
Empreendedorismo: profissionais brasileiros contam como abriram negócios no Canadá 

Mobilidade 
para crescer

Brasil define como estratégia 
para as metrópoles investir 

em transportes coletivos e no 
planejamento urbano, áreas em 
que as soluções específicas e as 

parcerias canadenses se destacam
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piragibe dos Santos tarragô, 
embaixador do Brasil no Canadá

s relações econômicas entre Brasil e Canadá têm apresentado considerá-

vel vitalidade. O comércio bilateral cresceu de forma substancial, e deve-

rá atingir recorde histórico em 2011. De janeiro a setembro, as trocas au-

mentaram 30% em relação ao mesmo período do ano anterior e atingiram patamar 

de US$ 4,9 bilhões, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC). Deverão ir bem além dos US$ 6 bilhões no fim do ano.

Esse montante, porém, ainda está muito aquém do potencial de nossas econo-

mias. Ambos os governos reconhecem que há muito por fazer para melhor aprovei-

tar as oportunidades comerciais e expandir a pauta de exportações e importações. 

Aliás, é nesse sentido que estão em curso conversas acerca de se iniciarem negocia-

ções sobre um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Canadá.

O grande leque de obras de infraestrutura no Brasil é outro elemento que deve-

rá contribuir para o aprofundamento dos investimentos canadenses no país. Des-

pontam os setores de petróleo e de transporte. Também as obras necessárias à re-

alização da Copa do Mundo e das Olimpíadas deverão atrair o interesse das empre-

sas canadenses que contam com a vantagem de terem acumulado experiência nas 

competições internacionais que seu país já acolheu.

A bem-sucedida visita do primeiro-ministro Stephen Harper ao Brasil, em agosto, 

deu um passo importante para a intensificação das relações bilaterais. Na ocasião, 

foram lançados o Foro de Altos Executivos Brasil-Canadá e o Diálogo de Parceria Es-

tratégica. Ao reunir líderes empresariais dos dois países, o Foro deverá propiciar ini-

ciativas que impulsionem comércio e investimentos recíprocos. Deverá também dar 

impulso às ações em Ciência e Tecnologia, em que Brasil e Canadá estão proceden-

do à identificação de projetos comuns.  

Frente ao crescente dinamismo e às perspectivas 

promissoras nas relações bilaterais, estou contente 

em poder dar uma contribuição para concretizar nos-

sos objetivos e ajudar a elevá-las a um patamar ainda 

mais importante nos próximos anos.

a
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 Por Leandro Rodriguez

Ensino no Canadá

Para reforçar a economia brasileira contra os efeitos das 
crises na Europa e nos Estados Unidos, o Banco Central (BC) 
aplica nos últimos anos uma política de aumento das reservas 
internacionais. Parte dessa estratégia é apoiada na diversificação 
das moedas estrangeiras que compõem os US$ 288,57 bilhões 
acumulados até 31 de dezembro de 2010, segundo dados do 
Relatório de gestão das reservas internacionais. As medidas não 
surpreendem – ações semelhantes são tomadas por autoridades 
de diversas nações –, mas chamam a atenção pelo fato de o dólar 
canadense (6,1%) ter superado o euro (4,5%), em 2010, como 
a segunda moeda mais representativa das reservas brasileiras, 
atrás apenas do dólar dos Estados Unidos (81,8%). Do mesmo 
modo, a maior quantidade de dólares australianos (3,1%) 
reforça a intenção do BC de diversificar. Segundo o banco, “em 
2010, observa-se a manutenção do nível de diversificação de 
moedas das reservas internacionais ampliado em 2009, com 
uma diminuição do volume alocado em euros e um aumento 
em dólar canadense e australiano – economias com sólidos 
fundamentos macroeconômicos e situação fiscal confortável”.

Moeda de referência

ano
Dólar  
(EUA) Euro Iene

Libra 
esterlina

Dólar 
canadense

Dólar 
australiano Outras

2002 63,1% 22,3% 13,5% – – -1,1% –

2003 58,3% 32,9% 7,8% – – -1% –

2004 54,6% 35,1% 9,3% – – -1% –

2005 73,2% 21,3% 4,4% – – -1,1% –

2006 88,3% 10,3% 0,7% – – -0,7% –

2007 90% 9,5% – – – -0,5% –

2008 89,1% 9,4% 1% – – -0,5% –

2009 81,9% 7% 0,8% 3,7% 3,5% 1,9% 1,2%

2010 81,8% 4,5% 0,9% 2,7% 6,1% 3,1% 0,9%
Fonte: Banco central (Bc)

ReseRvas do BRasil

Divulgar as possibilidades de aprendizado 
para quem pretende estudar no Canadá. 
Esse foi o objetivo bem-sucedido da feira 
Imagine Estudar no Canadá, realizada 
pelo governo do país em setembro 
passado, em São Paulo. Com 68 
expositores, entre escolas de idiomas, 
centros de Ensino Fundamental e Médio, 
colleges e universidades, o evento atraiu 
visitantes de todas as idades, refletindo 
o interesse crescente de brasileiros pelas 
oportunidades educacionais canadenses. 
Por sua vez, o grande número de 
expositores demonstrou a disposição das 
instituições participantes de aumentar 
o intercâmbio entre os dois países. 
O evento contou com uma Sala de 
Inovações Canadenses, em que diversas 
instituições expuseram tecnologias 
desenvolvidas em centros universitários – 
as parcerias entre o ensino superior e a 
iniciativa privada são um dos diferenciais 
da educação do país.



notas    notícias rápidas do Canadá

Um estudante da Universidade de Alberta, 
na cidade de Edmonton, encontrou 
penas com cerca de 80 milhões de 
anos conservadas em resinas de árvores 
fossilizadas. A suspeita é de que os 
achados sejam de dinossauros e aves, 
reforçando a teoria de que houve um 
processo evolutivo das plumagens durante 
o final do Cretáceo (135 a 65 milhões 
de anos). “A maioria das amostras foi 
provavelmente presa à resina devido aos 
ventos e coberta em seguida pelos fluxos 
subsequentes da substância. O âmbar 
preserva detalhes microscópicos das penas 
e inclusive seus pigmentos ou cores”, diz 
Ryan McKellar, estudante de graduação em 
Paleontologia que encontrou as amostras 
nas coleções do museu Royal Tyrrell 
Museum, em Drumheller, e na coleção 
particular de uma família da cidade de 
Medicine Hat. Nos últimos períodos do 
Cretáceo, o sul de Alberta era uma região 
costeira de temperaturas altas.

DEscObErtA hIstórIcA
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Riscos para a saúde
O governo canadense adotou um controle mais rígido da 
comercialização de bebidas energéticas. De acordo com as novas 
regras, os fabricantes deverão respeitar o limite de 180 miligramas 
por embalagem – o equivalente a uma xícara média de café – e incluir 
rótulos com informação da quantidade da substância usada na fórmula 
do produto. Para poder aumentar o controle do mercado, as autoridades 
do país tiveram primeiro que mudar a classificação dos energéticos 
para a categoria de alimentos, excluindo-os do grupo de medicamentos 

complementares ou alternativos, como os complexos 
vitamínicos e os fitoterápicos. O ajuste na 

legislação foi uma reação aos alertas de 
médicos e entidades representativas 

dos consumidores sobre os riscos para 
a saúde das bebidas energéticas.

A rede de programas de fidelização Multiplus criará uma joint 
venture com a canadense Aimia dedicada a serviços da área no 
Brasil. Nos seus primeiros três anos, a nova empresa receberá 
investimentos de cerca de R$ 25 milhões de cada parceiro. Além 
da montagem do negócio, os recursos serão aplicados em ações 
de criação, desenvolvimento, gestão e consultoria de serviços 
relacionados a programas de fidelização e incentivo de terceiros. 
Segundo Eduardo Gouveia, presidente da Multiplus, “desde o 
lançamento da nossa companhia, nossa visão era oferecer uma 
proposta de valor que iria além da nossa rede de parcerias e 
incluía serviços de marketing como terceirização de programas 
de fidelização e gestão do relacionamento com clientes”. No 
segundo trimestre de 2011, o grupo registrou faturamento na 
venda de pontos de R$ 354,6 milhões, o que representa um 
crescimento de 34,3% sobre o mesmo período do ano anterior.

Parceria com vantagens



A canadense Gran Tierra Energy, dedicada a projetos de 
exploração e produção de petróleo na América do Sul, anunciou 
em outubro passado o início das operações de perfuração de 
exploração em dois poços no Brasil – na Bacia do Recôncavo, 
na Bahia – e um na Colômbia – na Bacia de Putumayo, no 
Departamento de mesmo nome. “Depois de dois anos de 
termos anunciado a decisão estratégica de atuar no Brasil, 
estabelecemos uma diversificada carteira em uma grande área 
de exploração, com operações de dois poços, um onshore e 
outro offshore”, diz Dana Coffield, presidente e CEO. No bloco 
REC-T-142, a concessão está dividida entre a companhia (70%) 
e Alvorada (30%), enquanto no bloco BM-CAL-10 participam a 
empresa (15%), a Petrobras (40%) e a Statoil (45%).

exploração de petróleo
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Pesquisa realizada em cinco mercados pelo instituto J.D. 
Power mostra o Canadá como o país em que os clientes 
de bancos de varejo se sentem mais satisfeitos com os 
serviços prestados pelo setor. De acordo com os resultados 
do estudo 2011 Brasil Retail Banking Customer Satisfaction 
StudySM, as instituições canadenses receberam 756 pontos 
de aprovação, seguidas dos Estados Unidos (752), China 
(685), Reino Unido (683) e Brasil (679). A pontuação é 
calculada com base na avaliação que os clientes fazem da 
qualidade das atividades da conta, informações prestadas, 
oferta de produtos, instalações físicas, custos das taxas e 
solução de problemas.

Qualidade reconhecida

Imagem internacional
O Canadá é o país com a melhor reputação do mundo, de acordo com o relatório Country RepTrak 2011, 
realizado pelo Reputation Institute (RI), entidade especializada em estudos sobre imagem corporativa e 
institucional. O país obteve 74,76 pontos (de cem possíveis), posicionando-se à frente da Suécia (74,66), 
Austrália (74,25), Suíça (74,16) e Nova Zelândia (73,12). Com 54,56 pontos, o Brasil é a 22ª nação mais 
bem cotada – o melhor resultado na América Latina, superando a Argentina (24º lugar), o Peru (28º) e o 
México (35º). A pesquisa colheu opiniões de cerca de 42 mil pessoas em 51 países.

Petróleo e gás, infraestrutura, mineração 
e agronegócio são considerados setores 
prioritários para a estratégia de crescimento 
do Scotiabank no Brasil. "É um mercado muito 
competitivo, mas muito grande e com enorme 
potencial", disse à agência Reuters Armando 
Mariante, presidente da filial brasileira.  
Em aproximação com potenciais clientes,  
a instituição oferecerá empréstimos,  
seguidos de outros produtos e assessoria  
para fusões e aquisições. Segundo Mariante, 
“por enquanto é pouco provável ter uma 
operação de varejo no Brasil, mas estamos 
sempre olhando oportunidades".

Estratégia de expansão
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Uma queda nos pedidos de 
compra de jatos regionais fez a 
canadense Bombardier desacelerar 
a produção na unidade de 
Mirabel, em Montreal (Quebec), 
onde fabrica esses modelos de 
aeronaves. Com a medida, a 
companhia transferirá funcionários 
para outros centros de montagem 
e desenvolvimento. “O ritmo 
reduzido de pedidos tornou 
necessária uma revisão dos nossos 
planos de produção da aeronave 
CRJ”, declarou à imprensa Guy 
Hachey, presidente da Bombardier 
Aerospace. No Brasil, a Embraer 
tem avaliação oposta das 
condições do mercado e decide 
manter inalterados seus planos 
no curto e médio prazo. “Não 
estamos vendo sinais de queda de 
demanda da aviação, que continua 
boa”, afirma Paulo Cesar de Souza 
e Silva, vice-presidente de Aviação 
Comercial da companhia.

Desvio de rota

Vida saudável
Atividades simples do dia a dia, como cuidar do jardim ou ir da mesa de 
trabalho a outro setor da empresa, são mais benéficas para a saúde do 
que cientistas pensavam. Pesquisadores da School of Kinesiology and 
Health Studies (SKHS), da Queen’s University, em Kingston (Ontário), 
concluíram que “se intensificarmos apenas um pouco as atividades 
corriqueiras, que podem ser caminhar mais até o trabalho ou andar para 
conversar com colegas de setor em vez de enviar um e-mail, podemos 
melhorar a saúde no longo prazo”, destaca Ashlee McGuire, autora do 
estudo. Para ela, a descoberta desmitifica a suposição de que apenas 
atividades esportivas regulares aumentam a qualidade de vida.

Técnica inovadora
Com apenas 25 anos, a artista canadense Amy Shackleton já exibiu 
seus quadros em Londres (Inglaterra), Nova York (Estados Unidos) e 
Toronto, Montreal e Calgary (Canadá). A popularidade de suas obras 
tem um motivo: ela não usa pincéis, mãos ou qualquer outro objeto 
ou ferramenta. De fato, Amy conta apenas com a ajuda do efeito da 
gravidade para dar vida às telas. A técnica inovadora tem chamado a 
atenção não apenas de críticos e especialistas, mas de admiradores em 
geral da pintura – um vídeo na internet que mostra como ela pinta foi 
visto por mais de 700 mil pessoas em todo o mundo. “Foi revigorante 
perceber que talvez eu tenha descoberto algo único, algo que ninguém 
fez antes”, disse Amy à publicação Daily BR!NK.
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Em 22 de outubro, a Canadian Internacional Society (CIS), entidade dedicada a ações de voluntariado 
voltadas para comunidades carentes, promoveu um jantar beneficente batizado de Cirque d’Alegria.  
O evento, realizado na residência oficial da Cônsul-Geral do Canadá em São Paulo, Abina M. Dann, teve a 
apresentação de 18 artistas especializados em performances circences e sorteio de prêmios, como uma 
passagem de ida e volta ao Canadá, joias, jantares e tratamentos de beleza, além de obras de arte.

ação beneficente

Em 1971, o assunto de uma ligação telefônica incomodou 
o canadense Irving Stowe: lontras marinhas estavam sendo 
encontradas mortas e com os tímpanos rompidos em 
regiões próximas à ilha de Amchitka, no Alasca, onde os 
Estados Unidos realizavam testes nucleares. Junto com 
sua esposa, Dorothy, e o jornalista Jim Bohlen, Stowe 
começou uma mobilização que daria origem ao movimento 
Don’t make a wave – em alusão à preocupação de que os 
testes nucleares gerassem ondas que pudessem atingir 
o litoral, além de afetar as espécies da região. Esse foi o 

início do Greenpeace, uma das principais organizações 
ambientalistas não governamentais do mundo. Com 
a arrecadação de dinheiro enviado por canadenses e 
estrangeiros, Stowe, Dorothy, Bohlen e outras pessoas 
atraídas pela causa alugaram uma embarcação – à qual 
deram o nome de Greenpeace e que partiu de Vancouver, 
em setembro de 1971 – para acompanharem de perto 
os testes em Amchitka. Com iniciativas semelhantes nos 
últimos anos, o Greenpeace se transformou em uma 
referência em ativismo internacional.

símbolo canadense
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luta contra o Parkinson
Pesquisador na Universidade de Western Ontário, em 
London (Ontário), o brasileiro Marco Prado publicou 
descoberta na revista científica PLoS Biology que 
pode favorecer o tratamento do Mal de Parkinson. 
Em conjunto com outros especialistas, Prado cortou 
a produção do neurotransmissor acetilcolina em uma 
região do cérebro de camundongos conhecida com 
corpo estriado. Com isso, percebeu que a taxa de 
dopamina nos camundongos subiu – a queda desse 
neurotransmissor no cérebro está associada ao mal 
de Parkinson. A expectativa é de que a técnica seja 
aplicada em humanos, caso novas experiências com 
animais tenham resultados positivos.

