utilizar o intercâmbio estudantil como mais
uma opção para promover os destinos brasileiros", avalia
Mário Moysés, presidente do Embratur. Os visitantes do
estande do Brasil puderam conhecer o trabalho de
22 instituições de ensino, como a Universidade de São Paulo
(USP) e Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

ranking mundial (em pontos)
1ª Nova York (EUA)
2ª toronto (Canadá)
3ª São Francisco (EUA)
4ª Estocolmo (Suécia)
5ª Sidnei (Austrália)
6ª Londres (Reino Unido)
7ª Chicago (EUA)
8ª Paris (França)
9ª Cingapura (Cingapura)
10ª Hong Kong (China)
24ª São Paulo (Brasil)

1.226
1.195
1.172
1.147
1.126
1.122
1.120
1.117
1.067
1.061
595
Fonte: PwC

Delegação brasileira participou de encontro
internacional para o intercâmbio estudantil

Cidade de oportunidades
Toronto (Ontário) assumiu o segundo lugar do ranking
internacional de Cidades de oportunidades, elaborado
pela consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC). A maior
cidade canadense obteve 1.195 pontos na edição deste
ano, apenas 31 pontos atrás de Nova York (EUA), no topo
da lista. A pesquisa avalia 66 aspectos de 26 cidades
estudadas, incluindo indicadores de negócios, infraestrutura
e qualidade de vida. Toronto superou outros centros urbanos
em condições de viagem para executivos, satisfação de
vida, qualidade de vida e do ar, atividade do setor de
construção, atividades de esporte e lazer e gestão de risco
no trabalho. Por outro lado, obteve pontuações baixas
em custo dos transportes públicos, táxis em operação
e clima. Pelo seu conjunto, Toronto ficou à frente de
concorrentes de peso: São Francisco (EUA), em terceiro
lugar; Londres (Inglaterra), em sexto; e Paris (França), na
oitava colocação (veja lista ao lado). São Paulo, a única
cidade brasileira incluída na pesquisa, não teve a mesma
sorte. Com 595 pontos, obteve apenas a 24º posição,
com pontuação máxima apenas em conforto térmico,
e resultados mínimos em carga tributária e ambiente
para o empreendedorismo, entre outros indicadores.
Brasil-Canadá | 7
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destino de negócios

Rotas ampliadas
A Copa Airlines iniciou a operação de voos ligando o Brasil a
Toronto (Ontário) em 15 de junho, aumentando as opções de
viagem para o Canadá. São 14 frequências semanais partindo
de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Manaus, com
conexão na Cidade do Panamá, capital do Panamá. Segundo
a companhia, as novas rotas, operadas com aviões Boeing 737700 Next Generation (com capacidade para 124 passageiros,
sendo 12 na classe executiva e 112 na econômica), têm
tarifas econômicas, com bilhetes entre US$ 463 e US$ 699,
e dispensam a necessidade de visto para os Estados Unidos,
uma vez que os trajetos são feitos sem escalas no país.

Em junho, 60 empresários quebequenses
se informaram sobre oportunidades de
investimentos na economia brasileira
durante o seminário Faça negócios no
Brasil, realizado pela Brazil-Canada
Chamber of Commerce (BCCC), de
Toronto (Ontário), em colaboração com
o Ministério das Relações Exteriores e
de Comércio Internacional do Canadá
e o Ministério de Desenvolvimento
Econômico, Inovação e Exportação do
Quebec. O evento, que contou com
apresentações de Abina M. Dann,
cônsul geral do Canadá em São
Paulo, de Louis Hamann, diretor do
escritório do Quebec em São Paulo,
e de representantes de três empresas
quebequenses já presentes no mercado
brasileiro, ofereceu um panorama do
potencial do Brasil como destino de
investimentos diretos, favorecendo
a tomada de decisões por parte dos
executivos do Quebec.

Um estudo de pesquisadores da Universidade de Toronto, publicado
no Journal of Health and Social Behaviour, revela que as mulheres,
ao contrário dos homens, sentem-se culpadas quando levam trabalho
para casa. A “hora extra”, neste caso, é vista como uma incapacidade
de conciliar a vida profissional com a rotina familiar. Algumas das
voluntárias entrevistadas chegaram a afirmar que, muitas vezes, a
culpa se transforma em mal-estar físico. "Descobrimos que as mulheres
podem conjugar suas vidas profissionais e familiares tão bem quanto
os homens, mas que se sentem mais culpadas por estarem sempre
ligadas ao trabalho", destaca Paul Glavin, coordenador da pesquisa.
De acordo com um informe recente de Catalyst Canada, entidade
especializada em informações sobre a participação feminina no
mercado de trabalho, as mulheres estão preenchendo mais cargos
de liderança em empresas canadenses nos últimos anos.
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Mercado de trabalho

Roteiros canadenses
serão promovidos
durante evento
realizado em SP

Estímulo ao turismo
Com o objetivo de fortalecer os negócios bilaterais no setor
de turismo, a Comissão Canadense de Turismo (CTC) realizará
em São Paulo, no Hotel Renaissance, nos dias 31 de agosto
e 1º de setembro, o Showcase Canada Brazil 2011, evento
em que executivos de cerca de 30 empresas canadenses
e 50 operadores brasileiros, entre agências, entidades
representativas de províncias canadenses, redes hoteleiras, companhias de transporte e operadores, fazem reuniões de
negócios pré-agendadas. Os agentes de viagem, por sua vez, poderão participar de sessões de treinamento. Além de
divulgar roteiros diferenciados do Canadá, o encontro estimula, no mercado brasileiro, o aumento da oferta de pacotes para
o país – segundo a CTC, é o oitavo destino mais popular entre os brasileiros que viajam ao exterior por turismo.

Brasil-Canadá | 9
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A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) lançou dois
serviços para aumentar as possibilidades de fortalecimento
do intercâmbio comercial bilateral. A prospecção setorial
auxilia empreendedores, pequenas e médias empresas e
grandes corporações brasileiras em suas operações de exportação de produtos ou serviços para o Canadá, com dados atualizados de possíveis contatos de interesse no país.
Com base nas informações sobre os segmentos que deverão ser analisados e prospectados, assim como dos resultados esperados no curto e médio prazo, a CCBC cria
uma lista de potenciais fornecedores e parceiros, facilitando
a concretização de novas iniciativas empresariais, além da
troca de conhecimentos e experiências. A listagem pode incluir diversos dados de referência sobre os contatos encontrados, como o volume de produtos negociados nos últimos
anos, de acordo com as necessidades específicas de cada
ação em desenvolvimento. O atendimento também é oferecido a companhias canadenses que queiram se instalar ou
ampliar sua presença no Brasil.
A formatação de agendas, por sua vez, elimina uma série
de trâmites relacionados à organização de reuniões de negócios: companhias ou empreendedores que não contem
com suporte próprio de secretariado solicitam a elaboração
de uma programação à CCBC, dispondo do apoio necessário. As principais vantagens são a economia de tempo e a
maior comodidade na preparação de missões comerciais.
Além de executivos, os representantes de universidades de
ambos os países – o setor educacional é um dos mais expressivos nas relações entre o Brasil e o Canadá – podem
solicitar a formatação de agendas para suas viagens de divulgação e promoção de cursos e centros de ensino. Os dois
serviços são exclusivos para associados da CCBC.

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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Dados de referência

gestão empresarial
A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), junto
com outras entidades, participa do comitê realizador das
8ª e 9ª edições do Congresso Nacional de Gestão Corporativa realizadas, respectivamente, no centro de eventos
da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo - Fecomercio (6 e 7 de julho),
em São Paulo, e no centro de convenções da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - Firjan
(27 e 28 de outubro), no Rio de Janeiro. Com o objetivo
de destacar tendências, soluções e melhores práticas da
gestão empresarial, assim como conceitos e práticas de
responsabilidade social corporativa, a programação do
evento inclui apresentações de executivos de compa-

nhias de diversos setores da economia, como a canadense Colliers International, Bradesco, Unimed, Microsoft,
SAP e Siemens, além de autoridades governamentais.
Entrevistas e painéis interativos complementam as atividades, permitindo aos participantes uma atualização
de seus conhecimentos sobre temas relacionados ao
mundo corporativo. Para representantes de companhias
estrangeiras, o encontro é uma importante oportunidade
de debate sobre a evolução da economia brasileira, a
exemplo das palestras A nova economia brasileira e seus
reflexos nas organizações e O Brasil como polo internacional de investimentos e negócios. Associados da CCBC
têm 30% de desconto na inscrição.
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M At é r i a d e ca pa

C ov e r s to r y

Uma prova
de tecnologia

Proof of technology

Canadá reforça parcerias com o Brasil por meio de soluções
inovadoras e utiliza experiência em Jogos Olímpicos para gerar
oportunidades de negócios durante os preparativos de megaeventos
Canada strengthens partnerships with Brazil by resorting to
innovative solutions and using its experience with Olympic Games
to generate business opportunities in preparing mega events
Louis Génot

A

assinatura, em 2008, do Acordo em Ci-

The signing in 2008 of the science and technolo-

ência e Tecnologia entre Brasil e Canadá e

gy agreement between Brazil and Canada, and the

o lançamento de um fundo para projetos

launching of a fund for bilateral science, technology

bilaterais de Ciência, Tecnologia e Inovação, em

and innovation projects in 2009, are the most recent

2009, são os mais recentes exemplos da parceria

examples of the existing partnerships between the

existente entre os dois países, que, juntos, traba-

two countries that together are working on the de-

lham no desenvolvimento de novas soluções em

velopment of new solutions in several industries.

diversos segmentos. Em artigo publicado na edi-

In an article published in the Brazilian edition of Le

ção brasileira do Le Monde Diplomatique, Jamal

Monde Diplomatique, Jamal Khokhar, the Canadian

Khokhar, embaixador do Canadá no Brasil, dá uma

ambassador to Brazil, provides the exact dimension

dimensão exata da importância dessa aliança, ao

of the importance of this alliance when he stresses

12 | Brasil-Canadá
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destacar que “os países estabeleceram um diálogo
ambicioso para estimular parcerias, com o objetivo
de criar uma tecnologia de vanguarda que contribua para um futuro mais sustentável”.
Não é novidade a capacidade canadense de inovar. Especificamente no Brasil, o país reforça seu
interesse em ampliar a cooperação nos segmentos aeroespacial, agrícola, bio e nanotecnológico,
farmacêutico, de TI e comunicação e energias regrandes eventos, no entanto, aumenta as oportu-

dialogue to foster partnerships, with the objective of

nidades de atuação canadense em território nacio-

creating pioneer technology that contributes to a more

nal, sendo uma porta de entrada para novos ne-

sustainable future”.

gócios e uma alternativa viável para as parcerias.

Perfeito, da WSI:
necessidade de
formação de novos
profissionais

Perfeito, of WSI:
the need to qualify
professionals

The Canadian capacity to innovate is nothing new.

Foi durante os Jogos Olímpicos de Inverno de

Specifically in Brazil, the country reasserts its interest

Vancouver, em 2010, que o Canadá revelou mun-

in expanding cooperation in the aerospace, agricul-

dialmente não apenas o talento de seus competi-

tural, bio and nano technology, pharmaceutical, IT,

dores, mas também seu potencial nesse quesi-

communications and renewable energy industries. The

to. Tanto que, hoje, empresas do país buscam

expertise in generating new solutions for big events,

transferir seu conhecimento, principalmente em

however, increases the opportunities for Canadian ini-

tecnologia, para a realização de eventos no Brasil,

tiatives in Brazil, being a gateway for new business

a exemplo da Copa das Confedera-

and a viable alternative for partnerships.

ções, em 2013, da Copa do Mundo,

It was during the Winter Olympic Games in Van-

em 2014, e dos Jogos Olímpicos, em

couver in 2010 that Canada revealed to the world not

2016. “O Canadá pretende assinar

only the talent of its contenders, but also its potential

um novo acordo de cooperação, pois

in this regard. This in fact is so because nowadays the

temos experiência na organização

country’s companies seek to transfer their knowledge,

desses acontecimentos, como os Jo-

mainly as related to technology, for the realization of

gos Olímpicos e os Pan-Americanos,

events in Brazil, such as the Confederations’ Cup in

em que realizamos as competições

2013, the Soccer Cup in 2014 and the Olympic Games

com total segurança. Esses eventos

in 2016. “Canada intends to sign a new cooperation

têm muitos aspectos em comum com

agreement, given that we have experience in organizing

a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e

this type of competitions, such as the Olympic and the

queremos compartilhar conhecimen-

Pan American Games, in which we make sure that they

to, especialmente em tecnologia”,

take place in a totally safe environment. These referred

afirma Ed Fast, Ministro do Comércio

events are much like the World Soccer Cup and the

Internacional do Canadá.
Luiz Carlos Barreto, presidente do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro

14 | Brasil-Canadá

that “the countries have established a far reaching

Olympic Games, so we wish to share this knowledge,
especially in terms of technology”, states Ed Fast, the
Canadian minister of international trade.

e Pequenas Empresas (Sebrae), re-

Luiz Carlos Barreto, the president of SEBRAE – Bra-

lembra que a organização dos Jogos

zilian Support Service for Micro and Small Companies,

de Inverno foi muito positiva para os

recalls that organizing the Winter Games was highly

canadenses. “Projetos que estavam

positive for the Canadians. “Projects that had been on

imagens: antonio larghi / agência Brasil / divulgação / dreamstime

nováveis. A expertise de gerar novas soluções para

Capacidade de processamento /

PROCESSING CAPACITY

Kit da Copa: robô que detona bombas
à distância e traje antifragmentos do Canadá

Soccer Cup Kit: robot that remotely detonates
bombs and anti-fragment garment of Canada

parados há 15 anos foram finalizados. Podemos
adquirir muita experiência com parcerias”, diz o
executivo, ao citar os resultados de uma pesquisa
realizada pela entidade, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). “Em construção civil,
TI, turismo e serviços foram apontadas 448 possibilidades de negócios para pequenas empresas
nas 12 cidades-sede da Copa”, completa.
PORTA DE ENTRADA – Durante recente missão
ao Quebec, Leon Cláudio Myssior, vice-presidente

Dados do estudo Brasil Sustentável – Impactos Socioeconômicos da Copa
do Mundo 2014, promovido pela Ernest & Young, destacam os principais
indicadores relacionados ao evento esportivo, sendo a tecnologia um dos
destaques. Em 32 dias, o Mundial de 2006 na Alemanha gerou a produção
e tráfego de cerca de 15 terabytes de dados, o equivalente a 100 milhões
de livros, exigindo infraestrutura de TI. O aumento da participação da mídia
profissional e da conectividade dos usuários amadores indica que, em 2014,
esses números serão mais elevados. A previsão é de que serão necessários
R$ 309 milhões em investimentos para acomodar o grande fluxo de dados e
capacidade de processamento associados ao evento.

Data of a study by Ernest & Young – Sustainable Brazil – Social and
Economic Impacts of the 2014 Soccer Cup, shows the main indicators
related to that sports event, of which technology is one of the highlights.
In 32 days, the World Cup in Germany generated data traffic of about
15 terabytes, the equivalent of 100 million books, requiring IT infrastructure.
The increase in the participation of the professional media and the
connectivity of amateur users suggest that in 2014 this number will be even
higher. The forecast is that investments of R$ 309 million will be required to
cope with the data stream and the event’s associated processing capacity.

de Arquitetura do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia (Sinaenco), pôde

hold for 15 years were finished. One can obtain a lot

constatar o real interesse dos empresários da pro-

of experience from partnerships”, says the executive

víncia pelos eventos. “Algumas empresas os con-

while referring to the results of a survey conducted

sideram uma porta de entrada para seus negócios

by the entity together with the FGV – Getulio Vargas

no país”, relata, mencionando os mercados de TI

Foundation. “In civil construction, IT, tourism and ser-

e softwares, engenharia de segurança e automa-

vices, 448 business possibilities were identified for

ção de sistemas como os mais oportunos. “Partici-

small companies in the 12 host cities of the World

par da construção dos estádios gera visibilidade”,

Cup”, concludes Barreto.

avalia. É nessa área que atua a TMV Engenharia,

During a recent mission to Quebec, Leon Claudio

empresa brasileira certificada pela canadense Ga-

Myssior, vice-president of SINAENCO – the National

la Systems em automação de palcos e plateias.

