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Cooperação: parceria une brasileiros e canadenses no combate à pornografia infantil
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Futuro promissor

A

s relações comerciais e diplomáticas existentes entre Brasil e Canadá foram
estimulantes em 2011. Os dois governos consolidaram e ampliaram as áreas
de cooperação e atividades conjuntas. Foi dada continuidade ao diálogo formal

entre os dois países no Conselho Econômico e Comercial Brasil-Canadá (JETC). Iniciouse a atividade do Comitê Conjunto Brasil-Canadá para Cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação. Houve várias visitas de Ministros e autoridades em ambas as direções.
O ponto alto foi a vinda do Primeiro-Ministro do Canadá, Stephen Harper, ao Brasil. Na
ocasião, foram assinados vários acordos entre os dois países. A participação da Câmara
de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) nas inúmeras atividades que envolveram a visita do
Primeiro-Ministro foi bastante intensa.
O fluxo de comércio bilateral entre o Brasil e o Canadá foi o maior da história, tendo
ultrapassado os US$ 6 bilhões. O melhor de tudo isso foi que a CCBC atuou em todas
essas atividades. Recebeu reconhecimento dos dois governos e dos principais envolvidos no relacionamento bilateral. A agenda de eventos foi bem diversificada, incluindo
uma homenagem de boas-vindas em almoço oferecido ao novo Embaixador do Canadá
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no Brasil, Jamal Khokhar. Estabeleceu-se uma aproximação com o novo Embaixador do
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Brasil no Canadá, Piragibe S. Tarragô, em evento privado, realizado internamente. Em resignificativa da CCBC, com a organização de eventos nas cidades de São Paulo e Rio de
Janeiro, em parceria com o Consulado Canadense.
A CCBC teve ainda a oportunidade de participar de um painel sobre negócios entre o
Mercosul e o Canadá no Encomex – 3º Encontro de Comércio Exterior do Mercosul, em
Curitiba (PR), no qual o Canadá foi país convidado em evento de comemoração dos 20
anos do Mercosul. A CCBC, por meio de várias das suas comissões, participou de diver-
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sos encontros empresariais, incluindo a Intermodal, do setor de logística; Hospitalar, im-
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portante evento do setor de saúde; e PDAC do setor de mineração, em Toronto (Ontário).
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Em 2011 foi aprovada uma atualização do Estatuto da CCBC e o novo Regulamen-
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de pioneirismo e liderança. Foram realizados expressivos investimentos na expansão de
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vos casos de arbitragem no CAM-CCBC foi recorde em 2011, confirmando sua posição
suas instalações e na sua estrutura administrativa. Terminamos 2011 fortalecidos e começamos 2012 revigorados para continuar ampliando nossas atividades, parcerias e serviços em prol do relacionamento bilateral entre
nossos países. Em meu nome, e no da CCBC, agradeço
aos associados e demais envolvidos em todas as atividades da Câmara pelo apoio e incentivo contínuo recebido.
Ely Couto, presidente da Câmara
de Comércio Brasil-Canadá (CCBC)

[ editorial ]

TRAJETÓRIA DE

CONQUISTAS
E

m seu site nacional, a CCFB é definida como uma associação que tem por função o
desenvolvimento das relações econômicas, financeiras, comerciais, industriais, técnicas,
culturais e sociais entre França e Brasil. Desde 2008 e durante dois mandatos, eu, como
presidente, e a equipe da Regional do Paraná, nos empenhamos em caminhar neste sentido.
Foi em 2008, aliás, que criamos o Dîner d’Affaires, apoiados na ideia de que a confraternização é
capaz de gerar negócios. No quadro dos debates Bordeaux-Bourgogne, da história da França no Brasil,
da comparação das regiões como Minas Gerais e Normandia, reunimos centenas de pessoas sob a
bandeira da CCFB e os contatos foram bem-sucedidos. Em relação às trocas culturais, o destaque,
sem dúvida, foi o ano de 2009 – mais conhecido como o Ano da França no Brasil. Somente em
Curitiba, a comunidade teve acesso a exposições memoráveis, como a de Robert Doisneau –
promovida pela Renault – e a dos Irmãos Lumière – organizada pela região de Rhône-Alpes.
A CCFB-PR se fez também presente nas ações da Échanges et Consultations Techniques
Internationales (ECTI), sob o cuidado incansável de Ivo Charvet, que resultou no sucesso do projeto
da Escola de Leites e Queijos de Ponta Grossa. Auxiliamos ainda diversos empresários franceses a
implantar suas unidades no Paraná. São excelentes notícias para nós. Isso sem deixar de ressaltar
o trabalho de Francisco Borghoff, em nome da CCFB no estado de Santa Catarina, onde realizamos
reuniões da diretoria da associação nas cidades de Joinville e Florianópolis.
Recentemente, nossas atividades foram voltadas para a transferência de conhecimento
com a promoção dos Mini-cours, realizados em nossa sede, e as conferências jurídicas
Parlons Droit. Estreitamos relações com as autoridades locais – tanto no âmbito político
quanto com representações de classe, como a Federação das Indústrias do Estado do Paraná
(Fiep), o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e o Enterprise Rhône-Alpes International,
que representa uma das regiões parceiras do Paraná, além do Conservatoire National des Arts
et Métiers (Cnam) e do Curitiba International School for Urban Sustainability (Cisus).
Todas essas iniciativas são, claramente, resultado do trabalho da equipe de direção,
que ofereceu total apoio durante o período de meus dois mandatos. Um time enxuto,
mas engajado com a CCFB e de notável criatividade por conta de seus recursos limitados.
Agradeço a todos e desejo, de coração, a chegada de outro associado institucional junto
à Renault. Isso resultará em excelentes perspectivas para a CCFB-PR. Como símbolo desses
quatro anos e do conceito de tamanha importância que é o trabalho da CCFB, da Aliança
Francesa e do Consulado da França, devo citar a Maison de France, lançada em 2011.
Para Curitiba, o espaço pode ser considerado uma referência da influência francesa sob
vários aspectos, como a clássica Rua da França, organizada pela Aliança Francesa com
o patrocínio da CCFB nacional. Sérgio Asinelli, meu predecessor, me desejou boa sorte em
2008. Eu faço o mesmo para o novo presidente e seu time, do qual certamente farei parte,
pois não se abandona uma equipe vencedora.
ALAIN TISSIER presidiu a CCFB-PR, no período de 2008 a 2012.
Atualmente é vice-presidente do Grupo Renault no Brasil
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Arte em transformação
Organizada pela National Gallery, em Ottawa (Ontário),
Van Gogh: up close será a mais completa exposição
sobre o pintor holandês dos últimos 20 anos no
Canadá. Com cerca de 45 obras de coleções privadas
e de outros museus de todo o mundo, a mostra,
realizada em parceria com o Philadelphia Museum of
Art, apresentará Van Gogh como um artista aplicado e
consciente de seus esforços para abrir novos caminhos
com o seu trabalho, ao contrário da suposição de
que era indisciplinado. Durante 25 de maio e 3 de

setembro, os visitantes poderão saber em detalhes,
por exemplo, como a mudança para Paris (França),
em 1886, onde ele teve o primeiro contato com
obras impressionistas e neoimpressionistas, afetou
o pintor. Foi essa experiência que o levou a repensar
seu estilo, com reflexos nas obras posteriores ao
chamado “período holandês”. Os tons sombrios das
primeiras obras foram substituídos, por exemplo, por
cores vibrantes e traços considerados mais modernos
para a época. Outras informações: www.gallery.ca

Apontado como principal causador da hipertensão, o excesso de sal é um hábito considerado prejudicial
pela maioria dos médicos. O que os profissionais da saúde não se arriscavam a dizer, no entanto, é que a
pouca ingestão de sódio também pode ser prejudicial para o bem-estar. Segundo especialistas da McMaster
University, em Hamilton (Ontário), pessoas que consomem quantidades moderadas do item estão menos
sujeitas a problemas no coração. As que fazem o contrário, por sua vez, se expõem a maiores riscos de
derrames e ataques cardíacos, entre outras adversidades. Já os voluntários do estudo que disseram usar
pouco sal em sua alimentação apresentaram maiores probabilidades de morte
por cardiopatia e insuficiência cardíaca. “Para aqueles com ingestão
moderada, ainda é uma pergunta sem resposta se uma maior redução
de sal na dieta seria benéfica”, destaca Salim Yusuf, um dos
pesquisadores que lideraram o estudo.

6 | Brasil-Canadá
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Riscos do sal

Sabor nacional
Com uma estratégia bem definida
de internacionalização, a brasileira
Forno de Minas deverá investir
cerca de R$ 40 milhões até 2012 na
expansão de sua capacidade produtiva e
no desembarque de seus produtos em outros países. O Canadá será
um deles: a companhia chegará em breve ao país por meio da BR4
Trade. Com vendas em Portugal, a marca tem o objetivo de exportar
também para os Estados Unidos. A previsão é de que o faturamento
aumente de R$ 60 milhões (2010) para R$ 250 milhões até 2014,
quando deve terminar a mudança para o exterior. A diversificação
também é uma aposta. Com um parceiro dos Estados Unidos, a
mineira lançou no mercado brasileiro o frozen yogurt Vivo & Ativo.
“Estamos ampliando nosso mix de produtos e optamos por um
alimento saboroso e nutritivo”, diz o presidente Hélder Mendonça.

Cidades de
oportunidades
Toronto, no Canadá, é a segunda cidade
que oferece melhores oportunidades
no mundo, segundo pesquisa da
PricewaterhouseCoopers. Atrás apenas
de Nova York (Estados Unidos),
a metrópole canadense superou
concorrentes de peso, como São
Francisco (Estados Unidos) e Estocolmo
(Suécia). A pesquisa analisou 66
variáveis reunidas em dez indicadores:
capital intelectual e inovação, prontidão
tecnológica, transporte e infraestrutura,
saúde e segurança, sustentabilidade,
influência econômica, facilidade em
fazer negócios, custo, demografia
e qualidade e estilo de vida. Única
representante brasileira entre as 26
urbanizações analisadas, São Paulo
ocupou o 24º lugar no ranking – à frente
de Johannesburgo (África do Sul)
e Mumbai (Índia).

Aposta em trens
A MVC, especializada no desenvolvimento de produtos e soluções
em plásticos de engenharia, e a BFG International, do segmento
de compósitos de alto desempenho para trens, criaram a joint
venture BFG Brasil, que fornecerá, a partir de março de 2012,
componentes de revestimentos internos e externos para vagões
da Bombardier Transportation no país. A estimativa das duas
companhias parceiras é de que o mercado brasileiro registre
um crescimento nos negócios ferroviários nos próximos anos
estimulado pelos projetos de infraestrutura para a Copa do Mundo
de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. O contrato inicial de
fornecimento à multinacional canadense é de US$ 16 milhões.
Brasil-Canadá | 7
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Cooperação acadêmica

Linha em testes
A Bombardier Transportation deverá
realizar em março de 2012 o primeiro
teste do monotrilho (sistema Innovia
Monorail 300) para o Expresso Tiradentes
(antigo Fura-Fila) de São Paulo, que
ligará a Vila Prudente, na região central,
ao bairro Cidade Tiradentes, na Zona
Leste, beneficiando 500 mil usuários
ao dia. “Quando estivermos operando
normalmente, teremos capacidade para
fabricar uma unidade por dia”, disse ao
jornal Brasil Econômico Eduardo Saccaro,
diretor-comercial da companhia.
A previsão é de que o primeiro protótipo
seja testado em Kingstom (Ontário),
no Canadá. A nova linha do monotrilho
Leste será uma extensão da Linha 2
do metrô paulistano. Além desse
projeto, a multinacional canadense
participa de consórcio que entregará
26 trens modernizados à Companhia
do Metropolitano de São Paulo (Metrô).
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Representantes de universidades brasileiras e autoridades de ensino
superior do Canadá se reuniram em Belém (PA) e em Brasília (DF),
entre 28 de novembro e 2 de dezembro, para trocar informações
e conhecer exemplos concretos de parcerias bilaterais durante
encontros promovidos pela Organização Universitária Interamericana
(OUI), fundada no Quebec, em 1979. “O networking interinstitucional
é uma valiosa ferramenta para identificar oportunidades de
cooperação internacional com parceiros de universidades de
prestígio, como as do Canadá”, destaca Luzia Jucá, assessora de
Relações Internacionais da Universidade do Estado do Pará (Uepa),
que participou da ação. A OUI, considerada a única organização
universitária que abrange todo o continente americano, promove
a cooperação acadêmica entre instituições.

Demanda atendida
Atenta às oportunidades existentes nos Estados Unidos e
no Canadá, a fundição Tupy, de Joinville (SC), anunciou em
novembro a compra das companhias mexicanas Cifunsa Diesel
e Technocast, controladas pelo Grupo Industrial Saltillo (GIS).
Com a aquisição, a empresa, que fabrica
blocos de motor e conexões, entre
outros produtos, pretende se organizar
para atender à demanda de
máquinas de mineração, agricultura
e construção civil. A capacidade
de processamento de ferro poderá
dobrar, favorecida pela produção conjunta
das duas novas unidades, de até 300 mil
toneladas. Com mais musculatura, a fundição
catarinense deverá buscar clientes
também na China e Índia.

Técnica inovadora
Reverter os efeitos do Mal de Alzheimer, doença neurodegenerativa progressiva.
Essa é a esperança de cientistas canadenses que testam uma nova técnica
que poderá revolucionar o tratamento da enfermidade. Atualmente, predomina
a hipótese de que a evolução do Alzheimer causa danos irreversíveis ao
cérebro, mas uma equipe da University of Toronto (Ontário) confronta essa
suposição. Por meio de técnica chamada de Estimulação Cerebral Profunda,
baseada na aplicação de eletricidade em certas regiões do cérebro,
pesquisadores da entidade conseguiram resultados inesperados em dois
pacientes com sintomas leves (no total de seis observados): a deterioração
da área do cérebro associada à memória não foi apenas interrompida, mas
revertida com a recuperação de partes afetadas. “Uma palavra de cautela é
apropriada. Isso é apenas o princípio, pois o número de pacientes envolvidos
é muito pequeno”, advertiu à BBC Andres Lozano, chefe da pesquisa.
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Mistério dos dinossauros
Considerada um dos principais eventos culturais do Canadá em 2012, a exposição Dinossauros: fósseis antigos,
novas descobertas, de 17 de maio a 16 de setembro, no Royal British Columbia Museum,
em Victoria (British Columbia), revelará como os paleontólogos e outros especialistas usam atualmente
tecnologias modernas – associadas a novas descobertas e
abordagens científicas – para investigar e reinterpretar
os mistérios da vida e dos hábitos dos dinossauros.
Na exposição, os visitantes poderão renovar seu
conhecimento de diversas formas. Os organizadores
colheram informações sobre como os animais se
moviam, a anatomia de diferentes espécies e as possíveis causas de
seu desaparecimento do planeta. A programação da mostra incluirá
eventos paralelos, apresentações e atividades práticas para pessoas de
todas as idades. Outras informações: www.royalbcmuseum.bc.ca

Em novembro, o Instituto Federal de Rondônia (Ifro) firmou
uma terceira parceria com colleges canadenses para ampliar
a cooperação técnica e o intercâmbio de ensino-aprendizagem.
Promovido pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif),
um encontro acadêmico, em Montreal (Quebec), aproximou
19 reitores de institutos federais de representantes de escolas
do Canadá. Além de trocar experiências sobre pesquisa
aplicada, organização e equiparação curricular e intercâmbio
de ensino-aprendizagem, os reitores brasileiros visitaram
instalações dos colleges. “Foi um êxito porque avançamos nas
negociações”, avalia Raimundo Vicente Jimenez, reitor do Ifro.
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REDES INTELIGENTES
Empresas e instituições brasileiras
conheceram tecnologias canadenses
de smart grid (redes inteligentes)
durante missão a Vancouver (British
Columbia) e Toronto (Ontário), realizada
em dezembro pelo Consulado Geral
do Canadá no Rio de Janeiro e o
Escritório Comercial do Governo do
Canadá em Porto Alegre, juntamente
com a Embaixada do Canadá em
Santiago do Chile, em parceria com
a International Science and Technology
Partnerships Canada (ISTP-Canada).
A programação da ação incluiu
reuniões bilaterais com potenciais
parceiros e pesquisadores e visitas a
companhias do setor e a centros de
pesquisa. Os participantes também
puderam assistir a apresentações
técnicas e trocar experiências
durante eventos.