Estrangeiros que queiram viver no 
Canadá precisam estar dispostos a 
assimilar alguns costumes culturais 
do país, como a igualdade de gênero 
e a tolerância aos demais. Isso é o 
que mostra uma recente pesquisa 
encomendada pela Pierre Elliott Trudeau 
Foundation, entidade dedicada a 
estudos de ciências sociais e humanas. 
Para 97% dos canadenses consultados, 
os imigrantes deveriam aceitar esses 
valores como parte de sua vida no 
país, enquanto 88% consideram que 
os novos habitantes precisam se 
familiarizar com a história e a cultura 
nacionais. Reconhecido no mundo 
pelo seu multiculturalismo, o Canadá 
tem atraído estrangeiros de diversos 
países interessados em se estabelecer 
definitivamnete. Para realizar a 
pesquisa, a Universidade de Dalhousie 
ouviu 2.000 pessoas em diferentes 
localidades canadenses.

Valores nacionais
Estão abertas as incrições para bolsas de estudo no Canadá oferecidas 
pelo International Council for Canadian Studies (ICCS). Para pesquisa 
sobre temas do país ou das relações bilaterais com o Brasil, estão 
disponíveis a docentes e pesquisadores bolsas de quatro semanas, 
no valor máximo de 5.600 dólares canadenses. Especializações para 
profissionais de ensino que queiram aumentar seus conhecimentos 
sobre temas canadenses – incorporando-os às suas disciplinas – têm as 
mesmas condições. Doutorandos, por sua vez, podem desenvolver tese 
relacionada ao país (em até seis meses), com ajuda de 9.500 dólares 
canadenses. Já a área de redes institucionais de pesquisa visa estimular 
a colaboração entre comunidades acadêmicas, com valor máximo da 
bolsa de 10 mil dólares canadenses. Por último, pode se inscrever 
quem pretende desenvolver pesquisa de curta duração sobre relações 
bilaterais e multilaterais entre o Canadá e os países da América Latina e 
o Caribe. Outras informações: http://www.iccs-ciec.ca/

bolsas de estudo
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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.

esPaço do leiToR

Intercâmbio bilateral
“A visita do primeiro ministro canadense 
Stephen Harper ao Brasil, destacada na 
última edição da revista Brasil-Canadá, 
é uma importante demonstração de 
interesse do governo do Canadá por novas 
oportunidades de intercâmbio bilateral 
com o Brasil. Esse é um passo importante 
para que os dois países continuem 
se aproximando, permitindo que mais 
brasileiros e canadenses sejam beneficiados 
pelas ações conjuntas que possam ser 
realizadas no futuro próximo.”

Marcelo Souza, São Paulo (SP)

Apoio à inovação
“É interessante saber que universidades brasileiras e 
canadenses têm parcerias (À procura de talentos, edição 
nº 32) em vigor como alternativa à falta de profissionais 
especializados no Brasil. Fico curioso em saber de que forma 
essas parcerias estão ajudando - ou se ainda não o fazem - os 
jovens universitários que, mesmo antes de concluírem seus 
estudos, criam soluções específicas para o mercado e que 
acabam muitas vezes desperdiçadas. Eles estão recebendo o 
devido apoio? Deixo essa sugestão de matéria.”

Fernando Rodrigues, São Paulo (SP)
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notícias da ccBc

Com o apoio do Escritório do Quebec em São Paulo e da Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá (CCBC), a ministra das Relações Internacionais 
do Quebec e ministra Responsável da Francofonia Monique Gagnon-
Tremblay encerrou na capital paulista, no dia 28 de outubro, uma missão 
de cinco dias ao Brasil. Em comitiva que contou com a participação de 
20 empresários de 14 empresas, além de Denis Leclerc, presidente do 
Ecotech Quebec, entidade que promove o modelo de negócios do cluster 
quebequense de tecnologias verdes, a ministra participou de diferentes 
atividades. Além de encontros políticos e econômicos, ela compartilhou 
com o Secretário de Estado do Meio Ambiente, Bruno Covas, melhores 
práticas de crescimento sustentável e possibilidades de colaboração en-
tre o Quebec e São Paulo.

Diante de empresários, em evento no Bar des Arts, ainda na capital 
paulista, a ministra fez discurso sobre a economia quebequense e o Plan 
Nord (Plano Norte), projeto de desenvolvimento sustentável em territó-
rio de 1,2 milhão de quilômetros quadrados, o que representa 72% da 
superfície do Quebec. “O Plan Nord terá duração de 25 anos, e contará 
com investimentos de 80 milhões de dólares canadenses, devendo gerar 
cerca de 20 mil empregos a cada ano. O plano é uma grande oportuni-
dade de negócio, e o Escritório do Québec em São Paulo está de portas 
abertas para as empresas brasileiras”, destacou Gagnon-Tremblay. De 
sua parte, Ely Couto, presidente do Comitê Executivo da CCBC, disse que 
“o Quebec quer parceiros para tornar real essa transformação”.

No Rio de Janeiro, onde deu início à missão, Gagnon-Tremblay as-
sinou um acordo de cooperação que permitirá ao Quebec aprofundar 

relações com Estado em diversas áreas – como ciên-
cia e inovação, promoção do desenvolvimento eco-
nômico, educação, saúde, meio ambiente e cultura 
–, reuniu-se com o vice-governador Luiz Fernando 
Pezão e fez apresentação sobre o Plano Norte na Fe-
deração das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan). Em Brasília (DF), assinou acordo na área da 
previdência social com o ministro brasileiro da pasta, 
Garibaldi Alves Filho.

oportunidades de negócios
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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

Ministra Monique Gagnon-Tremblay: investimentos de 
80 milhões de dólares canadenses no Plan Nord
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James Mohr-Bell, diretor-executivo da Câmara de Co-
mércio Brasil-Canadá (CCBC), participa dos Encontros 
de Comércio Exterior (Encomex), realizados nos dias 1º 
e 2 de dezembro, em Curitiba (Paraná). Iniciativa da Se-
cretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 
o encontro tem o objetivo de aproximar executivos bra-
sileiros de oportunidades de comércio exterior, assim 
como divulgar informações sobre o intercâmbio comer-
cial brasileiro com outros países, mecanismos de apoio 
à exportação e oportunidades de negócios, entre outros 
temas de interesse do setor. Mercosul, inovação, alter-
nativas de financiamento e cenários da economia global 

são alguns dos temas incluídos na programação dessa edi-
ção. O evento conta ainda com a participação de Abina M. 
Dann, cônsul-geral do Canadá em São Paulo e palestran-
te do painel Canadá-Mercosul: Oportunidades e comple-
mentaridades, e de representantes da Research In Motion 
(RIM) e da Brookfield, empresas associadas à CCBC.

Intercâmbio comercial

Pessoa jurídica
Nome Setor/Atividade Contatos

Mattos Muriel Kestener advogados advogados telefone: 11-3149-6100 
e-mail: caioleonardo@mmk.com.br | www.mmk.com.br

semex do Brasil comércio,  
importação e Exportação Ltda.

sêmen, embrião  
bovino e botijão

telefone: 47-3231-0400
e-mail: nelson@semex.com.br | www.semex.com.br

tocantins advocacia s/s advogados telefone: 65-3623-7713 | e-mail: alex@tocantinsadvocacia.adv.br 
www.tocantinsadvocacia.adv.br

noel & associates Barristers advogados telefone: 1-416-321-6635 
e-mail: canada@immigrationvisa.biz | www.noellawyers.com

national Bank of canada serviços bancários telefone: 21-3958-0860 
e-mail: guillaume.legare@bnc.ca | www.nbc.ca

cn Worldwide serviços Logística Logística e transporte 
internacional

telefone: 11-2847-4701 
e-mail: j.kirkup@cnworldwide.com | cnworldwide.com

Nome Contatos

Luis cantieri telefone: 1-514-323-8757 | e-mail: lcantieri@euro-pharm.com  | www.euro-pharm.com

José Renato de Miranda santiago telefone: 11-9360-0385 | e-mail: joserenatos@yahoo.com.br 

Pedro sergio tramontina telefone: 35-9100-1417 | e-mail: pstramontina@hotmail.com

ciro abel Mestas Valero telefone: 51-8422-6658 | e-mail: abelmestas@gmail.com

Paulo andré de souza da silva telefone: 51-9204-8812 | e-mail: pa.silva@rogers.com

syllene nunes telefone: 11-9621-9281 | e-mail: sylgil@uol.com.br                                    

antonio carlos Monteiro da silva Fº telefone: 11-3638-7089 | e-mail: antonio.monteiro@83600000.net

Pessoa física

Novos associados
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com investimentos em mobilidade e planejamento urbano estimados 
em r$ 18 bilhões, Brasil adota inovações canadenses em transportes e 
infraestrutura como alternativa para o crescimento de suas metrópoles
With investments in mobility and urban planning estimated at r$ 18 billion, Brazil adopts canadian 
solutions in transportation and infrastructure as an alternative for growth of its big cities

Paula Monteiro

paths to development

Vias para o  
desenvolvimento
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paths to development

tenuar os custos ambientais, sociais e eco-

nômicos dos deslocamentos e priorizar 

programas de transporte coletivo induto-

res da expansão urbana são algumas diretrizes do 

Brasil. O projeto de lei 166/2010, recentemente 

aprovado pela Comissão de Serviços de Infraestru-

tura (CI) do Senado, prevê a criação de uma Políti-

ca Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) para a 

promoção e a integração de transportes, além da 

melhoria da acessibilidade nas cidades. Esse, po-

rém, não é o único esforço voltado para soluções 

de planejamento urbano. O governo federal preten-

de investir R$ 18 bilhões no Programa de Acelera-

ção do Crescimento (PAC) da Mobilidade das Gran-

des Cidades, o que deverá beneficiar centros com 

To reduce the environmental, social, and eco-
nomic costs of moving around and to prioritize 
public transportation programs that foster urban 
expansion are some guidelines for Brazil. Bill 
166/2010, recently approved by the Infrastructure 
Services Commission of the Senate, foresees the 
implementation of a National Urban Mobility Policy, 
to promote and integrate transportation, along with 
improvements to accessibility to cities. However, 
this is not the only effort undertaken aiming at ur-
ban planning solutions. The federal government 
plans to invest R$ 18 billion in the “Growth Accel-
eration Program (“PAC”) of Mobility in Big Cities”, 
which is expected to benefit urban centers with 
more than 700,000 inhabitants in 18 States. For the 

A



20 | Brasil-Canadá

MAtériA de cApA  cover story

mais de 700 mil habitantes em 18 Estados. Para a 

realização da Copa do Mundo de 2014, estão sen-

do aplicados R$ 8 bilhões em projetos de Trânsito 

Rápido de Ônibus (ou Bus Rapid Transit - BRTs) e 

Veículos Leves sobre Trilho (VLTs).

Esse fluxo de projetos e recursos coincide com 

a tentativa do Canadá de encontrar alternativas na 

área. Montreal (Quebec), por exemplo, foi neste 

ano o centro mundial de discussões sobre urba-

nizações sustentáveis do futuro. Durante quatro 

dias, o Ecocity World Summit 2011, em agosto, 

atraiu cerca de 1.500 participantes de 50 países. 

Mobilidade sustentável e planejamento urbano fo-

ram dois dos principais temas debatidos no even-

to, realizado em solo canadense não por acaso.  

purpose of the 2014 Soccer Cup, R$ 8 billion are 
being applied in Bus Rapid Transit projects - BRTs) 
and Light Rail Vehicles (LRVs).

This flow of projects and funds coincides with 
efforts undertaken by Canada to find alternatives in 
this field. Montreal (Quebec), for example, this year 
was center stage for discussions about sustainable 
urbanization in the future. During four days, the 
Ecocity World Summit 2011, held in August, at-
tracted some 1,500 participants from 50 countries. 
Sustainable mobility and urban planning were two 
of the main topics discussed at the event, which not 
just by chance took place in Canada. The country 
has a federal policy for sustainable development, 
which includes improvements to the transportation 
system – and the adoption of renewable technolo-
gies – such as for growth.

BuSineSS eXCHanGe – In Brazil, data of “Asso-
ciação Nacional de Transportes Públicos (ANTP)” 
shows that annual individual (paid by users) and 
social (paid by government entities) mobility costs 
are, respectively, of about R$ 117 billion and R$ 11 
billion. A change in this scenario will depend on the 
efficiency of future undertakings. Similar concerns 
are debated in Canada, with repercussions in ex-
change activities among companies.

Bombardier Transportation is an example. To-
gether with Brazilian companies Temoinsa and 
Tejofran, Bombardier is a member of the consor-

tium that delivered to “Companhia 
do Metropolitano de São 

Priorizar programas de transporte coletivo 
é uma das diretrizes do Brasil 

To prioritize public transportation is  
one of the guidelines for Brazil 

Bombardier: parceria 
com empresas do Brasil 
e desenvolvimento de 
soluções sustentáveis 

Bombardier: partnership 
with Brazilian companies 
and development of 
sustainable solutions 
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O país conta com estratégia federal para o desen-

volvimento sustentável e inclui o aperfeiçoamento 

dos transportes – e a adoção de tecnologias reno-

váveis – como via para o crescimento.

intercâmbio nos negócios – No Brasil, da-

dos da Associação Nacional de Transportes Públi-

cos (ANTP) mostram que os custos anuais indivi-

duais (pagos pelos usuários) e sociais (suportados 

pelo poder público) com a mobilidade giram em 

torno de R$ 117 bilhões e R$ 11 bilhões, respec-

tivamente. A mudança desse quadro dependerá 

da eficiência de futuros empreendimentos. Preo-

cupações semelhantes são debatidas no Canadá, 

o que repercute no intercâmbio entre empresas.

A Bombardier Transportation é um exemplo. 

Junto com as brasileiras Temoinsa e Tejofran, par-

ticipa de consórcio que entregou à Companhia do 

Metropolitano de São Paulo (Metrô) o primeiro 

trem modernizado de uma série de 26 composi-

ções – além de fabricar monotrilhos (sistema Inno-

via Monorail 300) para o Expresso Tiradentes (an-

tigo Fura-Fila). O veículo inova com o sistema de 

propulsão Bombardier Mitrac e a redução do con-

sumo de energia. “Redes ferroviárias de alta capa-

cidade, como metrôs ou monotrilhos, são impor-

tantes porque podem movimentar mais de 50 mil 

passageiros por hora, por direção”, ressalta André 

Guyvarch, diretor da companhia no Brasil.

A tendência de investimentos no setor se reflete 

também nos negócios da canadense Transoft So-

Paulo (Metrô)” the first refurbished train of a total 
of 26 compositions – and manufactures monorail 
systems (Innovia Monorail 300) for the Expresso 
Tiradentes line (in the past popularly known as 
“Fura-Fila”). This vehicle incorporates an innova-
tive Bombardier Mitrac propulsion system and a 
reduction in energy consumption. “High capacity 
railroad networks, such as metro or monorail sys-
tems, are important because they can transport 
more than 50,000 people per hour, in each direc-
tion”, emphasizes André Guyvarch, the company’s 
director in Brazil.

The investment trend in the industry also reflects 
on the business activities of Canadian company 
Transoft Solutions, which develops CAD applica-
tions for transportation and infrastructure. “We 
observe a 35% growth in demand, with an 
expectation that it may reach 45% in 2001”, 
states Adelmo Soares Couto, the compa-
ny’s representative. To attract clients, the 
group perfected its software to simulate 
vehicle maneuvering and conversion, in-
cluding 3D resources. The intent is to go 
beyond, including the library of “Instituto de 
Pesquisas Rodoviárias do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(IPR-DNIT)” in the software.

In turn, Marcopolo, one of the world’s 
biggest bus manufacturers, launched 
the model Viale BRT. “Based on the dif-
ferences among the country’s munici-im
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São Paulo: recursos 
para a expansão de 
linhas e modernização 
de trens do metrô 

São Paulo: funds to 
expand and refurbish 
metro rail trains 

Colombo, da Allianz 
Seguros: apólices para 
projetos de engenharia 
e oferta complementar 

Colombo, of Allianz 
Seguros: policies for 
engineering projects and 
complementary offer 
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lutions, que desenvolve aplicativos CAD para trans-

portes e infraestrutura. “Observamos um cresci-

mento de 35% da demanda, e a expetactativa é 

de que chegue a 45% em 2011”, afirma Adelmo 

Soares Couto, representante da marca. Para atrair 

clientes, o grupo aperfeiçoou seu aplicativo que si-

mula manobras de giro e conversão de veículos, 

incluindo recursos 3D. O objetivo é ir além com 

a inclusão da biblioteca do Instituto de Pesquisas 

Rodoviárias do Departamento Nacional de Infraes-

trutura de Transportes (IPR-DNIT) no software.