Class Entity of Architecture and Engineering compa-

“Desenvolvemos o Spiralift, sistema de elevadores

nies, could see for himself the actual interest in events

de palco usado tanto por orquestras quanto no

on the part of entrepreneurs of that province. “Some

Estádios são apenas
algumas das diferentes
obras de preparação
para a Copa do Mundo

Stadiums are only
some of the different
preparatory works for
the World Soccer Cup

transporte de cargas”, diz Miguel Niro, diretor da
TMV. Segundo ele, os acontecimentos
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Além de soluções para as obras, o Canadá
desenvolve equipamentos de segurança
Apart from solutions for the construction
works, Canada develops security equipment

companies see them as a gateway to business in the
country”, he reports, referring to the IT and software,
safety engineering and systems’ automation markets
as being the most promising. “To take part in the
construction of stadiums generates visibility”, states
Myssior. This is the field in which TMV Engenharia, a
Brazilian company certified by the Canadian company

esportivos permitem que a tecnologia canadense

Gala Systems (stage and auditorium automation) oper-

conquiste mais repercussão no mercado. “É pre-

ates in. “We developed Spiralift, a stage elevator system

ciso contatar diretamente as empresas responsá-

used by orchestras and for hauling loads”, says Miguel

veis pela edificação dos estádios. Formamos uma

Niro, director of TMV. According to him, sports events

parceria com a WTorre, que trabalha na nova arena

allow Canadian technology to achieve more repercus-

do Palmeiras. Iremos fornecer um equipamento de

sion in the market. “It is necessary to directly contact

remoção dos placares de jogos quando o local se-

the companies responsible for building the stadiums.

diar shows”, adianta.

We set up a partnership with WTorre, which is working
on the new arena for the Palmeiras sports club. We

questãO ambiental – Na construção civil, a

will supply an equipment that removes game signs

Mills mantém uma aliança com a canadense Alu-

whenever the stadium hosts shows”, informs Niro.

ma Systems. “A expectativa de faturamento é de

Barstad, da Mills:
reforma de estádios
e mobilidade urbana

Barstad, of Mills:
modernization
of stadiums and
urban mobility

16 | Brasil-Canadá

Environmental issue – In civil construction, the

Nossos produtos estão presentes em vários de-

company Mills has an alliance with Canadian com-

les, como a Arena Pantanal (MT), Arena Amazônia

pany Aluma Systems. “The expectation is to generate

(AM), Arena Fonte Nova (BA) e o Maracanã (RJ)”,

revenues between R$ 50 and 100 million with the

diz Erik Wright Barstad, diretor de Construção e

modernization of the stadiums. Our products are used

Jahu da Mills. “Um setor importante é o de mobi-

in several stadiums, such as Arena Pantanal (State of

lidade urbana. O metrô do Rio de Janeiro e o VLT

Mato Grosso), Arena Amazônia (State of Amazonas),

em Brasília contam com a nossa expertise.”

Arena Fonte Nova (State of Bahia) and the Maracanã

Ciente das oportunidades de negócios, a Con-

stadium (State of Rio de Janeiro)”, says Erik Wright

cargo Bombas de Concreto, distribuidora exclusiva

Barstad, Mills’ Construction director. “An important

da canadense Concord Pumps, amplia sua pre-

sector is that of urban mobility. The Rio de Janeiro

sença em infraestrutura. “Somente com a Copa

metro system and the LTV system in Brasilia are us-

do Mundo, esperamos aumentar em 20% o nosso

ers of our expertise”.

volume de vendas. Para isso, oferecemos equipa-

Aware of the existing business opportunities, the

mentos específicos, mas a demanda ainda não

company Concargo Bombas de Concreto, the exclusive

atendeu às expectativas, pois muitos projetos não

distributor of the Canadian company Concord Pumps,

saíram do papel”, explica Marcos Antonio Pin-

is expanding its activities in infrastructure. “With the

to do Amaral, gerente técnico da Concargo.

Soccer Cup alone, we hope to increase our sales vol-

Quem acompanha o cronograma das

ume by 20%. Therefore, we offer specific equipment,

obras necessárias para o Mundial sabe

but demand has yet to meet our expectations, because

que boa parte encontra-se em atraso.

a number of projects have so far not materialized”,

Porém, esse fato em nada atrapalha as

explains Marcos Antonio Pinto do Amaral, technical

expectativas das empresas. Rubens

manager of Concargo. The people who monitor the

de Oliveira Junior, diretor de desenvol-

schedule of the works needed for the World Cup know

imagens: divulgação / reuters

R$ 50 a 100 milhões com a reforma de estádios.

Meta cumprida / ACHIEVED TARGET
Planejamento. Esse é o segredo, segundo Penny Ballem,
city manager de Vancouver, para o sucesso mundial dos
Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver, realizado em
2010. Para atingir esse objetivo, foi preciso o envolvimento
do governo e dos cidadãos:

Planning. That’s the secret according to Penny Ballem,
city manager of Vancouver, for worldwide success of the
Vancouver Winter Olympic Games, held in 2010. To achieve
this objective, the targets required engagement by the
government and the citizens:

Transportes – Redução em 30% da circulação de carros
na região central durante a competição. Para isso, foram
incentivadas as caminhadas e o uso das bicicletas;

TRANSPORTATION – Reduction by 30% in the traffic of
vehicles in the central region during the competition. To that
end, one encouraged walking and using bicycles;

Comércio – Extensão do horário de funcionamento de
restaurantes e bares, mudança na utilização de vias e na
operação dos ônibus e demais transportes coletivos;

COMMERCE – Extension of office hours of restaurants
and bars, change in bus operations and other collective
transportation means;

Segurança – Exército, polícia de Vancouver, forças
policiais de todo o Canadá e grande parte das equipes de
segurança privada participaram da segurança pública;

SECURITY – The Army, the Vancouver Police, Police forces
from all over Canada, and a considerable number of private
security forces provided public security;

Investimentos – Para que todas as esferas do poder
trabalhassem de forma integrada, foram organizados cinco
congressos, com US$ 60 milhões em investimentos privados.
Os Jogos Olímpicos geraram custo de US$ 6,7 bilhões.

Investments – In order for all levels of power to operate
in an integrated manner, five congresses were organized,
involving us$ 60 million in private investiment. The Olympic
Games originated costs in the amount of us$ 6.7 billion.

vimento de negócios da Conestoga-Rovers & As-

that a considerable portion is delayed. However, this

sociates, consultoria especializada em engenharia

fact does not affect companies’ expectations.

ambiental, é crítico sobre o andamento de alguns

Rubens de Oliveira Junior, Business Development

projetos, mas não desconsidera seu potencial. “O

director at Conestoga-Rovers & Associates, a consult-

atraso pode atrapalhar os estudos ambientais.

ing firm specialized in environmental engineering, is

Percebemos uma falta de conscientização políti-

skeptical about the development of some of the proj-

ca sobre a importância das soluções sustentáveis.

ects, but does not ignore their potential. “The delay

Por outro lado, existe um potencial a ser explorado

may affect environmental studies. We observe a lack

e acredito que, em breve, a empresa participará de

of political awareness with respect to the importance

alguns projetos”, acrescenta.

of sustainable solutions. On the other hand, there is

Mais do que soluções para as obras, o Canadá

a potential to be exploited and I believe the company

desenvolve equipamentos específicos de seguran-

will soon participate in some of the projects”, adds

ça. A Polícia Federal adquiriu uma das tecnologias

Oliveira Junior”.
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Produtos da Transoft: aplicativo CAD
para a organização de megaeventos

Concargo: soluções
específicas e aumento
do volume de vendas

Concargo: specific
solutions and increase
in the sales volume
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do país, conhecida aqui como Kit da Copa, compos-

Apart from solutions for the works, Canada develops

to por um robô que detona bombas à distância, um

specific safety equipment. The Federal Police bought

traje antifragmentos e uma tenda para evitar deto-

one of the country’s technologies, known locally as the

nações. Outro sistema são as câmeras com tecno-

“Cup Kit”, comprising a robot that remotely explodes

logia CCTV, comercializadas pela Bosch. “Nove dos

bombs, an anti-fragment garment and a cover tent to

10 estádios do Mundial de 2010 utilizaram essa

avoid detonations. Another system consists of closed

tecnologia, que monitora tanto as arenas quanto os

circuit TV camera technology sold by Bosch. “Nine

transportes”, conta Marcos Menezes, gerente de

out of ten stadiums at the 2010 World Cup used this

Vendas e Marketing da Divisão Security Systems.

technology, which monitors both the stadiums and

Em TI, os eventos revelam-se igualmente opor-

the transportation”, tells Marcos Menezes, Sales and

tunos. “Quando falamos de acontecimentos es-

Marketing manager of the Security Systems Division.

portivos, os associamos à infraestrutura, mas

In IT, events are also quite interesting. “When we talk

existe uma grande necessidade de capaci-

of sports events, we associate them with infrastruc-

tação pessoal”, diz Marcos Paulo Perfeito,

ture, but personal qualification is in high demand”,

franqueado da canadense WSI, especializada em

says Marcos Paulo Perfeito, franchisee of Canadian

serviços de marketing de internet. “O Brasil precisa

company WSI, specialized in internet marketing ser-

investir mais em marketing digital. Um hotel que

vices. “Brazil needs to invest more in digital marketing.

pretende atrair os turistas, por exemplo, deve ter

A hotel that intends to attract tourists, for example,

de um website funcional”, avalia.

must have a functional website”, assesses Perfeito.

Especializada em tecnologia para gestão de

Specialized in learning management technology,

aprendizagem, a Operitel, por sua vez, oferece

Operitel in turn offers personnel qualification con-

conteúdos de capacitação pessoal. Artur Asnis,

tent. Artur Asnis, the company’s CEO in Brazil, calls

CEO da empresa no Brasil, lembra que o Rio de

attention to the fact that Rio de Janeiro and São Paulo

Janeiro e São Paulo já recepcionam pessoas do

already host people from around the world, whereas

mundo inteiro, enquanto outras cidades recebe-

other cities will receive a much larger stream of for-

rão um fluxo muito maior de estrangeiros, embora

eigners, albeit the professionals in those places lack

seus profissionais não tenham a mesma experiên-

the same degree of experience. “We want to operate

cia. “Queremos atuar nas sedes que têm menos

in the same host cities with less tradition in tourism.

tradição turística. Por isso, in-

Therefore, we have invested US$ 200,000 and hope

vestimos US$ 200 mil e

to achieve a return of US$ 1.5 million with the Soc-

imagens: divulgação

Transoft products: specific CAD application
for the organization of mega events

esperamos um retorno de US$ 1,5 milhão com

cer Cup and the Olympics”, believes Asnis. In betting

a Copa e as Olimpíadas”, acredita.

on the potential of Canadian technology, Luiz Mello,

Ao apostar no potencial da tecnologia canaden-

president of Golden Goal, also foresees making a profit

se, Luiz Mello, presidente da Golden Goal, também

from events. “We offer Performind, which assesses

prevê lucro com os eventos. “Oferecemos o Perfor-

sponsorship proposals, emphasizing that it makes it

mind, que avalia propostas de patrocínio, desta-

possible to maximize investments. This technology is

cando o que é capaz de maximizar os investimen-

applied in 25 countries by companies such as British

tos. Essa tecnologia é aplicada em 25 países por

Telecom, the official sponsor of the 2012 games in

empresas como a British Telecom, patrocinadora

London”, explains Mello.

oficial dos Jogos de Londres em 2012”, explica.

In architecture and engineering, Transoft, which

Na arquitetura e engenharia, a Transoft, que de-

develops CAD applications for transportation and

senvolve aplicativos CAD para transportes e infra-

infrastructure, is betting on a product to be used at

estrutura, aposta em um produto para os eventos.

events. “The system simulates a parking lot, instantly

“O sistema permite simular um estacionamento

showing its layout and calculating the cost, which may

com layout instantâneo e cálculo de custo, o que

be quite useful in a stadium project”, explains Adelmo

pode ser útil num projeto de estádio”, explica Adel-

Couto, the brand’s representative in Brazil.

mo Couto, representante da marca no Brasil.

Translation to English: BeKom Comunicação Internacional

Câmeras de tecnologia
canadense: segurança
em transportes e arenas

Canadian technology
cameras: security
for transportation
and in the arenas
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Opção de

compra
Purchase option

With 30 million consumers and access to the United States and Mexico, Canada
diversifies its imported goods suppliers and attracts Brazilian food and beverage
companies interested in promoting typical Brazilian flavors
Alexandre Michelacci e Daniella Turano
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Com 30 milhões de consumidores e acesso aos mercados dos Estados
Unidos e México, o Canadá diversifica seus fornecedores de produtos
importados e atrai empresas brasileiras do setor de alimentos
e bebidas interessadas em promover sabores típicos do Brasil

D

e acordo com o Ministério do Desenvol-

According to the Ministry of Development, Indus-

vimento, Indústria e Comércio (MDIC), as

try and Trade (“MDIC”), Brazilian exports to Canada

exportações brasileiras para o Canadá su-

increased by 58.8% between January and April 2011,

biram 58,8% entre janeiro e abril de 2011, para

reaching US$ 914.7 million in comparison with the

US$ 914,7 milhões, em relação ao mesmo pe-

same period of 2010, when transactions totaled US$

ríodo de 2010, quando as transações atingiram

575.8 million. In the other direction, there was a 4.9%

US$ 575,8 milhões. No sentido inverso, a alta foi

increase to US$ 893.4 million. Within this trade flow

de 4,9%, para US$ 893,4 milhões. Nesse fluxo

Brazilian shipments of food and derivative products

comercial, as remessas brasileiras de alimentos

totaled US$ 111.4 million, whereas the import of simi-

e derivados somaram US$ 111,4 milhões, en-

lar Canadian products reached US$ 9.5 million. With

quanto as importações de produtos canadenses

a diversified consumer market, Canada seeks to vary

semelhantes alcançaram US$ 9,5 milhões. Com

its global suppliers. Brazil, in turn, is expanding its

mercado consumidor diversificado, o Canadá bus-

agricultural and industrial production, mainly due to

ca variar seus fornecedores mundiais. O Brasil,

domestic demand, in addition to the increased avail-

por sua vez, reforça a produção no campo e nas

ability of its products abroad. The growth shown by

indústrias devido principalmente à demanda inter-

the numbers represents a trend: both countries are

na, além de aumentar a exposição de produtos no

increasingly alike in this sector.

exterior. O crescimento dos números sinaliza uma

An example hereof is the International Food Fair

tendência: os dois países se aproximam cada vez

(SIAL Canada 2011), held in May in Toronto (Ontario),

mais nesse setor.

which attracted Brazilian executives. “There is a posi-

Exemplo disso, o Salão Internacional de Alimen-

tive scenario for Brazilian companies to sell basic

tação (Sial Canada 2011), realizado em maio, em

products and to resell them in Mexico and the United

Toronto (Ontário), atraiu executivos brasileiros. “Há

States, based on the North American Free Trade

um cenário positivo para as empresas nacionais

Agreement (NAFTA)”, states Denis Ribeiro, director

venderem produtos básicos e revenderem no

of the Economic Department of the Brazilian Food

México e Estados Unidos, por meio do Acordo de

Industry Association (ABIA).

