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Na mesma
direção
Visita do primeiro-ministro canadense Stephen
Harper ao Brasil sinaliza uma mudança de rumo
no intercâmbio bilateral, com a perspectiva de
parcerias entre os dois países no mercado global
Turismo: acordo aéreo renova oportunidades para empresas brasileiras e do Canadá no setor
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momento para uma maior aproximação entre o Brasil e o Canadá
não poderia ser mais oportuno. Durante sua primeira visita oficial
a Brasília (DF) e à capital paulista, em agosto, o primeiro-minis-

tro canadense, Stephen Harper, demonstrou a autoridades e empresários
sua disposição em estimular um estreitamento bilateral. Em reunião com a
presidente Dilma Rousseff, Harper assinou acordos de interesse diplomático, social e econômico – como o de “céus abertos”, permitindo o aumento
de voos semanais entre os dois países, e o de previdência social. À iniciati-
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mente clara: além de criar o Fórum de CEOs Canadá-Brasil, que reunirá de
ro-ministro se encontrou com executivos e participou de um almoço, em
São Paulo, com cerca de 200 representantes de empresas e entidades nacionais. “O Brasil é um player global importante e um mercado prioritário
para nós”, declarou Harper – ideia que é reforçada pelo ministro de Comércio Internacional e Porta de Entrada da Ásia-Pacífico, Ed Fast, em entrevista
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ção. No turismo, o maior fluxo de viajantes brasileiros e canadenses favorece os negócios – a estimativa é de que o acordo de “céus abertos” beneficie o setor. Na educação, as parcerias entre universidades – com intercâmbios, desenvolvimento conjunto de pesquisas e outras ações – renovam as
oportunidades acadêmicas. A edição inclui, ainda, matéria sobre o Comitê
de Controvérsias sobre Registro de Domínio (CCRD), do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), única entidade do país credenciada para resolver disputas envolvendo endereços eletrônicos brasileiros (.br).
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Por Leandro Rodriguez

Passeio nas alturas
Uma das experiências turísticas mais emocionantes de
Toronto (Ontário), a caminhada no topo da CN Tower está
definitivamente aberta ao público. O EdgeWalk permite ao
turista andar sobre o teto do restaurante 360 (a uma altura
de 356 metros) preso por cabos de segurança. Além de
admirar as paisagens impressionantes da cidade, os
participantes do passeio podem andar até a beirada
da torre e inclinar o corpo em direção ao vazio. Por
conta das condições extremas do programa, algumas
pessoas (como mulheres grávidas ou quem tenha se
submetido a uma cirurgia complexa até seis meses
antes) não podem fazer o passeio. No caso de mau
tempo, as reservas serão remarcadas. Além
dos equipamentos de segurança, a roupa
apropriada para a caminhada também é
fornecida pela empresa organizadora. Outras
informações: www.edgewalkcntower.ca.

Com o objetivo de se fortalecer no concorrido mercado de smartphones, a Research
in Motion (RIM), fabricante canadense dos aparelhos BlackBerry, fez o lançamento
simultâneo de cinco modelos com o novo sistema operativo BlackBerry OS 7. A ação
mundial, em parceria com 225 operadoras de diferentes países, é a maior operação
desse tipo realizada pela companhia desde a sua fundação, em 1984. Os aparelhos,
com telas sensíveis ao toque e novos formatos – um deles é o mais fino já fabricado
pela marca –, são uma tentativa de adequação do catálogo de produtos às novas
exigências dos consumidores. Nos últimos anos, a maior velocidade de processamento,
a interação com redes sociais e a variedade de aplicativos têm sido determinantes
nas decisões de compra. No trimestre passado, as vendas globais da RIM atingiram
13,2 milhões de celulares e cerca de 500 mil unidades do tablet PlayBook.
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Torch 9860: modelo
recém-lançado

Imagens: divulgação

Lançamento simultâneo
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Aposta nas exportações
Apesar da maior instabilidade da economia mundial – provocada
principalmente pelas dúvidas quanto ao desempenho das economias
do euro e pelas incertezas em relação à retomada do crescimento dos
Estados Unidos –, as empresas exportadoras canadenses estão mais
confiantes, segundo os resultados mais recentes do Trade Confidence
Index (TCI), elaborado pela Export Development Canada (EDC), agência
oficial de crédito para o setor exportador. Em seis meses, o indicador
subiu de 74,1 para 76,2 pontos, refletindo o otimismo das mil
empresas consultadas. Os principais motivos que levaram à melhora
das expectativas são o aumento da demanda de produtos canadenses
no mundo, a recuperação do mercado interno e o fechamento de novos
contratos. Nesse cenário, economias emergentes (como o Brasil) têm
assumido uma maior representatividade no comércio exterior do país.

Expectativas otimistas

Estabilidade do mercado

22%

Para elaborar o índice de
confiança, a EDC entrevistou
empresários para saber
quais fatores podem
influenciar seus negócios
nos próximos meses:

Crescimento da demanda

21%

Novos contratos

15%

Piora da economia

11%

Queda da demanda

10%

Melhora da economia

10%
Fonte: EDC
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Cientistas brasileiros e canadenses
se reuniram recentemente em
Ottawa (Ontário) para debater novas
parcerias em pesquisa durante o
encontro Promovendo a excelência na
colaboração estratégica com o Brasil.
As possibilidades que as universidades
dos países têm para aproveitar
ainda mais os acordos e recursos
existentes foram um dos temas de
destaque do evento, que contou com
a participação de representantes de
entidades brasileiras, como a Fundação
de Amparo à Pesquisa de São Paulo
(Fapesp), a Universidade Estadual
Paulista (Unesp) e a Coordenação de
Pessoal de Nível Superior (Capes),
e canadenses, como a Diretoria de
Educação Internacional e Juventude do
Canadá e as universidades de Toronto
e de Western Ontario. Na ocasião,
os participantes também discutiram
iniciativas que podem gerar novas
oportunidades para o intercâmbio
científico bilateral. Atualmente,
instituições de cada país mantêm
94 acordos de cooperação, segundo
dados apresentados no evento.

Imagens: dreamstime / istockphoto / divulgação

Incentivo à pesquisa

Roteiros incluem
as Rocky Mountains

Viagem sobre trilhos

Conhecer o Canadá de trem pode ser uma boa
opção para os interessados em descobrir as
diferentes paisagens do país. Uma das ligações mais
tradicionais da América do Norte, a The Canadian –
que conecta Toronto (Ontário) a Vancouver (British
Columbia) – é um dos destaques. Para ampliar as
possibilidades de seus clientes, a BWT Operadora,
especializada em roteiros ferroviários no Brasil,
incluiu em sua lista de produtos os pacotes da
TT Operadora, que comercializa trajetos canadenses.
Ao contrário do Brasil, que conta com uma
rede ferroviária limitada, o Canadá mantém uma
grande e extensa malha viária. Em 2010, mais de
4,1 milhões de pessoas foram transportadas pelos
trens da companhia pública VIA Rail Canada.

n ota s

Notícias rápidas do Canadá

Festival de jardins

Uma das atrações turísticas ao ar livre mais
interessantes do Quebec, o Festival Internacional
de Jardins (International Garden Festival) reúne no
The Reford Gardens/Jardins de Métis, até o próximo
dia 2 de outubro, obras de arte naturais feitas por
25 paisagistas e arquitetos de todo o mundo –
especialistas de países como França, Alemanha e
Estados Unidos. Atividades relacionadas à gastronomia
complementam a programação, assim como um
simpósio sobre a arquitetura de três grandes
cidades: Berlim, Tóquio e Nova York. Desde 2000,
foram apresentados 125 jardins de mais de
220 artistas de 14 países. Informações:
www.refordgardens.com

Considerada uma das civilizações pré-hispânicas mais desenvolvidas, os maias (cujo
território se estendia por quase toda a Guatemala, parte de Honduras, Belize e os
atuais estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo, Campeche,
Chiapas e Tabasco) mantiveram por cerca de dois mil
anos uma cultura própria elaborada, estudada até hoje por
pesquisadores de todo o mundo. No Canadá, a exposição
Maya: secrets of their ancient world (Maias: segredos do
seu mundo antigo, em tradução livre), aberta a partir de
19 de novembro, no Royal Ontario Museum, em Toronto
(www.rom.on.ca/), revela detalhes das tradições e costumes
daquela civilização, como os rituais, as cerimônias e a
organização social em clãs familiares. Ao todo, foram reunidos
cerca de 250 artefatos, entre esculturas, cerâmicas e
máscaras. Além disso, os visitantes poderão conhecer em
detalhes a escrita e o complexo calendário da civilização
maia e também assistir a apresentações audiovisuais.
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Universo maia
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Soluções para
o crescimento
Especializada em soluções para
comunicações empresariais,
a Aastra Telecom do Brasil –
subsidiária da Aastra Technologies
Limited, com sede em Concord
(Ontário) – adota mudanças no
modelo de negócios para aumentar
sua presença no mercado brasileiro.
O objetivo é dobrar o faturamento
(atualmente equivalente a 5% das
operações globais) até 2012. Para
isso, a companhia incluirá novas
revendas à sua rede de parceiros
e implementará um programa de
canais de atendimento semelhante
ao adotado pela matriz: as
empresas colaboradoras, nesse
caso, dedicam-se exclusivamente
aos pedidos mais complexos,
como a montagem de redes de
telecomunicações. Como a maioria
de seus clientes está atualmente
nas regiões Sul e Sudeste, o grupo
pretende aumentar sua presença no
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Obesidade e saúde
Uma pesquisa recente divulgada pela
York University, em Toronto (Ontário),
questiona um dos principais mitos
da medicina: o de que a obesidade é
sinônimo de complicações de saúde.
Após estudarem as informações
médicas de cerca de seis mil pessoas
ao longo de 16 anos, os pesquisadores
liderados por Jennifer Kuk chegaram à
conclusão de que os obesos saudáveis
vivem tanto quanto indivíduos magros,
além de estarem menos sujeitos a
doenças cardiovasculares. "As nossas
descobertas desafiam a ideia de que
todos os obesos precisam perder peso.
Além disso, é possível que tentar perder
peso – e falhar – seja mais prejudicial
do que simplesmente ter quilos a mais
e manter um estilo de vida saudável,
com atividades físicas regulares e
uma dieta balanceada", avalia Jennifer.
A pesquisa se baseou na classificação
de obesidade de Edmonton (EOSS,
na sigla em inglês), considerada mais
confiável do que o tradicional Índice
de Massa Corporal (IMC).

Base de negócios
Atenta ao aumento de vendas de seus aviões na América do Sul, a canadense Bombardier decidiu
montar em São Paulo, até o final de 2011, um escritório de apoio regional para clientes executivos
do continente. Segundo a companhia, “poderemos resolver mais rapidamente os problemas, atenuar
riscos, além de dar ainda mais apoio a uma clientela em crescimento na região”. Atualmente, cerca de
470 aeronaves da marca são usadas regularmente na América Latina. O transporte ferroviário também
desperta o interesse da multinacional pelo Brasil. Em agosto, a Bombardier Transportation Brasil se
juntou às afiliadas da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos),
entidade que representa empresas responsáveis por 90% de todo o transporte do segmento no país.
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Guia de patentes
O Canadian Intellectual Property Office (Cipo), agência responsável por assuntos relacionados a propriedade
intelectual, preparou um guia para empresas exportadoras canadenses ou de outros países. Com a cartilha,
empresários podem tomar medidas simples para evitar que os seus produtos sejam copiados por concorrentes:
1 - Aprendizado: Conhecer as
leis de propriedade intelectual do
próprio país e dos países que forem
destinos de negócios.
2 - Planejamento: Avaliar
quais produtos e serviços
podem ser considerados
propriedade intelectual.
3 - Estratégia: Desenvolver
um plano de ação próprio de

manutenção e preservação do
capital intelectual da empresa.
4 - Pesquisa: Identificar, por
meio de pesquisas, possíveis
competidores e parceiros que
tenham patentes equivalentes.
5 - Registro: Formalizar o
registro de patentes por iniciativa
própria ou com a ajuda de
empresas especializadas.

6 - Consultoria: Considerar a
possibilidade de encarregar
a profissionais especializados
a manutenção de registros.
7 - Prevenção: Evitar o uso nãolicenciado de patentes por meio
de planejamento e registro prévios.
8 - Parcerias: Licenciar o uso
de patentes para parcerias e
a expansão dos negócios.

Cinema em Vancouver

Imigração em destaque
Brasileiros e canadenses são os povos que demonstram ter maior
aceitação à imigração. Segundo relatório recente da Ipsos Mori, uma das
maiores empresas de pesquisa do Reino Unido, 49% dos entrevistados
no Brasil disseram que os imigrantes fazem do país um lugar mais
interessante. No Canadá, a mesma resposta foi dada por 48% do público
questionado. No ranking da pesquisa, que ouviu 17 mil pessoas em 23
nações, os dois países ficaram à frente da Austrália (46%), da Índia (46%)
e da Indonésia (42%), onde são registradas taxas elevadas de imigração.
A visão positiva dos brasileiros, no entanto, está acompanhada da ideia
(para 38%) de que a presença de estrangeiros aumenta a dificuldade de
encontrar emprego. No Reino Unido, 68% das pessoas pensam dessa
forma. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), cerca de 700 mil estrangeiros vivem atualmente no Brasil.

Entre 29 de setembro e 14 de outubro,
os cinéfilos poderão aproveitar 16 dias
dedicados exclusivamente ao cinema
durante a 30ª edição do Vancouver
International Film Festival, no Vancity
Theatre, considerado um dos encontros
desse tipo mais importantes do mundo.
Para comemorar as três primeiras
décadas do evento – nesse período,
mais de 7,6 mil filmes foram vistos por
cerca de 3,1 milhões de pessoas –, os
organizadores incluíram na programação
diversos documentários sobre diferentes
manifestações artísticas, como dança,
música e teatro. As produções premiadas
em festivais de outros países, entre
escolhas do público e obras de estreantes,
serão as principais atrações. Entre
elas, alguns destaques são Restoration
(vencedor do prêmio de melhor filme no
Festival de Sundance) e A separation
(vencedor do Festival de Berlim 2011).
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Ações comerciais
No dia 29 de setembro, José Castro, assessor comercial
do Escritório do Governo do Quebec em São Paulo,
apresenta palestra sobre o desenvolvimento de
negócios no mercado brasileiro durante conferência
com especialistas e líderes empresariais – realizada
pelo Québec Internacional, em parceria com a
Export Development Canada (EDC) e o Ministério do
Desenvolvimento Econômico, da Inovação e Exportação
(MDEIE). O MDEIE também organizou, entre 29 de agosto
e 2 de setembro, em colaboração com a representação
do Quebec na capital paulista, uma missão comercial ao
Brasil, para que as empresas PDevices, Unitas World, B2T,
Telops e Obzerv, de equipamentos, serviços de segurança e
supervisão civil, pudessem identificar potenciais parceiros
no país. Ainda em setembro, companhias quebequenses
de tecnologia participaram do estande canadense na
Futurecom, feira de telecomunicações realizada entre os
dias 12 e 14, em São Paulo. Na ocasião, os participantes
se reuniram com executivos brasileiros.