Por sua vez, a Marcopolo, uma das maiores fa-

bricantes mundiais de ônibus, lançou o modelo 

Viale BRT. “Com base em diferenças dos municí-

pios do país, desenvolvemos diversas configura-

ções de capacidade de passageiros, acessibilidade 

e altura da plataforma”, explica o diretor de Rela-

ções Comerciais Paulo Corso. A versão articulada, 

por exemplo, tem até 21 metros de comprimento, 

com capacidade para 145 pessoas. Um dos dife-

renciais é o sistema de gerenciamento de frota, 

que transmite pela internet, em tempo real, dados 

de trajeto, velocidade, consumo de combustível e 

eventuais problemas, entre outras informações.

Outros segmentos se beneficiam das novas ne-

cessidades urbanas. Para que seus clientes evitem 

prejuízos, a Allianz Seguros oferece a apólice Ris-

co de Engenharia. “Temos ainda produtos comple-

mentares, como o de responsabilidade civil, que 

cobre danos a terceiros durante a obra”, cita An-

gelo Colombo, diretor de Grandes Riscos. Contra 

a possibilidade de eventuais atrasos de prazos de 

entrega, a empresa disponibiliza ainda o produto 

Alop. “A Allianz arca com os impactos no fatura-

mento em razão do imprevisto”, diz.

As incorporadoras e construtoras também par-

ticipam ativamente das transformações. Com 88 

obras, a Brookfield Incorporações adere à tendên-

cia difundida no mundo – e em expansão no Bra-

sil – de unir em um mesmo lançamento aparta-

mentos, salas comerciais e hotéis, a exemplo do 

empreendimento mixed-use Cad’O’ro São Paulo – 

uma torre residencial e outra comercial – e o Pun-

Punto Offices (RJ), da 
Brookfield: lançamentos 

de finalidades mistas 

Punto Offices (Rio de 
Janeiro), of Brookfield: 

mixed-use launches 

Investimentos em 
mobilidade incluem 

melhorias no acesso e 
transporte de cargas

Investments in mobility 
include better access  
to and transportation  

of cargoes
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palities, we developed several configurations for 
passenger capacity, accessibility and platform 
height”, explains the director of Commercial 
Relations, Paulo Corso. The articulated version, 
for example, is 21 meters long, with a capacity 
of 145 people. One of the differences is the fleet 
management system, which, over the internet, 
transmits, in real time, data on route, speed, 
fuel consumption, and any possible problems, 
among other information.

Other segments benefit from new urban needs. 
In order for its clients to avoid losses, Allianz 
Seguros offers an Engineering Risk policy. “We 
also have other complementary products, such 
as third party liability, which covers damage to 
third parties during the execution of a project”, 
states Angelo Colombo, director of Large Risks. 
As insurance for the possibility of delivery de-
lays, the company also offers a product called 
“Alop”. “Allianz covers the impact of unforesee-
able events on revenues”, says Colombo.

Real estate developers and builders also ac-
tively participate in the transformation process. 
With 88 projects in progress, Brookfield Incorpo-
rações adheres to the worldwide trend – which 
is expanding in Brazil – of combining, in a same 
launch, apartments, office space and hotels, such 
as the mixed-use project Cad’O’ro São Paulo – a 
residential tower and another business tower – 
and the Punto Offices commercial center project 
in Vila da Penha (State of Rio de Janeiro), with 
bank branches, stores and schools. According 
to executive director Luiz Fernando Moura, the 
availability of credit is a pre-condition and has im
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Reflexo nos contRatos / 
reFLectioN iN coNtrActs 

The high number of celebrated contracts 
reflects the higher number of projects in the 
country. Letícia Queiroz de Andrade, partner 
for the Regulatory Sector at law firm Siqueira 
Castro Advogados, assesses this growth at 
25%. “We provide services for large projects, 
such as the expansion of the Cumbica airport 
in Guarulhos (State of São Paulo) and the 
construction of a new port terminal in Santos 
(State of São Paulo). Projects handled by the 
firm total almost US$ 2 trillion”, reveals Letícia 
Andrade. The Law firm Morais, Donnangelo, 
Toshiyuki, Gonçalves Advogados is building up 
a specialized team. “There will be investments 
due to the mega sports events and the 
economic phase of Brazil”, states senior 
partner Paulo Iacz de Morais. 

A alta do número de contratos firmados 
reflete o maior volume de projetos no país. 
Letícia Queiroz de Andrade, sócia do Setor 
Regulatório do escritório Siqueira Castro 
Advogados, avalia em 25% esse crescimento. 
“Prestamos serviços para grandes obras, 
como a ampliação do aeroporto de Cumbica, 
em Guarulhos (SP), e a construção de um  
novo terminal portuário em Santos (SP).  
Os projetos atendidos pelo escritório somam 
quase US$ 2 trilhões”, revela. A sociedade 
Morais, Donnangelo, Toshiyuki, Gonçalves 
Advogados está estruturando uma equipe 
especializada. “Haverá investimentos por 
causa dos megaeventos esportivos e do 
momento econômico do Brasil”, afirma o  
sócio titular Paulo Iacz de Morais. 

Marcopolo: ônibus com 
sistema de envio de 
informações em tempo 
real pela internet 

Marcopolo: bus with 
information sending 
system in real time  
via internet
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to Offices, centro comercial na Vila da 

Penha (RJ) com bancos, lojas e escolas. 

Segundo o diretor-executivo Luiz Fernan-

do Moura, a disponibilidade de crédito 

é um pré-requisito, o que tem favoreci-

do os negócios – os financiamentos da 

companhia superam R$ 3 bilhões.

Assim como no Canadá, os bancos 

brasileiros oferecem o suporte financei-

ro necessário – e muitas vezes decisi-

vo. “Essas operações são da modalida-

de project finance, que considera a ge-

ração de receitas dos investimentos”, 

afirma Sandro Kohler Marcondes, diretor 

comercial do Banco do Brasil (BB). É o 

caso das linhas de crédito Finem (de valor igual ou 

superior a R$ 10 milhões) e Finame (para aquisi-

ção de equipamentos), ambas do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

e repassadas pelo BB. “Os recursos de R$ 4,8 bi-

lhões para os estádios serão para reformas, cons-

trução e urbanização do entorno”, destaca.

A Caixa Econômica Federal (CEF) dispõe do pro-

grama Pró-Transporte. Até setembro, a entida-

de havia concedido em torno de R$ 2 bilhões – a 

previsão, porém, é de que chegue a R$ 8 bilhões 

em 2011. “Estudamos alternativas para a iniciati-

benefited business – the company’s financing 
exceeds R$ 3 billion.

Like in Canada, Brazilian banks offer the needed 
– and often decisive - financial support. “These op-
erations are of the Project Finance modality, which 
considers revenue flows from the investments 
made”, says Sandro Kohler Marcondes, commercial 
director of Banco do Brasil (BB). This is the case of 
FINEM credit lines (equal to, or more than, R$ 10 mil-
lion) and FINAME (for purchasing equipment), both 
programs of “Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES)” and relent through 
BB. “The 4.8 billion in funds for the stadiums will be 
used for refurbishing, building and the urbanization 
of adjacent areas”, stresses Marcondes.

“Caixa Econômica Federal (CEF)” has a program 
called “Pró-Transporte”. Until September, the entity 
had paid-out some R$ 2 billion in loans – but expec-
tations are that this may reach R$ 8 billion in 2011. 
“We will study alternatives for private initiative, al-
lowing for more flexibility”, says Rogério de Paula 
Tavares, national superintendent for Restructuring 
and Infrastructure.

At other banks, the outlook is good too and may 
result in new investments by Brazilian and Cana-
dian companies. Itaú BBA, that had a portfolio of R$ 
82 billion in June of this year, bets on differentiation 
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Sustainable development. This is one of the concepts 
that approximate Brazil and Canada in urban planning. 
“Sustainability is a principle we seek to adopt in all our 
services, based on three pillars: consumption and energy 
sources, water cycle and water reutilization, residues and social 
inclusion”, states Luis Henrique Cavalcanti Fragomeni, director 
and the technically responsible person at Vertrag, a technical 
consultancy that since 2006 has been associated with the 
International Center for Sustainable Cities (ICSC), a Canadian 
organization that promotes the exchange of experience among 
more than 30 cities around the world. “One must improve the 
quality of urban infrastructure. In metropolitan areas alone, 
more than R$ 300 billion are expected to be invested in urban 
transportation in the next ten years”, reckons Fragomeni.

Marcondes, do BB: 
R$ 4,8 bi somente para 
reformas e construção 
de estádios no país

Marcondes, of BB: 
R$ 4.8 billion just 
for refurbishing and 
building stadiums  
in the country

InvestImentos contínuos / coNtiNUoUs iNvestMeNts

Desenvolvimento sustentável. Esse é um dos conceitos  
que aproximam Brasil e Canadá no planejamento urbano.  
“A sustentabilidade é um princípio que procuramos adotar em 
todos os nossos serviços, com base em três pilares: fontes e 
consumo de energia, reutilização e ciclo da água e resíduos e 
inclusão social”, afirma Luis Henrique Cavalcanti Fragomeni, 
diretor e responsável técnico da Vertrag, consultoria técnica 
associada desde 2006 ao Centro Internacional de Cidades 
Sustentáveis (ICSC), organização canadense que promove 
a troca de experiências entre mais de 30 cidades de todo o 
mundo. “É necessário melhorar a qualidade da infraestrutura 
urbana. Somente nas regiões metropolitanas, deverão ser 
investidos mais de R$ 300 bilhões em transporte urbano  
nos próximos dez anos”, calcula.



Translation to English: beKom Comunicação Internacional

va privada, que admite maior flexibilidade”, afirma 

Rogério de Paula Tavares, superintendente nacio-

nal de Saneamento e Infraestrutura.

Entre outros bancos, as perspectivas também 

são otimistas, o que pode estimular novos investi-

mentos de empresas brasileiras e canadenses. O 

Itaú BBA, que mantinha carteira de R$ 82 bilhões 

em junho deste ano, aposta na diferenciação por 

meio de operações de mercado de capitais como 

uma alternativa – ou complemento – aos recursos 

oficiais. “Assessoramos os clientes na concepção 

do projeto, na manifestação de interesse ao po-

der público e em leilões, inclusive na modalidade 

de parcerias público-privadas (PPPs)”, conclui Ro-

gério Hiroshi Yamashita, responsável por logística, 

transporte urbano e saneamento da área de Pro-

ject Finance, que concentra 45 projetos atualmen-

te, com recursos de mais de R$ 50 bilhões. 

through capital market operations as an alternative 
– or complement – to official funding. “We advise 
clients as to the concept of a project, in the mani-
festation of interest vis-à-vis government entities 
and in auctions held, and also as related to public 
private partnerships (PPPs)”, concludes Rogério 
Hiroshi Yamashita, responsible for logistics, urban 
transportation and restructuring in the Project Fi-
nance area, currently handling 45 projects, valued 
at more than R$ 50 billion. 

Como no Canadá, os bancos brasileiros 
oferecem suporte financeiro necessário

Like in Canada, Brazilian banks offer  
the needed financial support
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Canadá de 
costa a costa
A Trans-Canada, considerada a maior 
estrada nacional do planeta, atravessa dez  
províncias canadenses e forma um roteiro 
de 7,8 mil quilômetros para viajantes 
interessados em explorar a fundo a  
natureza e a cultura do país

uristas em busca de viagens inesquecíveis por 

diferentes cidades e paisagens naturais encontram motivos de 

sobra para explorar o Canadá. A começar por suas dimensões continentais, 

que fazem até aviões parecerem lentos – um voo de costa a costa entre Vancouver (British 

Columbia) e St. John’s (Newfoundland e Labrador) dura cerca de seis horas. Com distâncias geográ-

ficas superlativas, o país encanta pela variedade de culturas, sabores e tradições. Para descobri-las 

por terra, cruzando dez províncias canadenses, o viajante conta com um caminho como poucos 

no mundo: a Trans-Canada Highway, estrada nacional mais longa do planeta, com mais de 7,8 

mil quilômetros de extensão. Uma das obras humanas mais marcantes, esse sistema de estradas 

conectadas também é opção diferenciada – e singular – de roteiro turístico.

Em British Columbia, a via é formada por dois trechos, sendo o do sul o mais movimentado. 

A estrada – também conhecida como Highway 1, enquanto a do norte é chamada de Highway 

16 – começa em Vancouver Island. Partindo de Victoria, capital da província, o turista percorre  im
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142 quilômetros em direção a Nanaimo, onde li-

nhas regulares de ferry boat o levam a Vancouver, 

primeira cidade dessa parte da Trans-Canada no 

continente. Em seguida, surgem os trechos de 

Vancouver a Hope (171 quilômetros), de Hope a 

Kamloops (196 quilômetros), de Kamloops a Re-

velstoke (219 quilômetros) e de Revelstoke a Lake 

Louise, em Alberta. As vistas das Rocky Mountains, 

onde a elevação da estrada pode chegar a mais de 

1.600 metros acima do nível do mar, destacam-

se nesse trecho, que também impressiona pelas 

paisagens e possibilidades de passeios na costa 

de Vancouver Island e Vancouver.

Em Alberta, o turista prossegue ao longo de três 

trechos (de Lake Louise a Calgary, capital da pro-

víncia; de Calgary a Medicine Hat; e de Medicine 

Hat a Swift Current, em Saskatchewan), que se 

estendem por mais de 680 quilômetros, marcados 

principalmente pelo esplendor da Castle Mountain, 

uma das formações rochosas mais impressionan-

tes do Canadá, e pela cidade de Banff, referência 

para quem visita o parque nacional homônimo – o 

primeiro dessa categoria a ser criado no país. Cal-

gary, por sua vez, oferece as inúmeras opções de 

uma cidade grande, além de contar com algumas 

particularidades, como o fato de ter a maior rede 

de trilhas de recreação do Canadá.

Fairmont Empress Hotel (acima): símbolo da marina de Inner Harbour, em Victoria 
(British Columbia), onde o turista pode iniciar sua viagem pela Trans-Canada
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Em Saskatchewan, por sua vez, o mapa indica 

duas conexões (de Swift Current a Regina, a ca-

pital provincial; e de Regina a Brandon, em Ma-

nitoba), somando cerca de 600 quilômetros. Ini-

cialmente povoada por alemães no ano de 1900, 

Swift Current é hoje um centro de referência para 

fazendeiros, que encontram suprimentos na cida-

de. Até chegar a Regina, o viajante passa por Cha-

plin, Caron e Moose Jaw, e muito do que descobre 

sobre a região está relacionado à era glacial, uma 

vez que enormes glaciares cobriram o território no 

passado, deixando vestígios geológicos. Prova dis-

so são os rios subterrâneos existentes até hoje, de 

onde muitas propriedades obtêm água.

Natureza iNtocada – Na porção de Manito-

ba, parte-se de Brandon em direção a Winnipeg 

(capital e maior cidade da província), continuan-

do com destino a Kenora, em Ontário. Ao longo 

de mais de 400 quilômetros, o turista percebe 

diversas referências ao universo rural e admira as 

Grandes Planícies, de solo muito fértil – a região é 

uma das mais produtoras do país. A abundância 

de água sobressai, principalmente pela imponên-

cia dos lagos Winnipeg e Manitoba. Na fronteira 

com Ontário, o Whiteshell Provincial Park, em Fal-

con Lake, é um dos atrativos da viagem: o parque 

abrange 12 rios e 200 lagos.