Livre Comércio da América do Norte (Nafta)”, afir-

According to this logic, apart from the 30 million

ma Denis Ribeiro, diretor do Departamento Eco-

consumers in Canada with a high purchasing power,

nômico da Associação Brasileira das Indústrias de

companies may well take all of North America into

Alimentação (Abia).

consideration. “The issue is to expand the scope of

Por essa lógica, além dos 30 milhões de con-

exports, essentially comprising coffee, meat, sugar

sumidores do Canadá com alto poder aquisitivo,

and orange juice”, assesses Ribeiro. To the extent it

as companhias podem cogitar toda a América do

depends on entrepreneurial initiative, this scenario

Norte. “A questão é ampliar a pauta de exportações, composta principalmente por café, carnes,
açúcar e suco de laranja”, analisa Ribeiro. Se
depender da iniciativa empresarial, esse quadro
poderá mudar, com um ganho qualitativo. Uma
demonstração disso foi a participação de dez em-

Vinhos e sucos de uva são
alguns dos itens brasileiros de
maior destaque no Canadá

Wine and grape juice are
among the main Brazilian
items featured in Canada
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Além do mercado canadense, as empresas
podem prospectar toda a América do Norte
Apart from the Canadian market, companies
can take all of North America into consideration
presas de diferentes segmentos em uma rodada
paralela de negócios no Sial, organizada pela Associação Brasileira de Exportadores e Importadores de Alimentos e Bebidas (Abba), com apoio da
Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) e da
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e

may change for the better. This was clearly shown

Investimentos (Apex-Brasil).

through the participation of ten companies of different

Em sua segunda exposição no evento, a Forno

industries in a round of business negotiations held at

de Minas, fabricante de pão de queijo de Minas

the same time at SIAL, organized by the Brazilian As-

Gerais (MG), vê a visibilidade no exterior como

sociation of Food and Beverage Importers and Export-

forma de expandir negócios. “Essas feiras

ers (“ABBA”), with the support of the Brazilian Export

nos dão a chance de estreitar contatos com

and Investment Promotion Agency (“APEX-Brazil”).

distribuidores e representantes de super-

In its second exhibition at the event, cheese roll

mercados”, afirma Renato Castro, geren-

manufacturer Forno de Minas, of the State of Minas

te de Exportação. O mercado canadense,

Gerais (MG), sees visibility abroad as a means to expand

segundo o executivo, é um desafio. “Lá,

business. “These fairs provide us the opportunity to

as pessoas têm o costume de comer muito

contact supermarket distributors and representa-

As relações entre o Brasil e o Canadá deverão se fortalecer
com o lançamento da edição brasileira do Salão Internacional
de Alimentação (Sial), hoje realizado também em Paris,
Shanghai, Abu Dhabi, Buenos Aires, Montreal e Toronto.
O evento será de 25 a 28 de junho de 2012, no Expo Center
Norte, em São Paulo, simultaneamente às feiras Fispal Food
Service, Fispal Hotel, Fispal Café e TecnoSorvetes. Para
realizar o encontro, a Brazil Trade Shows (BTS) e o grupo
francês Comexposium criaram uma joint venture. “Essa
parceria é estratégica e tem grande relevância para o mercado
latino-americano. O Sial Brazil acontecerá na mesma data da
Fispal Food Service, pois ambos os eventos têm uma sinergia
natural de público visitante e expositor, criando um conjunto
de ofertas que resultará em um aumento significativo de
negócios”, explica Alexandre Barbosa, presidente da BTS.
Enquanto o Sial Brazil dará destaque a produtos alimentícios
em geral, a 28ª Fispal Food Service apresentará novidades
para o setor de alimentação fora do lar.

22 | Brasil-Canadá

Brazil-Canada relations are expected to grow stronger with the
launch of the Brazilian edition of the International SIAL Food
Fair that nowadays is also held in Paris, Shanghai, Abu Dhabi,
Buenos Aires, Montreal and Toronto. The event will take place
from June 25 to 28 at the Expo Center Norte, in São Paulo, along
with the simultaneous realization of the Fispal Food Service,
Fispal Hotel, Fispal Café (Coffee) and TecnoSorvetes (Ice Cream)
trade fairs. For this undertaking, the firm Brazil Trade Shows
(BTS) and the French group Comexposium formed a joint
venture. “This partnership is strategic and is highly relevant for
the Latin American market. SIAL Brazil will take place on the
same date as the Fispal Food Service fair, given that both events
have a natural synergy of exhibitors and the visiting public, which
creates a set of offers that will result in a significant increase
in business”, explains Alexandre Barbosa, president of BTS.
Whereas SIAL Brazil will focus on food products in general, the
28th Fispal Food Service will show novelties for the food sector
outside of households.

imagens: divulgação / istockphoto

versão brasileira / Brazilian version

tives”, states export manager Renato Castro. The
Canadian market, according to the executive, is a
challenge. “There, people are used to eating a lot of
cheese. This opens a huge door for Brazilian prodqueijo. Isso abre uma porta enorme para produ-

ucts”, assesses Castro. With that in mind, an ambitious

tos brasileiros”, avalia. Com esse foco, foi traçada

strategy was conceived for the coming years. “We hope

uma estratégia ambiciosa para os próximos anos.

to achieve sustained growth and to be present in all

“Esperamos conseguir um crescimento sustentado

the country’s supermarket chains within a two-year

e estar presentes em todas as redes supermerca-

period at the most”, adds Castro. If everything goes

distas do país em, no máximo, dois anos”, acres-

according to plan, about 20% of the current production

centa. Se tudo sair como planejado, cerca de 20%

and 800 tons per month are to be destined to Canada.

Alimentos orgânicos e
de fair trade estão entre
os mais procurados por
empresas canadenses

Organic food and fair
trade items are among
the most sought after
by Canadian companies

da produção atual, de 800 toneladas por mês, deverão ser destinados ao Canadá.

Reciprocal opportunities - One of the main Brazilian fried potato and corn and wheat snack manu-

oportunidades mútuas – Uma das princi-

facturers, Gratícia Alimentos, of Japoatão dos Guara-

pais fabricantes de snacks brasileiras, entre ba-

rapes (State of Pernambuco - PE), for the first time

tatas fritas e salgadinhos de milho e trigo, a Gra-

participated in an international fair at the SIAL. Paulo

tícia Alimentos, de Japoatão dos Guararapes (PE),

Lucatelli, the group’s president, found the opportunity

participou pela primeira vez de uma feira interna-

to export and to launch in Brazil a type of potato snack

cional no Sial. Paulo Lucatelli, diretor-presidente

of a Canadian brand. “We went to collect information

do grupo, encontrou oportunidades tanto para

and we made contact with two supermarket chains

exportar quanto para lançar, no Brasil, um tipo de

and six distributers”, tells Lucatelli, who in fact has

batata snack de uma marca canadense. “Fomos

the expectation of going international.

para nos informar e fizemos contatos com duas

Although export costs threaten competitiveness,

redes de supermercados e seis distribuidores”,

the entrepreneur says he has found room for snacks

conta. O executivo, de fato, tem a internacionali-

of wheat and French fries. Hence, he is planning on

zação em perspectiva.

disembarking in the country after adapting the packag-

Apesar de os custos da exportação amea

ing and taking other measures. According to Lucatelli,

çarem a competitividade, Lucatelli diz encontrar

sanitation rules require adaptation. “In 2011, we will

espaço para salgadinhos de trigo e batata pa-

make the changes to begin exporting”, says Lucatelli.

lha. Por isso, estrutura um desembarque no país

In the natural beverage industry, Aquamare, that

com a adequação de embalagens, entre outras

produces desalinated water sourced in the ocean off

medidas. Para ele, as normas sanitárias exigem

the North coast of the State of São Paulo, which is

adaptação. “Em 2011, faremos as mudanças

treated with nanotechnology, went the same route

para começar a exportar”, expõe.

to Toronto, displaying its product at the food fair.

Paixão, da Aquamare:
itens de qualidade para
consumidores exigentes

Paixão, of Aquamare:
quality items for
demanding consumers
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Canadá e Estados
Unidos consomem
metade da produção
mundial de suco de
laranja em caixinha

Canada and the
United States consume
half of the world’s
production of orange
juice in small packs

Business

No segmento de bebidas naturais, a Aquamare,

“The Canadian population is eclectic and has a high

que produz água dessalinizada obtida em alto-mar

purchasing power. We want our water, which contains

no litoral norte de São Paulo e tratada com nano-

more essential natural minerals, to be offered as an

tecnologia, trilhou o mesmo caminho até Toronto,

article of aggregated value”, explains Silvio Paixão,

expondo no salão de alimentação. “A população

director of the International department. He lists three

canadense é eclética e de alto poder aquisitivo.

advantages for the negotiations: the interest of the

Queremos que a nossa água, com mais minerais

interlocutors in novelties, kindness towards foreign-

naturais essenciais, seja oferecida como um artigo

ers, and the predisposition in closing deals. “There are

de valor agregado”, esclarece Silvio Paixão, diretor

interesting conditions for the exporter”, says Paixão.

da Área Internacional. Ele aponta três vantagens
para as negociações: o interesse dos interlocutores

Comprehensive legislation – For who already

por novidades, a simpatia com o estrangeiro e a

sells products in Canada, the results reflect Paixão’s

predisposição para fechar transações. “Há condi-

enthusiasm. The Empresa Brasileira de Bebidas e

ções atrativas para o exportador”, diz.

Alimentos (EBBA) company, which owns the brands
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juice export in 2010. Half of the world’s production of

Canadá, os resultados refletem o entusiasmo de

orange juice in small packs is consumed by Canada

Paixão. A Empresa Brasileira de Bebidas e Alimen-

and the United States, which shows these markets’

tos (Ebba), controladora das marcas Maguary e

potential. For Rafael Jordani, EBBA’s Foreign Trade

Dafruta, fez sua primeira exportação de sucos

manager, this is an advantage. The limited number of

prontos em 2010. Metade da produção mundial

sea routes, however, is a factor to take into account.

de suco de laranja em caixinha é consumida por

“Many importers ship through New York, and this

canadenses e pelos Estados Unidos, um indicador

increases the product’s cost”, emphasizes Jordani.

das possibilidades desses mercados. Para Rafael

For Wanja Campos da Nóbrega, head of the Trade

Jordani, gerente de Comércio Exterior da

Promotion Section (SECOM) of the Brazilian Consulate

Ebba, essa é uma vantagem, apesar

General in Toronto, which organized and financed the

de o número limitado de rotas marí-

Brazil Pavilion, an initiative of the Ministry of Foreign

imagens: fotolia / istockphoto

Maguary and Dafruta, concluded its first ready-to-drink
Legislação clara – Para quem já vende no

timas ser um fator a se ter em conta. “Muitos importadores transportam passando por Nova York, o
que encarece o produto”, destaca.
Para Wanja Campos da Nóbrega, chefe do
Setor de Promoção Comercial (Secom) do Consulado Geral do Brasil em Toronto, que organi-

Com mercado consumidor diversificado,
o Canadá busca variar seus fornecedores
With a diversified consumer market,
Canada seeks to vary its suppliers

zou e financiou o Brazil Pavilion, uma iniciativa
do Ministério das Relações Exteriores (MRE),

Relations, sanitation rules are also a challenge to

as normas sanitárias também são um desafio,

be overcome with planning. “Canadian legislation is

superado com planejamento. “A legislação ca-

rigorous, but quite clear”, warns Nóbrega. Thirty-six

nadense é rigorosa, mas muito clara”, adverte.

companies participated in the pavilion, in addition to

Participaram do pavilhão 36 empresas, além

the entities Wines from Brazil, Grape Juice of Brazil,

das entidades Wines from Brazil, Grape Juice of

Organics of Brazil and the Brazilian Coffee Industry

Brazil, Organics of Brazil e a Associação Brasilei-

Association (“ABIC”).

ra da Indústria de Café (Abic).

The represented companies were carefully se-

As companhias representadas foram escolhi-

lected. “Canada is very selective with respect to

das com critério. “O Canadá é muito seletivo em

quality”, she goes on to say. According to Nóbrega,
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Business

Empresas brasileiras
participam de feiras
para divulgar seus
produtos no exterior

relação à qualidade”, esclarece. Segundo Wan-

organic products, with quality and fair trade stamps,

ja, os orgânicos, com selos de qualidade e fair

cashew nuts, cheese rolls, chicken, coffee, wine and

trade, castanhas-de-caju, pão de queijo, frango,

grape juice stand out. Several brands show inter-

Brazilian companies
take part in trade
fairs to promote their
products abroad

café e vinhos e sucos de uva se destacam. Di-

est in having a space in the Brazilian pavilion and

versas marcas demonstram interesse em ter es-

those taking part are unanimous about wanting to

paço no pavilhão brasileiro, e as que participam

return in the following year. “However, to gain access

são unânimes em querer voltar no ano

to the Canadian market, it is essential to do one’s

seguinte. “Para ter acesso ao merca-

homework and to know the rules”, concludes the

do canadense, porém, é fundamental

head of SECOM.

fazer o dever de casa e conhecer as
regras”, conclui a chefe do Secom.

