Destinos
preferidos
A valorização do Real tem
despertado o interesse dos jovens
pelo exterior, segundo dados
divulgados pela Association of
Language Travel Organizatios e
Student Travel Bureau. Com isso, o
Brasil já ocupa o quarto lugar na lista
dos que mais enviam estudantes para
intercâmbio. Além da Inglaterra, dos
Estados Unidos e da Espanha, o
Canadá é um dos destinos mais
procurados pelos brasileiros. Em
pesquisa realizada com 188 agências
especializadas em intercâmbio
cultural, o Brasil também é destaque,
sendo o sétimo entre os dez destinos
escolhidos por estudantes
estrangeiros. Veja na tabela ao lado
os países que mais enviam
estudantes e os destinos
preferidos para intercâmbio.
6 | Brasil-Canadá
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O iPod, revolucionário aparelho de
MP3 da Apple, foi recente alvo de uma
pesquisa do banco australiano
Commonwealth Bank, feita com o
objetivo de comparar o valor das
moedas e o poder de compra em 26
países. Entre os resultados, o estudo
revela que o Brasil comercializa a
última versão do finíssimo modelo iPod
Nano a um preço médio de US$ 327,71,
o mais caro do mundo. Por outro lado,
é no Canadá que se paga menos pelo
aparelhinho, o qual pode ser
encontrado a US$ 179,84. Um dos
motivos usados para justificar tamanha
diferença nos números é a
política de preços aplicada pela
Apple em cada país.

Recente
descoberta
Uma nova espécie de dinossauro acaba de ser revelada. Batizado de Albertaceratops Nesmoi,
segundo o paleontólogo e autor da
teoria, Michael Ryan, o animal vivia
no Sul do Canadá há 78 milhões
de anos, era herbívoro e tinha chifres curvados e usados para sua defesa e como atrativo sexual. O fóssil
do crânio do dinossauro foi descoberto por Ryan, há seis anos, no sul
da província de Alberta. A espécie
está atualmente exposta no Royal
Tyrrell Museum. Mais informações:
www.tyrrellmuseum.com.

Países mais procurados

Quem mais envia

1 – Inglaterra
2 – Estados Unidos
3 – Espanha
4 – Canadá

1 – Japão
2 – Espanha
3 – Alemanha
4 – Brasil

FONTE: ASSOCIATION OF LANGUAGE TRAVEL ORGANIZATIOS E STUDENT TRAVEL BUREAU

Toronto, Canadá

Trabalho
voluntário

AVENTURAS DE TINTIN – Há mais de 70 anos, o aventureiro repórter Tintin e seu
fiel companheiro, o cãozinho fox terrier Milou, são sucesso absoluto no mundo dos
quadrinhos. Em comemoração ao centenário de aniversário do seu criador, o
cartunista belga George Remi (1907–1983), o Hergé, o Museu da Civilização de
Quebec promove a mostra No Peru com Tintin, destacando a divertida jornada dos
personagens pelo país andino. Em exibição até 6 de janeiro de 2008, o evento também
conta com a exposição de peças peruanas milenares e a primeira versão do álbum
Prisioneiros do Sol, produzido por Hergé em 1949. Outras informações sobre a
mostra estão disponíveis no site: www.mcq.org.ca

Os imigrantes de Ontário que
não falam bem inglês ou francês
podem contar com o auxílio da
ONG Access Alliance em suas
consultas médicas. A entidade
oferece serviços de intérpretes,
que acompanham os pacientes em
consultórios, clínicas e hospitais,
durante exames e tratamentos.
Orientações sobre o funcionamento do sistema de saúde
pública do Canadá também fazem
parte do trabalho dos profissionais dessa instituição. Informações sobre os serviços da entidade estão disponíveis no site:
www.accessalliance.ca

TIPS IMAGES

Poder de compra

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

notas

Patrocínio ecológico
A partir de agora, a BIOCAP Canada
Foundation – organização que busca
soluções em biosfera para os desafios
de proteção da energia e das alterações
do clima – conta com o patrocínio da
Alcan no desenvolvimento de seus
projetos e pesquisas. O objetivo da
entidade é o de auxiliar o Canadá na
implantação da bioeconomia
sustentável, que envolve o uso dos
recursos florestais, agrícolas e
aquáticos, para reduzir a emissão de
gases de efeito estufa, bacias de carvão
e bioenergia renovável.