Em Ontário, a Trans-Canada passa a ser conhe-

cida como Highway 17 e Highway 417. Partindo 

de Kenora, é necessário percorrer cerca de 2.000 

quilômetros até Ottawa, capital canadense. Nes-

se longo trajeto, pode-se conhecer as cidades de 

Ignace, Thunder Bay, Marathon, Wawa, Sault Ste. 

Marie, Sudbury e Mattawa, entre outras. As paisa-

gens selvagens impressionam, e devido às longas 

distâncias é preciso estar atento às indicações de 

postos de gasolina – alguns trechos não oferecem 

abastecimento. Entre Thunder Bay e Sault Ste. 

Marie, dirige-se próximo à margem norte do Lake 

Superior, considerada uma das experiências mais 

marcantes para quem viaja por terra. Em Ottawa, 

é possível conciliar descanso e diversão antes de 

retomar a estrada rumo ao Quebec.

De Ottawa a Montreal, pela Trans-Canada, são 

186 quilômetros. Até chegar próximo à Cidade 

As paisagens de trechos elevados das 
Rocky Mountains são um dos destaques da 
estrada que corta o Canadá de leste a oeste

Mapas e rotas

•	 Tourism	British	Columbia	
www.hellobc.com

•	 Travel	Alberta	
www.travelalberta.com

•	 Tourism	Saskatchewan	
www.sasktourism.com

•	 Travel	Manitoba	
www.travelmanitoba.com

•	 Ontario	Travel	
www.ontariotravel.net

•	 Bonjour	Québec	
www.bonjourquebec.com

•	 New	Brunswick	
www.tourismnewbrunswick.ca

•	 Travel	to	Nova	Scotia	
www.novascotia.com

•	 Newfoundland	e	Labrador	
www.newfoundlandlabrador.com

•	 Prince	Edward	Island	
www.tourismpei.com

Na internet, turistas podem saber com 
detalhes as características de cada trecho da 
Trans-Canada, programando-se não apenas 
para os pontos turísticos, mas também para 
as condições climáticas (a neve pode ser um 
desafio adicional da viagem):
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do Quebec, a capital quebequense, o turista tem 

oportunidade de ver de perto o ambiente rural da 

região, além do rio Richelieu. Desse ponto a Ri-

viere du Loup, percorre-se mais 201 quilômetros. 

A estrada 132 leva às cidades históricas de La 

Poctiere, Saint-Jean Port Joli, St-Michelle de Belle-

chasse e St-Vallier de Bellechasse, onde se preser-

va a história do Quebec colonial. O último trecho 

quebequense conecta Riviere du Loup a Grand 

Falls, em New Brunswick. As florestas ilustram as 

paisagens, com destaque para os pinheiros carac-

terísticos da região.

povoado histórico – Próxima aos limites pro-

vinciais, Grand Falls dista cerca de 200 quilôme-

tros de Fredericton, trecho em que o majestoso 

rio Saint John se torna um companheiro fiel de 

viagem. A oeste de Fredericton, o Kings Landing 

Historical Settlement recria um povoado do século 

XIX. Nesse local, o visitante pode ver 70 edifícios 

restaurados. De volta à Trans-Canada, toma-se 

rumo a Moncton – localizada a 187 quilômetros de 

Fredericton –, em direção a Charlottetown, na Ilha 

de Prince Edward, que dá início a um trecho de 

84 quilômetros até New Glasgow, na Nova Scotia.

Em Nova Scotia, sente-se mais vividamente a 

presença do mar. As baías e as cidades pesqueiras 

dominam esse cenário canadense, com destaque 

para a Ilha de Prince Edward, a menor província do 

Canadá. Em New Glasgow, chamam a atenção as 

construções inspiradas na arquitetura vitoriana e a 

natureza convidativa para atividades ao ar livre. Por 

sua vez, North Sidney, na porção norte da baía de 

mesmo nome, destaca-se por fazer a ligação da 

Trans-Canada com a província de Newfoundland 

e Labrador – ferry boats fazem regularmente o tra- im
a

g
e

n
s

: i
s

to
c

k
p

h
o

to
 / 

d
r

e
a

m
s

ti
m

e

O Parliament Hill (acima), em Ottawa (Ontário), canoagem (acima, à dir.) e a 
observação de baleias são atrativos ao longo da maior estrada nacional do planeta



pelo país revela as características que fazem da 

província uma das mais interessantes por sua lo-

calização privilegiada – a apenas três horas de voo 

de Toronto –, pela presença de icebergs – o Iceberg 

Alley é considerado um dos melhores lugares do 

mundo para a observação dessas formações – e 

pelas inúmeras possibilidades para os amantes 

de atividades relacionadas ao mar, como a 

observação de baleias e a pesca. Em St. 

John’s, a Trans-Canada chega ao seu fim, 

assim como esse sugestivo roteiro para 

quem pretende explorar a fundo o Cana-

dá. Ou pode ser também que a cidade 

seja apenas mais uma parada para quem 

decidir dar a meia-volta em direção ao ponto de 

partida, em Vancouver Island. (Lr) 

jeto de North Sidney a Port aux Basques, que em 

seus primórdios se desenvolveu como uma base 

para pescadores franceses, portugueses e bascos.

O trajeto por Newfoundland e Labrador continua 

por mais de 800 quilômetros, distância que sepa-

ra Port aux Basques de St. John’s – nesse trecho, 

o viajante passa por Corner Brook, Grand Falls-

Windsor, Clarenville, Argentia e Whitbourne, além 

de outras cidades –, última parada da Trans-Cana-

da. A última etapa dessa impressionante aventura 

onde você 
está?

Saskatchewan

Ontário Quebec

New Foundland 
e Labrador

Nova 
Scotia

Prince 
Edward 
Island

New 
Brunswick

Alberta
British 

Columbia

Manitoba

Turismo: acordo aéreo renova oportunidades para empresas brasileiras e do Canadá no setor

Na mesma 
direçãoVisita 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
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entrevista  interview Peter Hall /  rajesH sHarma

Peter Hall e rajesh sharma, da export Development Canada (eDC), destacam 
a estabilidade da economia brasileira e a aproximação entre pequenas e 
médias empresas do Brasil e do Canadá como oportunidades de negócios
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Reflexo de confiança

Leandro rodriguez

ois dos principais executivos da Export Deve-

lopment Canada (EDC), Peter Hall, vice-pre-

sidente e economista-chefe da entidade, e 

Rajesh Sharma, vice-presidente sênior do Grupo de 

Produtos Financeiros, percebem na economia brasi-

leira uma destacada capacidade de se manter está-

vel em meio à turbulência internacional. Essa van-

tagem frente a outros mercados facilita o fortaleci-

two of the main executives of export Development 
Canada (eDC), Peter Hall, the entity’s vice-president 
and chief economist, and rajesh sharma, senior vi-
ce-president of the Financial Products Group, clearly 
perceive in the Brazilian economy the capacity to re-
main stable in the midst of international turbulence. 
this advantage, in comparison with other markets, 
facilitates bilateral trade relations, which eDC will go 

Peter Hall and rajesh sharma, of export Development Canada (eDC), highlight 
the stability of the Brazilian economy and the approximation between small and 
medium size companies of Brazil and Canada as business opportunities

reflection of trust

D

Hall: capacidade 
“notável” do Brasil de 
manter a estabilidade

Hall: Brazil’s 
“remarkable” capacity 
to maintain stability
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mento das relações comerciais bilaterais, o que a 

EDC tentará estimular em 2012. “Trabalharemos 

com dois principais objetivos: facilitar a realiza-

ção de novos negócios por mais empresas cana-

denses e garantir a oferta de produtos financeiros 

para que elas possam expandir sua presença no 

mercado brasileiro”, diz Sharma. Segundo ele, as 

oportunidades para as pequenas e médias com-

panhias podem – e devem – ser mais explora-

das. Por sua vez, Hall destaca em entrevista à re-

vista Brasil-Canadá, além de outros temas, que 

“quanto maior for a presença canadense no mer-

cado brasileiro, maior será o conhecimento com-

partilhado sobre ele”. 

Brasil-Canadá – Quais são os planos da EDC 

para o Brasil em 2012?

Rajesh Sharma – Trabalharemos com dois prin-

cipais objetivos: facilitar a realização de novos ne-

gócios por mais empresas canadenses e garantir a 

oferta de produtos financeiros, como empréstimos 

e seguros, para que elas possam expandir sua pre-

sença no mercado brasileiro. Desenvolvemos es-

tratégias para setores em que o Canadá trans-

cende, como infraestrutura, extrativismo, energia 

e tecnologias da informação, e para aqueles em 

que acumulamos uma maior experiência no Bra-

sil. Além disso, tentaremos estimular investimen-

tos atuando junto a companhias canadenses e a 

parceiros brasileiros, como instituições bancárias.

 

BC – Brasil e Canadá assinaram recentemente 

um acordo de transporte aéreo. Como ações 

desse tipo favorecem o comércio bilateral?

Peter Hall – Estamos revigorando um movimen-

to de debate com diferentes países sobre acordos 

bilaterais de livre comércio ou similares. Esses re-

cursos mostraram no passado que podem forta-

lecer vínculos comerciais entre duas economias. 

Quando você assina acordos desse tipo, ou sim-

plesmente quando dá início ao diálogo formal, a 

visibilidade econômica dos países envolvidos au-

menta, assim como o fluxo comercial bilateral.

about expanding in 2012. “we will work with two 
main objectives: to facilitate business for more 
Canadian companies and to warrant the offer of 
financial products, allowing them to expand their 
presence in the Brazilian market”, says shar-
ma. according to him, opportunities for small 
and medium size companies may – and should 
– be more explored. in turn, Hall, in an interview 
with revista Brasil-Canadá, among other issues, 
points out that “the more Canada is present in the 
Brazilian market, the more shared information 
about it will be available”. 

Brasil-Canadá – What are EDC’s plans for Bra-

zil in 2012?

Rajesh Sharma – we will focus on two main ob-
jectives: facilitate new business by more Cana-
dian companies and warrant the offer of financial 
products, such as loans and insurance, to allow 
such companies to expand their presence in the 
Brazilian market. we will develop strategies in 
sectors in which Canada excels, such as infras-
tructure, extractivism, energy and information te-
chnology, as well as those in which we have more 
experience than Brazil. Furthermore, we will at-
tempt to foster investments by interacting with 
Canadian companies and Brazilian partners, 
such as banking institutions.
 
BC – Brazil and Canada recently ce-

lebrated an air transport agreement. 

How do such initiatives favor bilate-

ral trade?

Peter Hall – we are invigorating a de-
bate initiative with different countries 
on the topic of bilateral free trade or 
similar agreements. such undertakings 
in the past showed they can strengthen 
trade ties between two economies. when 
such agreements are celebrated, or when 
one simply starts formal dialogue, the eco-
nomic visibility of the countries involved in-
creases, as does the bilateral trade flow.

Sharma: sinergias 
e interesses em comum 
a serem explorados

Sharma: synergies  
and common interests  
to be explored
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BC – Quais setores da economia brasileira ofe-

recem mais oportunidades para os investimen-

tos do Canadá?

RS – Tentamos identificar as necessidades do Bra-

sil e quais podem ser supridas com a ajuda da ex-

periência canadense. Mineração, petróleo e gás, 

infraestrutura e aeroespacial são alguns setores 

em que nos destacamos. Além disso, temos muito 

a oferecer nas áreas financeira, de mídia, telecomu-

nicações, tecnologias limpas e projetos sustentá-

veis. Há grande oportunidade para um maior inter-

câmbio tanto em setores mais tradicionais quanto 

nos menos explorados atualmente. Nesses casos, 

estamos à procura de parceiros que possam nos 

ajudar na nossa missão de oferecer soluções e su-

porte financeiro para os investidores e exportado-

res canadenses.

BC – Em visita ao Brasil, o primeiro-ministro 

canadense, Stephen Harper, deixou a mensa-

gem de que empresas dos dois países podem 

se unir para disputar o mercado global. A EDC 

seria uma plataforma de suporte também pa-

ra esse tipo de parceria?

RS – Há sinergias e interesses em comum que 

podem ser aproveitados à medida que as com-

panhias brasileiras e canadenses se tornem mais 

globalizadas. Além do nosso compromisso tradi-

cional de oferecer produtos financeiros, estamos 

BC – Which sectors of the Brazilian economy 

offer opportunities for Canadian investments?

RS – we are identifying the needs of Brazil to see 
which can be met using Canadian experience. 
mining, oil, gas, infrastructure and the aerospace 
industry are some sectors in which we stand out. 
Furthermore, we have a lot to offer in the finan-
cial sector and in media and telecommunications, 
as well as clean energy and sustainable projects. 
there is room for exchange initiatives in traditio-
nal sectors and in areas currently little explored. 
in such cases we are looking for partners that may 
help in our mission to offer solutions and financial 
support for Canadian investors and exporters.

BC – When he visited Brazil, the Canadian 

Prime Minister, Stephen Harper, made a sta-

tement in the sense that companies of both 

countries may unite to compete for the global 

market. Would EDC also be a support platform 

for this kind of partnership?

RS – there are synergies and common interests 
that may be used as Brazilian and Canadian 
companies become more globalized. apart from 
our traditional commitment to offer financial 
products, we are facilitating business meetings 
aimed at the international market. we can offer 
this kind of support, essential for joint initiatives, 
such as joint ventures and global partnerships.

Setor aeroespacial: 
uma das áreas em que 
o Canadá se destaca  

Aerospace industry: one 
of the sectors in which 
Canada stands out
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facilitando aproximações empresariais voltadas 

para o mercado internacional. Nós podemos ofe-

recer esse tipo de suporte, fundamental para fu-

turas iniciativas conjuntas, como joint ventures e 

parcerias globais.

BC – Como as pequenas e médias empresas, 

que são maioria no mercado canadense e no 

brasileiro, podem estreitar relações?

RS – Oferecemos suporte para muitos pequenos e 

médios empresários do Canadá que fazem negó-

cios com sociedades equivalentes no mundo. Es-

se apoio, no entanto, precisa ser complementa-

do com algumas iniciativas das próprias empresas: 

a busca de parceiros de mesmo porte, o contato 

com representações comerciais oficiais que pos-

sam dar informações atualizadas sobre a econo-

mia local e uma aproximação com entidades re-

presentativas da indústria, além da disposição pa-

ra investir no longo prazo. O próximo passo das 

relações comercias bilaterais será o desenvolvi-

mento de novos negócios entre pequenas e mé-

dias companhias.

BC – Quais desafios precisam ser superados 

para que mais empresas invistam no Brasil?

PH – Quanto maior a presença canadense no mer-

cado brasileiro, maior é o conhecimento compar-

tilhado. Os empresários pioneiros são os que mais 

ajudam quem decide segui-los, além de contri-

buírem para que as regiões em que investem se 

tornem menos misteriosas. Na verdade, a crise fi-

nanceira de 2008 renovou o interesse pelo Brasil.

BC – A turbulência na economia internacional 

pode afetar esse interesse?

PH – O Brasil é único pelo seu mercado interno, e 

o crescimento sustentável demonstra isso. É certo 

que a turbulência mundial, associada às incertezas 

que ela gera, não ajuda ninguém, mas o país tem 

demonstrado uma notável capacidade de se man-

ter estável em meio aos acontecimentos recentes 

da economia global. 

BC – How can small and medium size compa-

nies, the most common in the Canadian and 

Brazilian market, tighten ties?

RS – we support many small and medium size en-
trepreneurs from Canada that conduct business 
with their counterparts around the world. such 
support, however, must be complemented with 
initiatives undertaken by the companies them-
selves: the search for partners of same size, con-
tact with official trade representatives qualified to 
provide updated information on the local economy 
and an approximation with representative entities 
of industry, in addition to the disposition of making 
long-term investments. the next step in bilateral 
trade relations is the development of new business 
among small and medium size companies.

BC – What challenges need to be overcome for 

more companies to invest in Brazil?

PH – the more Canada is present in the Brazilian 
market, the more there will be shared knowled-
ge. Pioneer entrepreneurs are the ones that most 
help others, apart from making regions they in-
vest less mysterious. the 2008 financial crisis 
renewed interest in Brazil.

BC – Can the turbulence in the international 

economy affect such interest?