Translation to English: BeKom Comunicação Internacional

suporte aos negócios /

Support for business

With the intent of fostering new business
between Brazilian and Canadian companies, the
Brazil-Canada Chamber of Commerce (CCBC)
provided support, along with the Brazilian
Export and Investment Promotion Agency
(“APEX-Brazil”), for the business round at the
SIAL fair organized by the Brazilian Association
of Food and Beverage Importers and Exporters
(“ABBA”). At the meeting, like in other trade
initiatives undertaken in Brazil and abroad with
the participation of the CCBC, ten Brazilian
companies had the opportunity to show their
products to Canadian executives, in addition to
having obtained interesting information about
the possibility of partnerships and exports.
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Com o objetivo de estimular novos negócios
entre empresas brasileiras e canadenses,
a Câmara de Comércio Brasil-Canadá
(CCBC) deu suporte, junto com a Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil), à rodada de
negócios no Sial organizada pela Associação
Brasileira dos Exportadores e Importadores
de Alimentos e Bebidas (Abba). No encontro,
a exemplo de outras iniciativas comerciais
realizadas no Brasil e no exterior com a
participação da CCBC, dez companhias
brasileiras puderam apresentar seus produtos
a executivos canadenses, além de terem
conseguido informações de interesse sobre as
possibilidades de parcerias e de exportação.

e n t r e v i sta
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Planos
traçados
Drawn plans

Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral explica como o Plano
Nacional de Mineração afetará o setor, que deve receber US$ 260 bilhões em
investimentos até 2030, e como o Canadá pode contribuir para as metas definidas
The secretary of Geology, Mining and Mineral Transformation explains how the National
Mining Plan will affect the industry that stands to receive investments of US$ 260 billion
until 2030, and how Canada can contribute to the established goals

C
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laudio Scliar, secretário de Geologia, Mine-

Claudio Scliar, the secretary of Geology, Mining

ração e Transformação Mineral do Ministério

and Mineral Transformation of the Ministry of Mines

de Minas e Energia (SGM/MME), explica em

and Energy (“SGM/MME”), at international trade fairs

feiras internacionais e ações comerciais as vanta-

and trade initiatives, explains the advantages of direct

gens do investimento direto na mineração brasileira,

investments in the Brazilian mining industry, such as

como a estabilidade política e econômica do país e

the country’s political and economic stability and its

o seu potencial geológico e mineral. O Plano Nacio-

geological and mineral potential. The National Mining

nal de Mineração 2030 (PNM-2030), lançado em

Plan 2030 (“PNM-2030”), launched last February,

fevereiro passado, tem sido um assunto recorrente

has been repeatedly addressed at meetings. The re-

nos encontros. O motivo: o documento aponta de-

ason: the document points to the challenges and the

safios e as perspectivas e revela como o governo

outlook for the future and shows how the federal go-

federal pretende atuar nos próximos 19 anos. “Um

vernment intends to act in the next 19 years. “One

dos objetivos é oferecer maior segurança, rapidez

of the objectives is to provide more safety, agility and

e transparência em todas as fases da mineração,

transparency in all phases of the mining activity prior to

até o início da lavra”, diz. Em entrevista à revista

the beginning of the exploitation”, says Scliar. In an in-

Brasil-Canadá, Scliar esclarece pontos fundamen-

terview with Revista Brasil-Canadá, Scliar explains the

tais do PNM-2030, além de temas de interesse de

fundamental aspects of the PNM-2030, along with

investidores nacionais e estrangeiros:

other themes of interest for local and foreign investors:

imagens: istockphoto / divulgação

Por Leandro Rodriguez

Brasil-Canadá – Que atrativos a mineração

Brasil-Canadá – What are the appealing featu-

brasileira oferece a investidores canadenses?

res the Brazilian mining industry offers Cana-

Claudio Scliar – Nós temos estabilidade política

dian investors?

e econômica, tradição mineira, grandes parceiros

Claudio Scliar – We enjoy political and economic

técnicos e industriais, potencial geológico e mine-

stability, we have a tradition in mining and impor-

ral, extensão territorial e clima favoráveis e fontes

tant technical and industrial partners, along with

de energia limpa. Além disso, o país vive um mo-

geological and mineral potential, the size of the

mento de investimentos do governo em infraes-

national territory, a favorable climate, and clean

trutura, dispõe de técnicos e recursos humanos

energy sources. Furthermore, the country is ex-

especializados e acaba de elaborar um plano na-

periencing a phase of government investments

cional para o setor, visando principalmente ao de-

in infrastructure, it has specialized technicians

senvolvimento sustentável da indústria. A geologia

and human resources and it has just concluded a

do Brasil é bastante diversificada, e tem permitido

national plan for the industry, mainly aimed at its

investimentos em pesquisa mineral para diversos

sustained development. Brazil’s geology is quite

minérios que são muito consumidos no mercado

diversified and has allowed investments in the

mundial, como o ferro, o ouro, o cobre e o manga-

prospecting of several much consumed minerals

nês, entre outros.

in the world market, such as iron, gold, copper,
manganese, among others.

BC – O PNM-2030 prevê, entre outras ações,
o ganho de eficiência em todas as áreas do

BC – Among other actions, the PNM-2030 fore-

setor. Como as empresas canadenses podem

sees the aggregation of value in all fields of the

contribuir para esse objetivo?

industry. How can Canadian companies contri-

CS – O plano nacional serve como eixo das polí-

bute to this objective?

ticas que estamos discutindo e implementando.

CS – The national plan is the axis of the policies we

Elas estão sendo elaboradas a partir da mudan-

are discussing and implementing. They are being

ça em regras atuais e de articulações com ou-

implemented following changes to the current ru-

tros ministérios e entidades públicas e privadas.

les and articulations with other ministries and pu-

As companhias canadenses estão participando

blic and private entities. Canadian companies are

desse esforço, dando sua contribuição.

taking part in this effort, making their contribution.

BC – O que as cerca de 80 empresas canaden-

BC – What can the approximately 80 Canadian

ses de mineração que investem no país podem

mining companies that invest in the country ex-

esperar do setor nos próximos anos?

pect of the industry in coming years?

CS – O PNM-2030 oferece uma base teórica dos

CS – The PNM-2030 constitutes a theoretical ba-

desafios e perspectivas para os próximos 19 anos,

sis of the challenges and perspectives in the next

apontando para objetivos e ações que permitirão

19 years, pointing to objectives and actions that

criar um ambiente mais favorável aos investimen-

will allow creating a more favorable environment

tos no setor, tendo como prioridade o desenvolvi-

for investments in the industry, while having the

mento sustentável do país.

country’s sustainable development as a priority.

BC – A pesquisa mineral é uma das áreas que

BC – Mineral prospecting is one of the areas

menos recebe investimentos. O plano nacio-

that receive the least investments. Does the na-

nal prevê mudanças?

tional plan foresee changes?
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CS – As empresas privadas são responsáveis

CS – The investments are made by private com-

pelos investimentos. Um dos objetivos é ofere-

panies. One of the objectives is to provide more

cer maior segurança, rapidez e transparência em

safety, agility and transparency in all phases of

todas as fases da mineração, até o início da lavra.

the mining activity, until the beginning of the ex-

Os investimentos previstos em pesquisa, minera-

ploitation. The investments foreseen for prospec-

ção e transformação mineral (metalurgia e não

ting, mining and mineral transformation (metal

metálicos), quase todos de origem privada, totali-

and non-metal), of which almost all are private,

zarão US$ 260 bilhões até 2030.

will total US$ 260 billion by 2030.

BC – Quais serão as principais metas da con-

BC – What will be the main consolidation goals

solidação do Marco Regulatório da Mineração,

of the Mining Regulatory Mark, one of the ob-

um dos objetivos do PNM-2030?

jectives of the PNM-2030?

CS – O PNM-2030 propõe três grandes diretrizes.

CS – The PNM-2030 proposes three important

Uma governança pública eficaz que promova o uso

guidelines. Efficient public governance that pro-

dos bens minerais para o interesse nacional, com

motes the use of mineral wealth for the sake

a criação do Conselho Nacional de Política Mineral

of national interests, through the establish-

(CNPM), mudanças no modelo de outorga

ment of the National Council for Mineral Policy

e a criação da Agência Nacional de Mi-

(“CNPM”), changes to the concession model

neração (ANM), além de uma revisão

and the creation of the National Mining Agency

da política para a CFEM (os royalties

(“ANM”), apart from the review of the financial

da mineração). O ganho de eficiência,

compensation of mineral exploitation – “CFEM”

acrescido do adensamento de conheci-

– the royalties on mining. Aggregation of value

mento, e a sustentabilidade são as outras

and the broadening of knowledge are the other

duas diretrizes. A primeira delas depende

two guidelines. The former depends largely on

muito do MME, e tem o poder de induzir as

the MME, while having the power to induce the

demais. Já o valor agregado requer ampla articu-

others. Aggregated value, on the other hand,

lação governamental com o setor privado e com

requires broad governmental articulation with

a sociedade civil, o que também é condição para

the private sector and civil society, which is

a sustentabilidade. Essas metas e as ações que

also a condition for sustainability. These goals

serão tomadas são necessárias se

and initiatives to be undertaken are necessary

levarmos em conta as previsões

when taking into consideration the predictions

de produção, investimentos e ge-

on production, investments and the generation

ração de empregos. Além disso,

of jobs. In addition, one also predicts more in-

está previsto o maior conhe-

depth geological knowledge, with distinct goals

cimento geológico, com

and scales, and the mapping of the entire natio-

As principais metas DO PNM-2030: /
Main goals of the PNM-2030:

1

2

3

Shelf on a scale of 1:1,000,000.

Agregação de valor /
Aggregation of value
fonte: MME / source: MME
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a scale of 1:100,000, the Amazon territory on a
scale of 1:250,000 and Brazil’s Legal Continental

Governança pública /
Public governance

Sustentabilidade /
Sustainability

nal territory, with the non-Amazon territory on

BC – What are the Ministry’s objectives with
respect to cooperation agreements with Canadá and other countries?

imagem: valeimagens
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“Um dos objetivos é oferecer maior
segurança, rapidez e transparência”
“One of the objectives is to provide more
safety, agility and transparency”

metas e escalas diferentes e mapeamento de
todo o território nacional, sendo o território não
amazônico na escala 1:100.000, o território amazônico em 1:250.000 e a Plataforma Continental
Jurídica Brasileira (PCJB) em 1:1.000.000.
BC – Quais são os objetivos do Ministério em
relação a acordos de cooperação com o Cana-

CS – The main interest is the transference of te-

dá e outros países?

chnology and the absorption of knowledge. We

CS – O principal interesse é a transferência de tec-

seek to strengthen ties with several countries.

nologia e a absorção de conhecimentos. Procu-

With Canada, for instance, the SGM/MME signed

ramos reforçar os laços com vários países. Com

a MOU with the Minerals and Metal Department

o Canadá, por exemplo, a SGM/MME firmou um

of Natural Resources Canada, with the intent to

Memorando de Entendimentos com o Setor de

strengthen the bilateral relation in the Field of

Minerais e Metais do Departamento de Recursos

mineral policy.

Naturais canadense, com o desejo de fortalecer a
relação bilateral no campo da política mineral.

Translation to English: BeKom Comunicação Internacional

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Antitruste - Antitrust
Arbitragem - Arbitration
Contencioso - Litigation
Defesa Comercial e Comércio Internacional Trade Remedies and International Trade
Direito do Consumidor - Consumer Rights
Direito Público e Administrativo Public and Administrative Law
Empresarial - Commercial
Infraestrutura - Infrastructure
M&A - M&A
Propriedade Intelectual - Intellectual Property
Regulatório - Regulatory

Societário -Corporate
Sustentabilidade - Sustainability
Trabalhista e Previdenciário - Labor and Social Security Law
Tributário - Tax Law

Av. Paulista, 1294 - 8º e 9º and; São Paulo - SP – 01310-100 | (11) 3147-0800
baptista@baptista.com.br | www.baptista.com.br
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Atração
nos céus

Festivais internacionais de pipas encantam canadenses
e turistas de todas as idades com modelos coloridos de
diferentes formatos e países, além de shows, apresentações
artísticas e exposições em diversas regiões do Canadá

I

nspirados pelo desejo comum de construir uma ponte suspensa sobre a
garganta escavada pelo Rio Niágara para aproximar o Canadá e os Estados Unidos, engenheiros dos dois países se juntaram em uma aventura

desafiadora para os anos de 1840. Uma região de grande interesse turístico já naquela época, as Niagara Falls, em Ontário, com seus imponentes
desfiladeiros, desafiavam o progresso, mais precisamente a necessidade
de uma ligação comercial de viagens mais frequentes, ao contrário do
transporte fluvial, dependente do comportamento das águas e das condições climáticas favoráveis. Criadas as duas companhias ferroviárias destinadas a administrar a via – a canadense Niagara Falls Suspension Bridge
Company e a International Bridge Company, de Nova York –, o passo seguinte foi dar início à construção da estrutura. Uma barreira aparentemente
intransponível, no entanto, separava o sonho da realidade: seria preciso
içar uma corda ou cabo de cerca de 240 metros de uma ponta à outra do
estreito, a uma altura de aproximadamente 225 metros sobre o leito do rio.
As soluções propostas incluíam desde a construção de um foguete até o
planejamento de uma arriscada expedição em um barco, sob o alto risco
de a embarcação ser destruída pela força das águas. Descartadas todas

imagem: istockphoto

as sugestões, apenas uma pareceu mais adequada por sua simplicidade e
criatividade. Theodore G. Hulett, futuro superintendente da ponte, premiaria
com dinheiro o primeiro jovem que, com uma pipa e a ajuda dos ventos,
conseguisse vencer a distância e mover a corda ou o cabo à borda oposta
do desfiladeiro. Após uma tentativa frustrada, Homan Walsh, de apenas
15 anos, conseguiu fazer com que a sua pipa chegasse aos Estados Unidos,
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o que permitiu a conclusão da primeira ponte suspensa da região. Apesar de tímida, essa presença

Espetáculo de cores

das pipas na história do Canadá é lembrada até

As informações sobre os principais
festivais canadenses de pipas estão
disponíveis em sites na internet,
onde, além pesquisar informações
específicas, é possível encontrar as
melhores opções de hospedagem:

hoje pelos mais apaixonados por essa diversão
ao ar livre. Em 2007, o Niagara International Kite
Festival, em área próxima às cataratas, atraiu
participantes de todo o mundo que, assim como
Walsh, tentaram cruzar a fronteira pelos céus – na
Símbolos da história de
Niagara Falls (abaixo),
as pipas dão origem a
festivais em diversas
regiões do Canadá, como
Montreal (foto inferior)

ocasião, um grupo de japoneses montou a então
considerada maior pipa do mundo.
Muitos canadenses de todas as idades aproveitam o verão para ver e participar de festivais
de pipas, realizados em diversas províncias. Além

• Wasaga Beach
www.wasagabeach.com
• Dumfries Kitefest
www.windclimbers.ca
• Festival International de cerfs-volants
Saint-Honoré dans l’Vent
www.danslvent.com
• Les Grands Airs de Varennes
www.bonjourquebec.com
• Windscape Kite Festival
www.windscapekitefestival.ca
• Annual Pacific Rim Kite Festival
www.bcka.bc.ca
• Tourism British Columbia
www.hellobc.com

34 | Brasil-Canadá

do espetáculo de cores e formas, os eventos são
uma opção a mais para o viajante que, em visita ao país, busca atrações diferenciadas para
adultos e crianças. Em Wasaga Beach (Ontário),

Muitos canadenses e turistas de todas
as idades aproveitam o verão para
acompanhar os festivais de pipas

alçam voo vários tipos de pipas, sendo algumas
de tamanho grande, controladas por até quatro

Por sua vez, Cambridge (Ontário), também pró-

linhas. Com vista para a Baía de Georgian e si

xima a Toronto, organiza o Dumfries Kitefest. Além

tuada a cerca de 145 quilômetros de distância de

da apresentação de criativos modelos, o encontro

Toronto (Ontário), Wasaga Beach é considerada

permite a participação de crianças de todas as ida-

uma das melhores opções de roteiro para quem,

des, que podem aprender a montar suas próprias

durante o fim de semana, pretende conhecer as

pipas em oficinas com monitores. Os adultos, por

regiões próximas da maior cidade do país. Além

sua vez, têm a oportunidade de escolher marcas

disso, a praia é a maior de água doce do mundo,

à venda e aproveitar as trilhas próximas. Cambrid-

o que, para os turistas, é uma atração por si só.

ge conta com mais de 365 hectares de parques,

Com inscritos de diversas localidades, o Annual

equipados com toda a infraestrutura necessária

Father’s Day Weekend Kitefest inclui diferentes

para piqueniques, atividades esportivas e outras

atividades e competições paralelas, como a Sand

recreações. No campo das artes, o Cambridge

Castle Competition, de esculturas na areia.