Mídia global

Líderes mundiais (em pontos)

1º
Suíça
63,82
A inovação é um dos elementos mais importantes das relações entre
2º
Suécia
62,12
o Brasil e o Canadá. Acordos oficiais, intercâmbios acadêmicos e
3º
Cingapura
59,64
parcerias empresariais são alguns exemplos de ações conjuntas na área.
4º
Hong Kong
58,80
Separadamente, os dois países também acumulam bons resultados.
5º
Finlândia
57,50
Segundo o Índice Global de Inovação 2011, calculado
6º
Dinamarca
56,96
pela The Business School for the World (Insead),
7º
Estados Unidos 56,57
o Canadá subiu da 12ª para a oitava posição
8º
Canadá
56,33
em um ano, enquanto o Brasil, durante o
9º
Holanda
56,31
mesmo período, avançou da 68ª para a
47ª colocação no ranking, situando-se à
10º Reino Unido
55,96
frente da Rússia (56ª) e da Índia (62ª), por
47º Brasil
37,75
exemplo. Ao todo, 125 nações são incluídas
Fonte: Insead
no estudo, considerado uma referência sobre
o tema. Uma das conclusões é que "o Brasil está dando passos importantes em termos de
absorção tecnológica e de conhecimento, particularmente nas áreas de importação de produtos de
alta tecnologia (19% a 15,7% do total) e de computadores e serviços de comunicações (49,4% do total)".
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espaço do leitor
Sugestão editorial
“A revista Brasil-Canadá é uma importante
fonte de informações sobre as relações
entre os dois países. Uma característica
me chama a atenção: os temas escolhidos
poderiam ser um pouco mais diversificados,
incluindo também assuntos mais ‘leves’,
como matérias sobre as experiências de
brasileiros e canadenses que decidiram
migrar, eventos culturais, parcerias de
organizações sociais, etc. Dessa forma, a
publicação mostraria também iniciativas que
não são exclusivas do mundo dos negócios”.
Pedro Barbosa, Curitiba (PR)

Parcerias internacionais
“A matéria sobre a experiência tecnológica do Canadá (Uma
prova de tecnologia, edição nº 31) deixa claro como o Brasil,
por meio de parcerias com outros países, pode se preparar
melhor para os grandes eventos esportivos dos próximos
anos. Tendo em vista a dimensão dessas competições
internacionais, além das obras que precisarão ser feitas para
que o país possa receber bem inúmeros turistas, é essencial
que parcerias com outros países, como o Canadá, sejam
feitas nos próximos anos.”
José Aparecido, São Paulo (SP)
Comentários, críticas, sugestões e releases podem ser enviados à revista
Brasil-Canadá via e-mail: leandro@conteudoeditora.com.br ou por
carta: R. Geraldo Flausino Gomes, 85 • cj. 31 Brooklin Novo
• São Paulo • SP • 04575-904.
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n ot í c i a s da CC B C

Estímulo aos investimentos
competitividade da indústria brasileira de software e serviços de TI. Segundo Glaucia Critter Chiliatto, responsável
pela área de Desenvolvimento de Negócios, “o momento é
muito oportuno porque os canadenses estão olhando com
mais interesse para o Brasil”. De acordo com Glaucia,
esse interesse favorece a aproximação entre os dois países nessa área.
No período da tarde, foram realizadas apresentações
sobre as atividades do CTT. Com foco na atração de investimentos estrangeiros, o centro tem o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico regional por meio da
atração de novos negócios, investimentos e talentos. O
objetivo da visita ao Brasil é trocar conhecimentos e experiências, promover produtos e serviços canadenses, identificar oportunidades de investimentos e desenvolver estratégias de longo prazo.
O encontro foi uma retribuição da CCBC à visita de seu
diretor-executivo, James Mohr-Bell, ao CTT em junho.

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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A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) realizou,
no último dia 14 de setembro, no Consulado Geral do
Canadá em São Paulo, um debate sobre a possibilidade
da criação de um centro de investimento em tecnologia
no Brasil, à semelhança do Canada’s Technology Triangle (CTT), polo de referência mundial criado a partir da
parceria entre governos municipais, empresas e universidades da região de Waterloo (Ontário). Com o suporte
do CTT, o evento reuniu oito empresas canadenses e oito
brasileiras, além de representantes do Itamaraty, da prefeitura de São José dos Campos e de entidades e universidades nacionais.
Durante o período da manhã, os participantes da delegação do Canadá puderam conhecer as atividades da
Associação para a Promoção da Excelência do Software
Brasileiro (Softex), entidade gestora de iniciativas do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) de desenvolvimento de mercados e de aumento sustentável da

Código comercial
No dia 31 de agosto, a Comissão de Assuntos
Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá
(CCBC) realizou um seminário, em São Paulo, com
palestra do advogado Armando Luiz Rovai sobre o
tema O projeto do novo Código Comercial. Doutor
em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP) e presidente da Comissão de
Direito Empresarial da Ordem dos Advogados do
Brasil, seção de São Paulo, Rovai destacou dois
principais pontos durante sua apresentação: a insegurança jurídica gerada pelo Código Civil devido

à vigência de um “sistema ultrapassado” e a necessidade de um Código Comercial que privilegie
a principiologia, e não a dogmática. Para Rovai, o
Brasil precisa se adaptar às necessidades de um
mercado globalizado. “Precisamos inserir o país no
primeiro mundo negocial”, avalia o especialista.
Atualmente, as leis que regulam a atividade empresarial fazem parte do Código Civil. No entanto, parte do antigo Código Comercial (Lei 556, de 1850),
que regula os direitos e obrigações das empresas
e suas relações, continua em vigor.
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Um passo
adiante

A step forward

Acordos assinados pelo primeiro-ministro canadense Stephen
Harper durante sua primeira visita ao Brasil marcam o início de
uma nova etapa das relações bilaterais por meio de oportunidades
renovadas de investimentos diretos e parcerias entre os dois países
Agreements signed by Canadian Prime Minister Stephen Harper during his visit to
Brazil marked the beginning of a new phase in bilateral relations through renewed
opportunities for direct investments and partnerships between both countries

N
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as relações diplomáticas e comerciais en-

In diplomatic and trade relations between two coun-

tre dois países, poucas ações geram mais

tries, few initiatives generate more concrete and sym-

resultados concretos e simbólicos do que

bolic results than the meetings of heads of State. On

encontros de chefes de Estado. Nessas ocasiões,

such occasions, new opportunities are identified and put

novas oportunidades são apontadas e aproveita-

to use, allowing for closer mutual cooperation. Brazil

das, o que facilita o estreitamento da cooperação

and Canada significantly demonstrated this during the

mútua. Brasil e Canadá deram uma significativa

visit of Canadian Prime Minister Stephen Harper to

demonstração disso durante a visita do primeiro-

Brasília and São Paulo, from August 7 to 9, when he led

ministro canadense, Stephen Harper, a Brasília

a delegation comprising the minister of Foreign Rela-

(DF) e à capital paulista, entre 7 e 9 de agosto,

tions, John Baird, the minister of International Trade

quando liderou uma delegação integrada pelo mi-

and of the Asia-Pacific Gateway, Ed Fast, the minister of

nistro de Relações Exteriores, John Baird, o minis-

the Americas and Consular Affairs, Diane Ablonczy, and

tro de Comércio Internacional e Porta de Entrada

the minister of Public Workers and Women’s Rights,

da Ásia-Pacífico, Ed Fast, a ministra para as Améri-

Rona Ambrose (who spent part of her childhood in

cas e Assuntos Consulares, Diane Ablonczy, e a mi-

Brazil), apart from other authorities. On this trip, the

imagem: corbis

Leandro Rodriguez

nistra do Funcionalismo Público e do Direito da Mu-

first official visit to the country, Harper gave clear signs

lher, Rona Ambrose (que viveu parte as sua infância

that the moment is favorable for the two countries to

no Brasil), entre outras autoridades. Nessa viagem,

take a step forward in bilateral relations by means of

que foi a sua primeira visita oficial ao país, Harper

an even more evident approximation.

deu claros sinais de que o momento é favorável pa-

“We are partners and share several commonali-

ra que os dois países deem um passo adiante nas

ties, such as democracy, diversity, and human rights.

relações bilaterais por meio de uma aproximação

We accept our international responsibilities and suc-

ainda mais evidente.

cessfully withstood international [economic] turmoil

“Somos parceiros e temos vários aspectos co-

thanks to our solid fundamentals, declared the Prime

muns, como o respeito à democracia, à diversida-

Minister in a joint communiqué with President Dilma

de e aos direitos humanos. Aceitamos as nossas

Rousseff at the Presidential Palace. The Canadian

responsabilidades internacionais e resistimos com

economy is the main destination of Brazilian invest-

êxito à tormenta [econômica] internacional graças

ments abroad – the accrued total surpasses US$ 21

às nossas bases sólidas”, declarou em comunica-

billion –, whereas, in the other direction, business

do feito com a presidente Dilma Rousseff, no Palá-

and the interest of Canadian companies in the Brazil-

cio do Planalto. A economia canadense é o princi-

ian market increase. In 2010 alone, national exports

pal destino de investimentos brasileiros no exterior

reached US$ 2.3 billion, whereas in the same period

– o volume acumulado supera US$ 21 bilhões –,

bilateral trade exceeded US$ 5 billion. “Brazil is an

enquanto, no sentido contrário, aumentam os ne-

important global player and a priority market for us.

gócios – e o interesse – de companhias do Cana-

The agreements will benefit both countries, bringing

dá no mercado brasileiro. Somente em 2010, as

about a major flow of persons, goods and services in
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“O Brasil é um player global importante
e um mercado prioritário para nós”
“Brazil is an important global player
and a priority market for us”
exportações nacionais atingiram US$ 2,3 bilhões,
enquanto, no mesmo período, o comércio bilateral superou US$ 5 bilhões. “O Brasil é um player
global importante e um mercado prioritário para
nós. Os acordos beneficiarão os dois países com
a promoção de um grande fluxo de pessoas, bens
competitividade e, além disso, fortalecendo nos-

both directions, improving our competitiveness and

sas parcerias em áreas importantes de interesse

also strengthening our partnerships in important

mútuo”, acrescentou.

areas of mutual interest”, added the Prime Minister.

céus abertos – Durante sua reunião, os líde-

OPEN SKIES – During their meeting, the leaders cel-

res concretizaram acordos que, no curto e médio

ebrated agreements that in the short and medium

prazo, serão facilitadores de novos negócios em di-

terms will facilitate new business in several industries

versos setores e segmentos. A começar pelo acor-

and segments. To begin with, the “open skies” type

Primeiro-ministro
Stephen Harper:
fortalecer setores
de interesse mútuo

do de tipo “céus abertos”, que elimina o limite de

of agreement, which eliminates the limit on weekly

voos semanais entre os dois países (leia matéria

flights between the two countries (see article on

sobre negócios, na pág. 30). Reflexo do maior flu-

business on page 30). The consequence of increased

Prime Minister
Stephen Harper:
strengthen industries
of mutual interest

xo de passageiros em trânsito (entre turistas, estu-

flows of passengers in transit (including tourists, stu-

dantes e executivos) registrado nos últimos anos,

dents and executives) registered in recent years, the

a disponibilidade de rotas e horários adicionais

availability of additional routes and schedules was a

era uma demanda antiga de companhias aéreas

long-standing demand of airlines, travel agencies,

e agências de viagem, além de outras empresas

and other companies in the industry. For that reason,

do setor. Por esse motivo, o entendimento teve re-

this understanding had immediate repercussion. For

percussão imediata. Para Duncan Dee, vice-presi-

Duncan Dee, executive vice-president and director of

dente executivo e diretor de Operações da Air Ca-

Operations at Air Canada, “these agreements create

nada, “esses acordos criam oportunidades comer-

commercial opportunities to improve access and to

ciais pela melhoria do acesso e permitem que as

allow transportation companies more flexibility in

transportadoras tenham maior flexibilidade de pre-

terms of prices, routes and flight code sharing.”

ços, rotas e voos codeshare.”
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Another initiative one should emphasize was the

Outra medida de destaque foi a assinatura do

signing of a Memorandum of Understanding between

Memorando de Entendimento Brasil-Canadá

Brazil and Canada on the Cooperation in Governance

sobre Cooperação em Matéria de Governan-

and the Legacy for the Olympic and Paralympic

ça e Legados para os Jogos Olímpicos e

Games. In this case, Canada, which has broad experi-

Paraolímpicos. Nesse caso, o Canadá, que

ence in staging Olympic events (see interview on page

conta com larga experiência na realiza-

26), will intensify the exchange of experience in the

imagens: divulgação / antonio cruz abr / istockphoto

e serviços, nos dois sentidos, melhorando a nossa

Acordos assinados
pelo primeiro-ministro
canadense Stephen
Harper (à esq.) geram
oportunidades em
diversos setores, como
energia e agricultura

Agreements signed
by Canadian Prime
Minister Stephen
Harper (left) generate
opportunities in several
industries, such as
energy and agriculture

ção de eventos olímpicos (leia entrevista, na pág.
26), intensificará o intercâmbio nas áreas de infraestrutura, segurança e proteção, ajudando as
autoridades brasileiras – e aproximando empresas – durante a organização da Copa do Mundo
de 2014 e das Olimpíadas de 2016. De acordo
com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin,
que recebeu Harper e sua comitiva durante a visita
oficial canadense à capital paulista, “há um interesse do Canadá em ser parceiro, em participar e
fazer alianças em segurança pública”. Nesse encontro, especificamente, os dois governantes trataram de outras duas pautas: a possibilidade de
ampliação de convênios de ciência e tecnologia
e a participação da canadense Bombardier, por
meio de sua subsidiária brasileira de fabricação
de trens, nos projetos de expansão das linhas do
metrô paulista.
Por serem dois grandes produtores de artigos
agrícolas, Brasil e Canadá intensificarão a colaboração nas áreas de política agrícola, de pesquisa, de medidas sanitárias e fitossanitárias e de
agroambiente, principalmente por meio do Comitê
Consultivo Agrícola. Nesse caso, Harper e Dilma
discutiram também alternativas para que, no futuro, sejam eliminadas algumas barreiras do comércio bilateral nessa área. Além disso, iniciaram
um Diálogo de Energia, tendo em vista muitos interesses em comum com relação ao desenvolvi-
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fields of infrastructure, safety and protection, assisting
Brazilian authorities – and approximating companies
– during the organization efforts of the 2014 World
Soccer Cup and the 2016 Olympics. According to the
governor of the State of São Paulo, Geraldo Alckmin,
who hosted Harper and his committee during the official Canadian visit to São Paulo, “there is an interest
of Canada in partnering, in participating in alliances in
the field of public safety”. Specifically, in that meeting,
the two authorities negotiated two other topics: the
possibility of broadening agreements in science and
technology and the participation of Canadian company
Bombardier, through its Brazilian subsidiary, in the
manufacture of trains for the expansion of the São
Paulo Metrorail system.
Since both countries are major producers of agricultural products, Brazil and Canada will intensify cooperation in the fields of agricultural policy, research,
Waugh, do Scotiabank:
diversificação do
comércio bilateral
com o Fórum de CEOs

mento de novas tecnologias para a exploração de

sanitary and phytosanitary, and agro-environmental

petróleo e gás em águas profundas, biocombustí-

measures, mainly through the Agriculture Consulting

veis e recursos renováveis.