PH – Brazil is unique on account of its domestic 
market, and sustained growth shows that. while 
it is true that global turbulence, in combination 
with the uncertainties it brings about, helps nobo-
dy, the country has, however, shown a remarkable 
capacity to remain stable in the midst of recent 
occurrences in the global economy.   

“A crise financeira internacional de 
2008 renovou o interesse pelo Brasil”

“The 2008 international financial crisis 
renewed interest in Brazil”

Translation to English: BeKom Comunicação Internacional
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União de esforços

ntre os inúmeros segmentos do setor de tec-

nologia e inovação, o aeroespacial, em es-

pecial, deverá gerar nos próximos anos no-

vas oportunidades de intercâmbio entre o Brasil e 

o Canadá, país que reserva anualmente US$ 7 bi-

lhões para ações de estímulo a pesquisa e desen-

volvimento (P&D). Atualmente explorado por gran-

des empresas de cada lado, como a Embraer e a 

CAE, ele poderá ser foco de futuras parcerias. Es-

sa, pelo menos, é a mais recente sinalização dada 

por autoridades. “Temos uma base a dois graus da 

Of the many segments of the technology and inno-
vation industry, particularly the aerospace segment 
is expected to generate exchange opportunities in 
coming years between Brazil and Canada, a coun-
try that annually allocates US$ 7 billion to initia-
tives aimed at fostering research and development 
(R&D). Currently exploited by large companies on 
both sides, such as Embraer and CAE, this segment 
may become the object of future partnerships. This 
is what authorities in recent times have been signal-
ing. “We have a base two degrees below the Equator, 

Com mercado crescente e oportunidades para parcerias, Brasil 
assimila tecnologias do Canadá, país que aplica US$ 7 bilhões 
anuais no estímulo a pesquisa e desenvolvimento (P&D)
With a growing market and opportunities for partnerships, Brazil is 
assimilating technologies of Canada, a country that annually invests  
US$ 7 billion in fostering research and development (R&D)

Paula Monteiro
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Modelo canadense / CanaDian MoDEL

Common in Canada, partnerships among companies, entities 
and universities foster innovation. According to John G. Jung, 
CEO of Canada’s Technology Triangle (CTT), “we gathered 
companies with experience in developing products and services 
that can be valuable for Brazil”. With the objective of attracting 
business to the Waterloo (Ontario) region, CTT is a public private 
partnership (PPP), aimed at generating economic, academic 
and professional opportunities. The intention is to approximate 
Canadian companies participating in projects of Brazilian 
companies, as is the case of Desire2Learn – specialized in 
e-learning products –, which took part in Canada’s trade mission 
that attended the Futurecom 2011 trade fair in São Paulo.  
“It was an opportunity to network with prospective partners 
in Brazil”, assesses Alex Lucena, responsible for business 
development in Latin America.

Exploradas no Canadá, as parcerias entre empresas, entidades 
e universidades estimulam a inovação. De acordo com John G. 
Jung, CEO do Canada’s Technology Triangle (CTT), “reunimos 
corporações com experiência no desenvolvimento de produtos 
e serviços que podem ser valiosos ao Brasil”. Com o objetivo 
de atrair negócios para a região de Waterloo (Ontário), o CTT 
é uma parceria público-privada (PPP) voltada para a geração 
de oportunidades econômicas, acadêmicas e profissionais. 
A intenção é aproximar empresas canadenses participantes 
do projeto de companhias brasileiras, caso da Desire2Learn 
– especializada em produtos de e-learning –, que participou 
da missão comercial do Canadá na feira Futurecom 2011, em 
São Paulo. “Foi uma oportunidade de fazermos contatos com 
possíveis parceiros no Brasil”, avalia Alex Lucena, responsável 
pelo desenvolvimento de negócios na América Latina.

Joint efforts
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linha do Equador, e isso é uma grande vantagem 

no lançamento de foguetes. Estamos construindo 

o cyclone – 4 [foguetes de fabricação ucraniana 

que deverão ser lançados da base brasileira de Al-

cântara (MA)]. A ideia é desenvolver os foguetes, e 

o Canadá, os satélites”, disse recentemente o mi-

nistro da Ciência e Tecnologia do Brasil, Aloizio Mer-

cadante, ao ministro de Comércio Internacional do 

Canadá, Ed Fast.

Aproximações como essa têm sido comuns – 

assim como o seu aproveitamento. Com um mer-

cado interno crescente, a economia brasileira ab-

sorve tecnologias para atender às novas deman-

das de consumidores e empresas e minimizar suas 

deficiências tecnológicas. Por esse motivo, com-

panhias canadenses, experientes no desenvolvi-

mento de inovações, demonstram maior disposi-

ção para desembarcar ou expandir negócios no 

Brasil, reproduzindo o modelo bem-sucedido de 

investimento constante em P&D.

A Mitel Networks caminha nessa direção. Além 

de fabricar produtos no país e ter uma joint ventu-

re com o grupo EBX, do empresário Eike Batista, 

a marca destaca-se em P&D, área que recebeu 

US$ 51,7 milhões em 2010 – valor equivalente a 

7,9% das receitas globais do período. Para lograr 

uma maior eficiência na adaptação de produtos, 

which therefore constitutes a huge advantage in the 
launching of rockets. We are building the Cyclone – 4 
[rockets manufactured in the Ukraine, to be launched 
from the Brazilian base of Alcântara (State of Ma-
ranhão)]. The idea is that we develop the rockets, 
and Canada, the satellites”, the Brazilian minister of 
Science and Technology, Aloizio Mercadante, told the 
Canadian minister of International Trade, Ed Fast.

Approximations like these have become quite 
common – and making use of them too. With a 
growing domestic market, the Brazilian economy 
is absorbing technologies to meet new demands of 
consumers and companies, to minimize technologi-
cal shortcomings. This is why Canadian companies, 
experienced in developing innovations, show more 
interest in entering the Brazilian market or expand-
ing business in the country, reproducing the suc-
cessful model of heavily investing in R&D.

Mitel Networks is going this route. Apart from 
manufacturing products in the country and having 
formed a joint venture with the EBX group of en-
trepreneur Eike Batista, the company stands out 
in R&D, having received US$ 51.7 million in 2010 
– an amount equivalent to 7.9% of global revenues 
in the period. In order to be more effective in adapt-
ing products, the company celebrated a partnership 
with “Centro de Estudos em Telecomunicações (Ce-
tuc)”, of “Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio)”, and its incubated companies. 
“We bring “full virtualization”, in which both unified im
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Fagundes, da Aastra: 
inovação canadense em 
comunicação corporativa 

Fagundes, of Aastra: 
Canadian innovation in 
corporate communications 
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fechou parceria com o Centro de Estudos em Tele-

comunicações (Cetuc), da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e suas em-

presas incubadas. “Trazemos novidades de virtua-

lização full, em que tanto a comunicação unifica-

da quanto seus aplicativos podem ser implantados 

em um servidor compartilhado por vários clientes”, 

diz Paulo Ricardo Pinto, gerente-geral no Brasil.

redução de custos – O executivo explica que 

a virtualização, associada a recursos de voice mail, 

áudio e videoconferência, entre outros, elimina a 

necessidade de um equipamento dedicado de PA-

BX. Além de reduzir custos, essa alternativa tecno-

lógica incorpora o conceito de everything as a ser-

vice: os ativos de informática são concentrados em 

um prestador de serviços, que cobra pela adminis-

tração e manutenção de sistemas. “A palavra de 

ordem é cloud, com processamento e inteligência 

concentrados em um centro de dados, e não em 

computadores individuais”, explica.

No mercado brasileiro desde 2008, a canaden-

se Aastra também inova em comunicação corpo-

rativa. “Em julho, lançamos o mediaphone Aastra 

BluStar, terminal que faz videoconferência em alta 

definição (HD) e permite comunicação unificada”, 

afirma o diretor Luis Henrique Fagundes. Por sua 

vez, o sistema de comunicação de voz MX-One, 

que usa tecnologia de Protocolo de Identificação 

(IP), pode administrar mais de 150 mil ramais 

communication and its applications can be installed 
on a server shared by several clients”, says Paulo 
Ricardo Pinto, the general manager in Brazil.

CoSt reDuCtionS – The manager explains 
that virtualization, associated with voice mail 
resources, audio and video conferencing, among 
others, eliminates the need for dedicated PABX 
equipment. Apart from reducing costs, this tech-
nological alternative incorporates the concept of 
“everything as a service”: informatics assets are 
concentrated at a service provider, which charges 
for managing and maintaining the systems.  “The 
watchword is “cloud”, with centralized process-
ing and intelligence concentrated in a datacen-
ter, rather than in alone-standing computers”, 
explains Paulo Pinto.

In the Brazilian market since 2008, Canadian com-
pany Aastra is also innovative in corporate commu-
nications. “In July, we launched media phone Aastra 
BluStar, a terminal that allows video conferencing 
in high definition (HD) and unified communication”, 
states the director Luis Henrique Fagundes. In turn, 
the voice communication system MX-One, which 
uses Identification Protocol (IP) technology, can 
manage in excess of 150,000 extensions in a single 

Setor aeroespacial: 
oportunidades em 
programa de foguetes 
(acima) e tecnologias
de simulação, como 
da Christie Digital

Aerospace industry: 
opportunities in rocket 
program (above)  
and simulation 
technologies, such as 
that of Christie Digital
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em um único equipamento, o que, para muitos 

dos clientes atuais, como Petrobras, Itaú, Brades-

co e o governo da Bahia, pode representar uma 

economia em compras e manutenção.

“Investimos cerca de 10% do faturamento glo-

bal em P&D por ano, além de mantermos centros 

no Canadá, Suíça, França e Suécia”, acrescenta. 

Para oferecer funcionalidades específicas, o grupo 

canadense faz adaptações em parceria com insti-

tutos de pesquisa. Para isso, aplica, no mínimo, o 

equivalente a 4% de seu faturamento no Brasil. “A 

estimativa deste ano é de alta de 15% nas ope-

rações nacionais, em relação a 2010”, 

afirma Fagundes, ao apontar a carên-

cia de tecnologias de voz sobre IP e os 

investimentos públicos na área como 

principais oportunidades.

Especializada em sistemas de ges- 

tão de aprendizagem e de eventos em- 

presariais, a Operitel também privilegia 

a inovação, devendo destinar cerca de 

US$ 1,5 milhão para desenvolvimento 

em 2011, com alta de 50% em relação 

ao ano anterior. Atenta ao expressivo uso 

de redes sociais no Brasil, a marca lan-

çou a plataforma de mídia social e cola-

boração LearnFlex Connect, que se inte-

gra ao sistema de gestão de aprendiza-

gem LearnFlex LMS. O objetivo é poten-

equipment, which, for many of the current clients, 
such as Petrobras, Itaú, Bradesco and the govern-
ment of the State of Bahia, may represent savings 
in purchasing and maintenance.

“We invest about 10% of annual global revenues 
in P&D, and we run centers in Canada, Switzer-
land, France and Sweden”, says Fagundes. To offer 
specific functionalities, the Canadian group makes 
adaptations together with research institutes. To 
that end, the company invests at least some 4% 
of its revenues in Brazil. “The estimate for this 
year is a 15% increase in operations in the coun-
try, compared to 2010”, states Fagundes, while 
showing the lack of IP over voice technologies 
and public investments made in this area as the 
main opportunities.

Specialized in learning management systems 
and business events, Operitel also prioritizes 
innovation and expects to invest about US$ 1.5 
million in development in 2011, a 50% increase 
in comparison with the previous year. Alert to 
the expressive use of social networks in Brazil, 
the company launched the social media and col-
laboration platform LearnFlex Connect, which is 
integrated with the learning management system 
LearnFlex LMS. The objective is to optimize talents 
and the exchange of information and ideas among 
co-workers. “This new system stands out because 
it provides companies, regardless of size, security im
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Lousas digitais 
Smart: maior 
dinamismo no 
aprendizado

Smart digital 
whiteboards:  
more dynamism  
in learning

Centros de dados: 
soluções oferecidas por 
companhias do Canadá

Datacenters: solutions 
offered by Canadian 
companies

inovação  innovation
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cializar talentos e a troca de informações e ideias 

entre colaboradores. “Esse novo sistema se distin-

gue por proporcionar às empresas, independente-

mente de seu porte, segurança na transmissão de 

dados”, conta Natalia Vivacqua Jordão, gerente de 

marketing da filial brasileira.

consumo de tecnologias – Em setembro, o 

controle da companhia foi assumido pela Open-

Text, com mais de dez anos no Brasil, considerado 

prioritário. “No ano passado, o país deteve a maior 

taxa de crescimento do Hemisfério Sul. A econo-

mia brasileira é ímpar porque a população, as em-

presas e os governos estão consumindo tecnolo-

gias inovadoras”, destaca Ray Philips, vice-presi-

dente de Vendas e Serviços para a América Latina. 

Reflexo da meta de continuar expandindo, a em-

presa lançou a versão localizada de seu principal 

produto (OpenText Content Server) e traduziu seu 

site para o português. 

Zoran Veselic, vice-presidente de Ambientes Vi-

suais da Christie Digital, fabricante de projetores e 

equipamentos audiovisuais para cinemas, gran-

des espetáculos e centros de treinamento, entre 

outros, acrescenta a expansão econômica sus-

in data transmissions”, says Natalia Vi-
vacqua Jordão, marketing manager of 
the Brazilian subsidiary.

ConSuMPtion oF teCHnoloGieS – In 
September, the control of the company 
was taken over by OpenText, with more 
than 10 years of operations in Brazil, 
which considered it a priority. “Last year, 
the country enjoyed the highest growth 
rate in the Southern Hemisphere. The Brazilian 
economy is quite unique, in that the population, 
companies and governments are consuming inno-
vative technologies”, emphasizes Ray Philips, vice-
president of Sales and Services for Latin America. 
As a reflex of the company’s objective to continue 
growing, it launched a local version of its main prod-
uct (OpenText Content Server) and translated its site 
to Portuguese. 

Zoran Veselic, vice-president of Visual Environ-
ments at Christie Digital, manufacturer of projec-
tors and audiovisual equipment for cinemas, major 
shows, and training centers, among others, adds 
sustained economic growth as a local advantage. 
In March, the cartoon Rio was projected onto the 

Gould, da RIM: 
democratização do 
acesso à internet 
pelos smartphones
no nonono nonono nono 
noono nono nonon onon 
onnono onon onon onon 

Gould, da RIM: acesso 
à internet por meio 
de smartphones

Gould, of RIM: Access 
to the internet through 
smart phones

expectativas elevadas / HiGH EXPECtationS 

The main event of RIM in Latin America, the BlackBerry 
Collaboration Forum, held in October in São Paulo, revealed 
new applications and corporate technologies and served 
as the stage for launching three new smart phones on the 
Brazilian market – with the BlackBerry 7 operational system 
– and the BlackBerry PlayBook tablet. “In the next few years, 
we will see many changes in the smart phone segment. 
In Brazil, many people will access the internet for the first 
time using such devices, which, for many families, will be as 
functional as computers”, assesses Peter Gould (photo), the 
company’s general director in the country. According to the 

executive, expectations are high. What is most important: 
different areas of interest, such as the sale of 

devices, the development of tools, sales to 
companies and delivering solutions  

for governments.

Principal evento da RIM na América Latina, o BlackBerry 
Colaboration Forum, realizado em outubro, em São Paulo, 
revelou novos aplicativos e tecnologias corporativas e serviu de 
palco para o lançamento no mercado brasileiro de três novos 
smartphones – com o sistema operacional BlackBerry 7 – e 
do tablet BlackBerry PlayBook. “Nos próximos anos, veremos 
grandes mudanças no segmento de smartphones. No Brasil, 
diversas pessoas acessarão a internet pela primeira vez por 
meio desses aparelhos, que, para muitas famílias, terão função 
semelhante à dos computadores”, avalia Peter Gould (foto), 
diretor-geral da companhia no país. Segundo o executivo, 
as expectativas são elevadas. E o mais importante: para 
diferentes áreas de interesse, como a venda de aparelhos, 
o desenvolvimento de ferramentas, o 
atendimento corporativo e a entrega 
de soluções para governos.
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tentada como vantagem local. Em março, o de-

senho animado Rio foi projetado na fachada do 

Copacabana Palace Hotel, no Rio de Janeiro, em 

ação de lançamento mundial do filme. “O Brasil é 

o lugar ideal para se estar. Por isso, temos o ob-

jetivo de consolidar nossa presença fixa no país”, 

disse o executivo durante a missão empresarial – 

que teve participação de outras 24 empresas ca-

nadenses – à feira de comunicações Futurecom 

2011, realizada em setembro, em São Paulo.