Centre for the Arts abriga uma galeria, um estúdio, cinco salas para exposições temáticas e um
auditório, entre outras instalações. Além de exibições da programação anual, são comuns eventos
complementares e performances de artistas de
distintas origens. No verão, a cidade é palco de
inúmeras ações, entre comemorações, concertos
e jogos. Entre as hospedagens, o destaque é o
tradicional Langdon Country House Hotel and Spa,
da rede de hotéis de luxo Relais & Châteaux, com
52 acomodações de alto padrão.
voos noturnos – No Quebec, o Festival International de cerfs-volants Saint-Honoré dans
l’Vent, realizado no aeroporto de Saint-Honoré,
é demonstração autêntica do carinho dos canadenses pelas pipas. A criatividade das equipes
voadoras, que têm ursos, peixes, pássaros e discos voadores, entre outras ideias, como fontes de
inspiração. À noite, as luzes iluminam as pipas em
suas acrobacias, tornando o festival ainda mais
encantador para o público. Durante os dois dias
do programa, bandas e músicos se encarregam
da ambientação musical, enquanto outros artistas,
como pintores, têm a chance de interagir com os

imagens: divulgação / istockphoto

se reflete nos formatos inusitados de suas obras
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Em Cambridge (Ontário),
o tradicional Langdon
Country House Hotel
and Spa (acima) é uma
opção de hospedagem

visitantes. Na edição de 2011, convidados internacionais participaram pela primeira vez, refletindo
a tradição desse evento quebequense. A beleza
da região é um elemento adicional a ser apreciado. Próximo a Saint-Honoré, o Fjord du Saguenay

com a organização do Windscape Kite Festival, em

é uma formação natural impressionante para ser

Swift Current. Especialistas alemães, franceses,

descoberta por meio de passeios de barco, com

belgas e chineses, entre outras nacionalidades,

paradas ao longo do caminho.

montam pipas de inúmeros formatos e cores. Para

Próximo a Montreal, o Les Grands Airs de Va-

estimular a participação do público, os organizado-

rennes, na acolhedora cidade de Varennes, loca-

res distribuem com o programa um livreto pareci-

lizada na região de Montérégie, é pensado para

do com um passaporte, com fotos e informações

entreter os entusiastas do vento mais exigentes.

de quem está se apresentando, além de espaços

Considerado uma grande oportunidade para se

para assinaturas ou rubricas. Recebem os prêmios

divertir entre amigos e com a família, o festival

os profissionais que obtiverem o maior número de

conta com exposições, shows e outras atrações,

assinaturas nos livretos.

como um grande bingo. Os voos noturnos geram
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grande expectativa, prendendo o olhar tanto dos

sabores regionais – Mesmo quem nunca

mais experientes quanto dos curiosos em geral.

empinou uma pipa é incentivado a fazê-lo – em

A proximidade de Montreal aumenta não apenas

caso de acidentes durante o voo, um hospital pro-

as opções de hotéis e pousadas, como também

videncia os concertos e reparos necessários. Na

as de gastronomia e lazer. Segunda cidade mais

tenda principal, produtores locais de doces, tortas

populosa do Canadá, ela é reconhecida pela sua

e alimentos salgados promovem os sabores da

capacidade de conciliar a preservação de sua

gastronomia regional, como biscoitos recém-assa-

história com o desenvolvimento econômico. Com

dos e o chili vegetariano com pão. Por sua vez, a

esse diferencial, destaca-se como um dos des-

Children’s Tent é um universo à parte de brinca-

tinos preferidos de turistas que não abrem mão

deiras e jogos para crianças de todas as idades

de bons restaurantes, museus e comércio, mas

– as barracas de sorvete e balas costumam ser

que buscam complementar a viagem com pas-

as mais procuradas. O vento, principal responsável

seios por regiões vizinhas, em que a tranquilida-

pela festividade, é lembrado também em peças

de de comunidades menores proporciona outro

de artesãos que interagem com o movimento do

tipo de experiência turística.

ar. Para os mais animados, as experiências conti

No território mais central do Canadá, domina-

nuam ao longo da noite, quando o espaço princi-

do pelas pradarias e uma variedade de paisagens,

pal se transforma em uma casa de shows, com

Saskatchewan atrai entusiastas e profissionais

bandas de blues e rock, entre outros estilos.

onde você
está?

Em sua 36ª edição, o Annual Pacific Rim Kite

Os adultos, por sua vez, têm a cidade à dispo-

Festival tem grande expressão em British Colum-

sição. Sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de

bia. Com muitas demonstrações, o evento leva

2010, Vancouver é uma referência mundial

mais cores ao Vanier Park, em Vancouver, onde

em alta gastronomia, arte, cultura e ativida-

estão localizados o Museu de Vancouver e o H.R.

des ao ar livre. Além disso, está próxima de

MacMillan Space Centre. Referência local, o par-

Whistler, a maior estação de esqui canaden-

que tem entre seus vários pontos de interesse um

se (também é possível praticar o esporte no

jardim decorado com um longo totem das Primei-

verão, na geleira Blackcomb’s Hortsman), e

ras Nações. Além disso, é o local de uma série

das Rocky Mountains. Os mais aventureiros,

de atrações de verão, como o festival de pipas.

porém, podem estender viagem ao Alaska, para

Os ventos da costa contribuem para o espetáculo,

onde são programadas diversas excursões. Para

que já recebeu o campeão mundial de controle de

todos os turistas, sem exceção, a cidade ofere-

múltiplas pipas Ray Bethell, de mais de 70 anos

ce o melhor em diversidade de hotéis, serviços,

de idade. Como em outros casos, as crianças re-

produtos, espetáculos e aventuras. Se o interesse

cebem atenção especial. No Pacific Rim, elas po-

são os melhores restaurantes, tampouco faltam

dem aprender técnicas práticas e de montagem

alternativas. Entre tantas escolhas, as pipas são

no Children’s Kite Making Workshop.

um complemento de roteiros pelo Canadá. (LR)

British
Columbia
Saskatchewan
Ontário

Quebec
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Investimentos
compartilhados
Shared investments
As parcerias público-privadas (PPPs) na saúde,
usadas em projetos no Canadá, renovam as
oportunidades de investimentos e intercâmbio
entre brasileiros e canadenses no setor e
estimulam a evolução de indicadores de qualidade
Public-Private Partnerships (PPPs) in health, applied
to projects in Canada, renew investment and exchange
opportunities between Brazilians and Canadians in the
industry and foster the development of quality indicators
leandro rodriguez

N
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o Hospital do Subúrbio (HS), localiza-

In the Hospital do Subúrbio (HS), located in

do na região metropolitana de Salva-

the Metropolitan Area of Salvador (State of Bahia

dor (BA), os pacientes são atendidos

- BA), patients are cared for around the clock.

24 horas por dia. Sem perceber, recebem cui-

Without even noticing it, they receive care in an

dados geridos de forma inovadora no Brasil.

innovative way in Brazil. With its 298 beds, this

Com seus 298 leitos, o centro médico não é

medical center is not managed exclusively by the

administrado exclusivamente pelo governo

government or by a company, but rather by both.

ou por uma empresa, mas pela união entre

The country’s first public hospital to operate as a

os dois. Primeira unidade hospitalar pública

Public-Private Partnership (PPP), the HS’ man-

do país a funcionar por meio de uma parceria

agement, operating and equipping occurs under

público-privada (PPP), o HS tem sua gestão,

the responsibility of the Prodal Saúde consor-

operação e aparelhamento sob responsabi-

tium, the winning bidder of a tender launched

lidade do consórcio Prodal Saúde, vencedor

by the State government. Thus, the acquisition

de uma licitação realizada pela administra-

of equipment, the operation of clinical and non-

ção estadual. Com isso, a compra de equi-

clinical services and the hiring and managing of

pamentos, a operação dos serviços clínicos e

professionals, among other activities, cease to

não clínicos e a contratação e gerenciamento de

be obligations of the government, which instead su-

profissionais, entre outras atividades, deixam de

pervises healthcare quality. At the end of a ten-year

ser obrigações do governo, que passa a fiscalizar

period (extendable for other ten-year periods), the

a qualidade assistencial. Ao final do prazo de dez

State of Bahia will receive back the hospital structure.

anos (que pode ser prorrogado por até outros dez

Following the same path, the municipal government

anos), o Estado da Bahia receberá toda a estru-

of São Paulo launched its own partnership program,

tura hospitalar.

reflecting a change in perspectives in the country. Even

No mesmo caminho, a prefeitura de São Pau-

so, these initiatives are a novelty in the Brazilian sce-

lo lançou seu próprio programa de parcerias, re-

nario. In other countries, however, they have

fletindo uma mudança de perspectivas no país.

already become common practice. This is the

Ainda assim, as iniciativas são uma novidade

case of Canada, which has transformed the model

para a realidade brasileira. Em outras nações,

to be a useful instrument for health development. “How

no entanto, já se tornaram uma prática. Esse é

does one run so many hospitals, roads and services

o caso do Canadá, que transformou o modelo

in general? With geographic characteristics similar

em uma útil ferramenta para o desenvolvimento

to those of Brazil, the Canadian government faces the

da saúde. “Como você faz para manter tantos

same difficulties to obtain funds to provide the population

hospitais, estradas e serviços em geral? Com

quality services. The public and private sectors must get

características geográficas semelhantes às do

together to face challenges”, states Gordon Driedger,

Brasil, o governo canadense enfrenta a mes-

project vice-president of the Plenary Group, specialized

ma dificuldade de conseguir recursos para ofe-

in PPPs in a variety of fields and in the development of

recer atendimento de qualidade à população.

all their phases, such as financing, planning,

Os setores público e privado precisam se unir

designing, constructing and operating.

para enfrentar desafios”, avalia Gordon Driedger,
vice-presidente de projetos do Plenary Group,

DIRECT BENEFITS – According to the executive, respon-

especializado em PPPs de diversas áreas e no

sible for business activities in the Brazilian market and

desenvolvimento de todas as suas fases, como

one of the speakers at the “Brazil-Canada International

financiamento, planejamento, desenho, cons-

Health Seminar” organized by the Health Committee

trução e operação.

of the Brazil-Canada Chamber of Commerce (CCBB)

benefícios diretos – Segundo o executivo,

Canada has 155 projects, of which most (58) are in the

responsável por negócios no mercado brasileiro

health industry. Driedger has no doubts that bilateral

e um dos palestrantes do Seminário Internacio-

exchange, with a combination of needs and accumulated

and held at the Hospitalar 2011 trade fair in São Paulo,

nal em Saúde Brasil-Canadá, organizado pela

experiences, will result in direct and indirect benefits.

Comissão de Saúde da Câmara de Comércio

“We want to enter Brazil because of the quantity of

Brasil-Canadá (CCBB) e realizado em maio na

ideas and opportunities. However, initiatives must be

Hospitalar 2011, em São Paulo, o Canadá tem

properly conceived, involving feasibility studies, under

155 projetos, sendo a maioria (58) do setor da

good financial conditions. More involvement of entities

saúde. Para ele, não há dúvidas de que um in-

with possibly similar interests is necessary and would

tercâmbio bilateral, com uma combinação entre

facilitate the expansion of the model”, states Driedger.

necessidades e experiências acumuladas, trará

Among PPPs’ main advantages, the executive empha-

benefícios diretos e indiretos. “Queremos entrar

sizes competitive innovation, the transference of risk

no Brasil porque não faltam ideias e oportunida-

to the private sector and the payment of compensation

des. Mas as iniciativas precisam ser bem estru-

according to the results achieved.
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Apart from these topics, Mauricio Portugal Ribeiro,
head of the Infrastructure Consulting Department for
Brazil at the International Finance Corporation (IFC),
an arm of the World Bank Group for fostering private
initiative, emphasizes additional advantages, such as
more governance – with gains in efficiency - , the celebration of long-term contracts, the attraction of private
investments and the possibility of more transparency.
However, notwithstanding the potential benefits, some
barriers make it difficult to expand partnerships. Resistance to the conciliation of private interests and public
health services, viewed as being of social interest, is
one of them, as is the legal regulatory framework.
Hospital management too must adapt. The main
reason is the fact that quality in the healthcare provided
becomes more important both for the government,
committed to the well-being of the population, and
Driedger, do Plenary
Group: oportunidades
para projetos no Brasil

Driedger, of the Plenary
Group: opportunities
for projects in Brazil

turadas, com estudos de viabilização, e devem

for the companies involved, that are accountable over

oferecer boas condições financeiras. É necessário

the duration of the contract. The obtainment of precise

um maior envolvimento de entidades que pos-

and reliable data on different administrative and clini-

sam ter interesses semelhantes, o que facilitaria

cal processes becomes an obligation, in addition to a

o crescimento do modelo”, observa. Entre as prin-

source of information to improve efficiency. In this case

cipais vantagens das PPPs, o executivo destaca

too, Canada may be an ideal partner.

a inovação competitiva, a transferência do risco

Centro da BC Cancer
Agency: projeto de
parceria no Canadá

Center of the BC Cancer
Agency: partnership
project in Canada
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para o setor privado e o pagamento de retribui-

evaluated performance – James Robblee, head

ções de acordo com os resultados.

of the Cardiac Anesthesiology Division at the Heart

Além desses pontos, Mauricio Portugal Ribei-

Institute of the University of Ottawa and auditor of Ac-

ro, chefe do Departamento de Consultoria em

creditation Canada, explains that the health industry, due

Infraestrutura para o Brasil do International Fi-

to increased competitiveness and recent government

nance Corporation (IFC), braço do Grupo Banco

controls concerning the use of funds, increasingly de-

Mundial para fomento à iniciativa privada, des-

pends on collecting, processing and data maintenance

taca mais vantagens, como a maior governança

mechanisms. In other words, to have indicators is almost

Projetos por região /
PROJECTS BY REGION

Nunavut

1

British
Columbia

29

– com ganho de eficiência –, a elabora-

Newfoundland e
Labrador/
Newfoundland and
Labrador

Alberta

1

12

Manitoba

ção de contratos de longo prazo, a atra-

5

ção de investimentos privados e a possibi-

Ontário/
Ontario

79

lidade de maior transparência. Mas, apesar dos
benefícios potenciais, algumas barreiras dificultam a expansão das parcerias. A resistência em
relação à conciliação entre interesses privados
e serviços públicos de saúde, considerados de
interesse social, é uma delas, assim como a re-

New Brunswick, Prince Edward 1
Island and Nova Scotia combined

empresas envolvidas, que devem prestar contas
ao longo do contrato. A obtenção de dados precisos e confiáveis sobre os diferentes processos
administrativos e clínicos se torna uma obrigação, além de uma fonte de informações para a
melhoria da eficácia. Também neste caso, o Canadá pode ser um parceiro ideal.

Federal

1

Total 155

In Canada, Public-Private Partnerships (PPPs) are a much applied
means for developing projects of the federal government, provinces
and municipalities. With the participation of companies and consortia,
one builds hospitals, police stations, culture centers and infrastructure
works such as bridges, among others. Such diversity shows the model’s
different application possibilities.
Projetos por setor / PROJECTS IN THE INDUSTRY

chefe da Divisão de Anestesiologia Cardíaca no
wa e auditor da Accreditation Canada, explica

10

No Canadá, as parcerias público-privadas (PPPs) são um recurso muito
usado no desenvolvimento de projetos públicos do governo federal,
províncias e municípios. Com a participação de empresas e consórcios,
são construídos hospitais, delegacias, centros culturais e equipamentos
de infraestrutura, como pontes, entre outros bens. Essa diversidade
demonstra as diversas possibilidades do modelo.

desempenho avaliado – James Robblee,
Instituto do Coração da Universidade de Otta-

Nova Scotia 3

Successful experience

cisa se adaptar. A principal razão é o fato de a

com o bem-estar da população, quanto para as

New
Brunswick

Experiência de sucesso /

A gestão hospitalar, por sua vez, também pre-

importância tanto para o governo, comprometido

12

New Brunswick, Prince Edward 1
Island e Nova Scotia em conjunto/

gulação jurídica.

qualidade no atendimento prestado passar a ter

Quebec/
Quebec Prince Edward Island 1

1

2

2

17

Energia /
Energy

Imobiliário /
Real Estate

Meio ambiente /
Environment

que o setor da saúde, devido à maior competitividade e ao controle crescente de governos
em relação ao uso de seus recursos, depende
cada vez mais de mecanismos de coleta, processamento e manutenção de dados. Em outras

Comunicações /
Communications

18

6

1

35

Justiça /
Justice

Educação /
Education

Defesa /
Defense

Transporte /
Transportation

imagens: paulo uras / divulgação / istockphoto

palavras, ter indicadores é quase uma obrigação. “Essa é uma área que permite uma maior
cooperação, pois o Canadá tem um sistema público de saúde muito forte, acompanhado pelo
Canadian Institute of Health Information (CIHI).
Com melhores informações sobre si mesmas,

12

3

58

as instituições podem medir o desempenho de
suas atividades, reforçar a aplicação de valores da organização, demonstrar compromisso
com a solução de situações de risco e validar
os avanços conseguidos”, aponta.