IMAGENS: FOTOLIA / DIVULGAÇÃO

Intercâmbio educacional
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Degelo sem precedentes
nos últimos 1.450 anos”. A suspeita sobre o principal
motivo dessa mudança recai sobre os gases causadores
do efeito estufa. “É difícil não chegar à conclusão de que
eles têm algo a ver com esses resultados”, acrescenta
Zdanowicz. O degelo pode ser comprovado não apenas
por cientistas, mas também por companhias de transporte
marítimo: nos últimos anos, rotas antes impedidas pelo
gelo agora podem ser navegadas.

Estudo da personalidade
Especialistas canadenses concluíram que seres humanos são
capazes de perceber, em apenas 20 segundos, se uma pessoa
desconhecida tem genes associados à sociabilidade. Voluntários
escolhidos por uma equipe da University of Toronto (Ontário)
observaram a capacidade de desconhecidos de interagir com
terceiros e identificaram quais tinham as variantes G e A do
chamado receptor da ocitocina (OTR) associadas a traços de
sociabilidade em experimentos anteriores. Os pesquisadores
registraram em vídeo conversas de 23 casais – em que um dos
parceiros descrevia um momento ruim de sua vida enquanto
o outro apenas escutava – e pediram aos voluntários, que não
conheciam as pessoas das gravações, que
observassem trechos sem áudio de
apenas 20 segundos de duração.
Mesmo nessas condições, os
voluntários foram capazes de apontar
os indivíduos com as variantes.
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Imigração para
o Quebec
Em novembro, o governo do Quebec
anunciou uma reorganização de seus
escritórios de imigração no mundo. A
partir de abril de 2012, a análise e o
processamento dos dossiês de brasileiros
interessados em imigrar para cidades
quebequenses, que era feita pela
representação de São Paulo, passará a ser
realizada pelo escritório de imigração na
Cidade do México, na capital mexicana. A
mudança, no entanto, não afeta o conjunto
de atividades econômicas e institucionais
promovidas pelo Escritório do Governo do
Quebec na capital paulista. Ao todo, o
Quebec conta com 29 representações, em
17 países ao redor do mundo.
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Estudo recente revela uma descoberta preocupante: o
volume de gelo derretido no mar do Ártico nos últimos
50 anos é o maior registrado em 1.450 anos, de acordo
com projeções científicas. Um dos autores da pesquisa,
Christian Zdanowicz, do Geological Survey of Canada,
afirma que “quando olhamos para a nossa reconstrução,
podemos ver que o declínio que vem ocorrendo nos
últimos 50 anos, pelo que parece, não tem precedentes

CERTIFICAÇÃO CANADENSE
O Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães
(H.Olhos), em Belo Horizonte (MG), foi acreditado
em novembro pela Accreditation Canada.
Especializado em oftalmologia, com tratamentos
para diferentes doenças oculares, como catarata,
ceratocone, cirurgia refrativa (Lasic) e glaucoma,
o centro é reconhecido em Nível Pleno pela
Organização Nacional de Acreditação (ONA) e
adota conceitos de melhores práticas clínicas
(Best Clinical Practices). Além disso, implementa
certificação ISO 9001 (Sistema de Gestão da
Qualidade), 14001 (Sistema de Gestão Ambiental)
e SA8000 (Responsabilidade Social).

Ideia original
A proposta é simples e aparentemente pouco criativa:
tirar fotos de aparelhos eletrônicos desmontados. Sob
os cuidados do fotógrafo canadense Todd McLellan, no
entanto, essa ideia deu origem a fotos autênticas – e
de certo modo surpreendentes pelo resultado final. A
série Disassembly mostra perspectivas pouco vistas de
relógios, máquinas de escrever e câmeras fotográficas,
entre outros objetos. Além da delicada desmontagem
dos itens, o projeto exigiu uma paciente organização
das peças em estúdio, o que caracteriza o conjunto
das imagens. Nascido em Saskatchewan, McLellan
é especialista em diferentes técnicas fotográficas.

Mobilidade urbana
O seminário Mobilidade urbana: intercâmbio entre Brasil-Canadá, realizado em dezembro
pelo Consulado Geral do Canadá em São Paulo e pela Secretaria dos Transportes
Metropolitanos do Estado, reuniu autoridades canadenses do transporte público e
executivos de empresas dos dois lados. O evento revelou oportunidades de investimentos,
possibilidades de parcerias e apresentou projetos em mobilidade urbana. Até 2015, a
região metropolitana da capital paulista deverá receber R$ 45 bilhões em recursos para
trens, metrôs e ônibus. “É importante que o mercado venha com sua capacidade gerencial
e de inovação”, destacou Jurandir Fernandes, secretário estadual de Transportes
Metropolitanos. Além da apresentação de 12 companhias canadenses, Jöel
Gauthier, CEO da Agência Metropolitana de Transportes de Montreal,
e Michael Shiffer, vice-presidente de Planejamento, Estratégia e
Tecnologia da TransLink (autoridade de transporte de Vancouver),
detalharam experiências de seu país na área.
Brasil-Canadá | 13
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Notícias rápidas do Canadá

Ônibus verde
Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, British Columbia
se destacou por ter usado, em Whistler, a maior frota
de ônibus movidos a hidrogênio já registrada em uma
localidade. Os veículos, que não emitem gases poluentes,
representam hoje 87% da rede municipal. Ação semelhante é
testada em São Paulo. O projeto, pioneiro na América Latina,
é coordenado pela Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos (EMTU) e tem participação, entre outras empresas, da
canadense Ballard Power Systems, especializada na fabricação
de células a combustível hidrogênio. Em entrevista à revista
Brasil-Canadá, Luiz Roberto Imparato, representante da
companhia no Brasil, explica o potencial da tecnologia no país:
Brasil-Canadá – Qual é o potencial dos ônibus movidos

geram hidrogênio como subproduto, mas não o aproveitam.

a hidrogênio em terras brasileiras?

Poderíamos fazer uma purificação, revertida em economia de

Luiz Roberto Imparato – A cidade de São Paulo tem 15

custos com energia elétrica. A possibilidade de nacionalização

mil ônibus e 35 mil veículos são produzidos por ano no país,

da tecnologia, portanto, é grande.

que é o terceiro maior fabricante do mundo. Nós identificamos o mercado brasileiro, que conta hoje com 13 das 14

BC – Quais são as outras aplicações possíveis dessa

formas conhecidas de se produzir hidrogênio, como de gran-

tecnologia, além do uso em ônibus?

de potencial. Além disso, a cadeia produtiva desse segmento

LRI – Os trens, que receberão investimentos do governo de

é bastante avançada, pois tem empresas especializadas nas

São Paulo, também podem ter células de hidrogênio, em

diferentes partes de um ônibus, como chassis e carroceria. O

substituição aos motores a diesel. Trens eletrificados também

país não dispõe, no entanto, de células e tanques. Muitas in-

oferecem essa possibilidade. Na China, por exemplo, há mo-

dústrias químicas, como as de cloro e refinarias da Petrobras,

delos de alta velocidade circulando com células nossas. Do
mesmo modo, geradores de energia de emergência, em geral
movidos a diesel, podem receber células a combustível. Não
desperdiçamos toda a estrutura, mas substituímos uma alternativa pela outra.
BC – Com base nessas possibilidades, o que impede
uma maior evolução desse modelo no Brasil?
SA – Falta percepção em relação às oportunidades, além de
uma maior interação entre as empresas interessadas, como a
Ballard e a Bombardier. Precisamos, na verdade, rever conceitos e substituir a prática de queimar combustíveis, adotando
processos que nos permitam “reformá-los” por meio de processos químicos. Volto a dizer: o Brasil tem grande potencial
para o hidrogênio. Outro exemplo: no ano que vem, o projeto
de São Paulo deverá se desdobrar em três novos ônibus.
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ESPAÇO DO LEITOR
Necessidade de parcerias
“Experiências como as do Canadá em
serviços e modelos de transporte, tema
da reportagem de capa da edição anterior,
serão extremamente necessárias para
o Brasil, ou corremos o risco de que
os gargalos prejudiquem não apenas o
crescimento econômico, mas também a
imagem nacional caso a organização dos
eventos esportivos dos próximos anos não
seja bem-feita. Espero que parcerias com
canadenses e outros países realmente nos
ajudem a superar as dificuldades.”
Fabrício Alcântara, Rio de Janeiro (RJ)

Empreendedorismo de sucesso
“Parabéns aos brasileiros empreendedores mostrados na
matéria No caminho certo (ed. número 33). Com suas
iniciativas, eles comprovam que podemos, sim, nos adaptar a
outras culturas, apesar de condições às vezes não favoráveis,
como o frio e a necessidade de convalidação de diplomas e
certificados, duas questões destacadas no texto. Infelizmente,
a burocracia no Brasil pode ser um obstáculo. Por isso,
considero muito importante artigos que mostrem a realidade
de outros países quanto ao empreendedorismo.”
Gustavo Borges, São Paulo (SP)
Comentários, críticas, sugestões e releases podem ser enviados à revista
Brasil-Canadá via e-mail: leandro@conteudoeditora.com.br ou por
carta: R. Geraldo Flausino Gomes, 85 • cj. 31 Brooklin Novo
• São Paulo • SP • 04575-904.

N OT Í C I A S DA C C B C

Senadores canadenses
foram principais convidados
de almoço em São Paulo

IMAGENS: DIVULGAÇÃO / DREAMSTIME

Interesse mútuo
No dia 30 de novembro, os senadores canadenses David P.
Smith, Doug Finley, Frank W. Mahovlich, Janis G. Johnson, Pamela Wallin, Percy E. Downe, Pierre De Bané, Raynell Andreychuk
e Suzanne Fortin-Duplessis visitaram o Brasil para uma série
de encontros com autoridades, parlamentares, empresários e
representantes do governo federal, entre outros. O objetivo da
ação, que incluiu Brasília (DF), o Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo
(SP), foi colher informações que serão reunidas em um relatório
com recomendações ao governo canadense de iniciativas que
estimulem o fortalecimento das relações bilaterais. Integrantes
do Comitê Senatorial Permanente dos Assuntos Exteriores e do
Comércio Internacional, os senadores acompanham há dois
anos a política e a economia brasileira, e como fatos recentes repercutem nos interesses canadenses pelo Brasil. Durante
esse período, os dois países trocaram informações, colhidas de
diversas fontes, inclusive a Câmara de Comércio Brasil-Canadá
(CCBC). Na capital paulista, o Consulado Geral do Canadá em
São Paulo ofereceu um almoço ao grupo de representantes canadenses no Club Transatlântico, em que participaram a vicepresidente da CCBC, Esther Donio B. Nunes, o também vicepresidente da entidade, Antônio Conde, e o diretor-executivo,
James Mohr-Bell, que participaram da organização do encontro.
Outros detalhes e informações sobre os eventos e os serviços
prestados pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC)
podem ser obtidos no site da entidade: www.ccbc.org.br
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PERSPECTIVA ECONÔMICA
Patrocinada pela Vale, e promovida pela Comissão de Assuntos Econômicos da CCBC, a
palestra Perspectivas para a economia brasileira, de Márcio G. P. Garcia, professor do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e
pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), reuniu 30 pessoas no último dia 30 de novembro.
Em sua apresentação, realizada no Centro de
Convenções Bolsa do Rio, no Rio
de Janeiro (RJ), o especialista
destacou a necessidade de
um aumento da capacidade de
poupança do setor público por
meio de um ajuste fiscal. Essa
medida, observou Garcia,
será necessária para que
o país consiga atingir as
metas de crescimento.
Márcio Garcia, da PUC-Rio:
necessidade de ajuste fiscal
para o aumento da poupança
pelo setor público

Rodadas de negócios
Com o objetivo de aproximar executivos brasileiros de oportunidades
de comércio exterior, o 3º Encontro de Comércio Exterior do Mercosul, realizado nos dias 1º e 2 de dezembro, em Curitiba (Paraná),
dedicou um painel exclusivo para o Canadá, do qual participaram o
diretor-executivo da CCBC, James Mohr-Bell; o chefe da Divisão
de Informação Comercial do Ministério das Relações Exteriores
(MRE), João Tabajara de Oliveira Junior; a cônsul-geral do Canadá
em São Paulo, Abina Dann; e o diretor-financeiro da Brookfield,
Joe Cornacchia. Durante o evento, promovido pela Secretaria de
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (Secex-MDIC) e pelo Itamaraty, a CCBC, representada pelo seu diretor-executivo, expôs produtos e serviços de empresas canadenses e participou de almoço oferecido pela Agência de Fomento do Paraná
(AFPR) e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Paraná. Mais de 160 rodadas
de negócios foram realizadas ao longo dos dois dias da programação de atividades.
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ICCA 2010,
realizado no Rio
de Janeiro
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Congresso de arbitragem ICCA 2012

Estímulo à inovação
A CCBC e o Consulado Geral do Canadá
em São Paulo convidaram participantes e
empresas interessadas em formar parte
do Information, Communication and Technology Working Group (ICT-WG), composto
por representantes de companhias canadenses de tecnologias e outros envolvidos
com o setor, para que colaborem no debate de temas que serão abordados nas
próximas reuniões do grupo. Foram marcados quatro grandes encontros anuais, com
a organização de reuniões de subgrupos
na CCBC. A iniciativa tem o objetivo de
estimular a troca de experiências e o debate sobre as oportunidades de negócios
no Brasil. Nos últimos anos, o mercado
brasileiro tem assimilado diversas tecnologias do Canadá, país que investe US$ 7
bilhões anuais no estímulo à pesquisa e
desenvolvimento (P&D).