A Smart Technologies, por seu lado, verifica 

uma maior adoção de seus produtos no Brasil. 

É o caso da lousa digital Board SB600, que pos-

sui superfície sensível ao toque. “Conectado a 

um computador ou projetor, o produto traz muito 

mais dinamismo às aulas”, afirma o country ma-

nager Ruy Mendes, ao citar, entre seus clientes, 

a escola Dante Alighieri e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (Senac).

Já a TeraXion, que fornece componentes para 

redes de fibra ótica, vê na parceria com a Bore-

al Communications, de Campinas (SP), sinais de 

espaço para crescer. “Para nós, houve um rápido 

aumento das oportunidades. A expansão do mer-

cado obrigou as empresas de telecomunicações 

a investir em suas redes, e vamos aproveitar esse 

momento com nossos parceiros”, conclui o enge-

nheiro de Vendas Patrick Lebeau. 

facade of the Copacabana Palace Hotel in Rio de 
Janeiro, an initiative that marked the film’s world 
launch. “Brazil is the ideal place to be. That is why 
we intend to consolidate our permanent presence 
in the country”, said the executive during the trade 
mission – which had 24 other Canadian companies 
participating – that attended the communications 
trade fair Futurecom 2011, held in September in 
São Paulo.

Smart Technologies, on the other hand, has de-
tected increased usage of its products in Brazil. Such 
is the case of the Board SB600 digital whiteboard, 
which has a touch sensitive surface. “Connected to a 
computer or projector, the product brings a lot of dy-
namism to the classroom”, states country manager 
Ruy Mendes, mentioning that among the company’s 
clients are the Dante Alighieri School and “Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac)”.

On the other hand, TeraXion, which supplies opti-
cal components for fiber optic networks, sees the 
partnership with Boreal Communications, of Campi-
nas (State of São Paulo), as an opportunity to grow. 
“For us, there was a quick increase in the number 
of opportunities. Market expansion forced telecom-
munication companies to invest in their networks, 
so we will use this opportunity with our partners”, 
concludes sales engineer Patrick Lebeau. 
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Translation to English: BeKom Comunicação Internacional

Mitel Networks: 
fabricação de produtos 
no Brasil e joint venture

Mitel Networks: 
manufacture of  
products in Brazil  
and joint venture



Leandro rodriguez

Evidence of approximation
Especialistas do Brasil e de Portugal compartilham experiências durante a
1a Jornada Luso-Brasileira de Arbitragem, realizada pelo CAM-CCBC e pelo 
Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (ACL)

Specialists of Brazil and Portugal share experiences during the 1st Brazilian-Portuguese 
Arbitration Event, promoted by CAM-CCBC and the Arbitration Center of the  

Portuguese Chamber of Commerce and Industry (“ACL”)

Prova de 
aproximação

ArbitrAgEm  ArbitrAtion
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With strong economic, cultural and historical ties, 
Brazil and Portugal widen their important bilateral 
relationship to encompass Law. Specifically in the field 
of arbitration, professionals of both countries had the 
opportunity to tighten the exchange of experiences and 
to deepen their knowledge about subject matters of 
interest during the 1st Brazilian-Portuguese Arbitra-
tion Event, held on September 15, in São Paulo. An 
initiative of the partnership between the Arbitration 
and Mediation Center of the Brazil-Canada Cham-
ber of Commerce (“CAM-CCBC”) and the Arbitration 
Center of the Portuguese Chamber of Commerce and 
Industry (“ACL”), the event – which will take place 
alternately in both countries – fostered the debate on 
different aspects related to the main theme: Proof in 
arbitration – A transatlantic view.

“It was a significant opportunity to come closer, 
apart from showing that the method provides us the 
possibility to overcome the differences between these 
two sets of Law”, assesses Luiz Olavo Baptista, ex-
head professor of International Law at Universidade de 
São Paulo (USP), and the idealizer behind the event’s 
program. In his speech, preceded by the opening ses-
sion chaired by Frederico Straube, president of CAM-
CCBC, and Rui Chancerelle Machete, president of 
“ACL”, Baptista pointed out that “the submitted proof is 
what matters in the process, and justifies the fact that 

om fortes vínculos econômicos, culturais e 

históricos, Brasil e Portugal estendem ao 

Direito seu importante relacionamento bi-

lateral. Especificamente na área de arbitragem, 

profissionais dos países puderam fortalecer o in-

tercâmbio de experiências e aprofundar o conheci-

mento sobre temas de interesse durante a 1ª Jor-

nada Luso-Brasileira de Arbitragem, realizada no 

dia 15 setembro, em São Paulo. Iniciativa da par-

ceria entre o Centro de Arbitragem e Mediação da 

Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) 

e o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio 

e Indústria Portuguesa (ACL), o evento – que terá 

edições alternadas entre os dois países – estimu-

lou o debate de diferentes aspectos relacionados 

ao tema principal A prova na arbitragem – Uma 

visão transatlântica.

“Foi uma oportunidade significativa de aproxi-

mação, além de ter mostrado que o método nos 

dá a possibilidade de superarmos as diferenças 

entre essas duas famílias de Direito”, avalia Luiz 

Olavo Baptista, ex-professor titular de Direito In-

ternacional da Universidade de São Paulo (USP) e 

idealizador da programação do evento. Em sua pa-

lestra, precedida da sessão de abertura, conduzida 

por Frederico Straube, presidente do CAM-CCBC, 

e Rui Chancerelle Machete, presidente do Cen-

Atuação conjunta
iniciativa do CAm-CCbC e do Centro de Arbitragem da Câmara  
de Comércio e indústria Portuguesa (ACL), 1a Jornada 
Luso-brasileira de Arbitragem une especialistas dos dois 
países e destaca oportunidades de expansão do método
An initiative of the “CAm-CCbC” and the Arbitration Center of the Portuguese Chamber 
of Commerce and industry (“ACL”), the 1st brazilian-Portuguese Arbitration Event, gathers 
specialists from both countries and highlights opportunities to expand the method

Joint undertaking
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Atuação conjunta

tro de Arbitragem da ACL, Baptista destacou que 

“a prova produzida é o que conta no processo, o 

que justifica o fato de as regras jurídicas, tanto no 

Brasil quanto em Portugal, assegurarem a todos 

o livre exercício do direito de defesa”. Segundo o 

especialista, a prova tem a função de suprir a ne-

cessidade do árbitro de conhecimento do fato para 

que ele possa dar a sentença adequada.

Nesse contexto, a resolução de conflitos tem 

forte relação com a relevância das provas apre-

sentadas e a escolha acertada – e ponderada – 

das testemunhas. A contribuição dos relatos tes-

temunhais, no entanto, foi um tema controverso. 

Ao longo da 1ª Jornada Luso-Brasileira, os pales-

trantes responderam a diversos questionamentos 

sobre os limites do uso desse recurso. “Os árbitros 

precisam ser convencidos, mas exagerar no nú-

mero de testemunhas ou prolongar as audiências 

é um erro do advogado, além de ser uma agres-

são ao cliente por causa do aumento dos custos”, 

expôs Baptista. Uma solução sugerida é que as 

partes saibam de antemão quanto tempo terão à 

disposição – em dias ou horas – para que as tes-

temunhas possam ser ouvidas.

Em Portugal, de acordo com Rita Gouveia, do-

cente da Faculdade de Direito da Universidade Ca-

tólica Portuguesa, a prova testemunhal – tema do 

the legal norms, both in Brazil and Portugal, assure 
everybody the free exercise of the right of defense”. 
According to the specialist, the submitted proof pro-
vides the arbitrator the factual knowledge needed to 
give the appropriate sentence.

In this context, conflict solution is intimately re-
lated with the submitted proof and the correct – and 
weighted – selection of the witnesses. However, the 
contribution of testimonial reports became a con-
troversial theme. In the course of the 
1st Brazilian-Portuguese Arbitration 
Event, the speakers provided answers 
to several questions about the limits of 
using this instrument. “The arbitrators 
must be convinced, but to exaggerate 
in setting the number of witnesses or 
prolonging hearings is an attorney error, 
apart from being an aggression against 
the client because of the increase in 
costs”, explained Baptista. One of the 
proposed solutions is that the parties 
should beforehand know how much 
time they have available – days or hours 
– for witnesses to be heard.

In Portugal, according to Rita Gou-
veia, professor at the School of Law 
at Universidade Católica Portuguesa, 

Machete, da ACL: 
necessidade de maior  
uso de arbitragens 
em países lusófonos

Machete, of “ACL”: 
need for more use of 
arbitrations in Portuguese 
speaking countries
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primeiro seminário do encontro, moderado por An-

tónio Vieira da Silva, secretário-geral do Centro de 

Arbitragem da ACL – está regulada no Código Civil 

(Seção VII), em que são determinadas as regras a 

serem seguidas. “Por sua vez, a Lei de Arbitragem 

portuguesa é omissa em relação aos procedimen-

tos que os advogados e os árbitros devem adotar”, 

revelou. No seu artigo 18º, a legislação portuguesa 

vigente prevê que “pode ser produzida perante o 

tribunal arbitral qualquer prova admitida pela lei de 

processo civil”. Ela acrescentou que, em seu país, 

há atualmente um debate sobre a necessidade de 

reforma da lei em vigor, implementada em 1986.

Por sua vez, Rafael Francisco Alves, mestre 

em Direito Processual pela Universidade de São 

Paulo (USP), apontou a existência do que cha-

mou de “deslocamento” entre as regras predo-

minantes da arbitragem sobre pro-

vas testemunhais em cada país e 

a prática do método. Para Alves, 

esse fator não deve ser considera-

do negativo pelos profissionais da 

área. “A razão disso é que a lei dá 

as balizas para os procedimentos. 

Precisamos, portanto, ter um olhar 

multicultural sobre o tema, inclusi-

ve em relação ao tratamento dis-

pensado à inclusão de depoimen-

tos nas audiências”, argumentou.

A completa programação do en-

contro, que incluiu diferentes enfo-

ques sobre como as provas devem 

ser utilizadas na arbitragem, foi uma 

de suas principais qualidades. Ao 

longo do dia, os participantes pude-

ram esgotar suas dúvidas e dividir 

testimonial proof – theme of the event’s first semi-
nar, moderated by António Vieira da Silva, secretary-
general of the “ACL” – is regulated in the Civil Code 
(Section VII), in which the rules to be followed are 
set forth. “In turn, the Portuguese Arbitration Law is 
silent with respect to the procedures attorneys and 
arbitrators must follow”, stated Gouveia. In its article 
18, Portuguese legislation in force sets forth that “any 
proof admissible under the law in a civil lawsuit can 
also be submitted before an arbitral tribunal”. She 
added that in her country a debate is currently ongo-
ing as to the need for reformulating the Law in force, 
which was implemented in 1986.

In turn, Rafael Francisco Alves, with a Master’s 
degree in Process Law from Universidade de São 
Paulo (USP), called attention to the existence of 
what he called a “displacement” of the prevailing 
arbitration rules by testimonial proof in each coun-
try, in relation to the practice of the method. For 
Alves, this factor should be viewed as negative by 
professionals in the field. “The reason is because 
the Law sets the guidelines for the procedures. 
Therefore, we must have a multicultural perspective 
of this theme, also with respect to the treatment 
afforded the inclusion of depositions in the hear-
ings”, Alves contended.

The event’s all-encompassing program, which in-
cluded different approaches as to how proof should 
be used in arbitration, was one of its highlights. In 
the course of the day, the participants could find 
answers for their questions and share experiences, 
which benefited knowledge about the most com-
mon practices in both countries. In their presen-
tations on documentary proof, Eleonora Coelho, 
vice-president of Comitê Brasileiro de Arbitragem 
(CBAr), and Mariana França Gouveia, professor of 
the School of Law of Universidade Nova in Lisbon, 
in a seminar moderated by Antonio Luiz Sampaio 
Carvalho, secretary-general of CAM-CCBC, talked 
about the limits concerning the volume of docu-
ments and the time allowed for producing proof, 
along with the assessment of their relative weight, 
among other topics. For the guest speaker from im
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“Tratamos diferentes temas da arbitragem 
com uma visão portuguesa e outra brasileira”

“We covered different themes, with the 
Portuguese and Brazilian viewpoints”

Vieira da Silva: iniciativa 
de aproximação de 
duas culturas arbitrais
Vieira da Silva: initiative 
to approximate two 
arbitration cultures
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experiências, o que favoreceu o conhecimento das 

práticas mais habituais nos dois países. Em suas 

apresentações sobre provas documentais, Eleo-

nora Coelho, vice-presidente do Comitê Brasileiro 

de Arbitragem (CBAr), e Mariana França Gouveia, 

professora da Faculdade de Direito da Universi-

dade Nova de Lisboa, destacaram, em seminário 

moderado por Antonio Luiz Sampaio Carvalho, 

secretário-geral do CAM-CCBC, os limites quanto 

ao volume de documentos e o prazo para a pro-

dução da prova e a avaliação de seu peso relativo, 

entre outros tópicos. Para a convidada de Portugal, 

a prova documental é o tipo mais confiável, o que 

justificaria a necessidade de uma regulação para a 

sua produção (leia artigo na pág. 48).

iniciativas semelhantes – Hermes Marce-

lo Huck, professor titular de Direito Econômico 

da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo (USP), e João Calvão da Silva, professor da 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 

que tiveram suas apresentações moderadas por 

Adriana Braghetta, presidente do Comitê Brasileiro 

de Arbitragem (CBAr), debateram as principais prá-

ticas em relação à prova técnica. De acordo com 

António Vieira da Silva, secretário-geral do Centro 

de Arbitragem da ACL, os resultados superaram as 

expectativas. “Tratamos diferentes temas da arbi-

tragem com uma visão portuguesa e outra brasi-

leira. Elas são parecidas em alguns aspectos, mas 

divergem em outros. Com iniciativas semelhantes, 

poderemos aproximá-las ainda mais”, disse. 

Essa possibilidade, acrescentou, trará benefícios 

não apenas à arbitragem dos dois países, mas 

também à de nações de língua portuguesa. “Com 

as devidas distâncias, não vejo impedimentos 

para que, no futuro, tenhamos um regulamento 

de referência”, previu. Para que isso se confirme, 

Rui Chancerelle Machete, presidente do Centro de 

Arbitragem da ACL, disse que é “preciso que mais 

empresas, entidades e outros agentes do mercado 

confiem na arbitragem feita por árbitros que falam 

o português”. (lR) 

Portugal, documentary proof is more reliable, jus-
tifying the need for regulating its production (see 
article on page 48).

SimiLar initiativeS – Hermes Marcelo Huck, head 
professor of Economic Law at the School of Law of 
Universidade de São Paulo (USP), and João Calvão da 
Silva, professor of the School of Law of Universidade 
de Coimbra, whose presentations were moderated 
by Adriana Braghetta, president of Comitê Brasileiro 
de Arbitragem (CBAr), debated the main practices 
concerning technical proof. According to António 
Vieira da Silva, secretary-general of “ACL”, the results 
surpassed expectations. “We covered different 
arbitration themes from the Portuguese and 
the Brazilian viewpoints. They are similar 
in some aspects, but differ in others. With 
similar initiatives, we can further bring them 
closer”, said Huck. 