Recursos florestais do Canadá: fontes para bioeconomia sustentável
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A gigante
do urânio

Luta contra o câncer
Cientistas da Universidade
McGill, de Montreal, identificaram,
recentemente, um gene capaz de
aumentar a resistência ao câncer
de mama. A pesquisa, realizada até
o momento somente em ratos,
também aponta a existência de
uma droga que age sobre esse
gene, desenvolvida, a princípio, no
tratamento da diabete.
Os pesquisadores esperam que
essa droga possa futuramente
inibir o desenvolvimento de
células cancerígenas.

Com a aquisição de sua
concorrente nacional – a UrAsia
Energy – por US$ 2,9 bilhões, a
produtora canadense de urânio
SXR Uranium One torna-se um
verdadeiro gigante do setor, conquistando um valor de mercado
global de US$ 5 bilhões. Aproveitando a forte demanda do
urânio, com a alta da energia nuclear, a empresa marca presença na
África do Sul, Cazaquistão, Austrália, Canadá e Estados Unidos.

Futuro promissor
Entre as constantes vendas e aquisições existentes no mercado, o destaque
fica por conta da recente aquisição da canadense Novelis pela Indiana Hindalco,
por US$ 5,9 bilhões. O desafio, a partir de agora, é ter acesso a novas tecnologias
e novos mercados, dobrando as vendas da empresa para US$ 20 bilhões. Clientes
da Novelis como Coca-Cola, General Motors e Ford Motor Co., e o maior fabricante
mundial de latas, Rexam Plc, vão contribuir para a conquista desse objetivo.

DIVULGAÇÃO

Museu virtual

PIER DE LUXO – Cerca de 800 milhões de dólares
canadenses. Esse foi o valor investido no novo terminal do
Aeroporto Internacional de Pearson (foto), em Toronto.
O local, que recebe aproximadamente 40 milhões de
pessoas todos os anos, ganhou o novo Pier F, resultando na
última etapa da obra de infra-estrutura mais cara do Canadá.

Uma parceria entre a
brasileira JExperts Tecnologia
e o Centro de História de
Montreal, do Canadá,
resultou na criação do
virtual Musée de la Personne
(www.museudapessoa.com.br/
MuseuVirtual/home/resources/
homesPublicadas/MVHM_4.html).
Dedicado à divulgação de
biografias de pessoas, informações
sobre comunidades e instituições de diferentes setores, o site
foi inspirado no Museu da Pessoa, mantido pela Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público, desde 1991.
O conteúdo do Musée de la Personne, totalmente organizado
pela empresa catarinense, conta com formato de banco de
dados que permite a busca por palavras-chave, relacionando
arquivos de temas semelhantes.

Envie suas sugestões, críticas e informações sobre o Canadá para:
Tel.: (11) 3898-0195 – Fax: (11) 3062-7319 – e-mail: ligia@conteudoeditora.com.br
Cartas: Rua Capote Valente, 432, cj. 56 – Pinheiros – CEP: 05409-001 – São Paulo (SP)

8 | Brasil-Canadá

investindo 45 milhões de dólares
canadenses (US$ 38 milhões) na ampliação
da Rede de Monitoramento do Oceano –
Ocean Tracking Network, que, entre seus
projetos, pretende inserir microchips em
peixes e outros mamíferos marinhos para
acompanhar seus movimentos no oceano.
O objetivo dos cientistas é descobrir de
que forma esses animais serão afetados
pelas mudanças climáticas e pela pesca
em excesso, obtendo dados que
futuramente poderão auxiliar os governos
a assegurar a sobrevivência das espécies.