Indicada por meio do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) como agente de suporte organizacional no
Brasil e em toda América Latina do Congresso ICCA 2012, que será realizado
de 10 a 13 de junho em Cingapura, a CCBC fornecerá informações sobre
o evento e os pacotes de viagem disponíveis (que preveem voo em classe
executiva, com opções de retorno com paradas na Europa) e fará as inscrições para o encontro. “O ICCA é o congresso mais importante dedicado à
arbitragem no mundo. A última edição, realizada no Rio de Janeiro em 2010,
contou com 800 inscritos. Em Cingapura, a expectativa é de que estejam
presentes cerca de mil especialistas”, destaca Frederico Straube, presidente
do CAM-CCBC. Além de ser nomeada como agente de suporte, a CCBC formará uma comitiva de especialistas que representará o Brasil no congresso.
Outras informações: (11) 3045-4535 ou events@ccbc.org.br

CONHECIMENTO DE MERCADO
A CCBC apoiou a visita a São Paulo e ao Rio de Janeiro, em dezembro
passado, de 24 estudantes do MBA da Richard Ivey School of Business,
da University of Western Ontario, em London (Ontário). A viagem, que
se estendeu ao Chile, foi organizada pela escola canadense para que
os participantes pudessem colher informações de primeira mão sobre o
mercado brasileiro e chileno. Em sua passagem pela capital paulista, os
estudantes participaram de uma apresentação na CCBC sobre a história
das relações entre os países e as perspectivas do intercâmbio bilateral
(iniciativa realizada com outros grupos de alunos de distintas universidades), encontraram-se com ex-alunos do MBA e visitaram o Consulado Geral do Canadá em São Paulo e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

Cidade criativa
A CCBC apoiou o II Fórum Internacional Rio Cidade Criativa, realizado em novembro no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Criado para estimular o debate
sobre condições para que a capital fluminense se transforme e se reconheça como
cidade criativa, o evento contou com a participação de France Dionne, vice-ministra adjunta do Ministério da Cultura do Quebec, que apresentou a experiência quebequense no âmbito da Agenda 21 da
Cultura – primeiro compromisso mundial de cidades e governos com o desenvolvimento cultural. A vice-ministra adjunta
participou da mesa-redonda Arte, Cultura e Desenvolvimento – experiências internacionais. Também esteve no fórum
Anne-Marie Jean, diretora da Culture Montréal, organização dedicada à promoção cultural.
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Perspectiva
de crescimento

Outlook for growth

Menor exposição às crises econômicas nos Estados Unidos e
na Europa, mercados internos em expansão e fortalecimento do
intercâmbio comercial bilateral aumentam as possibilidades de
investimentos de empresas do Brasil e do Canadá em 2012
Less exposure to the economic crises in the United States and Europe, expanding
domestic markets and the strengthening of bilateral trade exchanges increase
investment possibilities of Brazilian and Canadian companies in 2012

N
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o ano de 2012, o Brasil deverá crescer

In 2012, Brazil is expected to grow 3.6%, accord-

3,6%, segundo estimativa do Fundo Mo-

ing to projections by the International Monetary

netário Internacional (FMI). No mesmo

Fund (IMF). In the same period, the outlook for

período, a previsão é de que o Canadá registre

Canada is an expansion of 1.9%. Contrary to what

uma expansão de 1,9%. Ao contrário do que é

is expected for other countries, the Brazilian and

esperado para outros países, a economia bra-

Canadian economies will probably fare better with

sileira e a canadense deverão lidar com mais

the crises in the United States and Europe, which

desenvoltura com as crises nos Estados Unidos

might benefit bilateral trade exchange. In 2011,

e na Europa, o que poderá favorecer o inter-

the two countries tightened economic relations:

câmbio comercial bilateral. Em 2011, os dois

the trade flow in the first ten months of the year, in

países estreitaram relações econômicas: o fluxo

the amount of US$ 212.1 billion, was higher than

comercial nos dez primeiros meses do ano, de

in 2010, when it reached US$ 201.9 billion accord-

US$ 212,1 bilhões, foi maior do que o de 2010,

ing to Brazil’s Ministry of Development, Industry

com US$ 201,9 bilhões, segundo o Ministério do

and Foreign Trade (“MDIC”). In addition, the two

IMAGEM: CORBIS
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countries clearly showed they were in synchronization, with the visit of prime-minister Stephen
Harper to Brasilia – where he met with president
Dilma Rousseff to sign bilateral agreements and
stated that “Brazil is an important global player
and a priority market for us” – and to São Paulo,
on which occasion he met with business leaders
and attended events with authorities.
As observed by Carlos Thadeu de Freitas Gomes,
chief economist of the National Confederation of
Trade of Goods, Services and Tourism (“CNC”) and
a former director of the Brazilian Central Bank, the
Pré-sal, megaeventos
esportivos e aumento
de projetos de shoppings
devem favorecer o
intercâmbio comercial
bilateral em 2012

“Pre-salt” projects,
mega sports events
and the increase in the
number of shopping
center projects are
expected to benefit
bilateral trade in 2012

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

two countries are less exposed to crises because

(MDIC). Além disso, deram uma importante de-

“they are major producers of essential commodities

monstração de sintonia com a visita do primeiro-

for the world, such as ore and its derivatives, food,

ministro Stephen Harper a Brasília (DF) – onde

paper and pulp”. Gomes notes that notwithstanding

se encontrou com a presidente Dilma Rousseff

the proximity to the United States, Canada has in

para selar acordos bilaterais e disse que “o Bra-

its favor the fact that it is a major exporter to China.

sil é um player global importante e um mercado

“Furthermore, the Canadian population is relatively

prioritário para nós” – e a São Paulo, ocasião em

small in relation to the strength of its economy and

que se reuniu com empresários, além de ter par-

the federal government has been making adjust-

ticipado de encontros com autoridades.

ments to, over the years, avoid fiscal and budgetary

Os dois países, como observa Carlos Thadeu de
Freitas Gomes, economista-chefe da Confede-

deficits, thereby eliminating the wearisome budget
review processes”, adds Gomes.

ração Nacional do Comércio de Bens, Serviços
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e Turismo (CNC) e ex-diretor do Banco Central

STRENGTHENED BUSINESS – Favorable domestic

(BC), estão menos expostos às crises porque

conditions reflect in the disposition of Canadian

“são grandes produtores de commodities essen-

groups to bet on their subsidiaries. For 60% of the

ciais ao mundo, como minério e seus derivados,

country’s companies with investments abroad, ac-

alimentos e papel e celulose”. Gomes observa

cording to a survey by Export Development Canada

que, apesar da proximidade com os Estados Uni-

(EDC), sales of the companies’ representations are

dos, o Canadá tem a seu favor o fato de ser um

expected to grow in the first semester of 2012.

grande exportador para a China. “Além disso, a

Among them, more than 30% plan on strengthen-

população canadense é relativamente pequena
em relação à força de sua economia, e o governo federal vem conduzindo ajustes para evitar déficits fiscais e orçamentários ao longo dos
anos, minimizando o desgastante processo de
revisões de orçamento”, acrescenta.
NEGÓCIOS FORTALECIDOS – As condições internas favoráveis se refletem na disposição de
grupos canadenses de apostar em suas filiais.
Para 60% das companhias do país com investimentos no exterior, segundo pesquisa da Export
Development Canada (EDC), as vendas de suas
representações deverão aumentar no primeiro
semestre de 2012. Entre elas, mais de 30% pre-

ing international operations. Brookfield Shopping

tendem fortalecer as operações internacionais.

Centers, for example, according to Bayard Lima,

A Brookfield Shopping Centers, por exemplo, fi-

Chairman of the Board of Directors, will end

naliza este ano, segundo Bayard Lima, presidente

the year with investments of R$ 240 million,

do Conselho de Administração, com investimen-

concentrated on expanding and revitalizing six

tos de R$ 240 milhões, concentrados na am-

projects in São Paulo and two in Rio de Janeiro.
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pliação e revitalização de seis empreendimentos
em São Paulo e dois no Rio de Janeiro.
Em 2012, novos recursos serão aplicados em

In 2012, new funds will be invested in different
projects, such as the multi-use initiative called
the Green Valley project in Barueri (State of

diferentes empreendimentos, a exemplo do mul-

São Paulo - SP), which will concen-

tiuse project Green Valley, em Barueri (SP), que

trate consumption, leisure, business

concentra consumo, lazer, negócios e hospeda-

and the hospitality industry in a sin-

gem em um mesmo local, e de um shopping na

gle location, as well as a shopping

região de Mogi Mirim (SP), que deverá ocupar

center in the region around Mogi

área de 84.700 metros quadrados. No planeja-

Mirim (SP), planned to occupy an

mento estratégico, dois fatores se destacam: a
ascensão das classes C, D e E nos últimos dez
anos, o que estimulou mais movimento nos centros comerciais, e os projetos de construção civil

Lima, da Brookfield Shopping
Centers: lançamentos no país

Lima, of Brookfield Shopping
Centers: launches in the country
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Para empresas brasileiras, o Canadá
também é um mercado promissor
For Brazilian companies too Canada
is a promising market

area of 84,700 square meters. In terms of strategic
planning, two factors stand out: growth in social
mobility of classes C, D and E in the last ten years,
which brought about increased movement in trade
centers, and civil construction projects related to
the 2014 World Soccer Cup and the 2016 Olympics.
The group manages some R$ 23 billion in assets

relacionados à Copa do Mundo de 2014 e às

– including own and client funds – and is also in

Olimpíadas de 2016. O grupo tem cerca de R$

the process of developing activities in renewable

23 bilhões de ativos sob gestão – incluindo recur-

energy, agribusiness, the financial market and

sos próprios e de clientes – e diversifica, atuan-

insurance brokerage.

do também em energia renovável, agropecuária,

In telecommunications, Research In Motion

mercado financeiro e de corretagem de seguros.

(RIM), the manufacturer of BlackBerry smart

Nas telecomunicações, a Research In Motion

phones, considers the Brazilian market a strate-

(RIM), fabricante dos smartphones BlackBerry,

gic spot on the map of world opportunities. Pe-

considera o mercado brasileiro como um pon-

ter Gould, the brand’s director-general in Brazil,

to estratégico no mapa de oportunidades mun-

points to the domestic market’s potential as the

diais. Peter Gould, diretor-geral da marca no

main reason for this assessment. With the in-

Waugh, do Scotiabank:
aproximação de
empresas por meio
do Fórum de CEOs

Brasil, aponta o potencial do mercado interno

crease in the population’s purchasing power and

como principal motivo dessa avaliação. Com o

increased consumption of devices, the projections

aumento do poder de compra da população e

are of growth in this segment. “We have very high

Waugh, of Scotiabank:
approximation of
companies through the
CEO Forum

o consumo mais elevado de aparelhos, as pro-

expectations. Brazilians want access to informa-

jeções são de expansão do segmento. “Nossas

tion. In addition to the increase in sales of devices,

expectativas são bastante elevadas. Os brasilei-

the country will have considerable investments in

ros querem ter acesso à informa-

telecommunications. In fact, the entire Brazilian

ção. Além da alta nas vendas de

market, whether of private or corporate consumers,

dispositivos, o país terá muitos in-

is a huge opportunity”, observes Gould. In its most

vestimentos nas telecomunicações.

recent commercial initiative, RIM included Brazil –

De fato, todo o mercado brasileiro,

a demonstration of its growing importance in the

seja o de usuários particulares ou

multinational company’s plans – in the simultane-

corporativos, é uma grande opor-

ous worldwide launch of five models with the new

tunidade”, observa Gould. Em sua

operative system BlackBerry OS 7.
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mais recente ação comercial, a RIM

In turn, the Canadian bank Forbes & Manhattan

inclui o Brasil – uma demonstração

is entering the country with an ambitious invest-

de sua importância crescente nos

ment plan that includes the management of six

planos da multinacional – no lança-

companies and the investment of funds amounting

mento mundial simultâneo de cinco

to US$ 6.5 billion by 2016. The institution plans on

modelos com o novo sistema opera-

developing activities in the oil, fertilizer and gold

tivo BlackBerry OS 7.

industries, which are three highly competitive fields.

Por sua vez, o banco canadense

In each one of them, the bank will face major adver-

Forbes & Manhattan desembarca no

saries, such as Petrobras, Vale and entrepreneur

país com um plano ambicioso de in-

Eike Batista, respectively, which shows the insti-

vestimentos, que inclui a gestão de

tution’s interest in exploring the possibilities the

seis empresas e a aplicação de US$ 6,5 bilhões
em recursos até 2016. A instituição pretende
atuar nos setores de petróleo, fertilizantes e ouro, três áreas de forte competitividade. Em cada um deles, enfrentará adversários de grande
porte, como a Petrobras, a Vale e o empresário
Eike Batista, respectivamente, o que denota o

PREPARADOS PARA A CRISE /

interesse da instituição em explorar as possibi-

READY FOR THE CRISIS

lidades que o país oferece. “A oportunidade em
petróleo no Brasil é muito grande. A OGX e a
HRT não terão condições de explorar tudo. Existe espaço e, por isso, vamos participar do 11º
leilão da Agência Nacional de Petróleo (ANP)”,
disse à imprensa Hélio Diniz, vice-presidente do
grupo no Brasil.
Entre as companhias brasileiras, o Canadá
também é considerado um mercado promissor.

Vancouver: um dos
principais destinos das
exportações brasileiras
ao mercado canadense

Vancouver: one of the
main destinations of
Brazilian exports to the
Canadian market

Murilo Ferreira, presidente da Vale, anunciou recentemente investimentos de US$ 21,4 bilhões
em 2012, valor 11% inferior ao previsto inicialmente para 2011, mas ainda elevado tendo-se
em conta a dependência, em muitos casos, de
licenciamentos ambientais, que contribuem para o atraso em cronogramas. Do total a ser investido em 2012, 11,7% seguirão diretamente
para o Canadá. A operação hidrometalúrgica lo-
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calizada em Long Harbour (Newfoundland e La-

Rio de Janeiro: apostas
concentradas no pré-sal
e na infraestrutura para
megaeventos esportivos

Rio de Janeiro: bets
concentrated on
“pre-salt” projects and
infrastructure for mega
sports events

René Garcia, da Fundação Getulio Vargas (FGV)
e ex-superintendente da Superintendência
de Seguros Privados (Susep), reforça a tese
de que o Brasil e o Canadá estão preparados
para a retração da economia mundial. “O
Produto Interno Bruto (PIB) dos dois países
não apresentará grandes variações em função
das crises nos Estados Unidos e na Europa. Há
ainda uma expectativa tênue de recuperação
da economia americana, especialmente a
construção civil, o que sinaliza otimismo para
os dois países, fornecedores de commodities”,
aponta. Ele considera que os megaeventos
esportivos de 2014 e 2016 criam oportunidades
para o Canadá, assim como o petróleo e o gás.
“O pré-sal deve se tornar a mais importante
bacia petrolífera do mundo, e o Brasil está
aberto a investidores”, lembra Garcia.