Recreação e cultura /
Recreation and Culture

Serviços públicos / Hospitais e assistência médica /
Public Services
Hospitals and Healthcare
Fonte: Canadian Council for Public-Private Partnerships (CCPPP) /
source: CANADIAN COUNCIL FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS (CCPPP)
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Hospital do Subúrbio (BA):
pioneirismo no uso do
modelo de PPPs no país

Hospital do Subúrbio
(Bahia): Pioneer in
the country in using
the PPP model

Denise, da Anahp:
troca de experiências
no setor de saúde

Schout, of ANAHP:
exchange of experiences
in the health industry

Opportunities

No Brasil, uma iniciativa de monitoramento

a must. “This is a field that allows more cooperation,

do desempenho de instituições hospitalares é

given that Canada has a very strong public health system,

o Observatório Anahp, da Associação Nacional

monitored by the Canadian Institute of Health Informa-

dos Hospitais Privados (Anahp), com indicado-

tion (CIHI). With better information about themselves, the

res do mercado de saúde suplementar e de

institutions may measure their activities’ performance,

43 hospitais associados. Para Denise Schout,

emphasize the application of values of an organization,

assessora técnica do Projeto Melhores Práti-

show a commitment to the resolution of risk situations

cas Assistenciais da entidade, um dos desafios

and validate the achievements made”, stresses Robblee.

do setor é aumentar o número de instituições

In Brazil, a performance monitoring initiative of hos-

acreditadas, o que estimularia uma cultura de

pital institutions is the Observatório ANAHP, of the Na-

transparência e registro de informações. “Temos

tional Association of Private Hospitals (“ANAHP”), with

muito a ganhar com a experiência canadense

indicators on the supplementary health market and of

em acreditação e com a visão de time assisten-

43 associated hospitals. For Denise Schout, technical

cial”, destaca. Um dos motivos da necessidade

advisor of the entity’s “Best Healthcare Practices Proj-

de mecanismos de controle é o processo atual

ect”, one of the industry’s challenges is to increase the

de transição demográfica no Brasil.

number of accredited institutions, which would foster a

Em 2005, cerca de 20 milhões

culture of transparency and registration of information.

de pessoas eram consideradas

“We have a lot to gain with the Canadian experience in

idosas, o que equivalia a 9% da

accreditation and with the vision of a healthcare team”,

população, segundo o Instituto

says Schout. One of the reasons for the need for control

Brasileiro de Geografia e Estatísti-

mechanisms is Brazil’s demographic transition.

ca (IBGE). Em 2030, a previsão é

In 2005, some 20 million people were considered

de que o número dobre, chegan-

elderly, representing 9% of the population according to

do a 15% dos cidadãos. “A saúde

the “IBGE” – the Brazilian Institute for Geography and

brasileira tem uma tendência de

Statistics. In 2030, the outlook is that this number will

segurança, com a maior partici-

double to 15% of the citizenry. “Brazilian health has a

pação dos pacientes nas deci-

tendency towards safety, with more patient participa-

sões. A eficiência é um elemento-

tion in decision making. Efficiency is a key element for

chave para a sustentabilidade do

the industry’s sustainability and hence, accreditation

setor e, por isso, a acreditação é

is absolutely necessary”, concludes the specialist.

absolutamente necessária”, conclui a especialista.
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Translation to English: BeKom Comunicação Internacional
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Arbitragem

arbitration

Vantagens
do método
Method’s advantages

Aplicação da arbitragem em contratos nacionais e internacionais
de seguros e resseguros é uma excelente alternativa para empresas
que buscam maior agilidade na solução de conflitos
Application of arbitration in local and international insurance and reinsurance
contracts is an excellent alternative for companies seeking to expedite conflict solutions
Leandro Rodriguez

A r b i t r ag e m

arbitration

Interesse crescente
Growing interest

Expansão do mercado brasileiro de seguros e resseguros aumenta a
necessidade das empresas de maior agilidade na solução de conflitos
e amplia as possibilidades de utilização da arbitragem no país

O

mercado brasileiro de seguros movimentou

The Brazilian insurance market in 2010 gener-

R$ 90 bilhões em 2010, o que representa

ated revenues of R$ 90 billion, a 17.4% growth in

um crescimento de 17,4% em relação ao

comparison with the previous year, according to

ano anterior, segundo a Superintendência de Se-

SUSEP – Superintendence of Private Insurances.

guros Privados (Susep). A esse valor deve ser so-

To this amount one must add revenues totaling R$

mada a receita de R$ 72,6 bilhões das operadoras

72.6 billion generated by private health insurance

de planos privados de saúde no mesmo período,

operators in the same period, according to ANS –

de acordo com a Agência Nacional de Saúde Su-

National Supplementary Health Agency. Economi-

plementar (ANS). De importante representativida-

cally relevant, this industry is synchronized with the

de econômica, o setor acompanha o crescimento

country’s growth, has shown improved results and

do país com a melhora de resultados e o aumento

increased the volume of business in recent years.

de negócios realizados nos últimos anos. Em meio

In the context of the industry’s accelerated growth,

à evolução mais acelerada da área, muitas em-

many companies are faced with the need to discover

presas se veem diante da necessidade de encon-

more agile methods of conflict solution as an al-

trar métodos mais ágeis para solucionar eventuais

ternative to the Courts. Albeit little used in Brazil

conflitos, como alternativa aos tribunais. Embora

in comparison with other countries, arbitration in

pouco usada no Brasil, em comparação a outros

cases of insurance and reinsurance is beginning to

países, a arbitragem em seguros e resseguros co-

awaken the interest of many professionals, repre-

meça a despertar o interesse de diversos profis-

sentatives of government and lawyers.

sionais, representantes do governo e advogados.
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In this industry, contracts can be local or in-

No segmento, os contratos podem ser nacionais

ternational (for instance, between two companies

ou internacionais (entre duas empresas de dife-

of different countries), with the adhesion of third

imagens: paulo uras / istockphoto

Growth of the Brazilian insurance and reinsurance market increases
the need of companies for more agility in conflict solutions while
expanding the possibilities of using arbitration in the country

rentes países, por exemplo), com a adesão de ter-

parties that quite often are not signatories. In ad-

ceiros, muitas vezes não signatários. Além disso,

dition, Brazilian courts are becoming one of the

a jurisdição brasileira passa a ser uma das opções

options – London, Paris, and New York stand out

– Londres, Paris e Nova York predominam pela sua

in this traditional legal Field –, thus increasing the

tradição jurídica nessa área –, o que aumenta a

complexity of cases. “One of the issues to address

complexidade dos casos. “Um dos questionamen-

is to decide whether a Brazilian company and a

tos é saber se, para uma empresa brasileira e uma

British insurance company, for instance, should

seguradora inglesa, é melhor recorrer à arbitragem

resort to arbitration or the courts of Brazil, the

ou à Justiça do Brasil, do Reino Unido ou de outros

United Kingdom or some other country. One of the

países. Uma das vantagens do método é o fato

advantages of the method is the fact that with its

de, com o seu regulamento, serem eliminadas as

set of rules the procedural phases of the national

etapas procedimentais dos códigos de processo

civil codes are eliminated”, states Luciano Timm,

civil nacionais”, diferencia Luciano Timm, sócio

partner in the law firm Carvalho, Machado, Timm

do escritório Carvalho, Machado, Timm & Deffenti

& Deffenti Advogados and one of the speakers at

Advogados e um dos palestrantes do painel Arbi-

the panel on Arbitration in Insurance and Reinsur-

tragem em Seguros e Resseguros, realizado pelo

ance conducted by the Arbitration and Mediation

Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de

Center of the Brazil-Canada Chamber of Com-

Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), em junho

merce (“CAM-CCBC”), last June, in São Paulo,

passado, em São Paulo, com apoio institucional

with institutional support from CBAr – Brazilian

do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr).

Arbitration Committee.

benefícios adicionais – Para o especialista,

Additional benefits – For this expert, more

a maior agilidade é uma vantagem adicional não

agility is an additional advantage not only because

apenas por encurtar prazos. A economia de tem-

it shortens time periods. Savings in time, often not

po, muitas vezes impossível de ser conseguida em

to be attained in the courts, represents, as related

tribunais, representa, em seguros e resseguros de

to insurance and reinsurance of high value objects,

bens de grande valor, uma redução potencial de

a potential reduction of expenditures. “The “cost” of

gastos. “O ‘custo’ do tempo precisa ser levado em

time must be taken into consideration. It is a myth

conta. É um mito pensar que a arbitragem, nacio-

to think that arbitration, local or international,

nal ou internacional, possa ser necessariamente

may necessarily be disadvantageous in financial

desvantajosa em termos financeiros”, acrescenta.

terms”, adds Timm. The decision on where to

A decisão sobre onde arbitrar também tem funda-

submit to arbitration is also of fundamental im-

mental importância. Segundo Timm, o Brasil conta

portance. According to Timm, Brazil has arbi-

com árbitros preparados para resolver controvér-

trators prepared to resolve controversies, apart

sias, além de oferecer baixo risco de interferências

from posing low risk in terms of interferences

judiciais. “Temos conhecimento suficiente para ar-

by the Judiciary. “We have sufficient knowl-

bitrar contratos”, afirma.

edge to arbitrate contracts”, states Timm.

Eleonora, do CBAr:
cuidados prévios na
formulação de apólices

Coelho, of CBAr:
prior precaution in the
formulation of policies
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A complexidade das relações contratuais
exige dos árbitros um conhecimento técnico
The complexity of contractual relations
requires technical knowledge of arbitrators

Choosing arbitration, however, requires prior precaution as required for formulating policies that will
set forth the conditions of the relationship between
the insured, the insurers, and the reinsurers, explains Eleonora Coelho, vice-president of the CBAr.
To avoid errors in arbitration clauses in insurance
sive in nature, as well as an equivocal extension to

dados, necessários para a formulação das apóli-

non-signatory third parties, or “informal” clauses by

ces que determinarão as condições das relações

electronic means, one suggests some precautions be

entre segurados, seguradoras e resseguradoras,

taken, such as acceptance in writing (in accordance

esclarece Eleonora Coelho, vice-presidente do

with article 4 of the Arbitration Law), both in the

CBAr. Para evitar erros com as cláusulas de arbi-

main and the interconnected contracts, along with

tragem em contratos de seguros e resseguros que

the standardization of clauses. “Measures such as

são tipicamente adesivos, assim como a extensão

these preclude subsequent challenges, which ulti-

equivocada a terceiros não signatários ou cláusu-

mately can invalidate the entire arbitral proceeding.

las “informais” por meio eletrônico, são sugeridas

Insurance and reinsurance contracts can be signed

algumas precauções, como a aceitação por escrito

for complex business transactions, such as the con-

Timm, do Carvalho,
Machado, Timm &
Deffenti Advogados:
maior agilidade

(de acordo com o artigo 4º da Lei de Arbitragem),

struction of oil platforms and other infrastructure

tanto no contrato principal quanto nos interligados,

works. The following impasse usually occurs: what to

além da padronização das cláusulas. “Medidas

do when the arbitration clause is included only in the

Timm, of Carvalho,
Machado, Timm &
Deffenti Advogados:
more agility

como essas evitam o questionamento posterior, o

agreement signed between two companies, but not in

que, em último caso, pode anular todo o procedi-

those signed by the insurers and reinsurers? Special

mento arbitral. Contratos de seguros e resseguros

attention is required for clarity and predictability in

podem ser firmados para negócios comple-

order to properly standardize clauses that may be

xos, como a construção de plataformas de

incorporated to contracts on account of well-made

petróleo e de outras obras de infraestrutura.

references”, says Coelho.

Deles, costuma surgir o seguinte impasse:

The selection of arbitration centers prepared to

o que fazer quando a cláusula compromis-

analyze cases involving many parties warranting

sória é incluída apenas no acordo firmado

equal treatment as concerning the installation of

entre duas companhias, mas não nos que

a court of arbitration is equally important. “The

foram assinados pelas seguradoras e res-

complexity of contractual relations requires spe-

seguradoras? É preciso especial atenção à

cific technical knowledge of arbitrators. That is why

clareza e exercício de juízo de previsibilidade

their degree of availability must also be taken into

para a correta padronização das cláusulas

consideration so as to not lose agility”, adds Coelho.

que podem ser incorporadas a contratos por

According to her, the exactness of information in

referências bem-feitas”, diz.

the policies concerning arbitration as a means for

A escolha de centros de arbitragem pre-

conflict solution avoids duplicity of proceedings.

parados para analisar casos de múltiplas

“There is a risk that contradictory decisions are

partes e que garantam tratamento equâni-

taken concerning same facts”, explains Coelho.

me quanto à instituição do tribunal arbitral
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é igualmente importante. “A complexidade

Development of the practice – In other coun-

das relações contratuais exige dos árbitros

tries, the use of the method in the field of insurance

imagens: paulo uras / istockphoto

and reinsurance contracts that typically are adheA escolha da arbitragem, no entanto, requer cui-

um conhecimento técnico específico. Por esse motivo, também dever ser levado em consideração o
seu grau de disponibilidade para que a agilidade
não seja perdida”, complementa. De acordo com
Eleonora, a exatidão das informações nas apólices
sobre a adoção da arbitragem para a solução de
conflitos evita a duplicidade de procedimentos. “Há
o risco de que sejam tomadas decisões contraditórias para os mesmos fatos”, expõe.
evolução da prática – Em outros países, a uti-

and reinsurance is common. Celso de Azevedo, of

lização do método na área de seguros e resseguros

the law firm Thomas Cooper, of London, explains

é comum. Celso de Azevedo, do escritório Thomas

that clear support by the Judiciary contributes to

Cooper, de Londres, explica que o apoio claro do

this. “The main issue for an international lawyer

Poder Judiciário contribui para isso. “A principal

when speaking of Brazil is to know the degree of

questão para um advogado internacional, quando

such support. When it is limited, chances for an

se fala em Brasil, é saber ao certo o grau desse

unwanted interference and unnecessary extensions

suporte. Quando ele é limitado, aumentam as

in time of arbitrations, increase”, observes Azevedo.

chances de interferências e de um prolongamento

In the United Kingdom, the vision is that big cases

desnecessário, e indesejado, das arbitragens”, ob-

involving companies, when decided upon by the

serva. No Reino Unido, a visão é de que os grandes

courts, generate unnecessary cost for the State.

casos entre empresas, quando decididos nas cor-

With arbitration courts, the expenditures cease

tes inglesas, geram um custo desnecessário para

to be public. Therefore, the practice is accepted

o Estado. Com os tribunais arbitrais, os gastos dei-

and encouraged. “The most recent edition of the

xam de ser públicos. Por isso, há uma aceitação e

International Arbitration Survey, of the School of

um incentivo à evolução da prática. “A mais recente

International Arbitration (SIA), maintained by the

edição da pesquisa International Arbitration Survey,

Queen Mary Institute of the University of London,

da School of International Arbitration (SIA), manti-

shows that neutrality and impartiality of the Judi-

da pela Queen Mary, da Universidade de Londres,

ciary in respect to arbitration are the reasons that

mostra que a neutralidade e a imparcialidade do

influence companies when making a decision about

Poder Judiciário em relação à arbitragem são os

the country to host the proceedings”, says Azevedo.