Committee. In this case, Harper and Rousseff dis-

Waugh, of Scotiabank:
diversification of
bilateral trade through
the CEO Forum

Nesse sentido, as parcerias acadêmicas contri-

cussed alternatives to, in the future, eliminate some

buirão para o melhor aproveitamento da inovação:

bilateral trade barriers in this field. Furthermore, they

um Plano de Ação para estruturar e aprimorar a

initiated an Energy Dialogue, considering a variety of

Vila Olímpica dos Jogos
de Inverno de Vancouver
(2010): experiência
canadense em grandes
eventos esportivos

Olympic Village
of the Vancouver
Winter Games (2010):
Canadian experience in
major sports events
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cooperação bilateral entre universidades (leia ma-

common interests with relation to the development

téria sobre educação, na pág. 50) e outro para a

of new technologies for the exploration of oil and gas

pesquisa, desenvolvimento e comercialização de

in deep waters, biofuels and renewable resources.

projetos conjuntos em biotecnologia e ciências da

To that end, academic partnerships will contribute

vida, tecnologia de oceanos, tecnologia da informa-

to make better use of innovation: an Action Plan to

ção e da comunicação, energia limpa, tecnologias

structure and perfect bilateral cooperation between

verdes e nanotecnologia, além de um Di-

universities (see article on education on page 50) and

álogo de Cooperação Espacial, com-

another for research, development and marketing of

plementaram as decisões.

joint projects in biotechnology and life sciences, ocean

Cooperação internacional / INTERNATIONAL COOPERATION

imagens: divulgação / istockphoto / antonio larghi

Brasil e Canadá também assumiram compromissos que
permitirão o desenvolvimento de uma atuação em conjunto
mais coordenada no cenário internacional. Por meio do
Memorando de Entendimento sobre o Desenvolvimento de
Cooperação Internacional Eficaz, voltado à elaboração de
ações de assistência a nações consideradas necessitadas, e do
Diálogo Estratégico de Parceria, no formato de um fórum entre
os Ministros de Relações Exteriores, os dois países poderão
criar novas iniciativas, consolidando suas relações bilaterais.
Se por um lado o Brasil experimenta uma maior projeção
internacional devido ao seu crescimento econômico, por outro,
o Canadá expande seu interesse por novos parceiros, inclusive
em temas de cooperação internacional e ajuda humanitária.
Neste caso, os temas relacionados ao memorando ficarão sob
responsabilidade da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do
Ministério de Relações Exteriores, e da Agência Canadense para
o Desenvolvimento Internacional (Cida, na sigla em inglês).

Brazil and Canada also committed to allowing the
development of better coordinated joint efforts in the
international arena. Through the Memorandum of
Understanding on the Development of Effective International
Cooperation, aimed at elaborating assistance programs for
nations in need, and the Strategic Partnership Dialogue, set
up as a forum between the Ministers of Foreign Relations,
both countries may create new initiatives, consolidating their
bilateral relations. If on the one hand Brazil experiences
increased international projection due to its economic
growth, on the other hand Canada expands its interest
in new partnerships, including themes in international
cooperation and humanitarian assistance. In this case,
themes associated with the memorandum will be under the
responsibility of the Brazilian Cooperation Agency (“ABC”),
of the Ministry of Foreign Relations, and the Canadian
International Development Agency (CIDA).

Para a iniciativa privada – cerca de 200 con-

technology, information technology and communi-

vidados, entre empresários e representantes de

cations, clean energy, green and nanotechnology, in

entidades, participaram de um almoço realizado

addition to a Cooperation Dialogue on Space.

no último dia da visita oficial, em São Paulo –, a

For private initiative – approximately 200 guests,

notícia mais bem recebida foi a criação do Fórum

including business persons and entity representa-

de CEOs Canadá-Brasil, que reunirá de seis a oi-

tives, attending a luncheon on the last day of the of-

to presidentes de companhias brasileiras e ca-

ficial visit in São Paulo –, the best news announced was

nadenses. Juntos, os executivos darão recomen-

the creation of the Canada-Brazil CEO Forum, that will

dações ao primeiro-ministro e ao Palácio do Pla-

bring together six to eight presidents of Brazilian and

nalto sobre prioridades estratégicas de promoção

Canadian companies. Together, these executives will

da parceria bilateral e fortalecimento da competiti-

make recommendations to the Prime Minister and the

vidade internacional. O grupo terá como principais

Brazilian President on strategic priorities in promoting

representantes Murilo Ferreira, presidente da Vale,

a bilateral partnership and strengthening international

e Rick Waugh, CEO do Scotiabank. “O fórum dará

competitiveness. The group will comprise, as its main

uma oportunidade ao desenvolvimento pró-ativo

representatives, Murilo Ferreira, president of Vale, and

e sustentável para a diversificação do comércio

Rick Waugh, CEO of Scotiabank. “The forum will provide

e o crescimento entre as duas nações”, avalia

an opportunity to proactively and sustainably develop

Waugh. Por sua vez, Dilma Rousseff declarou: “te-

the diversification of trade and bring about the two na-

nho certeza de que este mecanismo contribui-

tions’ growth”, assesses Waugh. Dilma Rousseff in turn

rá na identificação de novas oportunidades de

stated: “I am convinced this mechanism will con-

comércio e investimento, que atualmente estão

tribute to identify new opportunities for trade and

concentrados nos setores agrícola, de energia e

investment, which are currently concentrated in

de serviços.”

the fields of agriculture, energy and services.”

Em seu conjunto, os acordos e ações definidas

Taken together, the agreements and initiatives

deverão ter um grande impacto nas relações bila-

defined will have major impact on bilateral rela-

Cardyn, da EDC:
possibilidade de
expansão do
comércio bilateral

Cardyn, of EDC:
possibility to increase
bilateral trade
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Diálogo de Cooperação
Espacial: iniciativa de
estímulo ao intercâmbio
bilateral no setor

terais nos próximos anos, assim como nas estra-

tions in coming years, as well as on strategy of small

tégias de pequenas e médias empresas e grandes

and medium size companies and large entrepreneur-

grupos empresariais dos dois lados. “O primeiro-

ial groups on both sides. “Prime Minister Harper

Cooperation Dialogue
on Space: initiative
to foster bilateral
exchange in industry

ministro Harper enviou uma forte mensagem so-

conveyed a strong message about the importance

bre a importância dessas relações e seu poten-

of such relations and their potential for growth. Like

cial de crescimento. Como ele disse, o comércio

he said, bilateral trade is still modest in light of the

bilateral ainda é reduzido frente às possibilidades.

possibilities. Therefore, intelligent initiatives, such as

Por isso, medidas inteligentes, como o Fórum de

the Brazil-Canada CEO Forum, are expected to even

CEOs Canadá-Brasil, deverão estimular ainda mais

more foster investments in both countries”, points out

os investimentos entre os dois países”, aponta

Jean Cardyn, vice-president of Export Development

Jean Cardyn, vice-presidente da Export Develop-

Canada (EDC) in Brazil.

ment Canada (EDC) no Brasil.

Translation to English: BeKom Comunicação Internacional

Acordo previdenciário / AGREEMENT ON PENSIONs SYSTEMS

For Brazilians living in Canada – as well as for Canadians living in Brazil – the Agreement on Pension Systems (signed
by the Brazilian minister of Foreign Relations, Antônio de Aguiar Patriota, and by the Canadian minister of Foreign
Affairs, John Baird, during the visit to Brazil of Canadian Prime Minister Stephen Harper) will allow Brazilians who pay
contributions to the Canadian pension system, to count the time of contributions made in Brazil – and the other way round
for Canadians working in Brazil. “Today’s signature marks the end of a negotiation process that began in 2009. The Brazilian
community in Canada at this time is estimated at 30,000 citizens, who have anxiously followed this process’ conclusion”,
assesses the Pension System minister, Garibaldi Alves Filho.
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Para os brasileiros que vivem no Canadá – assim como para os canadenses em condição inversa –, o Acordo sobre Previdência
Social (assinado pelo ministro de Relações Exteriores brasileiro, Antônio de Aguiar Patriota, e pelo ministro de Negócios
Estrangeiros canadense, John Baird, durante a visita ao Brasil do primeiro-ministro canadense, Stephen Harper) permitirá aos
brasileiros que pagam a previdência social no Canadá utilizarem o tempo de contribuição no Brasil – o contrário acontecerá
com os canadenses que atuam no mercado de trabalho brasileiro. “A assinatura de hoje marca o término de um processo
negociador que teve início em 2009. O Brasil tem hoje no Canadá uma comunidade estimada em 30 mil cidadãos que têm
acompanhado com ansiedade a conclusão deste processo”, avalia o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho.

e n t r e v i s ta

i n t e r v ie w e d fa s t

Alianças no
mercado global
Alliances in the global market
O ministro de Comércio Internacional do Canadá, Ed Fast, destaca a união de
empresas brasileiras e canadenses em disputas comerciais internacionais
como alternativa para o fortalecimento – e evolução – das relações bilaterais
Canada’s Minister of International Trade, Ed Fast, emphasizes the union
of Brazilian and Canadian companies in international trade disputes as
an alternative for strengthening – and developing – bilateral relations
Leandro Rodriguez
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In the short time span of just over a month, Ed

o ministro de Comércio Internacional do Ca-

Fast, Canada’s Minister of International Trade and

nadá e da Porta de Entrada da Ásia-Pacífico,

of the Asia-Pacific Gateway, visited Brazil twice. On

Ed Fast, visitou o Brasil duas vezes. Na primeira delas

the first trip – his first abroad – at the end of June,

– sua primeira viagem ao exterior –, no final de junho,

Fast led a trade mission comprising 30 executives

Fast liderou uma missão comercial em que participa-

of 18 Canadian companies with activities in the in-

ram 30 executivos de 18 empresas canadenses do se-

frastructure industry. In an interview with Revista

tor de infraestrutura. Em entrevista à revista Brasil-

Brasil-Canadá, the minister emphasized that “we

Canadá, o ministro destacou “que precisamos dar um

need to take a step forward [in bilateral relations]

passo adiante [nas relações bilaterais] e nos ver como

to see ourselves as partners rather than competi-

parceiros, em vez de competidores, no mercado glo-

tors in the global market”. As a demonstration of

bal”. Em uma demonstração do interesse do Canadá

Canada’s interest in making this possible, the mi-

em tornar isso possível, o ministro retornou ao Brasil

nister returned to Brazil in August – on the occa-

em agosto – ocasião em que acompanhou o primeiro-

sion of accompanying the Canadian Prime Minis-

ministro canadense, Stephen Harper, durante visita ao

ter, Stephen Harper, on his trip to the country – and

país – e reforçou, junto a empresários e representantes

before business persons and official representati-

oficiais, outros temas relacionados às oportunidades

ves, reiterated other theme topics related to oppor-

de fortalecimento das relações comerciais bilaterais:

tunities to strengthen bilateral trade relations:

imagem: paulo uras

N

o curto intervalo de pouco mais de um mês,

Brasil-Canadá – Como o senhor avalia as rela-

Brasil-Canadá – How do you assess bilateral

ções bilaterais entre Brasil e Canadá e quais

relations and what are your expectations?

são as expectativas para o futuro?

Ed Fast – Bilateral trade relations are relatively

Ed Fast – As relações comerciais bilaterais são

modest, although there are great opportunities.

relativamente modestas, embora as oportunida-

For many years, Canada lacked the ideal percep-

des sejam imensas. Por muitos anos, o Canadá

tion concerning Brazil’s potential. On the other

não teve a percepção ideal sobre o potencial do

hand, I suspect Brazilians too did not notice us,

Brasil. Por outro lado, suspeito que os brasileiros

because, in looking north, they first noticed the

tampouco nos notavam, pois, ao olhar para o nor-

United States. In this case, it is difficult to look

te, percebiam primeiro os Estados Unidos. É difí-

beyond, due to the size and influence of the U.S.

cil ver além, nesse caso, por causa do tamanho e

economy. Brazil and Canada have much to offer

da influência da economia norte-americana. Brasil

each other. There is a great opportunity to make

e Canadá têm muito a oferecer um ao outro. Há

better use of bilateral relations.

Ministro Ed Fast: Brasil
entre os parceiros
comerciais prioritários

Minister Ed Fast:
Brazil among priority
trade partners

uma grande oportunidade para que as relações bilaterais sejam ainda mais aproveitadas.

BC – Why did you choose Brazil for your first
official trip abroad?

BC – Por que o senhor escolheu o Brasil para a

EF – When Prime Minister Stephen Harper chose

sua primeira viagem oficial ao exterior?

me for the international trade minister position,

EF – Quando o primeiro-ministro Stephen Har-

he asked me to stay focused on few priority mar

per me escolheu para o cargo de ministro de Co-

kets. Brazil is one of them, because, like I said, it

mércio Internacional, ele pediu que eu manti-

offers many opportunities. Therefore, I am here

vesse o foco em poucos mercados prioritários. O

in the country leading a trade mission focused on

Brasil é um deles porque, volto a dizer, oferece

infrastructure. The Brazilian project development

muitas oportunidades. Por isso, estou no país li-

plan in coming years is an ambitious one and we

derando uma missão comercial voltada para o

can share our experience. In recent years, Cana-

setor de infraestrutura. O planejamento brasilei-

da successfully organized three Olympic events.

ro de obras para os próximos anos é ambicioso e

We are an ideal partner to exchange knowledge.
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e n t r e v i s ta

i n t e r v ie w e d fa s t

temos experiências a compartilhar. Nos últimos

BC – Is the Brazilian economy considered an

anos, o Canadá organizou três eventos olímpicos

option for Canada in its efforts to diversify its

com êxito. Por isso, somos um parceiro ideal pa-

trade partners?

ra trocar conhecimentos.

EF – Like Brazil, we are committed to strengthe-

BC – A economia brasileira é considerada uma

accomplish this is to expand trade partnerships.

ning our economy. One of the main initiatives to
opção para o Canadá em sua tentativa de di-

For many years, Canada has been intensively

versificar seus parceiros comerciais?

linked to the United States, which represents 75%

EF – Assim como o Brasil, estamos comprome-

of our international trade. We perceived that this

tidos com o fortalecimento da nossa economia.

dependence entails some risks. It is essential to

Uma das principais ações para conseguirmos is-

explore new opportunities and to foster Canadian

so é expandir as parcerias comerciais. Por muitos

investments around the world. When we analyze

anos, o Canadá esteve muito ligado aos Estados

other economies, we look for conditions such as

Unidos, que representa 75% do nosso comércio

investment stability, solid democratic institutions

internacional. Percebemos que essa dependência

and an established regulatory setting. Brazil,

está associada a alguns riscos. Para nós, é funda-

which we view as the reference in South America,

mental explorar novas oportunidades e estimular

is an obvious choice.

os investimentos canadenses no mundo. Quando
analisamos outras economias, procuramos condi-

BC – What are the expectations of companies

ções de estabilidade aos investimentos, institui-

taking part in this trade mission?