René Garcia, of the Getulio Vargas
Foundation (“FGV”) and the former
superintendent of the Private Insurance
Superintendence (“SUSEP”), stresses the
thesis whereby Brazil and Canada are
prepared for the recession of the world
economy. “The Gross Domestic Product
(GDP) of both countries will not vary greatly
due to the crises in the United States and
Europe. There is also a tenuous expectation
concerning the U.S. economy, especially
civil construction, signaling optimism for
both countries, suppliers of commodities”,
stresses Garcia. He further considers that
the mega sports events of 2014 and 2016
will create opportunities for Canada, as will
oil and gas. “The “pre-salt” oil reserves
will probably become the most important
oil basin in the world, with Brazil open to
investors”, recalls Garcia.
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FLUXO INTENSO / INTENSIVE FLOW
O intercâmbio comercial entre o Brasil e o Canadá se intensificou
nos dez primeiros meses de 2011, como mostram resultados
recentes da balança comercial brasileira, segundo dados do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
No período, o total de importações e exportações superou o total
de todo o ano de 2010: /

The trade exchange between Brazil and Canada increased in the first
ten months of 2011, as evidenced by recent results of Brazil’s trade
balance published by the Brazilian Ministry of Development, Industry
and Foreign Trade (“MDIC”). During the period, total imports and
exports exceeded the total for the entire year of 2010:
Em bilhões de reais / In billions of reais

total/total
212,1
212.1
201,9
201.9
total/total

2011
2010

country offers. “The opportunity in oil in Brazil is
very big. OGX and HRT will not be able to explore
everything. There is room, so therefore we will take
part in the 11th auction of the National Oil Agency
(“ANP”)”, Hélio Diniz, vice-president of the group
in Brazil, told reporters.
Among the Brazilian companies, Canada too is
viewed as a promising market. Murilo Ferreira,
president of Vale, recently announced investments
of US$ 21.4 billion in 2012, 11% less than initially
foreseen for 2011, however still a high volume in
light of the dependence, in many cases, on environmental licenses that contribute to delays in

Out/Oct

Dez/Dec

FONTE: MDIC / SOURCE: MDIC

investment in 2012, 11.7% will immediately flow to
Canada. The hydrometallurgical operation at Long

brador) ficará com a maior fatia do investimento,

Harbour, Newfoundland and Labrador, will absorb

com a ampliação da capacidade de refino de

the largest investment chunk, with the expansion

níquel e cobre e cobalto associados – 54% do

of the nickel refining and the associated copper

aumento de produção física realizado com in-

and cobalt capacities – along with the in prog-

vestimento de US$ 1,3 bilhão e uma planta em

ress construction of a mill and a 54% increase in

construção. O outro projeto que se destaca no

physical production, which have already consumed

país é o da mina de níquel de Sudbury (Ontário),

an investment of US$ 1.3 billion. Another project

onde se investirá na expansão da capacidade.

that stands out in the country is the nickel mine

A Vale destinará ainda US$ 2,4 bilhões em
pesquisa e desenvolvimento entre janeiro e de-
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investment schedules. Of the total earmarked for

in Sudbury (Ontario), in which one shall invest in
growing the capacity.

zembro. “O investimento privilegia e traz retor-

Vale will also earmark US$ 2.4 billion for re-

no para todas as unidades, tanto as situadas

search and development between January and

no Brasil como as do exterior”, diz o presiden-

December. “The investment benefits and provides

te da companhia. Ele ocupa o mesmo cargo no

returns to all units, both those located in Brazil

recém-criado Fórum de Altos Executivos Brasil-

and abroad”, says the company’s president. He

Canadá (ou Fórum de CEOs), ao lado de Rick

also holds the same position in the recently cre-

Waugh, presidente do Scotiabank, que lidera a

ated Brazil-Canada Senior Executive Forum (also
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Jan/Jan

Brasil e Canadá deverão crescer 3,6% e 1,9%
em 2012, respectivamente, segundo o FMI
Brazil and Canada are expected to grow 3.6%
and 1.9% in 2012, according to the IMF
called the CEO Forum), next to Rick Waugh, the
president of Scotiabank, which is at the forefront of
participação canadense. A iniciativa deverá refor-

enhance bilateral relations in 2012: together, the

çar ainda mais as relações bilaterais em 2012:

executives will have the mission of approximating

juntos, os executivos têm a missão de aproximar

companies on both sides, in order to exchange

empresas dos dois lados para que troquem expe-

experience, prospect for business and help the

riências, prospectem negócios e ajudem os go-

national governments formulate policies to foster

vernos nacionais na formulação de políticas de

trade exchange.

estímulo ao intercâmbio comercial.

Translation to English: BeKom Comunicação Internacional

Paulo ClimaChauska

Canadian participation. This initiative will further

TURISMO
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Gigantes
de gelo
A cada ano, icebergs de todos os tamanhos e
formas surgem na costa de Newfoundland e
Labrador depois de atravessarem o Iceberg
Alley, conhecido ponto turístico canadense
que atrai turistas de todo o mundo

N

o mundo, poucas trilhas em floresta de vegetação
fechada terminam com a inesperada e impressionante presença de monumentos de gelo. Na costa

de Newfoundland e Labrador, onde águas frias se encontram
com as rochas de encostas cobertas de verde, essa e outras
surpresas encantam milhares de pessoas que visitam a região a cada ano. No começo da primavera, os icebergs surgem no horizonte, aproximam-se lentamente e encerram sua
longa viagem pela Baffin Bay nas águas tranquilas do litoral,
onde se transformam em atração turística. Solitários ou em
grupos, eles encantam tanto moradores locais acostumados
à sua presença quanto quem vem de longe e não espera vêlos tão junto à terra.
O deslocamento acontece em uma região chamada de Iceberg Alley (alley, em inglês, significa beco), que se estende da
costa de Labrador até o litoral nordeste da ilha de Newfoundland. Os icebergs repetem suas aparições sempre na mesma
época – durante a estação das flores e o início do verão –, o
que facilita o planejamento de uma viagem dedicada à sua observação. No entanto, essa não é a única possibilidade que a
aventura oferece. Além de caminhadas com vistas para esse espetáculo de gigantes de mais de 10 mil anos de idade, o viajan-
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Muitos turistas têm a sorte de, durante o
mesmo dia, ver baleias e aves marinhas
características da região além de icebergs
te pode incluir inúmeras outras opções de diversão
e atividades ao ar livre, uma vez que não faltarão
motivos para aproveitar todas as horas do dia.
Em maio passado, duas enormes partes descoladas da geleira de Petermann flutuaram pelo mar:
uma de 12 quilômetros quadrados se aproximou
de Nain, em Labrador, e outra de 64 quilômetros
quadrados foi avistada a 40 milhas náuticas de Saglek. Dos cerca de 40 mil icebergs contabilizados
anualmente na Groenlândia, até 2% tendem a se

especial como essa – e ele é também fonte de

mover em direção ao sul pelo Iceberg Alley. Apesar

inúmeras atrações complementares.

de a quantidade parecer pequena para uma costa

Na região, muitos dirão que, para admirar os

tão ampla quanto a da região – de cerca de 29 mil

icebergs, nada se compara aos caiaques, que

quilômetros de extensão –, ela é suficiente para

têm maior mobilidade, proporcionam passeios

garantir experiências inesquecíveis. Muitas em-

mais tranquilos e estimulam o exercício físico. Di-

presas realizam passeios em que embarcações se

versas companhias oferecem saídas guiadas, as-

aproximam ao máximo das esculturas naturais de

sim como dão todas as dicas necessárias – mais

gelo – uma distância de segurança é sempre man-

do que no caso dos barcos e navios, é imprescin-

tida devido ao risco de descolamento de pedaços.

dível manter uma distância de precaução. Para
os mais aventureiros, um mergulho com equipa-

MERGULHO E CAIAQUES – Segundo o serviço de

mento profissional pode ser uma escolha indis-

turismo de Newfoundland e Labrador, os lugares

pensável: cerca de 90% do corpo de um iceberg

mais indicados para a observação (começando

permanece submergido, e muitos mergulhadores

pelo norte, em direção ao sul) são St. Lewis, Bat-

de todo o mundo desembarcam na província ca-

tle Harbour, Red Bay, Point Amour, St. Anthony,

nadense apenas com esse objetivo em mente.

La Scie, Twillingate, Bonavista, St. John’s e Cape

Em alguns casos, o que parece uma pequena pon-

Spear, Bay Bulls e Witless Bay, Cape St. Mary’s e

ta de cor branca se movendo na superfície pode

St. Vincent’s. Todas essas localidades estão liga-

ser, em realidade, uma grande estrutura gelada

das a estradas locais e provinciais, o que facilita o

de formas impressionantes.

acesso. Além disso, é possível chegar a St. John’s

Dependendo de seu tamanho, os pedaços de

e Cape Spear, Bay Bulls e Witless Bay, Cape St.

gelo recebem nomes diferentes: os “bergy bits”

Mary’s e St. Vincent’s, situadas na costa do sul de

são pequenas partes flutuantes, aparentemente

Labrador, por meio de um ferry boat que parte da

menos arriscadas para quem tiver a curiosidade

ilha de Newfoundland durante todo o ano. O mar,

de tocá-las, e os “growlers” têm dimensões de

como se vê, é o grande anfitrião de uma viagem

pianos, por exemplo. Em grandes quantidades,
eles formam “manchas” no mar que só podem
ser vistas em poucas áreas do mundo. Muitos
turistas têm a sorte de, durante o mesmo dia,

Faróis de navegação e a cidade de St. John’s são
atrativos de viagem, que oferece ainda a possibilidade
de passeios em barco ou bote até os icebergs

MARAVILHAS NATURAIS
Os icebergs são formações delicadas, apesar
de sua aparência imponente. Além disso,
são imprevisíveis: sem avisar, eles podem
perder partes e causar acidentes. Algumas
informações básicas são imprescindíveis:
• Ponta do iceberg
Essa expressão não é por acaso: cerca
de 90% de um iceberg está debaixo de
água. Por sua vez, a largura máxima
submersa pode ser até 30% maior do
que o que se vê na superfície.
• Pequenos e grandes
Os tamanhos variam. Os chamados
“growlers”, de dimensões semelhantes
a um piano, podem parecer inofensivos
em comparação aos grandes icebergs,
mas são mais perigosos porque não são
identificados pelos radares náuticos.
• Esculturas flutuantes
O maior iceberg já registrado, perto
de Baffin Island, é de 1882: ele media
13 quilômetros de comprimento e 6
quilômetros de largura, tinha 20 metros
de altura e pesava 9 bilhões de toneladas.
• Formações imprevisíveis
Icebergs são frequentemente muito
instáveis. Por isso, é preciso manter
distância, apesar da tentação de
chegar cada vez mais perto.
FONTE: NEWFOUNDLAND AND LABRADOR TOURISM
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POR ONDE COMEÇAR
Sites podem ser uma primeira parada para
quem planeja uma viagem ao Iceberg Alley:
• Newfoundland and Labrador Tourism
http://www.newfoundlandlabrador.com
• Linkum Tours
www.linkumtours.com
• Cidade de St. John’s
http://www.stjohns.ca

ver baleias e aves marinhas características do
entorno. Nos meses da primavera e no começo
do verão, diversas espécies migram para o norte,
muitas vezes em grupos.
Há um encontro de grande beleza nesse período, uma vez que os icebergs, que “navegam”
em sentido inverso, cruzam com os pássaros e
baleias. Mas é fundamental ter em conta que,
apesar das probabilidades, não é certo que
seja possível ver todos juntos em uma mesma
oportunidade. Por esse motivo, guias turísticos
avisam quando são maiores as chances de que
isso aconteça, mas tudo dependerá da combinação de uma série de fatores naturais – o que
faz dessas situações experiências de viagem
ainda mais especiais. No sul de Labrador, o mês
de agosto costuma ser o mais povoado de aves
marinhas e baleias, quando o fluxo de espécies
atinge o seu pico anual.
Para viver intensamente os costumes locais,
muitos visitantes optam por se hospedar em reprofissionais responsáveis pela manutenção de faróis de navegação. A pousada Linkum, em Cape
Anguille, é um exemplo. A propriedade, de frente
para o Iceberg Alley e incluída no patrimônio histórico da província, explora ao máximo as qualidades
Pedaços de gelo do tamanho de
pianos são chamados de growlers,
e podem formar “manchas” no mar
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sidências reformadas que antes eram usadas por

ONDE VOCÊ
ESTÁ?

naturais do entorno: os chalés têm suas janelas

por guias ou agências de viagem. Há

voltadas para o mar e ficam tão próximos da costa

quem prefira se dedicar exclu-

que é possível escutar o canto das baleias jubarte,

sivamente a elas em passeios

que circulam pelas proximidades. Além disso, os

específicos, o que também é

profissionais dessa estadia estão acostumados a

oferecido. Newfoundland e La-

acompanhar os hóspedes em diferentes roteiros,

brador fundou seu primeiro fa-

a exemplo do Fjords, icebergs and moose – Gros

rol permanente em 1813, em

Morne and more, que inclui o Gros Morne National

Fort Amherst, na entrada do porto

Park, e o Vikings, icebergs and lighthouse living,

de St. John’s. Desde essa época,

para quem deseja explorar remando em um caia-

muitos faróis foram abertos ao longo da costa.

que, entre outras atividades.

Uma de suas características marcantes – e um

De fato, os faróis de navegação são um sím-

dos principais motivos de interesse para o turis-

bolo local. Essenciais para marinheiros e pes-

ta – são as cores e estilos próprios, recurso que

cadores em trânsito pelas águas próximas do

ajuda os navegantes a se localizarem. Também

continente, essas construções se tornaram com

devido a esse motivo, muitos viajantes associam

o tempo uma referência turística. Por esse mo-

os faróis a muitas de suas lembranças das férias

tivo, elas fazem parte de muitas rotas criadas

que aproveitam na província. (LR)

New Foundland
e Labrador
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Cooperação fortalecida
Strengthened cooperation

Monique Gagnon-Tremblay, ministra das Relações Internacionais do Quebec
e ministra Responsável da Francofonia, destaca oportunidades de parcerias e
investimentos em ambicioso plano de desenvolvimento do norte quebequense
Monique Gagnon-Tremblay, Quebec’s minister of International Relations and the
minister responsible for Francophonia, highlights the opportunities for partnerships
and investments in an ambitious development plan for Northern Quebec

M

inistra das Relações Internacionais

Quebec’s minister of International Relations

do Quebec e ministra Responsá-

and the minister responsible for Francopho-

vel da Francofonia, Monique Gag-

nia, Monique Gagnon-Tremblay headed the

non-Tremblay liderou missão ministerial ao

ministerial mission to Brazil last October. On a

Brasil em outubro passado. Durante viagem

five-day trip, on which she met with Brazilian

de cinco dias, período em que se encontrou

authorities and executives in Rio de Janeiro,

com autoridades e executivos brasileiros do

Brasília and São Paulo, Gagnon-Tremblay,

Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e São Pau-

who was accompanied by 20 entrepreneurs

lo (SP), Gagnon-Tremblay, que foi acompa-

of 14 quebecian companies, tightened links

nhada por 20 empresários de 14 empresas

and publicized Plan Nord (North Plan in

quebequenses, estreitou laços e divulgou o

English), a sustainable development project

Plan Nord (Plano Norte, em português), pro-

in Northern Quebec, in an area equivalent in

jeto de desenvolvimento sustentável do norte

size to one million square kilometers. “This

do Quebec em área equivalente a mais de

is the largest economic, social and environ-

um milhão de quilômetros quadrados.

mental development project of our time”, she

“Trata-se da maior obra de desenvol-

says. Apart from having signed a cooperation

vimento econômico, social e am-

agreement with the State of Rio de Janeiro

biental de nossa época”, diz. Além

and another on social security with the federal

de assinar acordo de cooperação

government, the minister pointed to bilateral

com o Rio de Janeiro e de pre-

partnership opportunities and other themes

vidência com o governo federal,

in an interview with revista Brasil-Canadá:

a ministra apontou possibilida-
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des de parcerias bilaterais em

Brasil-Canadá – What were the main objec-

diversas áreas, entre outros te-

tives of the ministerial mission to Brazil?

mas, em entrevista à revista

Monique Gagnon-Tremblay – To strengthen

Brasil-Canadá:

and diversify our relations with the country, to
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LEANDRO RODRIGUEZ

ÁREA DO PLAN NORD /
PLAN NORD´S AREA

Brasil-Canadá – Quais foram os principais
objetivos da missão ministerial ao Brasil?
Monique Gagnon-Tremblay – Fortalecer e diversificar nossas relações com o país, ampliar os vínculos com São Paulo, assinar dois acordos – um
com o Rio de Janeiro e outro com o governo federal na área de previdência social – e divulgar o Plan
Nord. Além disso, a ação teve o objetivo de favorecer parcerias em negócios e pesquisa, divulgar
nossa experiência em desenvolvimento sustentável, incentivar investimentos e estimular a mobilidade profissional, principalmente de jovens. Queremos estreitar laços, compartilhar conhecimento,
realizar intercâmbios culturais e colaborar em pesquisa, inovação, ciência e tecnologia e mobilidade
estudantil, entre outras.

expand our ties with São Paulo, to sign two agreements – one with Rio de Janeiro and another with

BC – O crescimento econômico sustenta-

the federal government in the field of social secu-

do garante maior projeção internacional ao

rity – and to publicize Plan Nord. Furthermore, the

Brasil. Empresas do Quebec pretendem ele-

initiative was intended to develop partnerships in

var seus investimentos no país?

business and research, to publicize our experience

MGT – O Brasil é uma prioridade. Desejamos in-

in sustainable development, to foster investments

tensificar as relações políticas, econômicas e ins-

and encourage professional mobility, mainly of

titucionais, assim como os projetos de coopera-

young people. We wish to tighten links, share

ção com Estados brasileiros do Sul e Sudeste. A

knowledge, undertake cultural exchange and co-

missão ministerial deu impulso aos intercâmbios,

operate in research, innovation, science and tech-

e nos ajudará a concretizar projetos de empresas

nology, and student mobility, among others.