motivos que mais influenciam as empresas na

For the experts, the growing application of the

escolha do país que servirá como jurisdição”, diz.
Para os especialistas, a aplicação crescente do

Azevedo, do Thomas
Cooper: apoio do Poder
Judiciário como estímulo

Azevedo, of Thomas
Cooper: support
from the Judiciary
as encouragement

method in the world of insurance will favor Brazil’s
increased exposure. Justices, on the other hand,

método no universo dos seguros favorecerá uma

may become more familiar with the rules of arbi-

maior projeção do Brasil. Os magistrados, por sua

tration, which will subsequently minimize the pos-

vez, poderão se familiarizar mais com as regras

sibility of interferences. “SUSEP, for example, could

da arbitragem, o que, consequentemente, minimi-

celebrate partnerships with centers in the country,

zará a possibilidade de interferências. “A Susep,

such as the CAM-CCBC, to include arbitration as

por exemplo, poderia fechar parcerias com cen-

an option for the insured. This would publicize the

tros, como o CAM-CCBC, para incluir a arbitragem

practice”, states Luciano Timm. (LR)

como opção para os segurados. Isso expandiria a
prática”, sugere Luciano Timm. (LR)

Tradução para inglês: BeKom Comunicação Internacional
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Regras para atuar / Rules for acting
Realizada pela primeira vez no Brasil, em maio passado,

Held in Brazil for the first time, last May, the international

a conferência internacional da Dispute Resolution Board

conference of the Dispute Resolution Board Foundation

Foundation (DRBF), com sede nos Estados Unidos, teve o

(DRBF), headquartered in the United States, included the

CAM-CCBC entre os patrocinadores do evento e Frederico

CAM-CCBC among its sponsors and Frederico Straube,

Straube, seu presidente, como um dos palestrantes. Em sua

its president, as one of the speakers. In his presentation,

apresentação, Straube destacou as regras e os objetivos do

Straube emphasized the rules and objectives of the

Comitê de Controvérsias do CAM-CCBC, o mais recente campo

Committee on Controversies of the CAM-CCBC, the entity’s

de atuação da entidade. “Pretendemos divulgar amplamente

most recent field of activity. Says Straube: “We plan on

a utilização dos Comitês de Controvérsias, ou dispute boards”,

widely publicizing controversy committees or dispute

disse. A razão para a inclusão dos dispute boards nos

boards”. The reason for implementing dispute boards in the

serviços oferecidos foi a demanda crescente por esse tipo de

services roster was the increasing demand for this service

recurso – os grandes contratos de construção representam

modality – large construction contracts represent about

cerca de 12% das controvérsias administradas. “A pergunta

12% of the managed controversies. “The question that

que precisava ser respondida era: qual seria a contribuição

needed to be answered was: what would be the contribution

do CAM-CCBC nesses procedimentos que dependem tão

of the CAM-CCBC in these procedures that so deeply

profundamente da relação de confiança entre as partes e os

depend on the trust relation between the parties and

membros do dispute board? Decidimos por disponibilizar para

the members of the dispute board? We decided to only offer

as partes apenas os nossos serviços de autoridade nomeadora,

the parties our service as an appointing instance, assisting

assistindo-as principalmente na constituição do Comitê, sem

mainly in setting up a committee, without interfering in

interferir na evolução e acompanhamento dos trabalhos”,

the development and monitoring of activities”, explained

expôs Straube. A simplicidade e eficiência são os principais

Straube. Simplicity and efficiency are a controversy

diferencias do Comitê de Controvérsias: o regulamento adota

committee’s main differentials: the rules follow the

a forma mais tradicional de constituição conhecida como

traditional set up manner known as “from the bottom up”,

‘bottom-up’, pela qual cada parte escolherá um membro do

in which each party chooses a committee member, who

comitê e os escolhidos elegerão um terceiro, que atuará como

then jointly chooses a third member to act as the president.

presidente. Além disso, prevê que o comitê seja presidido por

Furthermore, the rules determine that the committee be

um profissional que tenha formação jurídica, como forma de

chaired by a law professional, as a means to assure the

garantir atenção às formalidades mínimas necessárias à boa

required attention to all minimal details necessary for the

condução dos procedimentos.

proper execution of the proceedings.
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novas instalações /
New installations

que serão as chamadas Jornadas Luso-brasileiras de Arbitragem, a serem

Pouco mais de um ano depois de
inaugurar seu moderno hearing
center, na Rua do Rocio, em São
Paulo, o CAM-CCBC amplia suas
instalações para atender ao volume
crescente de arbitragens. Localizado
no 12º andar do mesmo edifício da
sede da entidade, o novo espaço
oferecerá maior comodidade aos
secretários-executivos e será
utilizado pelos profissionais do corpo
administrativo, aperfeiçoando ainda
mais os serviços prestados. Com tal
ampliação, o hearing center, cujas
seis salas auxiliares eram usadas
também para apoio administrativo e
direção do centro, passa a ter a sua
utilização dedicada exclusivamente
às audiências, criando melhores
condições para os advogados.

realizadas anualmente, rotativamente em cada um dos países, com a previsão

A little over a year after inaugurating

de que a primeira edição ocorra em setembro, no Brasil”, diz Straube.

its modern hearing center at Rua do

Parceria europeia / European partnership
Em mais uma ação de internacionalização do CAM-CCBC, Frederico Straube,
presidente da entidade, será o moderador da primeira sessão do V Congresso
do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa,
realizado nos dias 21 e 22 de julho, em que serão discutidos os temas
Arbitragem no direito societário: impugnação de deliberações sociais e
Arbitragem de investimentos: o ICSID e os BITs (Bilateral Investment Treaties).
O evento também contará com a participação de Antônio Luiz Sampaio
Carvalho, secretário-geral do CAM-CCBC, e de outros advogados brasileiros,
como João Bosco Lee, do escritório Castro e Lee Sociedade de Advogados,
e Luiz Olavo Baptista, do L. O. Baptista Advogados, árbitro da entidade.
“Desde a assinatura do convênio entre as duas entidades, em 2009, temos
participado de atividades em conjunto. Também estabelecemos as condições

imagens: fotolia

necessárias para criarmos um evento específico fruto desse convênio,

In another internationalization initiative of the CAM-CCBC, Frederico

Rocio in São Paulo, the CAM-CCBC

Straube, the entity’s president, will act as the moderator of the first session

expands its installations to meet

of the V Congress of the Arbitration Center of the Portuguese Chamber of

the growing volume of arbitrations.

Commerce and Industry, scheduled for July 21 and 22, in which themes on

Located on the 12th floor of the

Arbitration in corporate law will be discussed: impugnation of corporate

entity’s headquarters building, the

law - related deliberations and Arbitration on investments: ICSID and

new space provides its executive

BITs (Bilateral Investment Treaties). The event will also be attended by

secretaries better accommodations

Antonio Luiz Sampaio Carvalho, the secretary-general of the CAM-CCBC,

and will be used by the professional

and other Brazilian lawyers, such as João Bosco Lee, of the law firm

administrative staff, further improving

Castro e Lee Sociedade de Advogados, and Luiz Olavo Baptista, of L. O.

the services provided. With this

Baptista Advogados, one of the entity’s arbitrators. “Since the signing of

expansion, the hearing center, whose

the agreement between the two entities, in 2009, we have shared activities.

six rooms were also used by the

We also established the required conditions for creating a specific event

center’s administrative and managing

to result from the agreement, to be called “Jornadas Luso-brasileiras de

staff, will from now on be used

Arbitragem” (Brazilian-Portuguese Arbitration Encounters), to be held

exclusively for meetings, thus creating

annually, and alternatively in each of the two countries, the first of which is

better conditions for the lawyers.

planned to occur in September, in Brazil”, says Straube.
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Jogada
lucrativa
Profitable move

Com um número crescente de consumidores e exportações superiores
a US$ 2,5 milhões, Brasil atrai investidores para o setor de jogos
eletrônicos e desperta o interesse de empresas do Canadá, referência
internacional em desenvolvimento de novas tecnologias e produtos
With a growing number of consumers and exports in excess of US$ 2.5 million,
Brazil attracts investors to the electronic games industry, while awakening the
interest of companies of Canada, the international reference country in the
development of new technologies and products
Letícia Maciel
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In the competitive world trade in electronic

eletrônicos, o Brasil pode ser considera-

games, Brazil can be seen as a beginner, at odds

do um principiante com dificuldade para

with getting ahead in overcoming the challenge

avançar de fase no desafio de conquistar consu-

of winning consumers, gaining strength and sur-

midores, aumentar sua força e superar outros paí

passing other emerging countries. Its modest in-

ses emergentes. A tímida projeção internacional,

ternational exposure, however, entails a very high

no entanto, tem grande poder de transformação.

transformation potential. With 180 million inhabit-

Com 180 milhões de habitantes e uma economia

ants and a growing economy that allows opening

crescente que abre portas à ascensão social e ga-

the doors to social ascension, while increasingly as-

rante cada vez mais acesso à tecnologia, o merca-

suring more access to the technology, the Brazilian

do brasileiro é cobiçado pelas principais potências

market is coveted by the industry’s major players,

do setor, como Canadá, Estados Unidos, Japão,

including Canada, the United States, Japan, South

Coreia do Sul, China e França.

Korea, China and France.

“Somos o país que mais cresce nesse segmen-

“We are the country that most grows in this in-

to. Com cerca de 50 milhões de usuários, estare-

dustry. With about 50 million users, no doubt we

mos, sem dúvida, entre os quatro maiores do pla-

will be among the four biggest players worldwide”,

neta”, diz Marcelo Tavares, organizador da Brasil

says Marcelo Tavares, organizer of the Brazil Game

Game Show, maior feira de jogos eletrônicos da

Show, Latin America’s biggest electronic games fair.

América Latina. Durante visita à Eletronic Enter-

During a visit to the Electronic Entertainment Expo

tainement Expo (E3), realizada em junho passado

(E3), held last June in Los Angeles, USA, he noticed

em Los Angeles, nos Estados Unidos, ele percebeu

increased interest in information on Brazil, viewed

uma maior procura por informações sobre o Brasil,

by many investors as a safe access base to other

considerado por muitos investidores uma base de

countries in South America.

acesso segura a outros países da América do Sul.

Recent data shows growth of the national in-

Alguns dados recentes sinalizam o crescimento

dustry. The export of games increased 270% in the

da indústria nacional. As exportações de games

last four years according to SOFTEX – the Brazil-

cresceram 270% nos últimos quatro anos, se-

ian Society for the Promotion of Software Exports.
imagens: istockphoto / divulgação

N

o disputado comércio mundial de jogos
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“Os desenvolvedores de games querem
trabalhar em conjunto com os canadenses”
“The developers of games want to
work together with the Canadians”
gundo a Sociedade Brasileira para Promoção da
Exportação de Software (Softex). O volume anual
exportado aumentou de US$ 750 mil, em 2005,
para US$ 2,7 milhões, em 2009. Com uma produção mais expressiva, o país fortalece seus vín-

The volume exported annually increased from US$

culos comerciais. Além de estar aberto a jogos fa-

750,000 in 2005 to US$ 2.7 million in 2009. With

bricados em território canadense, oferece mão de

higher export volumes, the country strengthens

obra criativa, habituada a remunerações menores

its trade relations. Apart from being receptive to

do que as cobradas na China e Coreia do Sul, dois

games manufactured in Canada, it offers creative

polos mundiais do segmento.

manpower, accustomed to lower pay levels in com-

“O Canadá tem tradição na indústria de entretenimento digital e, por conta disso, abriga uma série

parison with China and South Korea, two of the
world’s main centers in this industry.

de empresas de softwares para animação, design

“Canada has a tradition in the digital entertain-

e modelagem em três dimensões (3D). Podemos

ment industry and, on account of this, hosts a number

nos beneficiar com essa experiência”, destaca An-

of software companies for three-dimensional (3D)

dré Forastieri, diretor editorial na Tambor Digital,

animation, design and modeling. We can benefit

especializada em comunicação dirigida para o se-

from this experience”, emphasizes André Forastieri,

tor. Sem ignorar as conquistas dos últimos anos, o

editorial director of Tambor Digital, specialized in

governo brasileiro tenta mudar o comportamento

communication focused on this industry. Notwith-

e se mostrar mais presente. Em junho, o ministro

standing the achievements of recent years, the

da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, disse

Brazilian government tries to change its attitude

comunidade digital / Digital community

96%

dos domicílios canadenses têm
um computador / of Canadian
homes have a computer

7%

dos jogadores usam celulares
com mais frequência / of players
use cellular devices more often

14 mil / 14,000

30%

80%

47%

dos usuários usam jogos
eletrônicos todos os dias
/ of users play electronic
games every day

dos jogadores on-line se
conectam pelo menos uma vez
por semana / of online players
connect at least once a week

pessoas trabalham no setor /
people work in the industry

dos lares canadenses têm
ao menos um videogame /
of Canadian homes have at
least one videogame

Fonte: Entertainment Software Association of Canada (ESA) / source: Entertainment Software Association of Canada (ESA)
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Canadá é a terceira maior indústria de games no mundo, destacando-se no setor: /
Canada has the world’s third largest games industry, in which it stands out:

Listas de títulos mais
vendidos no Brasil
incluem softwares
criados no Canadá

Lists of the most sold
titles include software
from Canada

que “vamos fazer uma política bem agressiva em

by being more engaged. In June, the minister of

relação aos softwares de games”, acrescentando

Science and Technology, Aloizio Mercadante, said

que a área emprega meio milhão de profissionais

“we are going to pursue a highly aggressive policy

e precisa ser desenvolvida.

with respect to software for games”, adding that the

Para uma melhora consistente das condições de
mercado, no entanto, será necessário conciliar o
posicionamento oficial com a superação de alguns

industry employs half a million workers and needs
to be developed.
To bring about consistent improvement of market

entraves que dificultam o relacionamento com ou-

conditions, however, it will be necessary to con-

tros países, sobretudo os impostos de importação

ciliate the official stance with overcoming some

e exportação. Forastieri acrescenta que a informa-

obstacles that make relations with other countries

lidade ainda é elevada, o que dificulta uma exata

difficult, mainly the taxation of imports and exports.

avaliação do atual estado da indústria nacional.

Forastieri adds that informality is still at a high

Para o especialista, as políticas canadenses, ba-

level, making it difficult to properly assess the na-

seadas em incentivos fiscais e uma série de outros

tional industry’s current state. For this specialist,

benefícios que atraem grupos estrangeiros dispos-

the Canadian policies, based on fiscal incentives

tos a abrir filiais, são exemplos a serem seguidos.

and a number of other benefits that attract foreign
groups eager to set up local branch offices, are

PARCERIA SÓLIDA - Hoje um mercado de número significativo de consumidores – muitos deles
com alto poder de compra –, o Brasil dependia
no passado basicamente das vendas de aparelhos
– ou consoles –, o que favorecia a pirataria. Aos
poucos, essa limitação é substituída pela evolução de jogos on-line e de novidades para aparelhos celulares. Américo Amorim, vice-presidente
de Comunicação e Marketing da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos
(Abragames), considera esse segmento um dos
mais promissores para as relações bilaterais. “Os
desenvolvedores de games querem trabalhar mais
em conjunto com profissionais canadenses. No
entanto, precisamos buscar uma relação de par-

examples to be followed.