ções democráticas sólidas e regulamentações es-

EF – I try to convey the message that Canada’s

tabelecidas. O Brasil, que consideramos uma re-

small and medium size companies, as well as

ferência na América do Sul, é uma escolha óbvia.

large corporations, need to find Brazilian partners. The companies taking part in this mission

Nanotecnologia:
um dos setores de
liderança canadense

Nanotechnology: one
of the industries in
which Canada leads

BC – Que expectativas têm as companhias que

are unanimous in saying that we must do this to

participam dessa missão comercial?

tighten bilateral relations. In some cases, Cana-

EF – Tento passar a mensagem de que as pe-

dian groups take part in production chains that

quenas e médias empresas do Canadá, assim

include Brazil in their different stages. Embraer,

como as grandes corporações, precisam encon-

for example, is supported by a major Canadian

trar parceiros brasileiros. As companhias que par-

supplier. We need to take the next step forward to

ticipam dessa missão são unânimes em dizer que

see ourselves as partners, rather than competi-

devemos fazer isso para estreitar as relações bi-

tors, in the global market. We can no longer deve-

laterais. Em alguns casos, grupos canadenses

lop our relations based on the notion that we are

participam de cadeias de produção que incluem

competitors. This perception must change and be

o Brasil em suas etapas. A Embraer, por exemplo,

replaced by increased collaboration.
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nadense. Isso mostra que precisamos dar um

BC – Which are the more attractive industries in

passo adiante e nos ver como parceiros, em vez

Canada for Brazilian companies?

de competidores, no mercado global. Não pode-

EF – There are many. We are leaders in biotech-

mos mais desenvolver as nossas relações com

nology, nanotechnology, oil and gas, as well as

base na ideia de que somos concorrentes. Essa

other segments in mineral extraction. It therefo-

percepção deverá mudar e ser substituída pela

re comes as no surprise that Vale is the Brazilian

maior colaboração.

company that most invests in Canada.

imagem: istockphoto

conta com o apoio de um grande fornecedor ca-

BC – Quais setores são mais atrativos, no Canadá, para as empresas brasileiras?
EF – São muitos. Somos líderes em biotecnologia, em nanotecnologia e petróleo e gás, assim
como em outros segmentos de extração mineral.
Não surpreende, portanto, que a Vale seja a com-

“Há oportunidades para que as relações
bilaterais sejam ainda mais aproveitadas”
“There are opportunities to take even more
advantage of bilateral relations”

panhia brasileira que mais investe no Canadá.

BC – Are free trade agreements viewed as an
BC – Acordos de livre comércio são uma opção

option by Canada?

cogitada pelo Canadá?

EF – Such agreements are always an option, and

EF – Acordos desse tipo sempre são uma opção, e

we are intensifying the debate on this subject

estamos elevando o diálogo sobre o tema. Eu ado-

matter. I would love to see a free trade agreement

raria ver um acordo de livre comércio entre o Mer-

between Mercosur and Canada. It is still prema-

cosul e o Canadá. Ainda é cedo para prever que

ture to anticipate what format it would have, but I

formato ele teria, mas estou muito confiante em

am highly confident with respect to the potential

relação ao potencial das possibilidades que pode-

possibilities that one may take advantage of.

rão ser aproveitadas.

Translation to English: BeKom Comunicação Internacional
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Tráfego
intenso
Intensive traffic
Acordo aéreo entre o Brasil e o Canadá elimina barreiras no
setor de turismo e estimula investimentos de empresas dos
dois países em produtos específicos e estratégias conjuntas
Air transport agreement between Brazil and Canada eliminates barriers
in the tourism industry and fosters investments by companies of both
countries in specific products and joint strategies
paula monteiro

O

Brasil e o Canadá eliminaram os limites

The signing of the “open skies” agreement be-

para voos semanais entre os dois paí-

tween Brazil and Canada last August, during the

ses por meio da assinatura do acordo de

official visit of Canadian Prime Minister Stephen

“céus abertos”, em agosto passado, durante a

Harper to Brasília, eliminated the limits on weekly

visita oficial do primeiro-ministro canadense, Ste-

flights between the two countries. This was an old

phen Harper, a Brasília (DF). Essa era uma antiga

demand of tourism companies, which on the one

demanda de empresas de turismo, beneficiadas,

hand benefited from the sale of packages, but on

de um lado, pelo aumento das vendas de paco-

the other, were limited by the lack of regular routes.

tes e limitadas, de outro, pela escassez de rotas.

More intensive in recent years, the bilateral flow of

Mais intenso nos últimos anos, o fluxo bilateral

business is fostered by favorable investment condi-

de negócios no setor é estimulado por condições

tions and new partnerships.

favoráveis a investimentos e a novas parcerias.

Data that signals the growth in the number of

Um dado que sinaliza o crescimento do número

Brazilians that choose Canada as their travel des-

de brasileiros que escolhem o Canadá como des-

tination is the 91.4% occupation rate of Air Canada

tino de viagem é a ocupação de 91,4% dos aviões

airplanes. This rate, reached last June, by far ex-

da Air Canada. A taxa, registrada em junho passa-

ceeds the company’s global average in that same
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Evolução do setor / Industry’s development
A expansão do turismo nacional e o interesse de mais canadenses
pelo Brasil podem ser notados por meio de dados recentes: /
The expansion of national tourism and the interest of more
Canadians in Brazil are proven by the most recent data:
Chegada de TURISTAS canadenses /
Arrival of Canadian travellers
— 2009
7.381
7,381

imagem: istockphoto

6.084
6,084

4.255
4,255
3.661
3,661

janeiro
January

junho
June

Fonte: Embratur / Source: embratur

— 2010

11.427
11,427
Total: 64.188
/ 64,188
6.578
6,578
Total: 63.296
/ 63,296

dezembro
December

Plano de viagem / Travel plans

66,2%

dos brasileiros pretendem viajar
pelo país nos próximos seis meses /66.2% of
Brazilians plan on travelling in the country in the
next six months

87,2% devem viajar acompanhados / 87.2%
will probably travel accompanied

30%

dizem querer viajar para o exterior
no mesmo período / state an interest in travelling
abroad in that same period
Desembarques internacionais no Brasil (julho de 2011) /
International arrivals in Brazil (July 2011)

855.739 (+14,68%) / 855,739 (+14.68%)
chegadas / arrivals
Fonte: Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagem (FGV) /
Source: Consumer Survey – Travel Intentions (FGV)
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Montreal (Quebec) e
Montanhas Rochosas:
entre os destinos mais
visitados por brasileiros

do, supera com folga a média global da companhia

period (84.2%). “The outlook is a 10% increase in

no mesmo período (84,2%). “A previsão é de alta

the volume of passengers and 5% in revenues at

de 10% do volume de passageiros e de 5% do fa-

the end of the low season, which coincides with

Montreal (Quebec)
and Rocky Mountains:
two of the most visited
places by Brazilians

turamento no fim da baixa estação, que coincide

the Canadian winter”, states Gleyson Ranieri, com-

com o inverno canadense”, afirma Gleyson Ranieri,

mercial director of the Brazilian subsidiary. This

diretor comercial da filial brasileira. A expectativa se

expectation is based on the result achieved in 2010,

baseia no resultado alcançado em 2010, quando a

when the average occupation on the Brazil-Canada

ocupação média na rota Brasil-Canadá foi de 80%.

route was 80%.
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“Isso representou um acréscimo de 22% de

“This represented a 22% increase in clients and

clientes e de 24% do faturamento em relação a

24% in revenues in relation to 2009”, compares

2009”, compara. O executivo explica que Toronto

Ranieri. The executive points out that Toronto (On-

(Ontário), Vancouver (British Columbia), Montre-

tario), Vancouver (British Columbia), Montreal (Que-

al (Quebec) e Calgary (Alberta) foram os destinos

bec) and Calgary (Alberta) were the most sought

mais procurados. “O turismo de lazer e o intercâm-

after destinations. “Leisure tourism and student

bio estudantil têm aumentado muito. Atualmente,

exchange travel have increased a lot. Currently,

no entanto, o destaque são as passagens que as

however, emphasis is on air tickets that companies

empresas dão para premiar funcionários ou incen-

hand out as awards to employees or to motivate

tivar equipes. Esse segmento deve dobrar de tama-

their staffs. This segment is expected to double by

nho até o final do ano”, prevê.

the end of the year”, predicts Ranieri.

Os resultados seguem tendência de alta em vir-

The results follow a rising trend due to the Brazil-

tude do desempenho da economia brasileira, as-

ian economy’s performance – associated with the

sociado às possibilidades da Copa do Mundo de

possibilities resulting from the 2014 World Soccer

2014 e das Olimpíadas de 2016. O aquecimento

Cup and the 2016 Olympics. The increase in recent

dos últimos anos estimula tanto os gastos de famí-

years enhances both family expenditures abroad

lias no exterior quanto a recepção de mais estran

and the inflow of more foreigners, attracted by busi-

geiros, atraídos por oportunidades de negócios e

ness opportunities and Brazil’s international projec-

pela projeção internacional do Brasil. “Internamen-

tion. “Domestically, the demand of social classes C

te, a demanda das classes C e D é um dos princi-

and D is one of the main reasons for the industry’s

pais motivos da expansão do setor”, considera Leo-

expansion”, in the opinion of Leonel Rossi Júnior,

imagens: divulgação / istockphoto

Negócios

Desvalorização do dólar e compras
parceladas favorecem a expansão do setor
Devaluation of the dollar and installment
purchases favor the industry’s expansion
director of International Affairs of “ABAV” - Brazilian Association of Travel Agencies. Additionally, he
emphasizes the devaluation of the dollar in relation
to the Brazilian real, the possibility of installment
payments, and competition among airlines – that
now are free to set their fares – and the relative
stability in the labor market.
nel Rossi Júnior, diretor de Assuntos Internacionais
da Associação Brasileira de Agências de Viagens

Renewed strategies – “Canada was the eighth

(Abav). Além disso, ele destaca a desvalorização

most sought after country in our agencies last

do dólar frente ao real, as opções de pagamento

year” states Jaime Abraços, commercial director

parcelado, a concorrência entre as companhias

of Marsans Brasil. According to him, 168 packages

aéreas – que agora operam com liberdade tarifária

to Vancouver, Toronto, Montreal, the City of Quebec

– e a relativa estabilidade do mercado de trabalho.

(Quebec), Calgary, Jasper (Alberta) and Victoria
(British Columbia) were sold in the period – up by

Estratégias renovadas – “O Canadá foi o oi-

52% in the comparison with 2009. With this

tavo país mais procurado nas nossas agências no

unexpected – and growing – interest, the

ano passado”, conta Jaime Abraços, diretor comer-

company is plotting new strategies. “We

cial da Marsans Brasil. Segundo ele, foram comer-

intend to strengthen ecotourism, outings to

cializados 168 pacotes para Vancouver, Toronto,

ski resorts, trips by train, promoted as dis-

Montreal, Cidade do Quebec (Quebec), Calgary,

tinct experiences”, Abraços goes on to say.

Jasper (Alberta) e Victoria (British Columbia) no pe-

At TGK Tour Operator, estimates are

ríodo – uma alta de 52% em comparação a 2009.

that sales will be up by 40% in 2011 – in

Com esse interesse inesperado – e crescente –, a

the period from January to July alone, the

companhia traça novas estratégias. “Pretendemos

company reached results comparable to the

nos fortalecer em ecoturismo, passeios em esta-

total of the previous 12 months. “Canada

ções de esqui e viagens de trem, promovidas como

ranks fifth in our sold products ranking, only

experiências diferenciadas”, complementa.

behind Chile, Argentina, Peru and South

Já na TGK Tour Operator, as estimativas são de

Africa”, states the director André Luiz Sales

vendas até 40% superiores em 2011 – somente

Pereira, explaining that the preferences vary

entre janeiro e julho, a empresa atingiu resultados

from winter to summer, thus requiring the

semelhantes aos do acumulado nos 12 meses

constant renewal of the offered products.

anteriores. “O Canadá ocupa a quinta posição no

“Until now the preferred packages are those

nosso ranking de produtos vendidos, atrás apenas

of the Rocky Mountains and the West Coast

de Chile, Argentina, Peru e África do Sul”, afirma o

regions because of the July holiday season”,

diretor André Luiz Sales Pereira, ao esclarecer que

says Pereira.

Bermejo, do Hyatt:
formação de novos
talentos para a rede

Bermejo, of Hyatt:
qualification of new
talents for the hotel chain
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Redes hoteleiras dão prioridade à
diferenciação e personalização de serviços
Hotel chains focus on differentiation
and customization of services
as preferências variam do inverno para o verão,
exigindo a renovação constante de produtos oferecidos. “Até o momento, os pacotes preferidos são
para as Montanhas Rochosas e regiões da Costa

Other segments also take advantage of the more

Oeste por causa das férias de julho”, diz.
Outros segmentos também aproveitam o fluxo

intensive tourism flow. MasterCard saw an oppor-

turístico mais intenso. A MasterCard enxergou uma

tunity in launching a prepaid renewable travel card

oportunidade com o lançamento, em parceria com

in partnership with Travelex, good for shopping and

a Travelex, de um cartão de viagem pré-pago e re-

cash withdrawals in 200 countries - a modality that

carregável, válido para compras e saques em 200

became an interesting alternative in light of the

países – a modalidade ganhou destaque como al-

recent hike in the “IOF” – Tax on Financial Opera-

ternativa ao recente incremento da alíquota do Im-

tions – rate, which increased from 2.38% to 6.38%.

posto sobre Operações Financeiras (IOF), que pas-

According to the company’s president in Brazil, Gil-

sou de 2,38% para 6,38%. Segundo o presidente

berto Caldart, the objective is to offer the consumer

da companhia no Brasil, Gilberto Caldart, o objetivo

new options. “The product is the first of a series of

é oferecer novas opções ao consumidor. “O produ-

launches we are preparing in the prepaid segment”,

to é o primeiro de uma série de lançamentos que

announces the executive.
In turn, Travelport – specialized in solutions for

estamos preparando no segmento de pré-pagos”,
adianta o executivo.

the processing of transactions by airlines – cel-

Maior divulgação do Brasil no Canadá. Esse, segundo Siobhan
Chretien, diretora de Mercados Emergentes das Américas e Ásia
da Comissão Canadense de Turismo (CTC, na sigla em inglês),
é um dos maiores desafios para que mais turistas canadenses
viajem a destinos brasileiros. Principal representante da CTC
durante o Showcase Canadá-Brasil (realizado em 31 de agosto e
1º de setembro, em São Paulo) Siobhan diz notar mais notícias
sobre o Brasil em seu país, mas não campanhas publicitárias de
estímulo ao turismo. “Com o acordo bilateral de céus abertos,
os brasileiros poderão aproveitar ainda mais oportunidades
para conhecerem o Canadá”, avalia. Para os operadores do
setor, essa também é expectativa predominante. “Em
2010, recebemos mais de 80 mil turistas do Brasil.
Não tenho dúvida de que esse número dobrará
nos próximos cinco anos”, estima Dayna Miller,
representante da Tourism Vancouver.