REGIÃO EM DESTAQUE /
REGION IN FOCUS
Área do Plan Nord
Plan Nord´s area
FRONTEIRAS / BORDERS
Fronteira internacional
International border
Fronteira provincial
Interprovincial border

quebequenses. Muitas delas já operam no Brasil, e pretendemos apoiar a prospecção de inves-

BC – Sustained economic growth assures Brazil

timentos, principalmente em recursos naturais e

increased international projection. Do quebe-

alta tecnologia. Estamos sempre atentos às opor-

cian companies intend to increase their invest-

tunidades. O Quebec é região interessante para os

ments in the country?

negócios e a cooperação devido à implantação do

MGT – Brazil is a priority. We wish to intensify

Plan Nord, ambicioso projeto de desenvolvimento

political, economic and institutional relations, as

sustentável do norte quebequense com potencial

well as cooperation projects with Brazil’s southern

inédito de parcerias e investimentos.

and southeastern states. The ministerial mission
boosted such exchange, and it will help materi-

BC – Como avalia a maior aproximação entre

alize projects of quebecian companies. Many of

o Quebec e o Brasil nos últimos anos?

such companies already operate in Brazil, and we

MGT – Em 2010, o intercâmbio comercial de bens

intend to support investment prospecting, mainly

atingiu 2,4 bilhões de dólares canadenses, o que

in the fields of natural resources and high-tech.

representa um aumento de 26% em relação ao

We are always alert to opportunities. Quebec is an

ano anterior. Nos últimos cinco anos, a expansão

interesting region for business and cooperation,
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Abundância de recursos
hídricos é um dos
diferenciais de regiões
do norte do Quebec

foi de mais de 50%. Atualmente, o Brasil é o nos-

mainly due to the Plan Nord, an ambitious sustain-

so nono parceiro comercial internacional. No cam-

able development project of the northern quebe-

po político, também há progressos. Durante essa

cian region, which encompasses unprecedented

Abundance of hydric
resources is one of the
distinguishing factors
of the regions of
Northern Quebec

missão, a sétima de mesmo tipo desde 2000, par-

potential for partnerships and investments.

ticipei de encontros com políticos e representantes
de instituições. Assinamos um acordo de coopera-

BC – How do you assess the increased approxi-

ção com o Rio de Janeiro, que contribuirá para o

mation between Quebec and Brazil?

desenvolvimento de projetos, e outro com o gover-

MGT – In 2010, the exchange of trade goods

no federal na área de previdência social. Ele permi-

reached 2.4 billion Canadian dollars, an increase

tirá que as empresas quebequenses e brasileiras

of 26% over the previous year. In the last five years,

multipliquem o intercâmbio, oferecendo condições

this growth reached in excess of 50%. Currently,

de trabalho vantajosas para profissionais dos dois

Brazil is our ninth international trade partner. In

lados. Na cultura e educação, atuamos em estrei-

the political field we have also made progress.

ta colaboração com a rede das Alianças Francesas

During this mission, the seventh of its kind since

e o Serviço Social do Comércio (Sesc).

2000, I took part in meetings with politicians and

BC – Ciência e tecnologia são dois setores im-

eration agreement with Rio de Janeiro that will

portantes para o comércio bilateral. Quais fo-

contribute to develop projects, and another with

ram os objetivos de sua visita nessa área?

the federal government in the field of social securi-

MGT – Uma delegação de representantes de or-

ty. It will allow quebecian and Brazilian companies

ganizações e instituições universitárias experien-

to multiply exchange, offering advantageous work-

tes em tecnologias limpas, pesquisa e estudos su-

ing conditions for professionals on both sides. In

periores me acompanhou. Desejamos desenvol-

the cultural and educational fields, we act in close

ver novas colaborações entre cientistas. O Brasil

cooperation with the French Alliance network and

é prioritário também nesse campo, e as perspec-

Brazil’s “SESC” (Social Service of Commerce).

tivas são interessantíssimas, a exemplo das tec-
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nologias verdes, como demonstrou Denis Leclerc,

BC – Science and Technology are two important

presidente da Écotech Québec, núcleo industrial

sectors for bilateral trade. What were the objec-

dessa especialidade, durante uma apresentação.

tives of your visit in this field?

IMAGENS: DIVULGAÇÃO

representatives of institutions. We signed a coop-

BC - Poderia citar as maiores oportunidades
bilaterais na educação?
MGT – Cerca de 90 acordos vinculam instituições
de ensino superior brasileiras a parceiras quebequenses. Um dos exemplos mais concretos é
o Centre d’Études et de Recherches Sur le Bré-

“O Quebec é a província canadense mais
atuante no mercado brasileiro”
“Quebec is the most active Canadian
province in the Brazilian market”

sil (CERB), da Université du Québec à Montreal
(UQAM), único no Canadá que se dedica exclusi-

MGT – A delegation of representatives of universi-

vamente ao Brasil. A mobilidade docente e estu-

ty organizations and institutions with experience

dantil é importante meio de divulgação do conhe-

in clean technologies, research and higher edu-

cimento, enquanto a pesquisa contribui para a ino-

cation accompanied me. We wanted to develop

vação. O Quebec promove suas escolas no Brasil

new cooperation among scientists. Brazil is also

para incentivar intercâmbios e a aproximação bila-

a priority in this field, and the outlook is highly

teral. Essa aproximação será, aliás, facilitada pe-

interesting, as exemplified by green technologies

lo programa brasileiro Ciências sem fronteiras, de

and demonstrated by Denis Leclerc, president of

bolsas de pesquisa a estudantes e pesquisadores

Écotech Québec, an industrial center in this spe-

que queiram atuar no exterior. As instituições que-

cialty, during a presentation.

bequenses Université Concordia, Université Laval,
Université de Montréal e Université McGill foram vi-

BC – Could you mention the main bilateral op-

sadas por esse programa.

portunities in education?
MGT – Some 90 agreements link Brazilian higher

BC – De que maneira o Quebec pode ajudar o

education institutions to quebecian partnerships.

Brasil em inovações para a sustentabilidade?

One of the most prominent examples is CERB

MGT – Revisamos nosso modelo econômico nos

- Centre d’Études et de Recherches Sur le Bré-

últimos anos e queremos ampliar a produtividade

sil (Center of Studies and Research on Brazil) of

e a capacidade competitiva pela via da inovação.

UQAM - Université du Québec à Montreal (Uni-

O Plan Nord é um exemplo: trata-se da maior obra

versity of Quebec at Montreal), the only one in

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL / SUSTAINABLE DEVELOPMENT
O Plan Nord (Plano Norte, em portugês) representa um dos
mais ambiciosos projetos de desenvolvimento do Quebec.
Nos próximos 25 anos, serão investidos cerca de 80 milhões
de dólares canadenses a cada ano em iniciativas voltadas
para um território de 1,2 milhão de quilômetros quadrados,
o que equivale a 72% da superfície quebequense. A intenção
é que parceiros internacionais participem da iniciativa, que
deve gerar diversas oportunidades para investimentos de
empresas brasileiras. Além de grandes reservas de água
doce, a região tem mais de 200 mil quilômetros quadrados
de florestas comerciais e se destaca por suas riquezas
minerais, com expressiva produção de níquel, cobalto, zinco
e minério de ferro, entre outros. O turismo, por sua vez,
oferece grande potencial de crescimento.

The Plan Nord (North Plan in English) represents one of
Quebec’s most ambitious development projects. In the next
25 years, some 80 million Canadian dollars will be invested
per year in initiatives aimed at a territory of 1.2 million
square kilometers, the equivalent of 72% of the quebecian
territory’s surface. The intent is that international partners
participate in the initiative, which is expected to generate
a variety of investment opportunities for investments
by Brazilian companies. Apart from huge fresh water
reserves, the region has more than 200,000 square
kilometers of commercial forests and stands out for its
mineral resources, with significant production of nickel,
cobalt, zinc and iron ore, among others. Tourism, in turn,
offers great potential for growth.

Brasil-Canadá | 37

E N T R E V I S TA

I N T E R V I E W M O N I Q U E GAG N O N - T R E M B L AY

Canada dedicated exclusively to Brazil. Mobility of
professors and students is an important means to
spread knowledge, whereas research contributes
to innovation. Quebec promotes its schools in Brazil to foster exchange programs and bilateral approximation. In fact, this will be facilitated by the
Brazilian program Science without frontiers, and
scholarships for research for students and researchers interested in working abroad. The quebecian institutions Université Concordia, Université Laval, Université de Montréal and Université
McGill were included in this program.
BC – In what way can Quebec help Brazil with
innovations for sustainability?
MGT – We reviewed our economic model in recent years and we want to increase productivity and competitive capacity through innovation.
Plan Nord is an example: it is the largest economic, social and environmental development
Uso de tecnologias
verdes será estimulado
em projetos do ambicioso
plano oficial

de desenvolvimento econômico, social e ambien-

project of our time. Above all, it results from a

tal de nossa época. Acima de tudo, ele surge de

sustainable development view for the North, a

uma visão de desenvolvimento sustentável para o

territory of more than one million square kilo-

The use of green
technologies will be
fostered in projects of the
ambitious official plan

norte, território de mais de um milhão de quilôme-

meters, the equivalent of about five times the

tros quadrados, equivalente a cinco vezes a super-

land surface of the State of São Paulo. All de-

fície do Estado de São Paulo. Todas as decisões

cisions will involve environmental protection. In

girarão em torno da proteção ao meio ambiente.

addition, 50% of the plan’s territory will be set

Além do mais, 50% do território do plano serão re-

aside for non-industrial applications.

servados para finalidades não industriais.

BC – What are the biggest challenges to strength-
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BC – Quais são os maiores desafios para o for-

en bilateral relations?

talecimento das relações bilaterais?

MGT – Quebec is the most active Canadian prov-

MGT – O Quebec é a província canadense mais

ince in the Brazilian market. In recent years, sev-

atuante no mercado brasileiro. Nos últimos anos,

eral missions and trade fairs were organized in

várias missões e feiras comerciais foram organi-

different sectors. In turn, Brazilian delegations

zadas em diversos setores. Por sua vez, delega-

tightened links to quebecian companies inter-

ções brasileiras estreitaram vínculos com empre-

ested in and operating in Brazil, such as Denis

sas quebequenses, que se interessam e operam

Cimaf, Delimax, Rotobec, GL&V and AFT, Rio

no Brasil, como Denis Cimaf, Delimax, Rotobec,

Tinto Alcan, SNC-Lavalin and Quebecor. Albeit

GL&V e AFT, Rio Tinto Alcan, SNC-Lavalin e Quebe-

we are pleased with the constant development

cor. Embora estejamos satisfeitos com a constante

of bilateral relations, we know there is enormous

evolução das relações bilaterais, sabemos que há

potential to be explored.

um enorme potencial a ser explorado.

Tradução para inglês: BeKom Comunicação Internacional

C O O P E R AÇ ÃO
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Navegação segura
Parceria multissetorial entre brasileiros e canadenses cria
ferramentas de apoio e estimula a troca de experiência
bilateral para a constituição de um centro nacional de combate
à pornografia infantil online, área em que o Canadá se destaca
LEANDRO RODRIGUEZ

E

m São Paulo, crianças atendidas pelo Instituto Paramitas, entidade dedicada à formação educacional com o uso tecnologias

da informação (TICs), inverteram papéis com os
adultos. Foram elas que ensinaram – e não o contrário – sobre os riscos da internet, experiência que
permitiu a criação do jogo online Galáxia Internet,

CASOS EM QUEDA
No Brasil, dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes
Cibernéticos da SaferNet Brasil, entidade que combate crimes na
internet, são usados como indicadores da evolução da pornografia digital
no país. A boa notícia é que os resultados mais recentes revelam uma
retração do número de casos denunciados:

com dicas de navegação segura. Essa troca de co-

30.601

nhecimento não poderia ser mais acertada, afinal,
os mais jovens são os principais alvos e vítimas da
pornografia infantil em meios digitais.
No primeiro semestre de 2011, esse tipo de

Total de crimes
denunciados

19.311

crime representou 40% das 19.311 comunicações recebidas pela Central Nacional de Denún-

13.472 Total de crimes
denunciados

cias de Crimes Cibernéticos da SaferNet Brasil,
organização de combate a crimes na rede de
computadores. Apesar da queda de 74% em re-

Denúncias de
pornografia infantil

7.743

lação ao mesmo período do ano anterior, quando
foram registradas 13.472 ocorrências, o uso de
conteúdo digital com referências ao sexo envol-

IMAGEM: CORBIS

vendo menores de idade é comum no Brasil.
A participação infantil no desenvolvimento do
jogo educativo foi possível graças à união do Instituto Paramitas com a Parceria para a Proteção
da Criança e Adolescente (CPP), colaboração

Denúncias de
pornografia infantil
Janeiro a junho de 2010

Janeiro a junho de 2011

74% foi a queda de denúncias de pornografia infantil online
FONTE: SAFERNET BRASIL
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Abordagem usada pela CPP se baseia
em quatro diretrizes: mapeamento,
engajamento, planejamento e criação

“Esse envolvimento nos dá a possibilidade de
sabermos diretamente de quem queremos proteger quais são os verdadeiros riscos da navegação
em web pages. Uma criança dirá que se sente insegura em um site desconhecido, enquanto outra
talvez cite as abordagens de estranhos em progra-

multissetorial entre mais de 60 parceiros governa-

mas de bate-papo. Apenas com esse tipo de infor-

mentais e privados no Brasil, Tailândia e Canadá. A

mação conseguimos elaborar soluções eficientes”,

iniciativa, criada em 2007 com apoio financeiro da

explica Maria Emilia Accioli Nobre Bretan, gestora

Agência Canadense de Desenvolvimento Interna-

do projeto no Brasil. A CPP segue uma estratégia

cional (Cida) e em que participam como membros

global “de baixo para cima e de cima para baixo”,

do Grupo Global de Referência a Microsoft, Centro

envolvendo ao mesmo tempo crianças, adoles-

de Coordenação Nacional contra a Exploração de

centes, atores sociais e autoridades na identifica-

Crianças e Adolescentes da Real Polícia Montada

ção dos desafios e na busca de soluções.

Canadense (NCECC-RCMP, na sigla em inglês),

A Lei 11.829/2008, que atualizou o Estatuto

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Uni-

da Criança e do Adolescente (ECA), define como

cef) e a Plan Internacional, além do Instituto In-

crime a produção, reprodução, direção, fotografia,

ternacional para os Direitos e Desenvolvimento da

filmagem ou registro, por qualquer meio, de cenas

Criança e Adolescente (IICRD, na sigla em inglês),

pornográficas com participação

que executa o projeto, inova ao incluir crianças e

de crianças e adolescentes,

adolescentes na formulação de ferramentas para

além da facilitação ou indução

sua conscientização e autoproteção.

ao acesso a mate-

CARTILHA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Alguns cuidados diminuem os riscos da navegação online, segundo cartilha elaborada pela SaferNet Brasil:

Atenção ao navegador
Sempre leia com
atenção as mensagens
mostradas pelo navegador,
pois elas podem ajudar a identificar
um programa malicioso
ou um site falso.