TIPS IMAGES

NO FUNDO DO MAR – O Canadá está

MARCA CANADÁ-BRASIL – Em 2007, a Embaixada do Canadá em Brasília e o
Consulado Geral do Canadá em São Paulo completam, respectivamente, 35 e
60 anos de existência no Brasil. Para comemorar as datas e os resultados das
relações bilaterais entre os dois países nos últimos anos, estudantes de design
e arquitetura brasileiros foram convidados a participar do concurso cultural
Marca Canadá-Brasil. Promovido pelas duas entidades, juntamente com o
Senac–SP, o desafio envolve a criação de um selo comemorativo das
representações diplomáticas canadenses em território nacional. O resultado
será divulgado no dia 26 de março.
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Prova de qualidade
Com a conquista de três medalhas de ouro, quatro de prata e
13 certificados de excelência (ver boxe abaixo), os vinhos brasileiros deram
uma prova de sua qualidade durante o concurso Selections Mondiales des
Vins 2007, realizado em Quebec. Concorrendo com 1.683 amostras, de
27 diferentes nacionalidades, os produtos passaram pela aprovação de
50 degustadores, entre eles, importadores de vários países. Segundo Daniel
Dalla Valle, diretor da Associação Brasileira de Enologia (ABE), um dos
grandes diferenciais do evento foi a valorização da enogastronomia.

Medalha de Ouro
Salton Classic Cabernet Sauvignon 2004
Salton Volpi Cabernet Sauvignon 2005
Salton Volpi Merlot 2004

Vinícola Salton
Vinícola Salton
Vinícola Salton

DESPEDIDA CANADENSE –
Antes mesmo de completar
quatro anos da aquisição da
Kaiser, a cervejaria canadense
Molson Coors se despede do
Brasil. Os 15% restantes de sua
participação sob a marca foram
vendidos para a mexicana Femsa,
por US$ 16 milhões. A Molson
Coors comprou a Kaiser, em
março de 2002, por US$ 765
milhões. Hoje, a empresa alega
que a cervejaria já não corresponde a “um mercado-chave
em sua estratégia”.

DIVULGAÇÃO

ZECA MENESES

notas

MOTORES LIGADOS – O primeiro vôo do Phenom 100 (foto) – jato executivo
e revolucionário da Embraer – já está programado para 2007. Enquanto
ele não ocorre, a empresa empenha-se na montagem do protótipo final,
com início previsto em março. O motor turbofan PW617F, um dos componentes da aeronave, passa pela avaliação da Pratt & Whitney Canadá.
Desde que foi instalado, em outubro de 2006, no avião de ensaio da
companhia canadense, o equipamento realizou mais de 600 horas de
testes. Os resultados demonstram que o motor atende e excede aos
parâmetros de desempenho originais.

Medalha de Prata

DIVULGAÇÃO

Conde de Foucauld Espumante Brut
Cooperativa Vinícola Aurora
Miolo Cuvée Giuseppe 2004
Vinícola Miolo
Mistela Reggio di Castella Moscato Giallo 2002
Irmãos Molon
Panizzon Espumante Moscatel
Sociedade de Bebidas Panizzon