More publicizing of Brazil in Canada. This, according to
Siobhan Chretien, director of Emerging Markets in the
Americas and Asia of the Canadian Tourism Commission CTC, is one of the greatest challenges for more Canadian
tourists travelling to Brazilian destinations. The main
representative of CTC during the Canada-Brazil Showcase
(held on August 31 and September 1 in São Paulo) Siobhan
states she has observed more news about Brazil in her
country, but no publicity campaigns to foster tourism.
“With the bilateral agreement on open skies, Brazilians
can benefit even more from getting to know Canada”,
assesses Chretien. For operators in the industry, this is
also the prevailing expectation. “In 2010, we hosted more
than 80,000 tourists from Brazil. No doubt this number
will double in the next five years”, argues Dayna Miller,
representative of Tourism Vancouver.

imagens: istockphoto / paulo uras / divulgação

Campanhas de divulgação / Promotional campaigns

Por sua vez, a Travelport – especializada em soluções para o processamento de transações de companhias aéreas – fechou um acordo com a Air Canada para que as agências de viagens tenham acesso,
tanto online quanto offline, às tarifas, disponibilidade de assentos, faixas de preço e serviços opcionais oferecidos pela companhia aérea. “A parceria
oferece ainda a possibilidade de reserva de lugares

ebrated an agreement with Air Canada allowing

e refeições pré-pagas, assim como o acesso aos es-

travel agencies to access, both online and offline,

paços exclusivos Maple Leaf Lounge, disponíveis em

fares, seat availability, price ranges, and optional

diversos aeroportos”, enumera Antonio Loureiro, di-

services provided by the airline. “The partnership

retor da Travelport para o Brasil, Portugal e Espanha.

furthermore makes it possible to reserve prepaid

A movimentação no setor é notada também pela

seats and meals, as well as access the exclusive

Comissão Canadense de Turismo (CTC, na sigla

Maple Leaf Lounges, available at some airports”,

em inglês), que, em 2010, investiu 1,5 milhão de

states Antonio Loureiro, the director of Travelport

dólares canadenses para promover o Canadá. “As

for Brazil, Portugal and Spain.

campanhas para consolidar os pontos turísticos

Activities in the industry have also attracted the

consagrados e apresentar outros menos conheci-

attention of the Canadian Tourism Commission –

dos serviram de estímulo para que, no ano passa-

CTC, which in 2010 invested 1.5 million Canadian

do, mais de 80 mil brasileiros visitassem o Canadá.

dollars to promote Canada. “Campaigns to con-

Foi um crescimento de 30% em relação ao ano

solidate well-known touristic places and to show

anterior”, compara Sheila Nassar, representante

other less known ones were useful in encouraging

do órgão no Brasil.

more than 80,000 Brazilians to visit Canada last

Ranieri, da Air Canada:
maior faturamento e
ocupação de aviões

Ranieri, of Air Canada:
more revenues and
a higher aircraft
occupancy rate

year. This was a 30% growth in relation to the preatendimento especializado – O desembar-

vious year”, compares Sheila Nassar, the entity’s

que de mais canadenses em aeroportos nacionais

representative in Brazil.

também é um fato. No total, foram registradas

The arrival of more Canadians at national air-

64,1 mil chegadas durante 2010, o que supera

ports is also a fact. In total, 64,100 arrivals were

os 63,2 mil visitantes de 2009, de acordo com o

registered during 2010, which is more than the

Anuário Estatístico de Turismo 2011, do Ministério

63,200 in 2009, according to the 2011 Statistical

de Turismo (MTUR). “São Paulo, Rio de Janeiro, Pa-

Tourism Yearbook of the Ministry of Tourism. “São

raná, Bahia, Amazonas e Pernambuco foram mais

Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Amazonas
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Sofitel Jequitimar
Guarujá: adaptação às
preferências do hóspede

Sofitel Jequitimar
Guarujá: adaptation to
the guest’s preferences

Business

procurados”, afirma Flavio Dino de Castro e Costa,

and Pernambuco were the most visited states”,

presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Em-

says Flavio Dino de Castro e Costa, president of

bratur). Dessa lista, São Paulo – que recebeu cerca

EMBRATUR – Brazilian Tourism Institute. Of the

de 42 mil canadenses – continua sendo a principal

listed states, São Paulo – which received about

porta de entrada para outras regiões.

42,000 Canadian visitors – continues to be the main

Com mais turistas solicitando reservas, as gran-

gateway to other regions.

des redes hoteleiras dão prioridade à diferenciação,

With more tourists seeking reservations, the ma-

personalização de serviços e qualificação profissio-

jor hotel chains prioritize differentiation, focusing

nal. “Temos colaboradores poliglotas, capazes de

on the customization of services and professional

se comunicar mesmo em idiomas incomuns, como

qualification. “We have multilingual co-workers,

Loureiro, da Travelport:
tecnologia e parceria
com a Air Canada

o mandarim. Além disso, tentamos nos adaptar ao

capable of communicating even in less common

estilo de vida do visitante, minimizando o impacto

languages, such as Mandarin. In addition, we seek

Loureiro, of Travelport:
technology and
partnering with
Air Canada

cultural. No café da manhã, por exemplo, ofere-

to adapt to a visitor’s life style, minimizing cultural

cemos aos clientes canadenses o xarope de ma-

impact. At breakfast, for example, we offer Canadian

ple, normalmente combinado com waffles”, conta

guests maple syrup, usually together with waffles”,

Mariangela Klein, diretora de Marketing e

says Mariangela Klein, Marketing and Communica-

Comunicação do Sofitel na América do Sul.

tion director of Sofitel in South America.

Na rede Hyatt, a capacitação compensa

In the Hyatt chain, employee qualification com-

a falta de profissionais preparados. “A es-

pensates the lack of trained professionals. “The lack

cassez de mão de obra qualificada está vin-

of qualified personnel is directly associated with

culada a uma recente profissionalização do

the recent professionalization of the industry, given

setor, pois a carreira de administrador hote-

that a career as a hotel manager is still a novelty in

leiro é nova”, avalia Miguel Angel Bermejo,

the market”, states Miguel Angel Bermejo, Human

diretor de Recursos Humanos para a Amé-

Resources director for Latin America. “Since a good

rica Latina. “Hoteleiros não se formam so-

hotelier is not prepared only by attending college,

mente na faculdade. Tentamos atrair e trei-

we try to attract and train who may contribute so

nar quem possa colaborar para que o Brasil,

that Brazil, through specialized and quality ser-

por meio do atendimento especializado e de

vices, may consolidate as a tourist powerhouse”,

serviços de qualidade, consolide-se como

concludes Bermejo.

uma potência turística”, conclui.

Translation to English: BeKom Comunicação Internacional

imagens: istockphoto / divulgação
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Pioneirismo
na internet
Pioneership in the internet

Comitê de Controvérsias sobre Registro de Domínio do CAM-CCBC é única
entidade no país credenciada pelo Núcleo de Informação e Coordenação do
Ponto Br (NIC.br) para resolver conflitos envolvendo sites com domínio .br
Committee on Controversies about the Registration of Domains of CAM-CCBC
is the only entity in the country accredited by “NIC.br” – “Dot Br Information
and Coordination Center” to solve conflicts involving .br domains
Leandro Rodriguez

A r b i t r ag e m
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Novos domínios
New domains

Reflexo do aumento de sites brasileiros, os conflitos por endereços eletrônicos
são solucionados pelo Comitê de Controvérsias sobre Registro de Domínio
do CAM-CCBC, única entidade nacional credenciada para resolver disputas

S
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egundo o Registro de Domínios para a In-

According to the Internet Domain Registry in Brazil

ternet no Brasil (Registro.br), os endereços

(“Registro.br”), Brazilian electronic addresses (“.br”)

eletrônicos brasileiros (.br) somavam, em

in July 2011 totaled 2,590,072 domains – represent-

julho de 2011, um total de 2.590.072 domínios

ing a 19.07% increase in comparison with the same

– o que representa um aumento de 19,07% em

month in 2010. In a single decade, growth reached

relação ao mesmo mês de 2010. Em apenas uma

522.2%, the consequence of more national private

década, o crescimento foi de 522,2%, reflexo da

and corporate sites in the worldwide computer net.

maior presença de sites particulares e de empre-

With this expressive expansion, conflicts involving

sas nacionais na rede mundial de computadores.

electronic addresses are quite frequent. Cases may

Com essa marcante expansão, não são raros os

involve individuals who, intentionally or not, reserve

conflitos envolvendo endereços eletrônicos. Po-

addresses for themselves, using names of known

dem ser casos de pessoas físicas que, intencional

brands or of companies in different industries – and

ou inadvertidamente, reservam para si endereços

identical brands – interested in preserving their vir-

com nomes de marcas conhecidas ou de compa-

tual identity.

nhias de diferentes setores – e marcas idênticas –

“Until recently, disputes over .br domains could

interessadas em resguardar sua identidade virtual.

be resolved by WIPO – World Intellectual Property

“Até pouco tempo atrás, as disputas por domí-

Organization, in Geneva, Switzerland, or in the

nios .br podiam ser resolvidas por meio da Orga-

Courts. Beginning in 2010, however, the Com-

nização Mundial da Propriedade Intelectual (Wipo,

mittee on Controversies about the Registration

na sigla em inglês), em Genebra, na Suíça, ou do

of Domains (“CCRD” in Portuguese), of the Arbi-

Judiciário. A partir de 2010, no entanto, o Comi-

tration and Mediation Center of the Brazil-Canada

tê de Controvérsias sobre Registro de Domínio

Chamber of Commerce (CAM-CCBC), became the

(CCRD), do Centro de Arbitragem e Mediação da

only accredited entity in the country to solve such

Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC),

conflicts – the result of a pioneer agreement cel-

passou a ser a única entidade credenciada no país

ebrated with “NIC.br” – “Dot Br Information and

para resolver os conflitos – resultado de um convê-

Coordination Center”, emphasizes Professor Edu-

nio pioneiro firmado com o Núcleo de Informação

ardo Silva da Silva, doctor in Private and Process

e Coordenação do Ponto Br (NIC.br)”, destaca o

Law at the Federal University of Rio Grande do

imagem: fotolia

Consequence of the increase in the number of Brazilian sites, conflicts over electronic
addresses are solved by the Committee on Controversies about the Registration of
Domains of CAM-CCBC, the sole national entity qualified to solve disputes

professor Eduardo Silva da Silva, doutor em Direito

Sul (“UFRGS”) and member of the expert staff of

Privado e Processual pela Universidade Federal do

“CCRD”. This partnership allowed the elaboration

Rio Grande do Sul (UFRGS) e integrante do qua-

of a procedure based on “SACI-ADM” – Adminis-

dro de especialistas do CCRD. A parceria permitiu

trative System for Internet Conflicts on .br First

a elaboração de um procedimento com base no

Level Domain Names, in turn based on similar

Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Re-

systems of international bodies.

lativos a Nomes de Domínios de Primeiro Nível .br
(Saci-ADM) e espelhado em órgãos internacionais.

EXCLUSIVE PROCEDURE – According to Silva – who,
along with all other attorneys consulted in this mat-

procedimento exclusivo – De acordo com

ter, participated in the seminar “Solution of conflicts

Silva – que participou, ao lado dos demais advoga-

on domain names: nationwide overcoming of regis-

dos consultados para essa matéria, do seminário

tration impasses”, held in July at the School of Law

Solução de conflitos sobre nomes de domínio: a

of the University of São Paulo (“USP”), supported by

superação nacional de impasses sobre registros,

CAM-CCBC. Internet rules, both in Brazil and world-

realizado em julho na Faculdade de Direito da

wide, developed in line with the coming about of new

Universidade de São Paulo (USP), com apoio do

regulatory requirements. In the case of Brazil, what

CAM-CCBC –, as regras da internet, no Brasil e

was lacking was an exclusive procedure for conflict

no mundo, evoluíram à medida que surgiam novas

solution with the acronym .br. “It is a mechanism

necessidades de regulamentação. No caso da re-

that has an administrative character. Decisions, that

alidade brasileira, faltava um procedimento exclu-

can be made in up to 90 days, are communicated

sivo para a solução de conflitos com a sigla .br. “É

to “NIC.br”, which then implements them in a 15-

um mecanismo de caráter administrativo. As de-

day period.” For Silva, the “CCRD” conciliates four

cisões, que podem ser tomadas em até 90 dias,

main advantages: agility, reasonable costs, technical

são comunicadas ao NIC.br, que as implementa

knowledge of the Committee members, and high

no prazo de 15 dias.” Para ele, o CCRD conci-

effectiveness of made decisions.
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A partir de 2012, os registros poderão
terminar com palavras em qualquer idioma
Beginning in 2012, registrations may
end in words of any language

To these differentials, Luis Fernando Guerrero,
of the Dinamarco, Rossi, Beraldo and Bedaque
Advogados law firm and a “CCRD” member, adds
procedural flexibility that provides experts more autonomy. “Flexibility has the additional advantage of
extended longevity of the rule set at a time when more
individuals and companies are acquiring domains.

lia quatro principais vantagens: agilidade, custos

More familiarity with the internet, associated with

acessíveis, conhecimento técnico dos membros

Brazil’s economic growth, has encouraged more us-

do Comitê e alta efetividade das decisões.

ers to enter the web”, explains Guerrero. With the

A esses diferenciais, Luis Fernando Guerrero, do

popularization of access, several factors contribute

escritório Dinamarco, Rossi, Beraldo e Bedaque

to increase disputes. The coincidences of languages

Advocacia e membro do CCRD, acrescenta a flexi-

are an example: words in Portuguese may be used

bilidade do procedimento, a qual proporciona uma

in other countries with similar or identical spelling.

maior autonomia aos especialistas. “A flexibilidade

The increase in possible domain extensions, a de-

tem a vantagem adicional de dar maior longevida-

cision made by the Internet Corporation for Assigned

de ao regulamento em um momento em que mais

Names and Numbers, the organization responsible

pessoas e empresas estão adquirindo domínios. A

for managing domains, in future is expected to bring

maior familiaridade com a internet, associada ao

about new controversies. Beginning in 2012, the

crescimento econômico do Brasil, tem estimula-

registrations may end with words in any language

do a entrada de mais usuários na rede”, explica

– currently there are 22 first level acronyms (.com,

O Comitê de Controvérsias sobre Registro de Domínio

The Committee on Controversies about the

(CCRD), do CAM-CCBC, oferece um conjunto de vantagens:

Registration of Domains (“CCRD”), of CAM-CCBC,

Agilidade

offers a set of advantages:

O procedimento tem duração máxima de 90 dias.

AGILITY

Custos fixos

The procedure requires a maximum of 90 days.

Os honorários dos integrantes do órgão de decisão

FIXED COSTS

têm valor fixo, independentemente do número de

Fees of members of the deciding entity are fixed, regardless

horas necessárias para a solução do conflito.

of the number of hours needed to solve a conflict.

Postagem eletrônica

ELECTRONIC POSTING

Não há despesas de envio de documentos (todas as etapas

There are no costs for sending documents (all phases of the

do procedimento podem ser seguidas por via eletrônica).

procedure can be monitored electronically).

Eficiência técnica

TECHNICAL EFFICIENCY

O Comitê reúne especialistas na área, experientes em

The Committee comprises specialists in this field,

meios complementares de solução de controvérsias.

experienced in complementary means of conflict solving.