Dados pessoais
Nunca divulgue senhas, nome
completo, endereços, números de
telefone ou fotos íntimas.

E-mails
Não aceite nem abra
e-mail de desconhecidos!
Simplesmente apague sem ler.

Salas de bate-papo
Não revele dados
pessoais e jamais encontre “amigos
virtuais” sem autorização.
Ciberbullying
Conte a algum adulto de confiança,
não responda e grave todas as
mensagens e/ou imagens e bloqueie
o contato dos agressores no
celular, chat, e-mail e redes
de relacionamento.
FONTE: SAFERNET BRASIL
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Redes sociais
Mantenha o mínimo de informações
em seu perfil e se divulgar fotos
use as que não facilitem
seu reconhecimento
nem endereços ou
nome de escola.

rial pornográfico e o estímulo à exibição pessoal de
forma explícita. Para especialistas, essa mudança no ECA foi um avanço, eliminado brechas da
legislação anterior. Mas, longe de ser contida, a
ameaça é difícil de ser banida. A disseminação do
acesso à internet, o número crescente de jovens
que visitam sites pelo telefone celular e a alta nas
vendas de computadores dificultam a prevenção
pelos pais, entidades e autoridades.
A abordagem usada pela CPP para estimular
mudanças sociais concretas é batizada de Círculo
dos Direitos, processo que se baseia em quatro
diretrizes básicas: mapeamento, engajamento,
planejamento e criação. Os colaboradores envolvidos nessa etapa foram a Obra do Berço, de São
Paulo, a Plan Brasil, no Maranhão, e a Secretaria de Inclusão Social de Santo André, cidade da
Grande São Paulo. Cada instituição indica pelo
menos dois representantes diretamente envolvi-

Comitê de Currículo, em que participaram – além

dos com as questões de interesse – eles inte-

do Instituto Paramitas, da Obra do Berço, da Plan

gram o grupo piloto.

Brasil, e da Secretaria de Inclusão Social de San-

Maria Emilia, da
CPP: importância
do engajamento de
crianças e adolescentes

to André – a Polícia Militar do Estado de São PauPARTICIPAÇÃO INFANTIL – No caso, é ideal que

lo (representada pelo Centro de Altos Estudos em

um deles seja um jovem líder que se envolva com

Segurança), a Fundação Telefônica, a SaferNet

as atividades, como coletar, analisar e avaliar as

Brasil, a Childhood Brasil e o Programa Escola de

experiências vividas pelas crianças e adolescen-

Conselhos. Essa união deu origem ao jogo Galá-

tes. Guiado pelo IICRD, o grupo piloto desenvolve

xia Internet, além de roteiros para educadores,

e implementa por sua própria iniciativa estraté-

professores e jovens para verificação de aprendi-

gias multissetoriais baseadas nas realidades vivi-

zagem e estímulo de atividades de multiplicação

das. O monitoramento e avaliação dos resultados

do conhecimento adquirido.

e desafios é, em grande parte, responsabilidade

“Foram as próprias crianças que disseram que

do IICRD. Os integrantes desse grupo também

preferiam aprender jogando. Por isso é importante

são consultados a respeito das atividades ou ins-

ouvi-las”, acrescenta a gestora. Outro diferencial

trumentos da CPP, opinando e sugerindo pontos

do projeto é a assimilação da experiência do Ca-

que possam ser melhorados.

nadá no combate à pornografia infantil em meios

“A ideia é que, a partir dessa base, consiga-

digitais. O NCECC-RCMP, centro especializado da

mos formar mais parcerias. A verdade é que nós,

Real Polícia Montada Canadense, é considerado

adultos, não sabemos ouvir as crianças, que são

um dos mais preparados do mundo, servindo de

muito observadoras e sinceras. Tentamos mu-

referência a outros países. Entre suas diversas

dar isso integrando-as ao projeto”, explica Maria

atribuições, destacam-se a identificação de víti-

Emilia. Em complemento ao grupo piloto, a CPP

mas, a localização de suspeitos, a conscientiza-

– uma parceria em si – constrói parcerias mul-

ção e prevenção, as atividades de inteligência e

tissetoriais, por meio de estratégia chamada de

a cooperação internacional, entre outras. Criado
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em 2004, o recurso foi uma resposta ao reco-

ter, em Edmonton (Alberta), entre outras experi-

nhecimento de que a internet está sendo mais

ências canadenses, que serviram de inspiração

frequentemente usada como veículo facilitador

para a unidade do Brasil.

de crimes de exploração sexual.

Em junho de 2011, representantes das mes-

Uma das principais armas do NCECC-RCMP

mas organizações e do IICRD retribuíram a visi-

é o sistema Child Exploitation Tracking System

tação e desembarcaram no Brasil, quando se

(Cets), resultado de um trabalho conjunto entre

encontraram, em São Paulo e em Brasília, com

o Toronto Police Service (TPS) e a Microsoft, que

representantes do Conselho Nacional de Justiça

investiu US$ 2,5 milhões no desenvolvimento

(CNJ), do Ministério da Justiça, do Ministério da

do software. Com o Cets, forças policiais cana-

Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Direitos

denses podem compartilhar informações sobre

Humanos, entre outros organismos, em eventos

casos e analisar com mais eficiência e agilidade

como mesas-redondas e palestras. Segundo

grandes volumes de dados, o que tem ajudado

Maria Emilia, a CPP está agora em uma segunda

o país a reduzir seus índices de pornografia in-

fase, de análise das conquistas obtidas e de pla-

fantil online. As autoridades do Canadá apoiam

nejamento de uma possível ampliação, inclusive

a Polícia Federal (PF) no projeto de um centro

a outros países. Para ela, três principais atribu-

nacional semelhante dedicado exclusivamente à

tos diferenciam a experiência canadense com-

proteção online de crianças e adolescentes. Em

partilhada tanto na criação de um centro brasi-

2010, oficiais da PF – que têm participado de

leiro quanto no incentivo às realizações da CPP.

ações específicas como a Operação Tapete Per-

“O uso de tecnologia de ponta é seguramen-

sa, de 2010 – e da Polícia Militar de São Paulo

te um referencial. Em relação à metodologia,

visitaram o país para conhecer as atividades do

chama a atenção o privilégio que o Canadá

NCECC-RCMP e do Zebra Child Protection Cen-

dá ao trabalho compartilhado, inclusive
com crianças e adolescentes, um dos
maiores diferenciais. Por último, destaco a coordenação em rede, que, no
nosso caso, fez com que as polícias Militar e Federal, que não
costumam manter um diálogo
intenso, participassem unidas
no projeto”, conclui.
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Operação Tapete Persa:
Stênio Santos Souza,
chefe do Gecop, e o
delegado Marcelo Bórsio
(à esq.) explicam a ação

A R B I T R AG E M

ARBITRATION

Apoio de
especialistas
Support from experts

Reunidos no Conselho Consultivo do CAM-CCBC, ex-presidentes e
árbitros da entidade vão contribuir para o fortalecimento institucional
e dos serviços prestados por meio de sugestões e propostas
Gathered in CAM-CCBC’s Advisory Council, ex-chairmen and arbitrators
of the entity will contribute to the strengthening of the institution and the
services rendered, by means of suggestions and proposals
LEANDRO RODRIGUEZ

A R B I T R AG E M

ARBITRATION

Conselho consultivo
Advisory Council

Composto por ex-presidentes e árbitros do CAM-CCBC, o recém-criado
Conselho Consultivo exercerá a importante missão de sugerir medidas
que favoreçam a entidade e a qualidade do atendimento oferecido
Comprised by former presidents and arbitrators of the “CAM-CCBC”, the
recently created Advisory Council will play an important role in suggesting
measures to strengthen the entity and the quality of services offered

A

procura crescente pela arbitragem como

The increasing demand for arbitration as an alter-

método alternativo para a solução de con-

native method for conflict solution reflects in higher

flitos se reflete na maior demanda pelos

demand for services provided by the Arbitration and

serviços do Centro de Arbitragem e Mediação da

Mediation Center of the Brazil-Canada Chamber

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

of Commerce (“CAM-CCBC”). In 2011, the 58 new

Em 2011, as 58 arbitragens registradas supera-

arbitration cases registered greatly exceeded the

ram com folga a previsão inicial de 35 casos para

initial forecast of 35 cases in the year. Growth of the

o ano. A expansão do mercado interno nacional,
o aumento do número de fusões e aquisições e
os preparativos para a Copa do Mundo de 2014 e
as Olimpíadas de 2016, que estimulam negócios
em diversos setores, explicam em parte a decisão
de mais executivos de escolherem o método na
definição de novos contratos. Atento a esse maior
interesse das empresas no país, o CAM-CCBC
aperfeiçoa sua estrutura com a composição de um
Conselho Consultivo, novo órgão interno. A iniciativa reflete não apenas o compromisso com a qualidade dos serviços prestados, mas também o reconhecimento às contribuições que ex-presidentes e
membros do corpo de árbitros podem dar para o
desenvolvimento da entidade como um todo.
“As perspectivas são de crescimento continuado
do número de arbitragens e mediações nos próximos anos. O Conselho Consultivo agirá em diferentes situações, como prevê o novo regulamento
do Centro”, diz Fábio Nusdeo, presidente do grupo, formado pelos ex-presidentes do CAM-CCBC
– representados anteriormente pelo extinto Colé-
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gio de Ex-presidentes –, que, como membros permanentes do novo órgão, escolhem, no mínimo,
cinco representantes do Corpo de Árbitros, que
terão mandatos de dois anos, com a possibilidade de recondução. Ao contrário do Colégio de Expresidentes, o Conselho Consultivo tem regimento
próprio e função de auxiliar a presidência e “sugerir
medidas que fortaleçam o prestígio da instituição
e a boa qualidade de seus serviços”, o que deno-

CONSELHO CONSULTIVO / ADVISORY COUNCIL
PRESIDENTE / PRESIDENT
Fábio Nusdeo (membro permanente / permanent member)
Carlos Alberto Carmona, Francisco Florence, Frederico Straube
(membro permanente / permanent member), João Bosco Lee, José
Carlos de Magalhães (membro permanente / permanent member),
Luiz Olavo Baptista, Luiz Périsse Duarte, Marcos Paulo de Almeida Salles
(membro permanente / membro permanente), Mário Sérgio Duart e
Garcia, Pedro Antônio Batista Martins e Selma Maria Ferreira Lemes

ta sua atuação colaborativa para diferentes questões. “A nomeação de árbitros, por exemplo, deve-

domestic market in Brazil, the increase in the num-

rá ser consultada e poderemos fazer propostas e

ber of mergers and acquisitions and preparations for

sugestões”, acrescenta Nusdeo.

the 2014 World Soccer Cup and the 2016 Olympics,

Em sua primeira reunião – os encontros se-

all of which foster business in different sectors of

rão realizados uma vez a cada quatro meses, ou

the economy, are a partial explanation for why more

sempre que forem solicitados pela presidência –,

executives are choosing the method when celebrat-

Nusdeo, junto com os outros membros permanen-

ing new contracts. Alert to this increased interest of

tes José Carlos de Magalhães e Marcos Paulo de

companies in the country, the “CAM-CCBC” is in the

Almeida Salles, escolheram oito árbitros para inte-

process of improving its organization, by setting up

grarem o órgão – Carlos Alberto Carmona, Francis-

an Advisory Council, a new internal body. The initia-

co Florence, João Bosco Lee, Luiz Olavo Baptista,

tive reflects not only the commitment to the quality
of services rendered, but also the recognition of what
contributions former presidents and members of the
body of arbitrators can make to the development of
the entity as a whole.
“The outlook is of continuous growth in the number
of arbitrations and mediations in coming years. The
Advisory Council will perform in different situations,
as foreseen in the Center’s new rules”, says Fábio
Nusdeo, the president of the group that comprises
former “CAM-CCBC” presidents – which previously
integrated the now extinct Collegium of Former
Presidents – who, as permanent members of the
new entity, choose at least five representatives of
the Body of Arbitrators to serve two-year mandates,
subject to renewal. In contrast with the Collegium of
Former Presidents, the Advisory Council has its own
statute and operates to assist the president and to
IMAGEM: ISTOCKPHOTO

“suggest measures that strengthen the institutions
prestige and the good quality of its services”, thereby
denoting its collaborative actions in different matters. “The appointment of arbitrators, for example,
requires consultation. In addition, we will be allowed
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“A criação do Conselho Consultivo reforça
o caráter independente da entidade”
“The creation of the Advisory Council
reinforces the entity’s independent nature”

to make proposals and suggestions concerning what
we believe is pertinent”, adds Nusdeo.
In its first meeting – meetings will take place every
four months, or whenever requested by the president
-, Nusdeo, along with the other permanent members
José Carlos de Magalhães and Marcos Paulo de Almeida Salles, chose eight arbitrators to integrate the

Luiz Périsse Duarte, Mário Sérgio Duarte Garcia,

new body – Carlos Alberto Carmona, Francisco Flor-

Pedro Antônio Batista Martins e Selma Maria Fer-

ence, João Bosco Lee, Luiz Olavo Baptista, Luiz Péri-

reira Lemes –, ou seja, três especialistas a mais do

sse Duarte, Mário Sérgio Duarte Garcia, Pedro Antônio

que o mínimo previsto pelo regulamento do CAM-

Batista Martins and Selma Maria Ferreira Lemes –,

CCBC. O envolvimento mais efetivo de árbitros e a

i.e., three specialists more than the minimum number

adoção de um regimento específico asseguram ao

foreseen in the “CAM-CCBC” rules. The more effec-

Conselho Consultivo um papel muito importante

tive involvement of arbitrators and the adoption of a

no desenvolvimento do Centro..

specific statute assure the Advisory Council a very

gão, essas características são também uma de-

For João Bosco Lee, the entity’s first secretary,

monstração de independência institucional, uma

these characteristics are also a demonstration of

vez que os árbitros, com a sua colaboração, po-

institutional independence, given that the arbitrators

dem participar de decisões importantes. “A criação

can take part in decisions. “The Council’s creation

do Conselho reforça o caráter independente da

reinforces the entity’s independent character, as well

entidade, assim como seu compromisso, desde a

as its commitment, since its founding, to this concept”,

sua fundação, com esse conceito”, aponta Lee. O

observes Lee. The specialist further states that this

especialista observa que esse é um posicionamen-

is an essential attitude in light of the expansion of

to essencial em razão da expansão da arbitragem

arbitration, a process that will require the increasing

no país, processo que exigirá cada vez mais a pro-

professionalization of the services rendered.

fissionalização dos serviços prestados.
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important role in the Center’s development.