Investimento
revolucionário
Para desenvolver uma vacina
contra o vírus da aids e acelerar
os estudos de combate à
doença, o governo canadense e
a Fundação Bill & Melinda Gates
resolveram unir suas forças e
investir pesado em pesquisas.
O projeto envolve um
orçamento de US$ 118 milhões
– aproximadamente R$ 247
milhões – em pesquisas,
sendo US$ 28 milhões deste
total doados pelo dono da
Microsoft (foto).
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Campanha eficiente
Resultados de uma pesquisa realizada pela
Universidade de Waterloo, no Canadá, revelam que
campanhas antitabagistas em maços de cigarros são
eficientes. O estudo, que avaliou cerca de 15 mil
fumantes dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino
Unido e da Austrália, comparou a reação dos
participantes às diferentes propagandas. As do
Canadá, consideradas as mais abrangentes – por
cobrir 50% da frente e 50% da parte de trás do maço
e exibir imagens como a de uma vítima de câncer na
boca –, provocaram uma reação imediata de medo e
repulsa em 40% dos fumantes. No Brasil, não existe
um levantamento específico sobre o assunto, mas
alguns números mostram a queda do tabagismo. Em
1989, 32% da população com mais de 15 anos era
fumante. Em 2003, esse número caiu para 19%.
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Da tecnologia
ao agronegócio
Perfil diversificado de atuação amplia
presença de empresas canadenses
nos mais variados segmentos dos
mercados brasileiro e mundial, como
automotivo, aeronáutico, entre outros
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Françoise Terzian
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Influente em vários setores da economia
mundial, o Canadá conta atualmente com uma
população de 33 milhões de habitantes, renda
per capita nacional de cerca de US$ 34 mil e
Produto Interno Bruto (PIB) de pouco mais de
US$ 1 trilhão. Além desses diferenciais, o país destaca-se
por sua atuação em diversos segmentos, como os de
papel & celulose, tecnologia da informação e
telecomunicações, aeronáutica, maquinários e
equipamentos. O perfil de investimentos em mercados
variados também torna o Canadá um dos líderes mundiais
nas exportações de veículos e peças automotivas, óleo, gás
natural, metais e produtos agrícolas. Aproximadamente 45%
do seu PIB é decorrente de operações internacionais.
Todo o potencial econômico canadense tem resultado
no aumento da sua presença no cenário mundial, inclusive no
Brasil, que hoje conta com cerca de 300 companhias do país
em operação, em uma lista formada por nomes como
Bombardier, Nortel Networks, Alcan, SNC-Lavalin, Semex e
Brascan. Este fato tem colaborado para o fortalecimento das
relações bilaterais entre os dois países, iniciadas, de acordo
com James Mohr-Bell, diretor-executivo da Câmara de
Comércio Brasil-Canadá (CCBC), em uma época que
“remete ao tempo dos bondes da Brascan”. Naquele
período, os negócios já apontavam para um futuro promissor,
o que se confirmou mais tarde, por volta da década de 1970,
quando uma legião de investidores canadenses
desembarcou em terras brasileiras interessada em fortalecer
sua atuação na área de mineração.
Hoje, passado e futuro misturam-se para contar a
evolução do relacionamento entre os dois países.
O Canadá orgulha-se do seu know-how em tecnologia da

informação (TI) e em telecomunicações, representado,
principalmente, pela Nortel Networks e Bell Canada. A
sétima arte e os desenhos animados também contam com
recursos de softwares avançados de animação de origem
canadense. “Isso torna o país um dos maiores produtores
de desenho animado do mundo”, completa Mohr-Bell.
Ainda em relação ao desenvolvimento e à aplicação de
tecnologias de ponta, o país tem colaborado para novas
descobertas na área de biotecnologia e muitas outras
relacionadas a agricultura e pecuária.
Entre as contribuições para a evolução do mercado
brasileiro, a Alcan – uma das maiores corporações do
Canadá – investe de forma significativa no desenvolvimento
da indústria do alumínio, demonstrando preocupação com
questões ambientais e de segurança, fato que ajuda a manter
sua posição entre as líderes em diversos segmentos da
indústria do alumínio, como bauxita e alumina, produtos de
engenharia e embalagens. Além do Brasil, a Alcan está
presente em 61 países, conta com 65 mil funcionários e
fatura US$ 23,6 bilhões/ano (dados relativos ao ano de 2006).
Ronaldo Del Buono Ramos, diretor-financeiro e de serviços
corporativos, afirma que a Alcan tem colaborado para o
crescimento da indústria de alumínio no país. Desde 2005, suas
unidades concentram as atividades nos segmentos de
embalagens, produtos de engenharia, bauxita e alumina e
trading. Com isso, o faturamento local é da ordem de
US$ 300 milhões. Para atender a clientes como Nestlé e Novelis,
a empresa atua com um efetivo de 1,4 mil pessoas.
De acordo com o executivo, o Brasil apresenta potencial
nas mais diversas etapas da cadeia de produção do alumínio,
representando para a Alcan aproximadamente 1% de seu
faturamento global. “Nossas operações locais podem ser
Brasil-Canadá | 13
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impulsionadas por parcerias estratégicas, novas
oportunidades e produtos.” O diretor assinala, entretanto,
que os desafios da indústria do alumínio no país não são
diferentes de outros setores da economia. Isso inclui a
necessidade de uma reforma fiscal e de investimentos em
infra-estrutura em geral, com ênfase no setor energético.
No momento, o maior investimento da Alcan em terras
brasileiras já está em curso. Trata-se da expansão da
capacidade anual de produção da refinaria de alumina do
Consórcio Alumar (localizada em São Luís, no Maranhão) de
1,4 milhão para 3,5 milhões de toneladas, que será concluída
em 2008. “Nossa participação é de 10% no referido consórcio,
que representará até a conclusão da expansão cerca de
US$ 200 milhões investidos pela empresa”, revela Ramos.