Efetividade

EFFECTIVENESS

As decisões são imediatamente comunicadas ao NIC.br,

Decisions are immediately communicated to “NIC.br”, which

que as implementa no prazo de 15 dias.

implements them in a 15-day period.
fonte: CCRD/CAM-CCBC / source: CCRD/CAM-CCBC
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Serviços de referência / REFERENCE SERVICES

Guerrero. Com a popularização do acesso, diversos
fatores contribuem para o aumento de disputas.
As coincidências entre os idiomas são um exemplo: palavras em português podem ser usadas em
outros países com grafia semelhante ou idêntica.
O aumento de extensões possíveis dos domínios, decisão tomada pela Corporação da Internet
para Atribuição de Nomes e Números (Icann, na
sigla em inglês), organização responsável pela administração de domínios, deve, no futuro, gerar
novas controvérsias. A partir de 2012, os registros

.org and .edu, among others) and 250 own domains

poderão terminar com palavras em qualquer idio-

in each country (such as .br). Thus, the Brazilian

ma – atualmente há 22 siglas de primeiro nível

government will have the option to, for example,

(.com, .org e .edu, entre outras) e 250 domínios

register web pages ending in “.brasil”.

próprios de cada país (como o .br). Com isso, o
governo brasileiro terá a opção de, por exemplo,

PREPARATION OF SPECIALISTS – “The rule set of

registrar páginas web terminadas em .brasil.

“CCRD” is modern and foresees applicable material

Guerrero, do CCRD/
CAM-CCBC: necessidade
de ações educativas

Guerrero, of “CCRD”/
CAM-CCBC: need for
educational initiatives

law. It therefore reduces the possibility of foreign
Formação de especialistas – “O regulamen-

companies or individuals, antagonized by decisions

to do CCRD é moderno e prevê as hipóteses de

made by the Committee, resorting to legislation of

direito material aplicável. Por isso, reduz a possibi-

their country of origin”, adds Thiago Marinho Nunes,

lidade de que companhias ou particulares estran-

of the Mattos Muriel Kestener Advogados law firm

geiros, contrariados com as decisões do Comitê,

and a member of the entity’s staff of specialists.

recorram às leis de seu país”, acrescenta Thiago

The attorney deems the CAM-CCBC initiative a

Marinho Nunes, do escritório Mattos Muriel Keste-

pioneering one, due to the fact that “it called the

ner Advogados e integrante do quadro de especia-

country’s attention to the need for this rule set”.

listas da entidade. O advogado considera pioneira

This contribution is likely to be followed by the pub-

a iniciativa do CAM-CCBC por “ter despertado a

licizing of the Committee’s services at events, in

atenção no país para a necessidade desse regula-

universities and law firms, and in other segments.

mento”. Essa contribuição deverá ser seguida da

In this manner, more users will be informed about

divulgação dos serviços do Comitê em eventos,

having at their disposal a more appropriate option

universidades e escritórios. Dessa forma, mais

for this kind of need in Brazil, rather than having to

usuários estarão informados de que têm à disposi-

look for support abroad or in the Courts.

ção uma opção mais apropriada para esse tipo de

In this regard, Luis Fernando Guerrero points to

demanda no Brasil, em vez de buscarem auxílio no

educational initiatives as complementary

exterior ou no Judiciário.

measures. “From the moment we publi-

Nesse sentido, Luis Fernando Guerrero destaca
as ações educativas como medidas complemen-

cize the “CCRD”, we will be contributing
to the preparation of new profession-

tares. “A partir do momento em que divulgarmos o

als, capable of performing in domain

CCRD, colaboraremos para a formação de profis-

conflict processes, increasing the use

sionais capazes de atuar em processos sobre con-

of such complementary means”, concludes

flitos de domínios, ampliando o emprego desses

Guerrero. (LR)

meios complementares”, conclui. (LR)

Tradução para inglês: BeKom Comunicação Internacional
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Encontro Jurídico /
Meeting of the legal community

Intercâmbio de ideias / EXCHANGE OF IDEAS
De 18 a 20 de setembro, o CAM-CCBC e o Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr)
realizam o X Congresso Internacional de Arbitragem, em Brasília (DF), um dos

A Fenalaw – Exposição e Congressos

encontros mais importantes sobre o método. O primeiro dia será dedicado a uma

para o Mercado Jurídico reunirá,

mesa redonda de jovens advogados sobre arbitragem internacional. Durante os dois

entre 18 e 20 de outubro, no Centro

dias seguintes, o evento promoverá o debate sobre questões referentes à relação

de Convenções Frei Caneca, em

entre o Estado e o método, com base no tema Arbitragem e interesse público.

São Paulo (SP), visitantes com

Frederico Straube, presidente do CAM-CCBC, participa da sessão de abertura e do

interesse em novos produtos e

painel A experiência das câmaras arbitrais em arbitragens envolvendo o Estado.

serviços voltados a escritórios de

From September 18 to 20, CAM-CCBC and “CBAr” – Brazilian Arbitration

advocacia. Além 500 congressistas

Committee staged the X International Arbitration Congress, in Brasília, one of the

e 70 expositores, são esperados

most important gatherings for debates on the method. The first day was dedicated

4 mil visitantes. Com patrocínio

to a roundtable on international arbitration for young attorneys. On the subsequent

do CAM-CCBC, entre outras

days, the event staged a debate on issues concerning the relation between the State

entidades, a feira contará ainda

and the method, based on the theme Arbitration and public interest. Frederico

com a realização do Congresso de

Straube, president of CAM-CCBC, attended the opening session and participated in

Administração Legal e do Congresso

the panel The experience of arbitration chambers in arbitration involving the State.

de Gestão Estratégica para
Departamentos Jurídicos, do qual

Obra de referência / REFERENCE READING

participam profissionais reconhecidos

O Núcleo de Estudos de Arbitragem Professor Guido Soares do CAM-CCBC, que

no universo jurídico. Outras

promove atividades voltadas para jovens arbitralistas, apoiou o lançamento, no

informações: www.fenalaw.com.br

último dia 8 de agosto, em São Paulo, do livro Arbitragem comercial e internacional

Fenalaw – “Exhibition and

(editora LexMagister, 448 páginas), escrito pelo advogado, professor e árbitro Luiz

Congresses for the Law Market”,

Olavo Baptista, do L.O. Baptista Advogados. A obra destaca os conhecimentos

from October 18 to 20, will

teóricos e práticos do especialista sobre arbitragens comerciais internacionais.

congregate visitors with interest

CAM-CCBC’s Professor Guido Soares Arbitration Studies Center, which

in new products and services

undertakes activities aimed at young arbitrators, supported the launching, on

for law firms, at the Frei Caneca

August 8, in São Paulo, of the book “Arbitragem Comercial e Internacional”

Convention Center in São Paulo

(Commercial and International Arbitration), published by LexMagister, 448

(SP). Apart from 500 congress

pages, written by the attorney, professor and arbitrator Luiz Olavo Baptista, of

attendees and 70 exhibitors,

the L.O. Baptista Advogados law firm. The publication emphasizes theoretical

one expects some 4,000 visitors.

and practical knowledge of specialists in international commercial arbitration.

Sponsored by CAM-CCBC,
among other entities, the fair will
Administration and a Congress
of Strategic Management for
Legal Departments, involving the
participation of acknowledged
professionals in the legal
community. More information:
www.fenalaw.com.br
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also stage a Congress of Law

Método em debate / Method in debate
O CAM-CCBC promoveu, em parceria com o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (ACL), a
1ª Jornada Luso-Brasileira de Arbitragem. Com o tema principal A prova na arbitragem – Uma visão transatlântica, o evento,
realizado no dia 15 setembro em São Paulo, destacou diferentes aspectos sobre elementos do processo arbitral. Após a
sessão de abertura do encontro, realizada por Frederico Straube, presidente do CAM-CCBC, e Rui Chancerelle Machete,
presidente do Centro de Arbitragem da ACL, seguiram-se conferências com especialistas brasileiros e portugueses (veja lista
abaixo) – a programação foi elaborada por Luiz Olavo Baptista, ex-professor titular de Direito Internacional da Universidade
de São Paulo (USP). A Jornada Luso-Brasileira de Arbitragem contou ainda com a participação de Antonio Luiz Sampaio
Carvalho, secretário-geral do CAM-CCBC, e de António Vieira da Silva, secretário-geral do Centro de Arbitragem da ACL.

CAM-CCBC, in partnership with the Arbitration Center of the Portuguese Chamber of Commerce and Industry (“ACL”),
promoted the “1ª Jornada Luso-Brasileira de Arbitragem” (First Portuguese-Brazilian Arbitration Seminar). With the main
topic “A prova na arbitragem – Uma visão transatlântica” (Evidence in arbitration – A transatlantic view), the event, held in
São Paulo on September 15, emphasized different aspects of arbitration process elements. Following the seminar’s opening
session, chaired by Frederico Straube, president of CAM-CCBC, and Rui Chancerelle Machete, president of the Arbitration
Center of “ACL”, several conferences took place with Brazilian and Portuguese specialists (see list below) – the program
was elaborated by Luiz Olavo Baptista, former head professor of International Law at the University of São Paulo (“USP”).
The First Portuguese-Brazilian Arbitration Seminar was also attended by Antonio Luiz Sampaio Carvalho, CAM-CCBC’s
secretary-general, and António Vieira da Silva, secretary-general of the Arbitration Center of “ACL”.

Experiência profissional / PROFESSIONAL EXPERIENCE
Participaram do evento advogados brasileiros e portugueses: / Brazilian and Portuguese attorneys attended the event:
Adriana Braghetta – Presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr)
Adriana Braghetta – President of the Brazilian Arbitration Committee (CBAr)

Eleonora Coelho – Vice-Presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr)
Eleonora Coelho – Vice-President of the Brazilian Arbitration Committee (CBAr)

Hermes Marcelo Huck – Professor titular de Direito Econômico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP)
Hermes Marcelo Huck – Head Professor of Economic Law of the Law School of the University of São Paulo (“USP”)

João Calvão da Silva – Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra
João Calvão da Silva – Professor of the Law School of the University of Coimbra

Mariana França Gouveia – Professora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa
Mariana França Gouveia – Professor of the Law School of “Universidade Nova” of Lisbon

Rafael Francisco Alves – Mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo (USP)
Rafael Francisco Alves – holder of a Master’s degree in Process Law from the University of São Paulo (“USP”)

Rita Gouveia – Docente da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa
Rita Gouveia – Professor at the Law School of “Portuguese Catholic University”
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Esqui nas
alturas
Turistas de todo o mundo voam em helicópteros até o topo das
montanhas para praticar o heli-skiing, modalidade criada há
40 anos no Canadá, onde empresas especializadas organizam
descidas de alguns dos picos nevados mais desafiadores do país
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A exemplo de inúmeros escaladores que ha-

fio do esporte não é manter o equilíbrio

viam explorado as encostas da região desde a

durante a descida, mas ter como chegar

década de 1880, Gmoser buscava caminhos

ao ponto de partida. Situadas no topo de mon-

sempre desconhecidos. Além de atuar com o

tanhas ou em áreas de difícil acesso, as partes

objetivo de desenvolver o turismo de inverno, o

elevadas de algumas das pistas mais cobiçadas

aventureiro percebeu que precisaria inovar para

do Canadá só podem ser alcançadas com a aju-

chegar às zonas mais altas. Em 1962, usou

da de helicópteros. Os aparelhos, assim como as

pela primeira vez um helicóptero para esquiar

roupas de frio e os esquis, passam a fazer parte

nas montanhas Cariboos. Menos de três anos

do conjunto de equipamentos indispensáveis à

separaram esse voo inicial da criação do primei-

aventura, transportando grupos a pontos inatin-

ro roteiro regular de heli-skiing nas Bugaboos. A

gíveis por outros meios. Para muitos – inclusive

partir de então, esquiadores de todo o mundo

os mais experientes –, essa é uma oportunidade

passaram a praticar a modalidade em diferen-

única de esquiar com a sensação de nunca tê-lo

tes resorts canadenses. Atualmente, a Canadian

feito antes, como se a neve impecável e intocada

Mountain Holidays (CMH), empresa especializa-

tivesse sido preparada exclusivamente para eles.

da em heli-skiing criada por Gmoser, é uma das

Bastante difundido no país, o heli-skiing é uma

principais operadoras do país dedicadas a esse

modalidade com mais de 40 anos de história.

tipo de atividade.

Criada pelo guia turístico Hans Gmoser nas Bu-

Ao todo, a empresa oferece pacotes para 11

gaboos (que formam parte das Rocky Mountains

áreas concentradas na região conhecida como

em British Columbia), a prática surgiu de sua vo-

Columbia Mountains, grupo de montanhas distri-

cação para superar limites.

buídas ao longo de cerca de 135,9 mil quilôme-
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ara muitos esquiadores, o maior desa-

Whistler (acima) e
Panorama Mountain
Village: opções de
estadia para o turista

onde você
está?

tros quadrados, com destaque para as instala-

ticado por quem não é um esportista profissio-

ções nas Bugaboos (situadas em local ladeado de

nal. Por esse motivo, instrutores participam dos

paisagens marcantes, vegetação nativa e monta-

circuitos e os pacotes incluem diversos itens de

nhas cobertas de neve), que servem de abrigo

proteção. Duas principais medidas tomadas são

para saídas a pistas com elevações entre 945

o uso de transmissores de sinais que ajudam a

metros e 3.050 metros de altitude. Os alojamen-

localizar esquiadores em caso de avalanche e a

tos de Revelstoke (próximos à cidade de mesmo

proibição de aparelhos musicais e de fones de

nome) também são muito procurados por causa,

ouvido – os guias dão instruções durante toda a

principalmente, da proximidade com o Mount Fi-

descida. As empresas costumam fornecer esquis

delity, pico com os maiores registros de neve do

e bastões apropriados, além de estarem prepara-

país (cerca de 144 dias nevados por ano). Alguns

das para lidar com imprevistos. Nesse sentido, a

roteiros incluem trilhas que contornam árvores de

infraestrutura canadense garante suporte adicio-

florestas nativas, aumentando a emoção durante

nal para o turista.

os trajetos. O Revelstoke Mountain Resort com-

British
Columbia
Alberta
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plementa as opções de estadia. Com todas as

neve em abundância – A vastidão das Colum-

acomodações voltadas para as pistas de esqui,

bia Mountains (além das Cariboos, fazem parte do

o resort oferece a casais e famílias suítes espa-

conjunto as cadeias de picos Monashee, Selkirk e

çosas e decoradas em estilo contemporâneo.