Di Lascio, do Senac:
futuro promissor
do setor no país

Di Lascio, of SENAC:
a rosy future for the
games industry
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Solid partnership – Currently a market with a
significant number of consumers – many with a high
purchasing power –, Brazil in the past depended
basically on the sale of devices – or consoles -,
which favored counterfeit products. Little by little
this limitation is being replaced by the development
of online games and novelties for cellular devices.
Américo Amorim, Communications and Marketing
vice-president of ABRAGAMES – the Brazilian Association of Electronic Games Developers, considers
this industry one of the most promising for bilateral
relations. “The developers of games wish to work
together with Canadian professionals. However, we
Amorim, da Abragames:
evolução de jogos
on-line e para celulares

Amorim, of ABRAGAMES:
development of
online games and
for cellular devices

ceria mais sólida, em que possamos colaborar em

need to set up a more solid relationship, in which we

grandes projetos”, avalia.

can cooperate on large projects”, assesses Amorim.

O uso de tecnologias compartilhadas, principal-

The use of shared technologies, especially in spe-

mente em cursos específicos, facilita a cooperação

cific courses, facilitates cooperation in creating new

na criação de novos produtos. “O Canadá é uma

products. “Canada is a good reference because it

boa referência porque se destaca em quase todos

stands out in all types of platforms, contributing with

os tipos de plataformas, contribuindo com estudos

the development of studies and providing state-of-

de desenvolvimento e fornecimento de soluções

the-art solutions”, says Denio di Lascio, a profes-

de última geração”, afirma Denio di Lascio, pro-

sor in the undergraduate course in Digital Games

fessor do curso de graduação de Tecnologia em

Technology at the SENAC University Center in São

Jogos Digitais do Centro Universitário Senac, em

Paulo. In class, students use software by Canadian

São Paulo. Nas aulas, os estudantes usam softwa-

manufacturers, such as Adobe and Autodesk, which

res de fabricantes canadenses, como a Adobe e

helps in learning updated techniques and tools.

medidas de redução / Reduction measures
Na tentativa de minimizar a carga tributária sobre a
importação de jogos e iniciar o debate sobre medidas
de redução de impostos, o empresário Moacyr Alves
Junior lançou há quase dois anos o projeto Jogo Justo
e fundou a Associação Comercial, Industrial e Cultural
de Games (Acigames). “Como os jogos eletrônicos
importados possuem, até hoje, a natureza legal de
jogo de azar, recebem a maior alíquota de imposto:
80%”, explica Glauco Yshiyama, representante da
Acigames. Para mudar esse quadro, a entidade
tenta conseguir o apoio de lojistas, varejistas e
distribuidores para o Dia do Jogo Justo, em que
estabelecimentos participantes vendem títulos a
preços inferiores do mercado para evidenciar o custo
dos tributos para o consumidor final.
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In an attempt to minimize the tax burden on
imported games and to begin the discussion on
measures to reduce taxes, the entrepreneur Moacyr
Alves Junior two years ago launched the project
“Jogo Justo” (Fair Game) and founded ACIGAMES
- the Commercial, Industrial and Cultural Games
Association. “Since the imported electronic games
are still viewed as chance-games, they are
taxed at the highest rate: 80%”, explains Glauco
Yshiyama, representative of ACIGAMES. To change
this scenario, the entity is seeking the support of
store owners, retailers and distributors for “Fair
Game Day”, on which participating establishments
would sell at below-market prices to call the
attention of end consumers to the tax burden.

Autodesk, o que facilita o aprendizado de técnicas

In coming months
business games will be

e ferramentas atualizadas.
Nos próximos meses, serão desenvolvidos “bu-

developed, aimed at qualifica-

siness games”, voltados para a capacitação e trei-

tion and training in other areas such

namento de outras áreas, como hotelaria. “Temos

as the hospitality industry. “We have a rosy

um futuro promissor no mercado de games. So-

future in the games market. We are known for

mos reconhecidos pela capacidade de desenvol-

our capacity to develop software and we will be

ver softwares e conseguiremos a mesma distinção

able to achieve the same distinction in creating

na criação de jogos. Mas ainda estamos distantes

games. But, as yet, we are far from the ideal con-

do ideal. Embora tenhamos boa mão de obra, o

dition. Although we have qualified manpower, the

governo não tem políticas bem definidas para a

government lacks well defined policies for buying

compra e venda de games”, adverte Di Lascio.

and selling games”, warns Di Lascio.

Apesar das dificuldades, empresas canadenses

The difficulties notwithstanding, Canadian compa-

percebem o potencial do Brasil. Nesse caso, a de-

nies notice Brazil’s potential. In this case, the decision

cisão de investir é seguida do trabalho em conjun-

to invest is followed by working together. In the Inter-

to. A Ovolo Entertainment, com sede em Montreal

net, Ovolo Entertainment, headquartered in Montreal

(Quebec), encontrou na internet o simulador de

(Quebec), found the sustainable city simulator City

City Rain: game criado por
brasileiros e distribuído
por empresa canadense

City Rain: a game
created by Brazilians and
distributed by a Canadian
company
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Público crescente em
eventos reflete expansão
dos negócios no país

A growing public at
events reflects the
expansion of the
business in the country

Tavares, da Brasil
Game Show: maior
crescimento de
mercado no mundo

Tavares, of Brazil Game
Show: largest growth
market in the world

Trends

cidades sustentáveis City Rain, criado por estudan-

Rain, created by students of the Bauru unit of State

tes da unidade de Bauru, no interior de São Paulo,

University Júlio de Mesquita Filho (UNESP), in the

da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesqui-

interior of the State of São Paulo, and celebrated a

ta Filho (Unesp), e firmou parceria para publicá-lo

partnership to launch it and distribute it worldwide.

e distribuí-lo mundialmente. Premiada em 2008

Afforded an award in 2008 at the Imagine Cup, consid-

na Imagine Cup, considerado o principal evento

ered the main international computer science event,

internacional de informática, a criação foi finalista

this creation was a finalist in the following year at

no ano seguinte do Independent Game Festival, e

the Independent Game Festival, and was integrated

passou a integrar o portal Direct2Drive, onde foi

in the Direct2Drive portal, where it was discovered.

descoberto. “Curiosamente, só conseguimos pu-

“Interestingly, we were only capable of launching the

blicar o jogo três meses depois no Brasil”, lembra

game three months later in Brazil”, recalls Rafael

Rafael Fantini, um dos criadores.

Fantini, one of the creators.

A invenção conquistou usuários de diversos

The invention found enthusiastic users on sev-

continentes. Em muitos países, é comerciali-

eral continents. In many countries it is marketed by

zada para Xbox, console criado pela Microsoft.

Xbox, a console created by Microsoft. In light of its

Diante desse sucesso, a equipe de desenvol-

success, the team of developers, also comprising

vedores, formada também por Guilherme Cam-

Guilherme Campos, Túlio Marques Soria, Helena

pos, Túlio Marques Soria, Helena Van Kampen e

Van Kampen and Caio Ribeiro de Chagas, created

Caio Ribeiro de Chagas, criou a empresa Mother

a company called Mother Gaia. After two years of

Gaia. Com dois anos de existência, a sociedade

existence, the company focuses its strategies on lo-

direciona suas estratégias para as companhias

cal national clients and produces innovative games

nacionais, além de produzir jogos inovadores

for advertising campaigns.

para campanhas publicitárias.
A percepção do grupo é de que as possibilida-

The group’s perception is that the opportunities
in the Brazilian market are not limited to these seg-

des do mercado brasileiro não se esgotam nesses

ments. Betting on the industry’s continuous growth,

segmentos. Apostando no crescimento continua-

the young entrepreneurs are beginning to look for

do do setor, os jovens empreendedores começam

alternatives. “We also enjoyed an increase in requests

a buscar alternativas. “Também tivemos aumento

for games for iPhones and smart phones that use the

de pedidos de jogos para iPhone e smartphones

Android operational system, because many compa-

que usam o sistema operacional Android, pois

nies are noticing the potential for the product in this

muitas empresas estão percebendo o poten-

medium, little explored until now”, states Fantini.

cial de divulgação nesse meio, ainda pouco
explorado”, aponta Fantini.
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Ações estratégicas
Strategic actions

A

o longo dos anos, tive a oportunidade de testemu-

Over the years I have had the opportunity to witness a number

nhar a entrada de vários investidores estrangeiros no

of foreign investors enter the Brazilian beverage market. Some

mercado brasileiro de bebidas. Alguns foram bem-

have been successful but many are those that have pull up stakes

sucedidos, mas muitos arrumaram suas malas e foram para

and gone home. Brazil is reported to be the world’s 4th largest

casa. Diz-se que o Brasil é o 4º maior mercado de bebidas

beverage market so it is enormously attractive for its potential.

no mundo, portanto tem uma enorme atratividade devido ao

However, as with all things Brazilian it is a market fraught with

seu potencial. Entretanto, como tantos outros aspectos do

local idiosyncrasies the most important of which is the issue of

cotidiano brasileiro, é um mercado caracterizado por idios-

distribution. In second place is marketing and branding.

sincrasias locais, sendo a principal delas a questão da dis-

I remember distinctly the launch of a well-known sports drink.

tribuição. Em segundo lugar, vêm o marketing e o branding

Sold in large containers or in powdered form in US markets,

(aspectos relativos à marca).

the company initially wanted to launch its product in bulk sales

Recordo-me bem do lançamento de uma famosa bebida

to the Brazilian consumer. I recommended against this launch

esportiva. Vendida em vasilhames grandes ou em pó nos

strategy for two reasons: 1) the large containers would be rela-

mercados dos EUA, a empresa inicialmente queria lançar seu

tively expensive to a consumer who had not yet decided as to the

produto por meio de vendas a granel ao consumidor brasileiro.

quality of the product and the high unit price would discourage

Minha recomendação foi contrária a essa estratégia de lan-

experimentation; 2) even if consumers were willing to spend

çamento por dois motivos: 1) os vasilhames grandes seriam

high unit prices for an internationally known brand, housewives

relativamente caros para o consumidor que ainda não decidira

or mothers (notoriously brand-loyal) were unfamiliar with the

quanto à qualidade do produto, e o elevado preço unitário

quality of the product with regard to the health of their children.

desestimularia a experimentação; 2) mesmo que os consumi-

I recommended a strategy of gradual penetration in small

dores estivessem dispostos a pagar elevados preços unitários

containers (i.e. individual bottles) coupled with endorsements

por uma marca conhecida internacionalmente, donas de casa

from key athletes and with the product clearly identified and

e mães (sabidamente fiéis a marcas) não conheciam a quali-

visible in sporting contests as well as made available in gyms

dade do produto em relação à saúde de seus filhos.

throughout the major metropolitan areas. In fact, the company

Recomendei uma estratégia de introdução gradual usando

imagem: antonio larghi / istockphoto

Jim Wygand*

has eschewed large container sales of the product at the retail

vasilhames pequenos (isto é, garrafas individuais) combinada

level either in powder or liquid form in favor of continuing sales

com endossos por parte de atletas famosos, e com o produto

in individual bottles. It has been a success. With regard to distri-

devidamente identificado e visível em competições esportivas, e

bution, the issue was even simpler since the company had been

exibido em academias em todas as principais regiões metropolitanas. De fato, a empresa abriu mão de grandes volumes do
produto vendido em vasilhames grandes no varejo, em pó
ou líquido, preferindo vendas contínuas em garrafas individuais. Tem sido um sucesso. Com relação à distribuição, a
questão era ainda mais simples, porque a empresa fora
adquirida por outra multinacional que tinha uma longa
tradição na cadeia de distribuição varejista brasileira.
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Este não era o caso de outra empresa no mercado de refrigerantes. Ou porque não queria ou porque era incapaz de investir
em sua “própria” distribuição, essa empresa de refrigerantes
entrante ao mercado decidiu realizar uma parceria com uma
empresa cervejeira local famosa em razão de sua capacidade de

O mercado brasileiro de bebidas é
desafiador, mas altamente rentável
The Brazilian beverage market is
challenging, but highly profitable

distribuição. Como a empresa fabricante de cerveja não tivesse uma linha de refrigerantes que competisse com a novata, a

acquired by another MNC that had a long history in the Brazilian

parceria aparentemente parecia uma boa ideia. Entretanto, não

retail distribution chain.

obstante a concentração de mercado (a empresa cervejeira à

The same did not hold true for a company in the soft drink mar-

época era uma de duas concorrentes no mercado de bebidas, e

ket. Either unwilling or unable to invest in “own” distribution, the

as duas combinadas detinham aproximadamente 97% do mer-

entering soft drink company decided to partner with a local beer

cado) o incentivo para promover o produto da empresa era fraco.

company that was renowned for its distribution capability. Since the

A empresa cervejeira tinha uma linha de refrigerantes, mas

beer company did not have a soft drink line that competed with the

semelhantemente à sua principal concorrente, não estava mui-

entrant, the match looked like a good one on the surface. However,

to interessada na promoção de seus refrigerantes. Se um con-

in spite of market concentration (the local beer company was at

sumidor rejeitasse determinado refrigerante – especialmente se

the time one of two main competitors in the beverage market that

era um que a empresa não fabricasse – o motorista do cami-

together held roughly 97% of the market) the incentive to push

nhão de entregas simplesmente colocava o produto de volta no

the soft drink company’s product was a weak one.

caminhão e o devolvia à base de operações. O produto que era

The beer company had a soft drink line but like its major

importante promover era a cerveja. A empresa de refrigerantes

competitor, was not highly interested in moving its soft drink

foi tolhida em seus esforços para rapidamente ampliar sua parti-

products. If a customer refused a particular soft drink – and

cipação no mercado. Nesse caso, o assunto de maior interesse

especially one the company did not produce – the driver of the

era o sistema de distribuição.

delivery truck would simply put it back on the truck and return it

Algumas empresas canadenses tiveram experiências adver-

to the base. The important product to “move” was the beer. The

sas no mercado de bebidas brasileiro. A qualidade certamente

soft drink company had been virtually stymied in its efforts to

não é um problema. Entretanto, os custos iniciais incorridos

quickly expand market share. In this case, distribution system

com o estabelecimento de um sistema de distribuição “próprio”,

was the major issue.

combinado com o custo de introdução em um novo mercado,

Some Canadian companies have had poor experiences in the

podem ser desconcertantes. Um investimento como esse exige

Brazilian beverage market. Quality is definitely not a problem.

1) visão de mercado de longo prazo, e 2) uma estratégia de

However, the up-front costs of setting up an “owned” distribution

marketing agressiva, visando rapidamente criar reconhecimen-

system combined with the cost of penetrating a new market can

to de marca, ao mesmo tempo em que concorrerá com alguns

be daunting. Such an investment requires 1) a long-term view of

outros competidores bastante grandes. É um pequeno milagre

the market and 2) an aggressive marketing strategy designed

que o mercado de bebidas no Brasil tenha sido o objeto de inú-

to create quick brand recognition while facing competition from

meras fusões e aquisições ao longo dos últimos cinco anos. É

some pretty big players. It’s small wonder that the beverage

um mercado difícil, embora altamente rentável. Mas que exige

market in Brazil has been the object of numerous mergers and

tempo. Não se pode entrar, simplesmente, com a expectativa

acquisitions over the past few years. It’s a tough market, but a

de auferir ganhos no curto prazo.

highly lucrative one. But it will take a while. You simply cannot

Tradução para português: BeKom Comunicação Internacional

*Jim Wygand, mestre em Economia pela
Universidade de Wisconsin e diretor da CCBC
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come in with an expectation for high short-term gains.
*Jim Wygand, has an MA in Economics from the University of
Wisconsin and is a director of the CCBC