Planejamento urbano – A área de engenharia e construção
também é altamente competitiva no Canadá. E, fora dele,
de acordo com os resultados obtidos. Para James
Mohr-Bell, o país tem uma importante trajetória em
planejamento urbano e qualidade de vida. Por meio de
know-how e tecnologia, o executivo lembra que o Canadá
auxiliou o trabalho de grandes construtoras e empresas de
engenharia brasileiras com a oferta de serviços e produtos
complementares. Dentre os grandes players desse
segmento, está a SNC-Lavalin, uma gigante mundial em
engenharia, construção, operação e manutenção.
Com quase um século de experiência, a companhia, de
14 mil funcionários, faturou aproximadamente R$ 7,2 bilhões,
em 2005. Deste total, 54% foram gerados em território, seu
principal mercado, que conta com grandes nomes do setor
privado e agências governamentais na sua lista de clientes.
Os projetos da empresa cobrem diferentes áreas, como a
energética, a de infra-estrutura (que inclui estradas,
aeroportos, portos, pontes, sistemas de
trânsito e tratamento de água) e as
de meio ambiente, das áreas
química, de petróleo, de mineração
e de metalurgia.
Apesar da forte atuação no
mercado canadense, a
SNC-Lavalin também se
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Unidades canadenses da Bombardier e da
Nortel (ao lado): investimentos em tecnologia
e exemplos da atuação mundial do país

destaca em outras localidades. Tony Rosato, vice-presidentesênior da SNC-Lavalin International para a América Latina e o
Caribe, conta que a companhia tem escritórios em mais de
30 países e projetos implantados em cerca de cem deles.
Em 2005, a receita proveniente do exterior representou 46%
do total faturado. “Mercados externos são parte importante
da nossa estratégia de negócios”, afirma o executivo.
Embora enxergue o Oriente Médio e a África do Norte como
locais prioritários para sua atividade – em vista da alta do
preço do petróleo e dos investimentos da área –, a América
Latina também tem mostrado-se atraente para a empresa,
em especial nos setores de mineração, energia e água.
Em relação às oportunidades, Rosato destaca a alta
capacitação das empresas de engenharia, de construção e
de aquisição. “O país é um importante nicho para áreas
específicas e também uma grande oportunidade para
cooperação com companhias nacionais”, diz o executivo,
que busca em território brasileiro a chamada relação “ganhaganha”. Atuando no Brasil desde a década de 1970, mas com
escritório aberto em 1992, a SNC-Lavalin atende,
principalmente, a clientes do setor privado.
Animado com os resultados obtidos e o atual cenário
econômico brasileiro, o executivo revela que as companhias
de engenharia e construção vivem um bom momento.
Ele mostra-se confiante com as promessas do governo Lula,
especialmente em relação aos avanços nos planos de
infra-estrutura. Com uma variedade de serviços – que

incluem pesquisas em engenharia, gerenciamento de projetos,
aquisições de materiais, construção, operações e
gerenciamento –, a SNC-Lavalin trabalha para aumentar sua
participação no Brasil. Para tanto, seu maior desafio é
competir com empresas bem-estabelecidas e detentoras de
sólidos trabalhos de engenharia e construção no país.

Inseminação artificial – O segundo maior país do mundo
também se destaca na indústria agrícola. E seu know-how
não se resume à produção e venda de commodities.
No agribusiness, o Canadá conquista bons resultados graças
à alta tecnologia desenvolvida. A Semex é um desses
exemplos. Considerada uma das maiores e mais importantes
companhias de inseminação artificial de bovinos do país,
apresenta participação superior a 75%. No Brasil, seu market
share é de um pouco mais de 6%. Da sua lista de clientes,
presentes em um mercado diversificado, aparecem grandes
pecuaristas mundiais – desde criadores de gado de leite,
como o holandês, até os de corte.
A Semex Canadá é a maior exportadora de sêmen
bovino do mundo. Em terras brasileiras, ela é a única
empresa canadense no ramo de genética bovina em
operação. Sediada em Jundiaí (SP), trabalha com 17
funcionários e 80 distribuidores. Jurandyr Arone Maués,
gerente-geral da Semex Brasil, diz que essa contribuição ao
país é muito importante, pois somente com o uso de
inseminação artificial é possível obter uma melhora na