Purcell) atrai milhares de turistas a cada tempo-

A segurança é uma das principais dife-

rada – a abundância de neve, marca da região, é

renças em relação aos passeios de

o principal motivo. Próximo à cidade de Golden (a

esqui tradicionais. Apesar de ser

duas horas e meia de Calgary pela Trans-Canada

considerado um esporte extremo,

Highway), o Kicking Horse Mountain Resort, com

o heli-skiing também pode ser pra-

pistas nas elevações de Dogtooth (Purcell Moun-

imagens: divulgação / Mike crane / Dreamstime
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tains), concilia serviços de hotel com os de operadora de heli-skiing. Rodeado por seis parques
nacionais (Banff, Glacier, Kootenay, Yoho, Mt. Revelstoke e Jasper), o resort conta com diferentes

A segurança da modalidade é um dos
principais diferenciais em relação
aos passeios de esqui tradicionais

opções de hospedagem, desde chalés para grupos
de mais de dez pessoas, a quartos de alto padrão

montanhas que dão nome ao local. A trilha mais

para casais. Mais ao sul, próxima de Invermere, a

longa tem 11 quilômetros de extensão – uma das

Panorama Mountain Village (a 90 minutos do novo

características que fazem desse polo turístico um

aeroporto Canadian Rockies, em Cranbrook) é um

dos preferidos de canadenses e estrangeiros que

empreendimento formado por casas, quartos de

querem aproveitar ao máximo os meses de inver-

hotel e chalés em que, além de programar saídas

no. Pequena e acolhedora, mas sem deixar de

diárias de esqui, o turista pode contratar pacotes

ser estimulante, Whistler Village, com aproxima-

com voos em helicóptero incluídos. No resort, é

damente 10 mil moradores, consegue satisfazer

possível escolher restaurantes de diferentes espe-

as expectativas de seus inúmeros visitantes que,

cialidades, tanto nas instalações principais, quan-

depois de repetidas subidas e descidas a bordo

to nas que estão distribuídas pela encosta.

de teleféricos durante todo o dia, podem desco-

Próxima ao litoral do oceano Pacífico, a Whis-

brir os segredos da cidade.

tler Blackcomb (a 125 quilômetros de Vancou-

Construída no vale que separa as montanhas

ver), maior estação de esqui do Canadá, também

de Whistler e Blackcomb, Whistler Village teve sua

inclui voos agendados em sua lista de produtos

urbanização planejada inicial-

para o visitante. São mais de 200 caminhos es-

mente para ser apenas um

quiáveis (o mais elevado situado a 2.284 metros

ponto de apoio para esquiado-

acima do nível do mar) distribuídos pelas duas

res. A infraestrutura, no entan-

Chateau Lake Louise
(à esq.) e Revelstoke
Mountain Resort:
conforto e infraestrutura

Endipsum et
assimag natur,
nos aut etIbus in
sultuium
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Lake Louise: uma das
maiores estações de
esqui do Canadá e EUA

to, acompanhou o aumento de frequentadores ao
longo dos anos. Hoje, a cidade se destaca por seu
charme e por sua capacidade de oferecer diversas
alternativas de lazer e de esporte. Entre as atividades de inverno, o esqui, o snowboard, o esqui de
fundo e o heli-skiing são as mais tradicionais. Neste último caso, são oferecidos até seis pacotes,
planejados de acordo com o número de descidas
no mesmo dia e com o grau de habilidade dos
participantes. A Ultimate Excursion, por exemplo,
inclui seis esquiadas para praticantes acostumados às condições mais extremas do esporte. Uma
variante são os voos turísticos, em que os pilotos
levam seus passageiros em trajetos de cerca de
20 minutos ao Cheakamus Glacier e ganham altitude para que todos possam ter uma visão privilegiada dos picos nevados da região.
centro olímpico – Outra experiência é usar
as instalações dos Jogos Olímpicos de Inverno de
2010 e esquiar pelos mesmos percursos em que
competidores de elite disputaram medalhas. Um
dos locais mais visitados é o Sliding Centre, sede
das provas de bobsled, luge e skeleton. Construído com investimentos de mais de US$ 100
milhões, o centro chamou a atenção durante o
evento olímpico pelo fato de sua pista ser considerada uma das mais velozes do mundo. À noite,
as atrações em Whistler Village ficam por conta
de bares, casas noturnas e restaurantes. Além disso, uma programação específica de eventos movimenta a cidade, como o festival de cinema local
(de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2011) e
apresentações de artistas variados (muitas delas
Alberta também é uma opção para o heli-skiing.
Na província, os resorts de alto padrão Sunshine Village Ski and Snowboard Resort, próximo
a Banff, e Lake Louise Ski Area and Mountain
Resort, em Lake Louise, são os mais procurados
por quem quer praticar a modalidade. Nesse caso, porém, os roteiros incluem montanhas localizadas em British Columbia
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gratuitas ou com preços reduzidos).

Voos planejados
Empresas especializadas em heli-skiing,
assim como resorts e órgãos de turismo,
disponibilizam na internet dicas, datas e
outras informações sobre pacotes para
turistas interessados na modalidade:
• Canadian Mountain Holidays (CMH)
www.canadianmountainholidays.com
• Tourism British Columbia
www.hellobc.com
• Kicking Horse Mountain Resort
www.kickinghorseresort.com
• Panorama Mountain Village
www.panoramaresort.com
• Whistler Blackcomb
www.whistlerblackcomb.com

mediário e também para os mais experientes. Os

• Travel Alberta
www.travelalberta.com

monitores da estação dão uma dica interessante:
para escolher os melhores trajetos à medida que

• Sunshine Village Ski and Snowboard Resort
www.skibanff.com

o dia avança, os esquiadores precisam apenas se-

• The Lake Louise Ski Area & Mountain Resort
www.skilouise.com

da parte leste e seguir em direção às que estão

• Fairmont Chateau Lake Louise
www.fairmont.com/lakelouise

guir o sol, ou seja, começar de manhã pelas pistas
posicionadas no lado oeste.
O Lake Louise, por sua vez, destaca-se entre
as maiores estações de esqui do Canadá e dos
Estados Unidos. Ao todo, estão disponíveis 139

– principalmente por causa da restrição à circula-

descidas, também para diferentes perfis de visi-

ção de helicópteros em parques nacionais, onde

tantes. Além de hotéis em Banff, o turista pode

está situada a maioria das montanhas de inte-

se hospedar em outros locais, como no tradicio-

resse em Alberta. Diversas companhias montam

nal Fairmont Chateau Lake Louise, rodeado por

pacotes personalizados, que podem incluir saídas

exuberantes vistas de cumes das Rocky Moun-

durante um ou mais dias. A apenas 90 minutos

tains. O atendimento de alto padrão associado

de Calgary, o Sunshine Village abrange três mon-

ao conforto de suas instalações faz desse hotel

tanhas – devido à sua localização, é possível es-

– assim como de outros na região – um comple-

quiar tanto em Alberta, quanto British Columbia

mento ideal para quem, após horas praticando o

durante uma mesma descida – e oferece cami-

heli-skiing, precisa descansar e se preparar para

nhos para esquiadores iniciantes, de nível inter-

as aventuras do dia seguinte. (LR)
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À procura
de talentos
Looking for talents

Para acompanhar as atuais exigências do mercado, empresas e instituições de
ensino unem seus conhecimentos visando formar profissionais qualificados e
recorrem a novas parceriais, como as de universidades do Brasil e do Canadá
To meet current market requirements, companies and schools combine their
knowledge seeking to prepare qualified professionals, while resorting to new
partnerships, such as with universities in Brazil and Canada
Paula Monteiro

International financial crisis, economic slowdown

econômica e ascensão de países emer-

and the rise of emerging countries. These are only

gentes. Esses são apenas alguns dos fa-

some of the recent facts that cause evident changes

tos recentes que provocam marcantes mudanças

in the world market, increasing the search for better

no mercado mundial, aumentando a procura por

qualified managers and leaders. In Brazil, demand

gestores e líderes mais preparados. No Brasil, a

is not limited to leadership positions. The boom in

demanda não se restringe a cargos de liderança.

some industries – such as oil and gas, mining, chemi-

O aquecimento de setores da indústria – como pe-

cal and steel – fosters the search for specialized

tróleo e gás, mineração, químico e siderúrgico –

professionals. “There is a chronic lack of qualified

estimula a busca por profissionais especializados.

workers, mainly in engineering”, explains Augusto

“Há uma falta generalizada de trabalhadores qua-

Puliti, director of the Michael Page consultancy.

lificados, principalmente na engenharia”, explica
Augusto Puliti, diretor da Michael Page.

According to a survey conducted by “CNI” – National Confederation of Industry, the lack of qualified

Segundo pesquisa da Confederação Nacional da

labor affects 69% of companies. Seeking to revert

Indústria (CNI), a falta de mão de obra qualificada

this scenario, several Brazilian and Canadian compa-

afeta 69% das empresas. Buscando reverter esse

nies have changed their hiring methods. Bombardier

quadro, várias companhias brasileiras e canaden-

Transportation, for example, invests in the potential

ses têm alterado seus métodos de contratação.

of young people, with plans to implement new proj-

imagem: corbis
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rise financeira internacional, desaceleração
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A Bombardier Transportation, por

ects in Brazil, including monorail systems. “We offer

exemplo, investe no potencial

training in the area, through Canadian specialists

dos mais jovens, com planos de

that are in Brazil or located in the training center in

implantar novos projetos no Bra-

Kingston (Ontario)”, says Regina Leandro, director

sil, incluindo sistemas de mono-

of Human Resources at Bombardier Transportation.

trilho. “Oferecemos treinamento

According to her, the company also assesses the

na área, promovido por especialis-

résumés of candidates who never before worked in

tas canadenses que estão no Brasil ou

the Metrorail area, allowing the hiring of engineers

no centro de capacitação de Kingston (On-

from other industries – including the automotive

tário)”, conta Regina Leandro, diretora de Recursos

sector. Bombardier is now in the process of setting

Humanos da Bombardier Transportation.

up a partnership with the Polytechnic Institute of

Segundo ela, a companhia também avalia o histórico de candidatos que nunca atuaram na área

the University of São Paulo (“Poli-USP”) to perform
joint research.

metroferroviária, o que possibilita a seleção de en-

The combination of theory and practice is valued by

genheiros de outros setores – como o automotivo.

Vale. Through Vale Technical Services Limited – es-

A Bombardier agora viabiliza uma parceria com a

tablished in Mississauga, near Toronto –, the mining

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

company is improving its activities in nickel projects,

(Poli-USP) para pesquisas conjuntas.

with alliances set up with the universities of McGill

A união entre prática e teoria é valorizada pela

(Montreal) and MacMaster (Ontario), in addition to the

Vale. Por meio do Vale Technical Services Limited

universities of Toronto and Waterloo, among others.

– instalado em Mississauga, próximo a Toronto –, a

“Our research includes metalurgical, environmen-

mineradora aprimora suas atividades em projetos

tal, energy conservation and underground mining
procedures”, says Luiz Mello, director of “Instituto

National acknowledgement

Para estimular a interação entre a indústria e as universidades, o Canadá
reconhece – e promove – as melhores parcerias do país por meio de
um prêmio nacional. Os Synergy Awards for Innovation, do Conselho de
Pesquisa em Ciências Naturais e Engenharia (NSERC, na sigla em inglês),
apontam as iniciativas mais bem-sucedidas. Em 2010, uma das categorias
foi vencida pela Université de Sherbrooke (Quebec) e pela Pultrall Inc.,
que desenvolveram, durante mais de 20 anos, materiais e tecnologias que
prolongam a vida útil de diversas infraestruturas, como pontes e túneis.
Mais informações: www.nserc-crsng.gc.ca

To foster interaction of industry and the universities, Canada
acknowledges – and promotes – the best partnerships in the country
by granting nationwide awards. The Synergy Awards for Innovation,
granted by the Natural Sciences and Engineering Research Council
of Canada (NSERC), pay homage to the most successful initiatives.
In 2010, in one of the categories the winners were Université de
Sherbrooke (Quebec) and Pultrall Inc., which, in a 20-year period,
developed materials and Technologies that extended the life of a
variety of infrastructure works, such as bridges and tunnels. For more
information: www.nserc-crsng.gc.ca
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Tecnológico Vale” (ITV).
Innovative solutions – One of the current projects is the improvement of the flotation process at

imagens: divulgação / paulo uras

Reconhecimento nacional /

de níquel, mantendo alianças com as universidades McGill (Montreal) e MacMaster (Ontário), além
das de Toronto e Waterloo, entre outras. “Nossas
pesquisas incluem procedimentos metalúrgicos,
ambientais, de conservação de energia e de mineração subterrânea”, conta Luiz Mello, diretor do
Instituto Tecnológico Vale (ITV).
soluções inovadoras – Um dos projetos atuais é o de melhoria do processo de flotação na

the Clarabelle plant in Sudbury (Ontario). The ITV

Usina de Clarabelle, em Sudbury (Ontário). Em de-

centers under development will essentially be used

senvolvimento, os centros do ITV serão usados es-

according to Vale’s plans for long-term research – in

sencialmente para pesquisas de longo prazo – co-

collaboration with the federal universities of Pará

laborações com as universidades federais do Pará

(PA), Ouro Preto (MG), Minas Gerais (MG), Viçosa

(PA), Ouro Preto (MG), Minas Gerais (MG), Viçosa

(MG) and São Paulo (SP).

Martins, of Methodist
University: Canadian
experience in digital media

Puliti, of the Michael Page consultancy, observes

Puliti, da Michael Page, observa que as institui-

that schools are adapting their courses to business

ções de ensino estão adaptando seus cursos às

needs. “A positive trend is to prepare students to

necessidades empresariais. “Uma tendência posi-

analyze and face the challenges of unexpected situ-

tiva é preparar os alunos para analisar e enfrentar

ations”, says Puliti. He goes on to comment that

desafios de situações inesperadas”, diz. Ele pon-

the university should be an extension of companies’

dera, no entanto, que a universidade deveria ser

research areas.

uma extensão da área de pesquisa das empresas.

Essencis Engenharia e Consultoria Ambiental, for

A Essencis Engenharia e Consultoria Ambiental,

example, bets on exchange programs of profession-

por exemplo, aposta no intercâmbio de profissio-

als to innovate in remediation, modelling, monitoring

nais para inovar nos processos de remediação,

and management processes of contaminated areas

modelagem, monitoramento e gerenciamento de

and hydric resources. “Our technicians take part in

Bombardier: contratação
de engenheiros do setor
automotivo para projetos
de trens no Brasil

Bombardier: hiring
of engineers of the
automotive industry
for train projects

imagens: istockphoto / divulgação

(MG) e São Paulo (SP) estão nos planos da Vale.

Vanessa, da Metodista:
experiência canadense
em mídias digitais
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áreas contaminadas e recursos hídricos.

research programs in partnership with USP and the

“Nossos técnicos participam de pesquisas

universities of Guelph and Waterloo”, says Paulo

em parceria com a USP e com as univer-

Lojkasek Lima, contract manager.

sidades de Guelph e Waterloo”, diz Paulo
Lojkasek Lima, gerente de Contratos.

Luiz Mello, da Vale:
alianças com quatro
instituições canadenses

Luiz Mello, of Vale:
alliances with four
Canadian institutions

tity for the coordination of college level personnel

acordo firmado em fevereiro pela Coorde-

improvement initiatives and Canada’s Ministry of

nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Foreign Relations and International Trade (DFAIT),

Nível Superior (Capes) e pelo Ministério das

in partnership with the Canadian Bureau for Inter-

Relações Exteriores e de Comércio Interna-

national Education (CBIE), fosters academic mobility.

cional do Canadá (Dfait, na sigla em in-

“FAPESP” – Foundation for Research Support of the

glês), em parceria com o Canadian Bureau

State of São Paulo, in turn initiated a cooperation

for International Education (CBIE), estimula

program in March, with the universities of Toronto

a mobilidade acadêmica. A Fundação de

and Western Ontario.