Mergers and acquisitions alone, which are proce-

Somente as fusões e aquisições, procedimentos

dures that have greatly contributed to the accelerated

que contribuem para o avanço do método nos últi-

progress of the arbitration, increased 56% in the third

mos anos, aumentaram 56% no terceiro trimestre

quarter of 2011 in Brazil, in comparison with the same

de 2011 no Brasil, em comparação com o mesmo

period in the previous year, according to the Deal Flow

período do ano anterior, segundo dados

Indicator (DFI) of IntraLinks, specialized in solutions

do Indicador de Fluxo de Negócios

involving the exchange of information. The projection

(DFI, na sigla em inglês), divulgado

of the Brazilian economy in the world favors this re-

pela IntraLinks, especializada em so-

sult, mainly in light of upcoming mega sports events.

luções para troca de informações sigi-

Some R$ 23 billion are expected to be invested

losas. A projeção da economia brasi-

in infrastructure works for the 2014 World Soccer

leira na economia mundial favorece

Cup. Furthermore, additional R$ 10 billion may be

esse resultado, principalmente pelas

invested in the service sector. Such amounts give the

perspectivas em torno da organização

dimension of the opportunities for new business, with

de megaeventos esportivos.

the consequent increase in demand for arbitration

De acordo com estimativas do governo

services. In turn, the 2016 Olympics will contribute to

federal, deverão ser investidos cerca de R$ 23 bi-

the entry of foreign direct investments in the country.
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Para João Bosco Lee, primeiro-secretário do ór-

lhões apenas em obras de infraestrutura relacionadas à Copa do Mundo de 2014. Além disso,
outros R$ 10 bilhões poderão ser aplicados no
setor de serviços. Juntos, esses valores dão uma
dimensão das oportunidades para novos negócios,
com o consequente incremento da demanda por
serviços arbitrais. As Olimpíadas de 2016, por sua
vez, contribuirão para a entrada de investimentos
diretos no país e a assinatura de contratos entre
companhias brasileiras e estrangeiras.

EXCHANGE OF KNOWLEDGE – “The group comprising former presidents and arbitrators is also a

TROCA DE CONHECIMENTO – “Os ex-presidentes

revelation of CAM-CCBC’s specialization, since we

e árbitros também revelam a especialização do

all acquire in-depth knowledge and experience”,

CAM-CCBC, uma vez que todos temos conheci-

adds Lee. The entity’s actions aimed at interna-

mento e experiência aprofundados sobre os pro-

tionalization, such as partnerships with arbitration

cedimentos”, acrescenta Lee. Nesse aspecto, as

centers of other countries, along with taking part in

ações de internacionalização da entidade, como

events in other countries, bring professionals closer

as parcerias com centros de outros países, além

to their foreign colleagues. This opening process

da participação em diversos eventos no país e no

allows both the exchange of knowledge and the

mundo, aproximam os profissionais de colegas es-

assimilation of foreign practices, representing an

trangeiros. Essa abertura permite tanto a troca de

additional benefit for companies serviced, which

conhecimento específico quanto a assimilação de

quite often maintain commercial contracts with

práticas externas, o que representa um benefício

foreign partners. In this sense, the 1st Brazilian-

adicional para as empresas atendidas, que, em

Portuguese Arbitration Meeting, in São Paulo, is

muitos casos, mantêm contratos internacionais.

an example: Brazilian and Portuguese arbitrators

“Também podemos nos pronunciar sobre questões administrativas do CAM-CCBC relacionadas

Nusdeo, presidente
do órgão: atuação em
diferentes situações

Nusdeo, the entity’s
chairman: activities in
different situations

debated themes related to arbitration practices in
their respective countries.

a casos considerados complexos”, diz Lee. Nos

“We can also manifest ourselves, for example,

procedimentos em que uma das partes tenha

concerning “CAM-CCBC” administrative issues as

sede ou domicílio no exterior, um terceiro árbitro de

related to cases viewed as highly complex”, says Lee.

nacionalidade diferente da das partes envolvidas

In procedures when one of the parties is domiciled

poderá ser solicitado. Nesse caso, o presidente

abroad, a third arbitrator of a nationality different

do Centro, depois de receber um posicionamento

from that of the parties involved may be requested.

do Conselho Consultivo, decidirá sobre a neces-

The Center’s president, after being informed of the

sidade ou a conveniência de atender ao pedido.

Advisory Council’s position, will decide about the need

À medida que mais arbitragens sejam realizadas

or convenience of accepting the request. As more

no país, a tendência é que as entidades como

and more arbitrations take place in the country, the

o Centro tenham que lidar com casos cada vez

trend is that entities like the Center will be faced with

mais complexos. Também nesse aspecto é fun-

increasingly more complex cases. In this respect too it

damental que árbitros possam ser ouvidos, com-

is essential that arbitrators may be heard, thus sharing

partilhando seu conhecimento. “Nós trazemos

their knowledge. “We contribute our experience to the

nossa experiência em benefício do CAM-CCBC”,

benefit of the CAM-CCBC”, concludes Lee. (LR)

conclui Lee. (LR)

Tradução para inglês: BeKom Comunicação Internacional
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No mês de novembro, o presidente do Centro de Arbitragem

In November, the president of the Arbitration and Mediation

e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-

Center of the Brazil-Canada Chamber of Commerce (“CAM-

CCBC), Frederico Straube, o secretário-geral da entidade,

CCBC”), Frederico Straube, the entity’s secretary-general,

Antonio Luiz Sampaio Carvalho e a assessora jurídica da

Antonio Luiz Sampaio Carvalho, and legal assistant to the

presidência do Centro, Christiana Beyrodt Cardoso, participaram

Center’s president, Christiana Beyrodt Cardoso, participated

da 9ª Conferência Anual de Miami da Câmara de Comércio

in the International Chamber of Commerce’s - ICC’s 9th.

Internacional (ICC, na sigla em inglês), realizada em Miami,

Annual Conference in Miami, USA. Brazil was one of the

nos Estados Unidos. O Brasil foi um dos destaques do evento:

event’s highlights: apart from having been represented

além de ter sido representado por 46 profissionais – delegação

by 46 professionals – a delegation only smaller than that

menor apenas que a dos Estados Unidos –, o país despertou

of the United States – the country awoke interest during

interesse durante os painéis O investimento brasileiro na

the panels Brazilian investment in Latin America: its

América Latina: seu impacto na resolução de disputas e

impact in conflict resolution and Arbitration involving

Arbitragem envolvendo empresas de telecomunicações na

telecommunication companies in Latin America. On the

América Latina. No primeiro dia do encontro, dedicado a

first day of the event, in which debates took place in the

debates do Young Arbitrators Forum (YAF), Octávio Fragata

Young Arbitrators Forum (YAF), Octávio Fragata Martins de

Martins de Barros, do grupo de jovens arbitralistas do CAM-

Barros, of CAM-CCBC’s young arbitrators group, shared

CCBC, compartilhou práticas adotadas no Brasil, como a

practices applied in Brazil, such as the avoidance of written

de se evitar o witness statements (depoimento testemunhal

witness statements and the use of discovery procedures

escrito) e o discovery (levantamento de evidências preliminares

(preliminary search for proof, more usual in common law

mais utilizado em países de common law). A conferência,

countries). The conference, which represented an important

que representou importante oportunidade para a troca de

opportunity to exchange experience, was also in the

experiências, foi marcada também pelo lançamento oficial do

spotlight due to the official launching of the ICC’s new

Novo Regulamento de Arbitragem da ICC para a América Latina.

Rules of Arbitration for Latin America.
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Práticas em destaque / Brazil stands out

ENCONTROS DE ESPECIALISTAS / MEETING OF EXPERTS
No encontro Poder Judiciário, arbitragem e mediação: diálogo necessário,
organizado em Porto Alegre (RS) pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr),

JOVENS TALENTOS /
IDEAL PREPARATION

em parceria com o Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande

O CAM-CCBC e o escritório Veirano

do Sul (TJRS), a seccional da Ordem do Advogados do Brasil (OAB-RS) e o

Advogados realizam em 11 e 12

Ministério Público estadual, o presidente do CAM-CCBC, Frederico Straube,

de fevereiro, na Fundação Getulio

participou da mesa-redonda de abertura, que debateu o tema Novas formas

Vargas (FGV), em São Paulo, o

de distribuição de justiça e as experiências das câmaras arbitrais. Maristela

treinamento para a 19ª Willem

Basso, uma das vice-presidentes do CAM-CCBC, integrou o painel Ponto

C. Vis International Commercial

de contato entre o judiciário e a arbitragem. Após o evento, Straube esteve

Arbitration Moot, considerada a mais

presente no lançamento da Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação

importante competição de arbitragem

do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul (Camers-Ciergs).

na categoria comercial voltada para

At the event Judiciary Branch, Arbitration and Mediation: the necessary dialogue,

estudantes de Direito no mundo.

organized in Porto Alegre (State of Rio Grande do Sul) by Comitê Brasileiro de

CAM-CCBC and the Veirano

Arbitragem (“CBAr”), in partnership with the Study Center of the Court of Justice

Advogados law firm, on February 11

of the State of Rio Grande do Sul (“TJRS”), the regional chapter of the Brazilian

and 12, at Fundação Getúlio Vargas

Bar Association (“OAB-RS”) and the State’s Public Attorney’s Office, CAM-CCBC’s

(“FGV”), in São Paulo, will stage

president, Frederico Straube, participated in the opening round table that debated

training sessions for the 19th. Willem

New means of serving justice and the experiences of arbitration chambers.

C. Vis International Commercial

Maristela Basso, one of the vice-presidents of CAM-CCBC, took part in the panel

Arbitration Moot, viewed as the most

Point of contact between the Judiciary and arbitration. After the event, Straube

important arbitration competition in

attended the launching of the Arbitration, Mediation and Conciliation Chamber of

the commercial category, aimed at

the Center of Industries of Rio Grande do Sul (“CAMERS-CIERGS”).

law students from around the world.

NOVO REGULAMENTO / NEW REGULATION
O CAM-CCBC apresentou no último dia 14 de dezembro,

On last December 14, at the Hotel Maksoud Plaza in São

no Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo, um conjunto de

Paulo, CAM-CCBC presented a set of changes, in particular,

mudanças, com destaque para o novo Regulamento. Em

the new Regulation. In force since January 1, 2012, the

vigor desde 1º de janeiro de 2012, o documento reflete o

document reflects the maturing of the arbitration institution

amadurecimento do instituto da arbitragem no Brasil e incorpora

in Brazil and incorporates provisions directly related to

previsões diretamente relacionadas ao aumento, nos últimos

the increase, in recent years, of the number of arbitrations

anos, do número de arbitragens consideradas complexas. “O

considered complex. “The new Regulation improves the

novo Regulamento aprimora o padrão de excelência e fortalece

standard of excellence and strengthens CAM-CCBC’s

a internacionalização do CAM-CCBC”, disse Frederico

internationalization”, said Frederico Straube, the entity’s

Straube, presidente da entidade. Para dar suporte à

chairman. To support the entity’s management, five

direção, foram criadas cinco Vice-Presidências e um

Vice-Presidencies were created, along with an Advisory

Conselho Consultivo, formado por ex-presidentes e

Council comprising former chairmen and arbitrators.

árbitros. Além do jurista Miguel Reale Jr. e de Eduardo

Apart from jurist Miguel Reale Jr. and Eduardo Silva

Silva Romero, ex-integrante da direção da Câmara de

Romero, a former management member of the

Comércio Internacional de Paris (ICC), compareceram

International Chamber of Commerce in Paris (ICC),

ao lançamento mais de cem convidados, entre

more than one hundred invitees attended, including

árbitros, advogados e outros profissionais.

arbitrators, attorneys and other professionals.

Brasil-Canadá | 51

NEGÓCIOS

BUSINESS

Oportunidades em
Opportunities in production

Com crescimento continuado, alta das exportações e
participação de 22% no PIB brasileiro, o agronegócio atrai
investimentos diretos e se consolida como uma das áreas mais
atrativas para parcerias entre empresas do Brasil e do Canadá
With continuous growth, increasing exports and a 22% share in Brazilian GDP,
agribusiness attracts direct investments and consolidates itself as one of the
most attractive fields for partnerships between companies of Brazil and Canada
CARLOS FRANCO

O

s resultados das exportações do agronegó-

Agribusiness export results are indicative of the

cio são um indicativo do momento favorável

favorable times producers in the country are expe-

vivido pelos produtores do país. Entre janei-

riencing. Between January and November, ship-

ro e novembro, os embarques a outros mercados

ments to other markets had already surpassed

já haviam ultrapassado a meta de US$ 85 bilhões

the target of US$ 85 billion for 2011, reaching the

para 2011, atingindo valor de US$ 87,57 bilhões,

amount of US$ 87.57 billion, a result higher by

resultado 24,4% superior ao registrado no mesmo

24.4% in comparison with that of the same period

período de 2010, segundo o Ministério da Agricul-

of last year, according to the Ministry of Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). No fluxo

ture, Cattle Breeding and Supply. In the bilateral

bilateral com o Canadá, os indicadores revelam

exchange with Canada, the indicators show that

que os dois países, reconhecidos pela sua capaci-

both countries, known for their agricultural pro-

dade produtiva no campo, têm potencial para for-

duction capacity, have the potential to strengthen

talecer suas relações. O açúcar de cana e o café

their relations. Sugarcane and not roasted coffee

não torrado se destacam entre os itens enviados

stand out among the items bought by Canada, with

pelo Brasil, com participações superiores a 14% e

shares of more than 14% and 3% of total exports.

a 3% na pauta exportadora. No sentido inverso, as

In the other direction, imports of wheat, the

importações de trigo, principal produto alimentício

main food product unloaded in Brazilian

desembarcado em portos nacionais, representam

ports, represents 0.5% of the total volume.

0,5% do volume total.
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As bases para o fortalecimento do intercâmbio

There are solid grounds on which to
strengthen exchange. Like in Brazil,

são sólidas. Como acontece em terras brasilei-

agriculture is very much present

ras, a agricultura tem grande presença na eco-

in the Canadian economy, and

nomia canadense, apoiada tanto na pesquisa e

supported by research and

no desenvolvimento tecnológico quanto na diver-

technological

sificação produtiva. A contribuição para o Produto

ment, with a high de-
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No Brasil, o agronegócio equivale a 22,3%
do Produto Interno Bruto (PIB) nacional
In Brazil, agribusiness amounts to 22.3%
of the national Gross Domestic Product (GDP)
Interno Bruto (PIB) é superior a 8%, empregando um em cada oito trabalhadores. No Brasil, o
agronegócio equivale a 22,3% do PIB, segundo o
Centro de Estudos Avançados em Economia Apli-

gree of production diversification. The contribu-

cada (Esalq-USP). Empresas dos dois lados estão

tion to Gross Domestic Product (GDP) exceeds 8%,

atentas às possibilidades.

employing one of every eight workers. In Brazil,

“O mercado nacional está em processo de ex-

agribusiness amounts to 22.3% of GDP, according

pansão e, por isso, é visto como a menina dos

to the Advanced Studies Center in Applied Eco-

olhos de grupos estrangeiros. No país, por exem-

nomics of “ESALQ-USP” (School of Agriculture of

plo, a inseminação artificial é usada em apenas

the University of São Paulo). Companies in both

10% das 100 milhões de cabeças de gado em fa-

countries are alert to the possibilities.

se de reprodução. Já no Canadá, a porcentagem
sdorff, diretor-presidente da Semex do Brasil, distribuidora exclusiva da Semex Alliance, multinacional canadense especializada em genética bovina.
O executivo explica que os negócios tiveram um
crescimento médio de 40% em 2009 e 2010.
“Enxergo um horizonte enorme de expansão
porque o país tem uma grande demanda. Estamos entre os cinco primeiros destinos das exportações da Semex Alliance, destinadas a 80 paíNa pecuária, a genética
bovina é uma das áreas
de atuação canadense

In cattle breeding, bovine
genetics is one of the
fields of Canadian activity

ses”, destaca. Com o desenvolvimento do negócio, as trocas de experiências também se
acentuam. Ziehlsdorff
comenta que já são en-

PROJEÇÕES EM ALTA /
INCREASED PROJECTIONS
No ano de 2011, o Produto Interno Bruto (PIB)
do agronegócio nacional deverá crescer 6,12%,
atingindo R$ 822,9 bilhões, segundo estimativa
da Confederação Nacional de Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA). O cálculo reflete a
o aquecimento da pecuária, cujo PIB cresceu
6,78%, alcançando R$ 247,9 bilhões. Para
2012, a entidade prevê a estabilidade do PIB
do setor, apesar da perspectiva do aumento
da produção, com faturamento que poderá
superar R$ 318 bilhões no próximo ano.