He added that this possibility will benefit not only 
arbitration in both countries, but also in other Por-
tuguese speaking nations. “Given the required 
constraints, I see no obstacles for having 
a reference set of rules in the future”, he 
predicted. In order for this to be confirmed, 
Rui Chancerelle Machete, president of “ACL”, 
said “it is necessary that more companies, entities and 
other market agents trust in arbitration conducted by 
arbitrators who speak Portuguese”. (LR)  
Tradução para inglês: BeKom Comunicação Internacional

Participantes debateram 
diversos temas sobre 
a prova na arbitragem

Participants debated 
several themes 
concerning proof  
in arbitration
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Documentary evidence is the most reliable means of presenting 
proof, the one that best “convinces” a court of law. The regulation 
on how to present it is therefore very important. It is even more 
important when, in arbitration, it is possible to apply the discovery 
method. This method, which also encompasses several methods, 
is unknown to attorneys trained in Romano-Germanic law: civil law.

Like all that is unknown, it is frightening. Gary Born defines dis-
covery in the following manner: “tribunal-ordered production of 
materials for use in substantiating the parties’ claims in the arbitral 
proceedings”, i.e., evidence submitted due to a court order, at the 
request of one of the parties, or in a non-voluntary manner.

Thus defined, probationary practice does not appear so frighten-
ing, but the habits developed by common law attorneys in search of 
evidence far exceeds what is common in civil law countries, and to us 
they are actually a violation of privacy. A discovery is characterized 
by the possibility any of the parties has to thoroughly analyze the 
documentation of the opposing party or in the possession of such 
opposing party. It allows withholding any and all kinds of documents, 
even if not directly relevant in a lawsuit. This method poses serious 
problems in terms of privacy and confidentiality protection.

As stated by Reymond, “We react to the notion of discovery, be 
it in English, or worse, in American Style, as an invasion of privacy 
by the court which is only acceptable in criminal cases”. For such 
reasons, the use of discovery is not common in international ar-
bitration – its use only occurs in cases in which both parties are 
represented by common law attorneys, but, even then, it may not 
occur. Its high cost and the slowness resulting for the lawsuit are 
frequently incompatible with arbitral procedure. 

The reason for such major differences is not only the result of 
historical fortuity. Such difference is justified when one assesses the 
civil law and common law procedural models, in a macro-analysis. 
In common law, especially under U.S. federal law, all is presented 
in a court hearing, usually before a jury. Evidence is submitted only 
during the hearings – its collecting is not intended to convince or not 
convince a court, but rather, to gather as much conclusive evidence 
as possible, to present it to the jurors. Discovery, essentially pre-

prova documental é o meio mais fiável de prova, aquele 

que mais “convence” o tribunal. A regulação da sua pro-

dução é, assim, muito importante. Ainda mais importan-

te quando, em arbitragem, é possível ser aplicado o regime da 

discovery. Este regime, que incorpora também vários modelos, 

é, em geral, desconhecido dos advogados treinados nos direitos 

de raiz romano-germânica, a civil law.

E, como todo desconhecido, é aterrador. Gary Born define dis-

covery da seguinte forma: “tribunal-ordered production of mate-

rials for use in substantiating the parties’ claims in the arbitral 

proceedings”, ou seja, a prova produzida por ordem do tribunal, 

a pedido de uma parte ou oficiosamente, isto é, toda prova não 

oferecida voluntariamente.

Assim definida, a prática probatória não parece tão assusta-

dora, mas, na verdade, os hábitos desenvolvidos pelos advoga-

dos de common law na procura da prova vão muito além daquilo 

que é comum nos países de civil law, constituindo, para nós, 

uma real invasão da privacidade. A discovery caracteriza-se pela 

possibilidade de qualquer uma das partes analisar exaustiva-

mente a documentação da parte contrária ou em poder desta. 

Permite a recolha de todo e qualquer documento, mesmo sem 

relevância direta com o processo. Como é evidente, coloca sé-

rios problemas de proteção da privacidade e confidencialidade.

Nas palavras de Reymond, “we react to the notion of disco-

very, be it in English or worse in American Style, as an invasion of 

privacy by the court which is only acceptable in criminal cases”.

Por esses motivos, não é comum a utilização da discovery 

plena em arbitragem internacional – tal utilização só acontecerá 

em casos em que ambas as partes sejam representadas por ad-

vogados de common law, e, mesmo nestes casos, poderá não 

ocorrer. O seu elevado custo e a morosidade que traz ao pro-

cesso são, muitas vezes, incompatíveis com o processo arbitral.

A razão para tão grande diferença de modelos probatórios 

não é apenas um acaso da história. Essa diferença justifica-se 

se atentarmos aos modelos processuais de civil law e de com-

monlaw, numa análise macro. No direito de common law, em 

A prova documental
Documentary evidence

A
Mariana França 

Gouveia*
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especial no direito federal norte-americano, tudo se joga na au-

diência, em princípio perante o júri. As provas são apresentadas 

apenas nas audiências – a sua recolha não visa convencer ou ir 

convencendo o tribunal, mas juntar o maior e mais concludente 

número possível de provas para que sejam apresentadas aos 

jurados. A discovery, essencialmente antes do julgamento (pre-

trial discovery), visa precisamente construir o caso mais forte 

possível para apresentação aos jurados.

Já o regime de civil law é um processo de contínuo convenci-

mento do juiz, desde a primeira alegação escrita. O que significa 

que as provas vão sendo necessárias à medida que o processo 

avança. Todas integram o processo, todas são analisadas pelo 

juiz, que, por regra, acompanha o processo do princípio ao fim. 

É colorida a forma como John Langbein se refere à diferença: 

“Countless novels, movies, plays, and broadcast serials attest to 

the dramatic potential of the Anglo-American trial. German civil 

proceedings have the tone not of the theatre but of a routine 

business meeting – serious rather than tense.”

 

adequação ao Regime – Num regime de civil law, como o 

português e o brasileiro, não se justifica realmente um sistema 

de discovery, sendo, aliás, muito difícil de inserir harmoniosa-

mente na tramitação processual. Se atentarmos, ainda, ao re-

gime comum da arbitragem internacional, embora difícil de se 

generalizar, o padrão estará mais perto de um modelo de contí-

nuo convencimento do que do julgamento concentrado. Neste 

modelo não fará, pois, sentido adotar a discovery.

As IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitra-

tion procuraram encontrar um equilíbrio entre as duas tradições, 

criando um regime alternativo, mas na verdade ainda muito 

colado à tradição da discovery. Poderia justamente se chamar 

uma “lightdiscovery”. Por outro lado, o sistema de certa forma 

restrito da civil law, em que a prova não voluntária tem de ser 

especificada com pormenor, pode pôr em causa a descoberta 

da verdade material, limitando bastante o direito à prova. Direito 

que integra os princípios imperativos do devido processo legal.

Parece-me que o regime probatório na arbitragem internacio-

nal merece ainda mais e melhor discussão. Deve-se, porém, 

considerar sempre o modelo processual que se queira impor, na 

medida em que a adequação do regime probatório depende do 

estilo de tramitação que se escolha. 

trial discovery material, is intended precisely to build the strongest 
possible case and to present it to the jurors. The civil law method 
consists of convincing the judge, beginning with the first written al-
legations, meaning that evidence becomes necessary as the lawsuit 
progresses. All evidence is part of the process and is analyzed by 
the judge who usually accompanies the process from beginning to 
end. Interesting is the picture drawn by John Langbein in portray-
ing the difference: “Countless novels, movies, plays, and broadcast 
serials attest to the dramatic potential of the Anglo-American trial. 
German civil proceedings have the tone not of the theatre but of a 
routine business meeting – serious rather than tense.”

adaPtation oF tHe metHod – In the civil law method, such as 
that of Portugal and Brazil, the discovery method can really not be 
justified, and is very difficult to harmoniously place it in the procedural 
sequence. Furthermore, when one examines the common method 
of international arbitration, the standard will more closely resemble 
the continuous model of persuasion rather than the concentrated 
trial method. Hence, it the arbitration model it does not make sense 
to adopt the discovery method.

The IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitra-
tion seek to find equilibrium between the two traditions, creating 
an alternative method that in fact is still very much associated with 
the traditional discovery method. One might refer to it as the “light 
discovery” method. On the other hand, the somewhat restrictive civil 
law system, in which non-voluntary evidence must be spelled out 
in detail, may adversely affect the discovery of factual truth, greatly 
limiting the right to evidence, which right integrates the imperative 
principles of due legal process.

The probationary method in international arbitration merits more 
discussion. One should, however, always consider the procedural 
model one wishes to apply, to the extent that the probationary meth-
od’s adaptation depends on the type of procedure one chooses. 

* mariana França gouveia, professor at the School of Law of 
Universidade Nova de Lisboa and Consultant of SRS Advogados

* mariana França gouveia, professora da Faculdade de Direito 
da Universidade Nova de Lisboa e Consultora da SRS Advogados

O regime de civil law é um processo 
de contínuo convencimento do juiz

The civil law method is a continuous 
process of convincing the judge

Tradução para inglês: BeKom Comunicação Internacional
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Experiência internacional / international experience 
Cerca de 20 advogados participaram em São Paulo, em 

setembro, do curso Produção de provas e exame de 

testemunhas do árbitro britânico Martin Hunter, especialista em 

arbitragem internacional. Promovido pelo escritório Machado, 

Meyer, Sendacz e Opice, em parceria com o CAM-CCBC e 

a Associação Franciscana dos Amigos do Moot (Mutusp), o 

encontro simulou uma arbitragem.

Brasil-canadá – quais são as principais diferenças entre 

arbitragem internacional e procedimentos nacionais?

martin hunter – A arbitragem internacional lida com partes 

de diferentes países, o que envolve a mistura de práticas e 

culturas distintas. Isso você não aprende totalmente na sala 

de aula, mas com a experiência. Nesse curso, tento transmitir 

habilidades. Por isso, simulamos uma arbitragem internacional.

Bc – o que é fundamental na produção de provas?

mh – Os árbitros devem saber o que querem. A diferença é 

que nos países de civil law a decisão sobre quais provas serão 

necessárias recai sobre o corpo de árbitros, enquanto nos de 

common law costuma-se deixar que as partes decidam.

Bc – o exame de testemunhas exige que cuidados?

mh – Na maioria dos casos, as decisões são tomadas com 

base em fatos. Os testemunhos, por sua vez, tendem a 

ser imprecisos, uma vez que as testemunhas podem ser 

preparadas, como nos Estados Unidos, ou se equivocar em sua 

interpretação do passado, mesmo sem terem a intenção.

In September, in São Paulo, some 20 attorneys participated 
in the course “Production of proof and the examination of 
witnesses” given by British arbitrator Martin Hunter, an expert 
in international arbitration. An initiative of law firm Machado, 
Meyer, Sendacz e Opice, in partnership with “CAM-CCBC” and 
“Associação Franciscana dos Amigos do Moot (Mutusp)”, the 
meeting staged the simulation of an arbitral proceeding.

Brasil-Canadá – What are the main differences between 
international arbitration and local proceedings?
martin Hunter – An International arbitration handles parties 
of different countries, involving a mixture of practices and 
distinct cultures. This one does not learn in a classroom, 
but rather through experience. In this course, I try to convey 
abilities. That’s why we simulate an international arbitration.

BC – What is essential in producing proof?
mH – The arbitrators must know what they want. 
The difference is that in “civil law countries” the  
decision about what proof is required is up to the body  
of arbitrators, whereas in  “common law countries”  
this is usually decided by the parties.

BC – What must one consider when examining witnesses?
mH – In most cases, decisions are made based on facts. 
Witnesses, in turn, tend to be imprecise, given that they can 
be coached, like in the United States, or they can err in their 
interpretation of facts occurred in the past, even unwillingly.

Advogados simularam 
caso de arbitragem  
internacional em curso 
Attorneys simulated an 
international arbitration 
case in a course 
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Interesse públIco / PUbLiC intErESt partIcIpação efetIva / 
CommittED PArtiCiPAtion Entre 18 e 20 de setembro, o X Congresso Internacional do Comitê Brasileiro 

de Arbitragem, realizado pelo CAM-CCBC e pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem 

(CBAr), em Brasília (DF), destacou, entre outros temas, o uso do método em 

contratos de infraestrutura. “Há anos contribuímos para o desenvolvimento da 

arbitragem comercial no Brasil. No caso da Copa do Mundo de 2014 e das 

Olimpíadas de 2016, várias obras serão realizadas, o que torna ainda mais 

conveniente esse tema do congresso”, diz Adriana Braghetta, presidente do CBAr. 

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

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

Maior encontro jurídico da  

América Latina, a Exposição 

e Congressos para o Mercado 

Jurídico (Fenalaw), realizada em 

São Paulo (SP), em outubro,  

reuniu cerca de 400 congressistas 

e 70 expositores. Patrocinador 

do evento, junto com outras 

entidades, o CAM-CCBC contou 

com estande próprio, além  

de ter participado do Fórum 

de gestão estratégica para  

sociedades de advogados, 

com o tema Arbitragem, 

dispute boards e conflitos  

sobre domínios da internet.

From September 18 to 20, the “X Congresso Internacional do Comitê Brasileiro 
de Arbitragem”, promoted by “CAM-CCBC” and “Comitê Brasileiro de 
Arbitragem (CBAr)”, in Brasília, highlighted, among other themes, the use of 
the method in infrastructure contracts. “For years we have contributed to the 
development of commercial arbitration in Brazil. In the case of the 2014 World 
Soccer Cup and the 2016 Olympics, several works will be carried out, making 
this theme in the congress even more appropriate”, stated Adriana Braghetta, 
president of “CBAr”. Frederico Straube, president of the “CAM-CCBC”, took part 
in the opening session and in the panel “The experience of arbitration chambers 
in arbitrations involving the State”.

The biggest legal event in 
Latin America, “Exposição e 
Congressos para o Mercado 
Jurídico (Fenalaw)”, held in São 
Paulo in October, gathered 400 
participants and 70 exhibitors. A 
sponsor of the event, along with 
other entities, the “CAM-CCBC” 
set up its own stand, and also 
participated in the Forum on 
strategic management for law 
firms, under the title dispute 
boards and conflicts involving 
internet domains.

Frederico Straube, president of “CAM-CCBC”, was one of the 
speakers invited to the “IV Encontro Nacional de Arbitragem 
e Mediação”, held on October 24 and 25, in Salvador (Bahia), 
by the “Conselho Nacional das Instituições de Mediação e 
Arbitragem (Conima)”, under the sponsorship of the “CAM-
CCBC” and other entities. Straube participated in the panel 
“The challenges of managing arbitration institutions with 
respect to the arbitrators, attorneys, and the institution itself”.

Frederico Straube, presidente do CAM-CCBC, foi um dos 

palestrantes convidados do IV Encontro Nacional de Arbitragem 

e Mediação, realizado nos dias 24 e 25 de outubro, em 

Salvador (BA), pelo Conselho Nacional das Instituições de 

Mediação e Arbitragem (Conima), com patrocínio do CAM-

CCBC e de outras entidades. Straube participou do painel 

Os desafios da administração das instituições de arbitragem 

em relação aos árbitros, advogados e da própria instituição.

desafIos da arbItraGeM / ARBITRATION CHALLENGES

braghetta e Straube (abaixo, à esq.) em sessão de abertura do congresso  
braghetta and Straube (below, on left) in the opening session of the congress  
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Leandro rodriguez

Brasileiros que montaram uma empresa 
no Canadá contam como se adaptaram 
aos costumes do país, reconhecido 
pelas vantagens que oferece para os 
interessados em abrir um negócio

certo
oi por meio de alguns clientes que o ad-

vogado brasileiro Dan Kraft se interessou 

pelo Canadá. Os comentários que ouvia 

sobre os costumes, as belezas naturais, 

as atrações das cidades turísticas e o comporta-

mento ético de executivos nos negócios estimula-

vam a sua vontade de saber mais. À medida que 

colhia informações a respeito da cultura canaden-

se, Kraft aumentava sua identificação pessoal. 

Aos poucos, o que começou como uma curiosida-

de repentina por uma nação distante foi se trans-

formando em um projeto ambicioso de mudança 

de vida. A meta: mudar-se com a família para o 

país, sem interromper a carreira. Além da adapta-

ção cultural, a ideia envolvia um longo processo 

de validação de suas qualificações profissionais – 

um dos maiores obstáculos, no caso do Direito, 

para quem decide cruzar fronteiras. Apesar des-

ses obstáculos, prevaleceu o impulso empreende-

dor – fundamental para profissionais que tomam 

esse tipo de atitude.