Amparo à Pesquisa do Estado de São Pau-

In 2007, the Methodist University (SP) also decided

lo (Fapesp), por sua vez, iniciou, em março,

to share knowledge, having found an ideal partner

uma cooperação com as universidades de

in Seneca College of Applied Arts and Technology

Toronto e Western Ontario.

(Ontario) in the fields of digital media, business and

Em 2007, a Universidade Metodista (SP)

languages. “In 2010, students took part in an Eng-

também decidiu compartilhar conhecimen-

lish course in Canada. “Some 25 students have so

tos, encontrando no Seneca College of Applied Arts

far benefitted”, tells Vanessa Martins, advisor for

and Technology (Ontário) um parceiro ideal para

International Relations.

as áreas de mídias digitais, negócios e idiomas.

For her, one of the most developed fields in Canada

“Em 2010, nossos estudantes participaram de um

is that of digital media. She also points out that the

curso de inglês no Canadá. Cerca de 25 alunos já

country can provide Brazilians qualification in fish-

foram beneficiados”, conta Vanessa Martins, as-

ing, exploration of gas, energy, tourism and games,

Para ela, um dos campos mais desenvolvidos no
Canadá é o de mídias digitais. Ela também ressalta

among others. “Brazil, in turn, has a lot to contribute in agribusiness, medicine, odontology and crisis
management”, states Martins.

que o país pode oferecer capacitação a brasileiros

On the other hand, a partnership celebrated in

em pesca, exploração de gás, energia, turismo, ga-

2010 between SENAC São Paulo and George Brown

mes, entre outros. “O Brasil, por sua vez, tem muito

College (Ontario) will allow Canadian gastronomy

a contribuir em agronegócios, medicina, odontolo-

students to practice in hotel-schools of the Brazilian

gia e gerenciamento de crise”, afirma.

institution – similarities between courses are being

Já uma parceria firmada em 2010 entre o Senac

identified so that an agreement may be signed in

São Paulo e a George Brown College (Ontário) per-

November. “We are assessing whether to extend it

imagens: divulgação

“Instituto Tecnológico
Vale” (ITV):
improvement of mining
processes in plants
in Canadahiliquatur

An agreement signed in February by “CAPES” – en-

Essa iniciativa tem equivalentes. Um

sessora de Relações Internacionais.

Instituto Tecnológico
Vale (ITV): melhoria de
processos de mineração
em usina no Canadá

This initiative has other equivalent undertakings.

54 | Brasil-Canadá

mitirá que alunos canadenses da área de gastronomia pratiquem em hotéis-escola da instituição
brasileira – as similaridades entre os cursos estão
sendo identificadas para que um acordo possa ser
efetivado em novembro. “Estamos analisando a

“A relação entre a academia e o mercado
no Canadá deve ser aprendida”
“The relationship between academy and the
market in Canada must be understood”

possibilidade de estendê-lo para comunicação e
design”, conta Lígia Neubern Demarchi Costa, co-

to communications and design”, informs Lígia Neu-

ordenadora de Cooperação Institucional. Para ela,

bern Demarchi Costa, the Institutional Cooperation

a “relação próxima entre a academia e o mercado

coordinator. For her, “the close relationship between

no Canadá deve ser aprendida e seguida”.

academy and the market in Canada is a lesson to be

Com o objetivo de capacitar profissionais para
atuar em administração de redes e sistemas Linux,

learned and followed”.
With the objective of qualifying professionals to

a escola já havia firmado um acordo, em 2007,

act in network management and Linux systems, the

com o Linux Professional Institute (LPI), de New

school in 2007 had already signed an agreement with

Brunswick. De acordo com Daniel Marson Guedes,

the Linux Professional Institute (LPI), of New Bruns-

coordenador de Infraestrutura de Tecnologia da

wick. According to Daniel Marson Guedes, Information

Informação, a proposta é preparar o aluno para o

Technology Infrastructure coordinator, the proposition
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Ferro, Castro Neves, Daltro & Gomide Advogados (FCDG) é especializado na
advocacia contenciosa, relacionada principalmente às questões de direito civil,
comercial, administrativo e falimentar, com experiência na reestruturação e recuperação de empresas.
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O escritório se destaca na atuação em Arbitragens nacionais e internacionais, bem
como na assessoria de seus clientes em órgãos governamentais, principalmente
nas Agências Reguladoras, exercendo uma advocacia consultiva e preventiva.
O FCDG oferece, ainda, assessoria e consultoria para elaboração de contratos e
planejamento de negócios, bem como para a análise de riscos decorrentes de
processos judiciais, além da elaboração de pareceres e opiniões legais.

Rio de Janeiro: Avenida Rio Branco, nº 85, 13º andar
Tel.: (55) (21) 2519-1900 / Fax: (55) (21) 2519-1901

São Paulo: Rua Ramos Batista, nº 198, 8º andar
Tel.: (55) (11) 3053 - 3300 / Fax: (55) (11) 3053-3301

www.fcdg.com.br | fcdg@fcdg.com.br
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Guelph University:
parceria com a USP
e consultoria brasileira

padrão Linux e outras tecnologias. Para isso, foram

is to prepare students for the Linux standard and other

desenvolvidos três níveis de certificações. “Atua-

Technologies. To that end, three certification levels

Guelph University:
partnership with
“USP” and a Brazilian
consultancy

mos com as certificações LPIC 1 e 2, mas já es-

were developed. “We operate with the LPIC 1 and 2

tamos negociando a implantação do terceiro nível,

certifications, but we are negotiating the implemen-

criado há dois anos e pouco divulgado no Brasil”,

tation of the third level, created two years ago, but

explica. Desde que a parceria foi firmada, o Senac

little ENAC has already qualified 800 professionals.

já capacitou mais de 800 profissionais.

big. Providing advisory services in education, the Ca-

também é grande. Prestando consultoria educa-

nadian University Application Centre (CUAC) in Brazil

cional, a Canadian University Application Centre

represents 7 universities that have established part-

(Cuac) representa, no Brasil, sete universidades

nerships with companies in the cities in which they

que mantêm parceria com empresas nas cidades

are established. According to Rosi Vieira, director of

em que estão sediadas. Segundo Rosi Vieira, dire-

the Brazilian subsidiary, McGill University’s business

tora da filial no Brasil, a Faculdade de Negócios da

school, for example, acts together with local compa-

McGill University, por exemplo, atua em conjunto

nies and offers foreigners the Master of Manufacturing

com companhias locais e oferece a estrangeiros o

Management degree. “At the end of the first year of

Master of Manufacturing Management. “Ao final de

the course, the selected students do a four-month

um ano de curso, os selecionados fazem um está-

remunerated internship”, explains Vieira.

gio remunerado de quatro meses”, explica.
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On the Canadian end, interest in partnering is also

Do lado canadense, o interesse por convênios

In her view, the main differences between Canada

Ela considera que o principal diferencial do Ca-

and Brazil are the existing agreements between

nadá para o Brasil são os acordos existentes entre

schools and companies. “With theory supporting

escolas e empresas. “A teoria favorecendo a práti-

practice, the integration of graduates in the labor

ca estimula a absorção de graduados no mercado

market is fostered”, states the director. For her, the

de trabalho”, afirma a diretora. Para ela, a área de

field of engineering is currently the most neglected

engenharia é atualmente uma das mais carentes

in terms of qualified professionals in Brazil. “Other

de profissionais capacitados no Brasil. “Outras são

fields are Business, IT and Law”, concludes Vieira.

as de negócios, TI e direito”, conclui Rosi.

Translation to English: BeKom Comunicação Internacional
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Conhecendo-se

Jim Wygand*

Getting to know you

ma verdadeira relação bilateral envolve muito mais do

U

A true bilateral relationship involves much more than just trade.

que apenas o comércio. Uma relação bilateral conso-

Implicit in a deep bilateral relationship are both hard (e.g. military

lidada implica elementos de duas modalidades: ele-

and trade agreements) and “soft” elements (e.g. shared values,

mentos essenciais (por exemplo, acordos militares e de comér-

dialog, a shared world view). Sometimes the most difficult to ne-

cio propriamente ditos) e elementos “acessórios” (por exemplo,

gotiate are the hard elements but the most difficult to implement

valores em comum, o diálogo, e uma visão compartilhada do

are the soft ones. Dialog is not always amicable, and there may be

mundo). Às vezes, os elementos mais difíceis de se negociar

differences between each party’s world view as a function of specific

são os essenciais, mas os mais difíceis de se implantar são os

circumstances. Consequently, each party must be willing to respect

“acessórios”. Nem sempre o diálogo é amigável, e pode haver

the differences as well as the similarities that unite them. Each

diferenças entre a visão do mundo das partes como função de

must be able to agree to disagree at times without compromising

circunstâncias específicas. Consequentemente, cada parte de-

the fundamental elements that unite them.

verá estar disposta a respeitar as diferenças e as semelhanças

I have worked with diplomats and business executives from

que as unem. Cada uma das partes deverá, às vezes, ser capaz

both Canada and Brazil since the early 1980s and I firmly believe

de concordar em discordar, sem comprometer os elementos

there is much to unite both countries in a productive bilateral

fundamentais que as unem.

relationship. Moreover, it seems to me that there is no time more

Tenho trabalhado com diplomatas e executivos de empresas

urgent than the present to build that relationship further. What

tanto do Canadá quanto do Brasil desde o início dos anos 1980,

I found over the past couple of decades is that neither Canada

e realmente acredito que há muito que possa unir os dois países

nor Brazil knew very much about each other until recently. The

em uma profícua relação bilateral. Além disso, parece-me que

actual potential of a deeper bilateral relationship was at least in

não existe ocasião mais premente do que o momento atual para

part overshadowed by the relationship of each country to the US

expandir ainda mais essa relação. Ao longo das últimas déca-

and European economies. Seventy-five percent of Canada’s trade

das, constatei que, até recentemente, nem o Canadá e nem o

was just across the border with the USA. Brazil saw no particular

Brasil sabiam muita coisa um a respeito do outro. O verdadeiro

advantage to gaining access to the US market through Canada

potencial de uma relação bilateral era ofuscado, pelo menos em

if it could do so directly. Several things converged to change the

parte, pela relação de cada um dos dois países para com as

views of both countries.

economias dos Estados Unidos e da Europa. Setenta e cinco por
cento do comércio do Canadá ocorria diretamente através da
imagem: antonio larghi / dreamstime

fronteira com os EUA. O Brasil não vislumbrava nenhuma vantagem em particular em obter acesso ao mercado dos EUA através

O Canadá é uma economia desenvolvida que se
beneficia da exploração de seus recursos naturais

Canada is a developed economy that benefits
from exploitation of its natural resources

do Canadá, se tinha a possibilidade de fazê-lo diretamente. Mas,
ocorreu uma convergência de vários fatores, o que fez com
que os dois países mudassem seus pontos de vista.
O primeiro foi o 11 de Setembro e a consequente “Lei
do Patriota” (Patriot Act), que resultou em enormes dificuldades para brasileiros que buscavam entrar nos EUA
para estudar, fazer negócios, ou simplesmente visitar o
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país. Um segundo fator foi a crise financeira de 2008, cujos
efeitos ainda se fazem sentir. Outro foi o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) que facilitou o comércio entre
os EUA, Canadá e México. No tocante ao primeiro, a simples
obtenção de um visto para entrar nos EUA tornou-se cada vez
mais difícil. Os brasileiros não demoraram em descobrir que o

Brasil e Canadá têm muito a ganhar
se construírem uma sólida relação
Brazil and Canada have much to gain
by building a strong relationship

Canadá oferecia as mesmas vantagens em matéria de educação e acesso à tecnologia que os EUA. A crise financeira de

The first was 9/11 and the Patriot Act which created enormous

2008 colocou em evidência a eficiente gestão da macroeco-

difficulties for Brazilians seeking to enter the USA for education,

nomia canadense, que pouco sofreu com os efeitos da crise

to do business, or simply to visit. A second was the 2008 finan-

americana de financiamento imobiliário. O NAFTA revelou-se um

cial crisis the effects of which are still in play. Another was the

excelente ponto de partida para o Canadá comerciar com os

NAFTA agreement that facilitated trade among the US, Canada,

EUA sem precisar correr os riscos associados a investimentos

and Mexico. With regard to the first, just getting a visa to enter

diretos naquele país em meio a uma crise.

the US became increasingly difficult. Brazilians quickly learned

Além disso, o Canadá constitui interessante paradigma para

that Canada offered as much in the way of education and access

a economia brasileira. Não obstante o Canadá gerar aproxi-

to technology as the US. The 2008 financial crisis highlighted the

madamente 35% de seu PIB com o comércio internacional, a

sound macro-economic management of the Canadian economy

exemplo do que também ocorre no Brasil, as commodities e

which suffered little effect from the US mortgage financing cri-

os recursos minerais pesam consideravelmente no PIB cana-

sis. And NAFTA made Canada an excellent jumping off place for

dense. A “ortodoxia” que prevalecia há muitos anos no Brasil

trade with the US with none of the risk associated with a direct

era de que commodities e exportações de minérios eram típi-

investment in the US in the midst of a crisis.

cas apenas de países “em desenvolvimento”. O Canadá der-

Moreover, Canada offers an interesting paradigm for the Brazilian

ruba esse mito. Trata-se de uma economia desenvolvida, com

economy. Besides the fact that Canada derives roughly 35% of its

elevado padrão de vida, que se beneficia da eficiente exploração

GDP from international trade, commodities and mineral resources

de seus recursos naturais.

contribute heavily to Canadian GDP, much as they do in Brazil. The

O Canadá também atua de forma marcante na economia

prevailing “orthodoxy” in Brazil for many years was that commodity

global no contexto dos fatores “acessórios”. É membro do G-7

and mineral exports were only for “developing” economies. Canada

e desfruta de um nível de influência desproporcional ao seu

dispels that myth. It is a developed economy with a high standard of

tamanho. Sua classificação de risco de crédito é AAA. Com-

living while enjoying and efficiently exploiting its natural resources.

partilha dos valores e dos princípios democráticos de outras

Canada also enjoys considerable “soft power” in the global

nações do Ocidente.

economy. It is a member of G-7 and enjoys a level of influence that

A atual dificuldade em crescer dos EUA e das economias de-

is disproportionate to its size. It has a triple-A credit rating. It shares

senvolvidas da União Europeia provavelmente se estenderá por

the values and democratic principles of the other Western nations.

algum tempo. Além disso, não há volta à condição anterior que

The current growth “malaise” in the developed economies of the

caracterizava a economia global antes da crise de 2008 (veja

US and the EU is likely to continue for some time. Furthermore,

minhas newsletters em www.criticalcorp.com.br). O mundo mu-

there is no going back to the “status quo ante” that characterized

dou e tornou-se mais pluralista. Tanto o Brasil quanto o Canadá

the global economy before the 2008 crisis (see my newsletters at

têm muito a ganhar se construírem uma sólida relação bilateral.

www.criticalcorp.com.br). The world has changed and has become

Então, vamos lá!

more pluralistic. Both Brazil and Canada have much to gain by

Tradução para português: BeKom Comunicação Internacional

*Jim Wygand, mestre em Economia pela
Universidade de Wisconsin e diretor da CCBC
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building a strong bilateral relationship. Go for it!
*Jim Wygand, has an MA in Economics from the University of
Wisconsin and is a director of the CCBC