In 2011, the Gross Domestic Product (GDP)
of Brazilian agribusiness is expected to grow
6.12%, to reach R$ 822.9 billion, according
to an estimate of the National Confederation
of Agriculture and Cattle Breeding of Brazil
(“CNA”). This calculation reflects activity
increase in cattle breeding, whose industry
GDP grew 6.78%, to R$ 247.9 billion. For
2012, the entity predicts stability in the
industry, notwithstanding the outlook of
increased production, with revenues that may
exceed R$ 318 billion in the coming year.
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é de mais de 90%”, aponta Nelson Eduardo Ziehl-

“The domestic market is expanding and therefore it is viewed as the jewel in the crown by foreign
groups. In Brazil, artificial insemination is used with
10% of the 100 million heads of cattle in the reproduction phase. In Canada this percentage exceeds
90%”, states Nelson Eduardo Ziehlsdorff, president
viados para a matriz, em Guelph (Ontário), embri-

of Semex do Brasil, the exclusive distributor of Se-

ões de espécies típicas do Brasil. “O planejamento

mex Alliance, the Canadian company specializing

de estratégias é um diferencial canadense”, diz.

in bovine genetics. The executive explains that the

O grupo canadense MBAC Fertilizers é um dos

Pesquisa e uso de novas
tecnologias no campo
são duas semelhanças
entre Brasil e Canadá

Research and use of
new technologies in
agriculture are two
aspects Brazil and
Canada have in common

business grew on average by 40% from 2009 to 2010.

que demonstra interesse pelo mercado brasileiro.

“I see a huge opportunity for growth. We rank

No fim do ano, o vice-presidente sênior, Robert Bel-

among the first five export destinations of Semex

ger, visitou o país e revelou que pretende come-

Alliance, which reach 80 countries”, highlights

çar a produzir superfosfato simples em seu primei-

Ziehlsdorff. As the business develops, so does the

ro projeto – Itafós Arraias, na região do Cerrado –,

exchange of experience. The company is already

a partir do terceiro trimestre de 2012, com investi-

shipping embryos of typical Brazilian species to

mento de US$ 220 milhões. A capacidade será de

headquarters in Guelph (Ontario). “Planning strate-

500 mil toneladas, complementada pela explora-

gies is a Canadian differential”, says Ziehlsdorff.

ção de fosfato do projeto Santana, no Pará, de po-

The Canadian group MBAC Fertilizers shows

tássio em Fazendinha, no Amazonas, e de fosfatos,

interest in the Brazilian market. At the end of

nióbio e terras raras em Araxá, em Minas Gerais.

2011, senior vice-president Robert Belger visited

Jank, da Unica: meta
de alta da produção
de cana-de-açúcar

Jank, of UNICA:
the target is high
sugarcane production

Brazil and announced the intention to
ATUAÇÃO REFORÇADA – A Rio Verde Minerals,

produce simple superphosphate in the

companhia canadense dedicada a investimentos

company’s first project – Itafós Arraias,

em fertilizantes no Brasil, também planeja reforçar

in the “cerrado” vegetation region –, be-

seu posicionamento. Com o objetivo de inaugurar

ginning in the third quarter of 2012, with

unidade de fosfato no Pará em 2012, a empre-

an investment of US$ 220 million. The

sa dará continuidade a projetos de potássio – a

capacity is set at 500,000 tons, comple-

exemplo das operações na bacia de Sergipe e da

mented by the exploitation of phosphate

perfuração de um primeiro poço, de três previstos,

from the Santana project in the State of

no Projeto Sergi, em São Cristóvão (SE).

Pará, potassium from Fazendinha in the

A variedade de oportunidades do agronegócio

State of Amazonas, and by phosphates,

inclui os biocombustíveis, segmento em que a in-

niobium and rare soils from Araxá, in

dústria brasileira se destaca no mundo. Com o au-

the State of Minas Gerais.

mento do consumo de etanol tanto no Canadá
quanto nos Estados Unidos, as chances de futu-

REINFORCED ACTIVITIES – Rio Verde

ras parcerias bilaterais são grandes. “Se queremos

Minerals, a Canadian company dedicat-

continuar suprindo metade do combustível utiliza-

ed to investments in fertilizer in Brazil,

do por veículos leves no Brasil e metade do açú-

also plans on reinforcing its position.
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With the objective of inaugurating a phosphate
unit in the State of Pará in 2012, the company will
continue to pursue potassium projects – such as
those in the Sergipe basin, and to drill the first of
three wells of the Sergi project (State of Sergipe).
The variety of opportunities in agribusiness
includes biofuels, a segment in which Brazilian
industry stands out in the world. With the increase in
ethanol consumption both in Canada and the United
States, opportunities are promising. “If we want to
continue to supply half the fuel consumed in light
vehicles in Brazil and half the sugar traded in the
Brasil aumenta produção
de biocombustíveis,
consumidos no Canadá

Brazil increases
production of biofuels
consumed in Canada

car negociado no mundo, temos que dobrar nossa

world, we need to double our production, to reach

produção, atingindo a ambiciosa meta de 1,2 bi-

the ambitious target of 1.2 billion tons of sugarcane

lhão de toneladas de cana-de-açúcar por ano até

per year by 2020”, states Marcos Jank, president

2020”, pontua Marcos Jank, presidente da União

of UNICA – the Sugarcane Industry Association.
Notwithstanding the positive outlook, certain

da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).
Apesar das perspectivas positivas, certas mu-

changes could foster more direct investments.

danças poderiam estimular mais investimentos di-

“Even considering the potential to be exploited,

retos. “Mesmo considerando o potencial a ser ex-

the lack of a clear national policy for agribusiness

plorado, a falta de uma política nacional clara pa-

makes work more difficult for local Brazilian pro-

ra o agronegócio dificulta o trabalho de produtores

ducers”, says Ziehlsdorff, of Semex do Brasil.

nacionais”, diz Ziehlsdorff, da Semex do Brasil.

Tradução para inglês: BeKom Comunicação Internacional

DEMANDA AQUECIDA / INCREASED DEMAND
No Brasil, o agronegócio apresenta resultados seguidos de expansão. Um dos fatores, segundo o Centro de Estudos Avançados em
Economia Aplicada (Esalq-USP), é a demanda aquecida por insumos agropecuários, com reflexos na agricultura e na pecuária, que
cresceram, respectivamente, 3,43% e 2,31% no primeiro semestre de 2011, em comparação ao mesmo período de 2010:

In Brazil, agribusiness has shown successive growth in results. One of the causing factors, according to the Advanced Studies Center
in Applied Economics of “ESALQ-USP”, is increased demand for agricultural and cattle breeding inputs, with reflections in those two
areas, which grew respectively 3.43% and 2.31% in the first semester of 2011, in comparison with the same period of 2010:

VARIAÇÃO DO PIB DO AGRONEGÓCIO – JAN-JUN 2011 (%) / VARIATION OF GDP IN AGRIBUSINESS – JAN-JUN 2011 (%)
Básico / Basic

Indústria / Industry Distribuição / Distribution Setor / Sector

Janeiro / January

0,88 / 0.88

0,80 / 0.80

0,19 / 0.19

0,44 / 0.44

0,51 / 0.51

Fevereiro / February

0,85 / 0.85

1,00 / 1.00

0,31 / 0.31

0,59 / 0.59

0,66 / 0.66

Março / March

0,99 / 0.99

0,86 / 0.86

0,44 / 0.44

0,52 / 0.52

0,64 / 0.64

Abril / April

0,74 / 0.74

0,86 / 0.86

0,34 / 0.34

0,44 / 0.44

0,55 / 0.55

Maio / May

0,80 / 0.80

0,57 / 0.57

-0,15 / -0.15

0,21 / 0.21

0,26 / 0.26

Junho / June

0,86 / 0.86

0,61 / 0.61

0,20 / 0.20

0,39 / 0.39

0,44 / 0.44

Acumulado / Total

5,23 / 5.23

4,85 / 4.85

1,33 / 1.33

2,62 / 2.62

3,10 / 3.10
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Relações bilaterais em 2012
Bilateral relations in 2012

E

Jim Wygand*

mpenhei-me em desenvolver uma relação econômica

I have worked to help develop a closer Brazil-Canada eco-

Brasil-Canadá mais estreita, desde o início dos anos

nomic relationship since the early 1980s when I made a pre-

80, época em que fiz uma apresentação em Toronto

sentation in Toronto while working for Business International

às nossas empresas clientes canadenses, quando trabalha-

Corporation (later acquired by The Economist) to our Canadian

va na Business International Corporation (posteriormente

client companies. I continue to pursue that objective. I learned

comprada pela The Economist). Continuo a perseguir esse

over all the intervening years that Brazil and Canada had and

objetivo. Compreendi ao longo desses anos que o Brasil e o

still have a lot to learn about each other. Canada’s relatively

Canadá tiveram de aprender, e ainda têm muito que conhe-

small population opposite Brazil and a GDP of roughly similar

cer, um sobre o outro. A população relativamente pequena

magnitude masks a huge difference between the two coun-

em comparação à do Brasil, embora o PIB seja aproximada-

tries with regard to such issues as quality of life, distribution

mente de mesma magnitude, dissimula uma enorme dife-

of income, technology, education, and influence in the global

rença entre os dois países relativamente a questões como

economy. Canada is an excellent example of how open trade

qualidade de vida, distribuição de renda, tecnologia, educa-

can create prosperity. About 35% of its GDP is from trade. It

ção e influência na economia global. O Canadá é excelente

also provides an excellent example of how commodity trade

exemplo de como o livre comércio pode criar prosperidade.

can create national wealth.

Cerca de 35% de seu PIB provém do comércio. Também

These are both areas where Brazil had been reluctant to tread

constitui excelente exemplo de como o negócio de commo-

in the past. Brazil sought growth through an import substitution

dities pode criar riqueza nacional.

model that through the 60s and 70s proved perhaps more expen-

Essas são duas áreas em que o Brasil relutou em se aven-

sive than necessary given its natural resource endowments. It

turar no passado. O país procurou crescer por meio do mo-

paid dearly for its “model” in the 1980s with a decade of slow and

delo de substituição de importações que, no decorrer dos

mediocre growth because of a sovereign debt crisis. But that’s

anos 60 e 70, talvez tenha se revelado mais caro do que o

all in the past now. We have entered another period of sover-

necessário, dada a sua disponibilidade de recursos naturais.

eign debt crisis but this time it is concentrated in Europe with

O país pagou caro pelo seu “modelo” nos anos 80, uma

potential spillover effects into the USA and, to a lesser degree,

década de crescimento vagaroso e pífio em razão de sua
crise de dívida soberana. Porém, isso tudo hoje pertence

the global economy. This crisis comes on the heels of
a financial crisis in the USA only three years earlier

ao passado. Entramos em outro período de crise de díIMAGENS: ANTONIO LARGHI / ISTOCKPHOTO

vida soberana, mas desta vez ela se concentra na
Europa, possivelmente com efeitos colaterais nos EUA e, em menor grau, na
economia global. Esta crise se segue
à crise financeira de apenas três anos
atrás, que visivelmente afetou a economia
global. É interessante notar que dois dos países menos afetados nessas duas crises foram
o Brasil e o Canadá. Isto tem um significado. Os
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fluxos financeiros de um país espelham os fluxos de bens e serviços.
Tanto o Brasil quanto o Canadá dispõem de adequada regulamentação
em seus respectivos setores financei-

O Canadá é exemplo de como o livre
comércio pode criar prosperidade
Canada is an example of how open
trade can create prosperity

ros. Como consequência, ambos oferecem
Uma forte relação bilateral política e econômica proporcio-

that also markedly affected the global economy. Interestingly,

na considerável alavancagem aos dois países. Existem eco-

two of the countries least affected in these two crises were Brazil

nomias de escala para o Canadá e o acesso tanto ao merca-

and Canada. This should tell you something. A country’s finan-

do canadense quanto ao dos Estados Unidos para o Brasil. O

cial flows are the mirror image of its goods and services flows.

Canadá desfruta de relativamente amplo poder brando (“soft

Both Brazil and Canada had and have adequate regulation in

power”) dado o seu tamanho e o fato de que já “emergiu” em

their respective financial sectors. Both offer the prospect of

termos de influência internacional. Em parceria, o Brasil ga-

sustained growth as a result.

nha imensuravelmente nesta área vital. Não há época melhor

A strong political and economic bi-lateral relationship pro-

para iniciar o desenvolvimento e aprofundamento da relação

vides tremendous leverage to both Brazil and Canada. There are

bilateral do que a atual. A influência dos EUA e da Europa

economies of scale for Canada and access to both the Canadian

está se dissipando em face à crise.

and US markets for Brazil. Canada enjoys disproportionately

O modelo de governança canadense tem muito a oferecer

large soft power for its size and has already “emerged” in terms

com seu foco no comércio como dínamo do crescimento,

of its international influence. In alliance with Canada, Brazil

sua experiência com crescimento lastreado na riqueza de re-

gains immeasurably in this vital area. There is no better time

cursos, sua excelente variedade de instituições de ensino e

to begin to develop and deepen the Brazil-Canada relationship

sua forte base tecnológica. Nos últimos anos, o Brasil tomou

than the present. US and European influence is waning in the

conhecimento dos ativos canadenses e parece preparado

face of crisis. Canada’s governance model has much to offer

para desenvolver a relação.

with its emphasis on trade as driver of growth, its experience

Mas existem alguns senões. Executivos de empresas nor-

with growth based on resource wealth, its excellent array of

te-americanas muitas vezes veem ativos físicos existentes

educational institutions and a strong technological base. In

em solo brasileiro e chegam à conclusão de que o Brasil é

recent years, Brazil has become aware of Canada’s assets and

muito parecido com o país deles. Entretanto, não obstante

seems prepared to grow the relationship.

aparências em contrário, o país é bastante idiossincrático.

There are some caveats. North American business executives

Investidores canadenses deveriam tomar o tempo e gastar

often look at the physical assets on the ground in Brazil and

os recursos necessários para realizar mais “trabalho avan-

conclude that the country is a lot like “back home”. However, in

çado” do que seria necessário quando investem em econo-

spite of appearances to the contrary, Brazil is quite idiosyncratic.

mias ou sociedades mais “maduras”. Minha experiência tem

Canadian investors should take time and spend the resources

me mostrado que, quando se faz a “lição de casa” correta-

necessary to do much more “advance work” than might be re-

mente e em tempo hábil, as empresas obtêm sucesso. A

quired when investing in more “mature” economies or societies.

situação é diferente no Brasil por várias razões históricas, e

My experience has been that when adequate “homework” is done

o investidor sábio (e bem-sucedido) avalia o terreno em que

in advance, companies succeed. Things are different in Brazil

pisa com muito cuidado.

for a variety of historical reasons and the wise (and successful)

Tradução para português: BeKom Comunicação Internacional

investor takes careful notice of the terrain.

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

* Jim Wygand, has an MA in Economics from the University of
Wisconsin and is a director of the CCBC
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a perspectiva de crescimento sustentado.