genética e, conseqüentemente, na produtividade da
pecuária de leite e corte.
O carro-chefe da empresa por aqui é a importação de
sêmen do Canadá, principalmente da raça holandesa, e
sua respectiva venda no mercado interno. O sêmen,
armazenado em botijões criogênicos com nitrogênio
líquido a -196o C, é vendido para os distribuidores, que o
comercializam em fazendas – e geram um negócio
correspondente a cerca de seis milhões de doses por ano.
Entretanto, Maués acredita em um potencial de
crescimento ainda maior, considerando-se que apenas 5%
das vacas do Brasil são inseminadas.
No setor de telecomunicações, é praticamente
impossível não citar o nome da canadense Nortel Networks,
uma das maiores do mundo e um dos destaques em VoIP
(Voz sobre IP), tecnologias TDMA e GSM e redes ópticas.
No Canadá, a atuação dessa gigante do setor engloba o
desenvolvimento de tecnologia banda larga. O WiMax
(Worldwide Interoperability for Microwave Access),
evolução das redes de Internet banda larga sem fio, é a
grande tendência do mundo de Telecom e uma das
principais apostas da Nortel. A nova tecnologia permite
taxas de transmissão de até 75 Mbps e um alcance que
pode chegar a 50 quilômetros.
Isso significa que a banda larga sem fio ganhará maior
velocidade e também capacidade de alcance, o que promete
acelerar a vida dos executivos e dos brasileiros sem internet.
Brasil-Canadá | 15
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No Brasil, a Moore é uma das grandes empresas do
mercado de formulários, documentos e editorial. No ano
passado, seu faturamento foi da ordem de R$ 320 milhões,
valor 8% superior ao alcançado em 2005. Para conquistar
esse resultado, a empresa oferece 14 linhas de produtos
gráficos e serviços complementares, produzidos em suas
cinco fábricas – localizadas em São Paulo, Minas Gerais,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul –, além de uma unidade
no Recife voltada exclusivamente para pequenas tiragens de
formulários e documentos.
O presidente da Moore Brasil, Marcos Ribeiro, diz que,
embora o país enfrente problemas que afetam o setor de
atuação da empresa e toda a economia, ainda existem muitas
oportunidades a ser exploradas. “O mercado gráfico no Brasil
é repleto de possibilidades de crescimento”, avalia.

Relações entre Canadá e Brasil
ganharam força na década de 1970,
com oportunidades de investimentos
no segmento de mineração
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Pazotto, da Nortel: “Tecnologia WiMax
comprova know-how canadense, em mais
uma das apostas inovadoras da empresa”

colocação em NGN (Next Generation Network) e
equipamentos ópticos. O público-alvo da Nortel é formado por
operadoras e mercado corporativo. As operadoras, sejam elas
de fixo ou móveis, andam comprando centrais NGNe VoIP, fibra
óptica e infra-estrutura para redes de dados. “Há também uma
grande oportunidade para a área de convergência fixo-móvel”,
explica Pazotto. Além de vender equipamentos, a companhia
também oferece aos clientes serviços de integração e
consultoria. Sua expectativa é a de transformar-se num player
relevante em serviços de integração.
Uma das apostas nesse sentido é o SMB (Small and
Midsize Business). De acordo com o executivo, é um serviço
voltado para as pequenas e médias empresas. “Como as
grandes já investem muito em TI e Telecom, os fornecedores
estão descendo do topo para a base da pirâmide em busca
das pequenas e médias empresas com infra-estrutura
desatualizada ou sem equipamento algum”, afirma.

Sua imagem está aqui
www.tipsimages.com
www.tipsfilm.com
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Fone: (11) 5081 4592

Produtos complementares – Em 2004, a americana
RR Donnelley e a canadense Moore Wallace uniram-se para
formar a RR Donnelley Moore – o maior complexo da
indústria gráfica do mundo – que conta, atualmente, com um
faturamento anual de US$ 7,2 bilhões e 45 mil funcionários,
atuando nas suas 125 fábricas e 600 escritórios instalados
em mais de 30 países.