“Fiz uma viagem de trabalho que também foi 

exploratória. De imediato, achei a organização e 

a qualidade de vida invejáveis. Nessa época, per-

cebia o interesse de meus clientes canadenses 

pelo Brasil, o que me pareceu uma oportunidade 

para expandir meu escritório”, lembra Kraft. O 

planejamento da mudança teve início em 2005, 

quando o advogado decidiu se dedicar efetiva-

mente à ida para o Canadá. Para evitar impre-

vistos, preparou cada detalhe da viagem, princi-

palmente em relação às exigências burocráticas. 

“Muitas pessoas não conseguem completar os 

trâmites das entidades de classe, como as da 

área de Direito. Por isso, alguns profissionais 

acabam se frustrando com o seu ‘sonho ca-

nadense’”, adverte. Superadas uma a uma as 

etapas, o desembarque em Montreal (Quebec) 

aconteceu apenas em 2009, quando o advoga-

do abriu uma empresa de consultoria e se asso-

ciou ao Barreau du Québec – entidade de fun-

ções similares à Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) –, que avalia a experiência de profissionais 

estrangeiros – todos precisam comprovar que 

têm conhecimento apropriado da língua france-

sa – por meio de seu Comitê de Equivalências.

Mesmo devidamente instalado com a família 

na cidade quebequense, Kraft não abriu mão 

de seu escritório e de sua residência em Belo 

Horizonte (MG). Para dar conta das duas fren-

tes, adaptou-se à rotina atual de viver cerca de 

11 meses no Canadá, período em que interca-

No caminho
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•  A taxa de abertura de novas empresas 
com funcionários em folha de pagamento 
é consistentemente mais elevada do que a 
taxa de mortalidade – o índice subiu de 9% 
para 12% entre 2001 em 2006;

•  Novos negócios no Canadá têm altos índices 
de sobrevivência tanto no primeiro ano 
quanto nos primeiros cinco anos de operação;

•  O país registra um elevado número de 
companhias que se destacam na comparação 
com concorrentes de outros países.

Ambiente propício
De acordo com o estudo The state of 
entrepreneurship in Canada (O estado do 
empreendedorismo no Canadá, em tradução 
livre), o mercado canadense se destaca pelo 
desenvolvimento “estável e relativamente 
forte” de iniciadas empreendedoras. Três 
principais fatores explicam esse quadro:
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la viagens ao Brasil para atender a compromis-

sos – durante o mês que lhe sobra, ele também 

aproveita férias em território brasileiro. “A previ-

sibilidade dos negócios e a legislação clara são 

dois dos principais diferenciais canadenses para 

quem quer empreender. Além disso, é evidente 

que os governos do Canadá trabalham a favor de 

empresários e de pessoas que queiram investir 

em seus projetos”, aponta. Somadas a essas 

vantagens, Kraft destaca a segurança, o custo 

de vida acessível e o ensino de qualidade. E para 

quem cogita seguir o mesmo caminho que ele, o 

advogado compartilha algumas dicas.

“Nas transações comerciais, os executivos são 

muito abertos, e não têm uma atitude desconfia-

da. Além disso, há muita procura por informa-

ções sobre oportunidades na economia brasileira, 

apesar da pouca presença de representantes de 

companhias nacionais em feiras e congressos. 

Quanto aos aspectos pessoais, uma das atitudes 

fundamentais é aliar-se ao inverno, e não brigar 

com ele”, sugere. Começar do zero – e abrir um 

próprio negócio – é uma trajetória comum a mui-

tos brasileiros que trocaram o Brasil pelo Cana-

dá. Após uma primeira experiência no exterior, 

quando viveu cinco anos morando no Havaí, nos 
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Nacif: adaptação inicial 
à cultura e estudos para 
trabalhar como guia 
turístico credenciado

Apoio aos pequenos 
empresários é apontado 
como diferencial de 
cidades canadenses, 
como Montreal (Quebec)
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Estados Undios, Rafael Nacif percebeu que não 

se adaptaria ao retorno. “Quando estamos longe 

sempre temos saudade da família e dos amigos, 

mas quando voltamos sempre pensamos nas 

coisas boas dos países desenvolvidos. Um dia, 

um amigo comentou que o governo canadense 

estava fazendo palestras no Brasil mostrando as 

vantagens de se viver lá. Na época, comentei 

com a minha esposa (então namorada), e deci-

dimos tentar”, conta.

suporte oficial – Sem planos em mente, o 

casal decidiu se “aventurar”, diz Nacif. Em 2007, 

ambos chegaram em Montreal, o que supôs al-

guns desafios iniciais, como dedicar os primeiros 

meses ao estudo do francês e a viagens para que 

pudessem conhecer a região. “Fomos a vários 

festivais, participamos de atividades culturais e 

de cursos oferecidos pelo governo quebequense 

aos imigrantes. Enfim, buscamos nos integrar da 

melhor maneira possível à sociedade que tínha-

mos escolhido para viver”, destaca. Depois des-

sa primeira fase de adaptação, o casal começou 

a traçar planos profissionais. A esposa de Nacif 

trilhou caminhos mais tortuosos, uma vez que, a 

exemplo do advogado Dan Kraft, precisou conva-

lidar seus diplomas para poder trabalhar. “Para 

dentistas e engenheiros, por exemplo, o proces-

so pode ser extremamente longo, caro e difícil, 

sem que se tenha garantias de sucesso, como 

é o caso dos médicos. Isso não é dito suficien-

temente em eventos de estímulo à imigração, o 

que faz com que muitas pessoas se decepcio-

nem”, lamenta Nacif.

Kraft: organização 
e qualidade de 
vida “invejáveis”
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Ao contrário de sua esposa, ele não precisou 

enfrentar o mesmo desafio. Decidido a mudar de 

área, voltou à universidade para estudar turismo. 

Após concluir o curso, fez especialização para 

exercer como guia oficial de Montreal – atual-

mente, é o único brasileiro com essa qualificação. 

“Ofereci então meus serviços para empresas que 

trazem grupos para o Canadá, além de ter criado 

um website para atender diretamente às pessoas 

que visitam o país. Foi assim que o meu negócio 

começou, e hoje, com apenas dois anos de em-

preendedorismo, minha agenda fica cheia entre 

maio e outubro. Tem algum tipo de programa ou 

de ajuda oficial para tudo o que você imaginar. 

Outro ponto positivo são as pessoas: diferente-

mente do que costumam dizer, a população aqui 

é bem aberta e muito disposta a ajudar”, afirma.

processos simplificados – Para Nacif, a 

vantagem canadense é perceber a importância 

das pequenas e médias empresas, assim como 

da iniciativa empreendedora, para a economia. 

Ele explica que abrir uma sociedade no Quebec 

é simples: pode ser feito on-line e com rapidez. 

Além disso, alguns projetos recebem ajuda finan-

ceira, até em forma de salários subsidiados do 

empreendedor. “O Brasil poderia assimilar algu-

mas características que noto aqui para estimular 

o empreendedorismo. O mais importante seria di-

minuir a burocracia, assim como a carga tributária 

para o pequeno empresário. Não se pode tratar 

todas a empresas da mesma maneira, e isso im-

pede o crescimento”, avalia.

Grandes grupos brasileiros reconhecidos pelo 

seu modelo empreendedor – refletido na expansão 

para outros países – veem no Canadá o atrativo 

de estar próximo da maior economia mundial, fator 

“o Brasil poderia assimilar costumes do 
Canadá, como reduzir a burocracia, 

para estimular o empreendedorismo”

preponderante para o ganho de projeção interna-

cional. “Nosso desembarque em território cana-

dense, há três anos, foi motivado pela proximidade 

com os Estados Unidos, mercado mais expressivo 

de tecnologias da informação (TIs)”, explica Marco 

Stefanini, fundador e presidente da Stefanini IT So-

lutions, que registra faturamento de R$ 1 bilhão, 

está presente em 28 países e foi apontada em 

recente ranking do jornal Valor Econômico como 

a companhia brasileira mais internacionalizada do 

setor. Formado em geologia, o empresário Stefani-

ni é reconhecido por sua trajetória de sucesso na 

transformação de ideias em negócios: com apenas 

26 anos de idade, ele fundou, no escritório de sua 

casa, a empresa que preside.

“A Stefanini sempre apostou na expansão ao 

exterior como um dos pilares para o seu cresci-

mento. Somos a primeira multinacional brasilei-

ra de TI e inauguramos nossa primeira filial fora 

do país em 1996, na Argentina. Hoje, nos con-

sideram a segunda empresa do Brasil com mais 

operações no estrangeiro, que correspondem 

a 40% de nossos negócios”, destaca. Em rela-

ção ao Canadá, a abertura de uma filial segue 

a estratégia de consolidação da marca na Amé-

rica do Norte, além de permitir o atendimento 

a clientes em inglês e francês. “Consideramos 

também outras vantagens, como a familiaridade 

com a cultura e o câmbio do dólar canadense 

favorável”, conclui Stefanini. 

Stefanini: abertura de filial no Canadá como 
estratégia de consolidação na América do Norte
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Jim Wygand*
Planejamento urbano

When I first came to Brazil in 1965 it was precisely to work 
with urban planning and development. Interestingly, I had read 
extensively on the urban planning model used by the City of 
Toronto as one that could prove interesting to Brazil. For an 
array of reasons, the project I worked on with the Companhia 
para o Progresso do Estado da Guanabara (COPEG) under the 
able leadership of Marcílio Marques Moreira – who later became 
Finance Minister in the Collor Administration – did not go forward. 
It did not enjoy the requisite political support and will (as well 
as the financial resources) to take on the challenge at the time. 

In the years following that initial effort Brazil’s cities have 
expanded tremendously and more often than not in haphazard 
fashion. São Paulo, which has a metropolitan area of over 20 
million inhabitants, is visited daily with enormous traffic jams 
that sometimes extend for up to 130 km. Rio is now dealing with 
the effects of organized criminal drug traffic ensconced in a 
plethora of  favelas (squatter settlements or shantytowns) that 
have mushroomed and consolidated across contiguous borders. 
Street crime in both cities is a very serious issue. And the eco-
nomic progress of recent years has led to increased urban chaos 
in other cities such as Belo Horizonte, Porto Alegre, and even 
smaller cities and municipalities in the hinterland.

It might now be time to revisit the issue of urban planning 
in Brazil.  Some years ago, the government created a federal 
cabinet post specifically to deal with cities and the challenges of 
creating order from the chaotic expansion that has characterized 
the past few decades.

The challenges are many and varied. Urban public transporta-
tion in many cities is not sufficient to meet demand, shantytown 
communities proliferate, public safety and law enforcement are 
overburdened, educational infrastructure is wanting, and air and 
noise pollution grow and burden precarious public health services 
while traffic jams are ubiquitous and offer opportunities for theft 
and robberies of motorists and passengers who are simply “sit-
ting ducks” in the gridlock. Access to sewage systems is lacking 
in an estimated 40% of residences in Brazil and the electricity 

uando cheguei ao Brasil pela primeira vez em 1965, foi 

justamente para trabalhar com planejamento e desen-

volvimento urbanos. Curiosamente, eu havia lido bas-

tante a respeito do modelo de planejamento urbano utilizado 

pela cidade de Toronto, como uma referência que poderia ser 

interessante para o Brasil. Por várias razões, o projeto em que 

trabalhei junto à Companhia para o Progresso do Estado da 

Guanabara (COPEG), dirigida habilmente por Marcílio Marques 

Moreira – que posteriormente se tornaria ministro da Fazenda 

do governo Collor – não avançou. O projeto não teve o neces-

sário apoio e vontade políticos (e tampouco os recursos finan-

ceiros) para enfrentar esse desafio à época. 

Nos anos subsequentes àquele esforço inicial, as cidades 

brasileiras expandiram significativamente, mais comumente de 

forma desorganizada. São Paulo, que tem área metropolitana 

com mais de 20 milhões de habitantes, diariamente se vê às 

voltas com enormes congestionamentos de trânsito, que às ve-

zes se estendem por até 130 km. O Rio agora lida com os efei-

tos da criminalidade organizada do tráfego de drogas, em uma 

profusão de favelas que se multiplicaram e se consolidaram em 

áreas contíguas que transcendem fronteiras. A criminalidade 

de rua nas duas cidades é um assunto muito sério. Em anos 

recentes, o progresso econômico trouxe o caos urbano a outras 

cidades como Belo Horizonte, Porto Alegre, e mesmo cidades 

menores e municípios do interior.

Talvez esteja na hora de reconsiderar o assunto de planeja-

mento urbano no Brasil. Alguns anos atrás, o governo criou um 

cargo de nível ministerial especificamente para lidar com cida-

des e os desafios de se ter ordem em uma caótica expansão 

que caracteriza as últimas décadas.

Os desafios são muitos e variados. O transporte público urba-

no em muitas cidades é insuficiente para atender à demanda, 

as comunidades de favelados proliferam, os serviços de segu-

rança pública e de justiça estão sobrecarregados, a infraestru-

tura educacional deixa a desejar, a poluição do ar e a sonora 

aumentam e criam demandas para os precários serviços de im
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distribution grid is in need of refurbishing and improvement. Zon-
ing regulations are often ignored or simply do not exist. Over the 
past 20 years Brazil has developed to the point that the financial 
resources that can be applied to urban development and planning 
are now much more abundant and the 1988 Constitution specifi-
cally earmarks revenue allocations to municipalities. Moreover, 
to allow the challenges to go unaddressed could seriously retard 
further economic progress as distribution becomes problematic. 

Canada’s experience with urban planning as far back as the 
renovation of Toronto and the ongoing and continuous improve-
ment of the urban infrastructure in Canada’s principal cities offer 
unique opportunities for cooperation, investment, and technical 
and managerial expertise exchange between Brazil and Canada. 
Now with a growing “middle class” with rising expectations, the 
challenge is even more urgent in Brazil’s cities. This might be a 
good time to initiate conversations between the two countries in 
this area, don’t you think? Everything from the management of 
law enforcement to physical infrastructure and urban planning 
expertise and institutions is needed. Carpe diem! 

saúde pública, enquanto os congestionamentos de trânsito se 

generalizam em toda parte, permitindo a ocorrência de furtos e 

assaltos aos motoristas e passageiros indefesos, aprisionados 

no trânsito. O acesso a sistemas de esgoto é inexistente para 

cerca de 40% das residências brasileiras, e a rede de distri-

buição elétrica está precisando de modernização e melhoria. 

Normas relativas ao zoneamento são muitas vezes ignoradas ou 

simplesmente não existem. Ao longo dos últimos anos o Brasil 

evoluiu a ponto de os recursos que podem ser aplicados ao de-

senvolvimento e planejamento urbanos hoje serem muito mais 

abundantes, e a Constituição de 1988 especificamente prevê 

alocações aos municípios. Além disso, ao se permitir que esses 

desafios não sejam sanados, coloca-se em risco o progresso 

econômico e a distribuição se torna problemática.  

A experiência do Canadá em planejamento urbano, desde 

os tempos da modernização de Toronto, e contínuas melhorias 

da infraestrutura das principais cidades canadenses oferecem 

oportunidades únicas de cooperação, investimento e de exper-

tise técnica e gerencial nas relações entre o Brasil e o Canadá.  

Atualmente, com uma classe média de expectativas crescentes, 

o desafio é ainda mais urgente nas cidades brasileiras. Poderá ser 

um bom momento para iniciar conversações entre os dois países 

nessa área, não é mesmo? Há falta de tudo, desde a gestão da 

Justiça até a infraestrutura física, a expertise em planejamento 

urbano e até de instituições. Aproveite-se a oportunidade! 

* Jim Wygand, has an MA in Economics from the University of 
Wisconsin and is a director of the CCBC

* Jim Wygand, mestre em Economia pela 
Universidade de Wisconsin e diretor da CCBC

Tradução para português: BeKom Comunicação Internacional

O transporte público em muitas 
cidades brasileiras é insuficiente

Urban public transportation in many 
Brazilian cities is not sufficient
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