RS OFICINA DE ARTE

Renato Pazotto, diretor de engenharia e produtos
MEN (Metropolitan Ethernet Network) da Nortel Networks,
diz que o WiMax é um assunto estratégico e em 2007 a nova
tecnologia deve decolar.
Com esse produto, a empresa pretende fornecer uma
opção tecnológica diferenciada de conectividade à banda
larga, que vai complementar e estender o alcance das atuais
redes celulares 3G. “Queremos nos tornar líderes de internet
banda larga por meio de uma tecnologia nova e com grande
potencial”, esclarece Pazotto. Sua aposta não é para menos.
O WiMax vem sendo apontado como uma tecnologia de
ruptura. De acordo com a Frost & Sullivan, a projeção é de
que 2,8 milhões de usuários utilizem o serviço no Brasil em
2010. Para a Intel, a tecnologia poderá representar 28% das
conexões de banda larga no mundo daqui a três anos.
Com o objetivo de ganhar mais participação no
mercado, a Nortel também quintuplicou o investimento em
Pesquisa & Desenvolvimento (P&D). Por conta disso, o ano
de 2006 foi para a companhia canadense de crescimento –
sendo grande parte do faturamento
proveniente da América do Norte.
A América Latina, por sua vez,
representa de 7% a 10% do
seu resultado global.
Para este ano, a
palavra de ordem é
se concentrar em
uma nova gestão.
“Estamos buscando
o caminho da
lucratividade, a partir de uma
análise estratégica de processos
e de recursos humanos”, diz Pazotto.
A estratégia também inclui posicionar a
empresa na liderança ou na segunda

Caso a área de
educação receba
investimentos dos governos
estadual e federal e o poder
aquisitivo da população
aumente, a tendência, segundo
Ribeiro, é a de fazer o mercado gráfico triplicar seus
resultados. Atualmente, o presidente da Moore Brasil calcula
que o consumo per capita de livros entre europeus seja de
cinco a dez unidades por ano. No Brasil, a realidade é bem
diferente: dois livros per capita. Há também o consumo de
rótulos e etiquetas adesivas, o qual poderia crescer muito
aqui, a exemplo da América do Norte, da Ásia e da Europa.
Nestes países, o consumo é 10 a 12 vezes maior do que em
território brasileiro.

LICENÇA EXCLUSIVA
DA TIPS IMAGES
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Laço na tira contra o câncer de mama:
versão especial de Havaianas abriu as
portas para a venda de 130 mil
“legítimas” no Canadá

negócios |

Grandes grupos
brasileiros, como Alpargatas,
Gerdau e CVRD, mostram
oportunidades de
crescimento no país e
mantêm investimentos
para os próximos anos
Rose Campos

Agnelli, da CVRD: aquisição
da mineradora INCO coloca a
empresa na segunda posição
entre as gigantes mundiais
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A cada segundo, cerca de três pares
de Havaianas são vendidos no Brasil.
A criação 100% nacional, lançada em
1962, pela São Paulo Alpargatas,
enfrentou momentos de auge e de
turbulência em sua trajetória, até alcançar
a liderança absoluta do mercado, a partir
de 1994, com a versão monocromática
da Havaianas Top. O que nem mesmo
seus criadores imaginavam é que, além
de ganhar a preferência nacional, as
famosas sandálias alçariam vôos
distantes, conquistando a simpatia de
consumidores em quase toda a Europa,
os Estados Unidos e – por que não? – o
Canadá. As baixas temperaturas do país
não foram suficientes para impedir que a
“legítima” brasileira marcasse presença
nos pés de 130 mil canadenses em 2006.
Esse dado comprova os resultados de
uma pesquisa realizada com 200
internautas, pela consultoria britânica

Interbrand, revelando que as sandálias atualmente são mais
lembradas no exterior do que a seleção brasileira de futebol.
“Os números obtidos pelas Havaianas no Canadá têm nos
surpreendido. Vendemos mais produtos do que
considerávamos possível, mesmo enfrentando os períodos
sazonais”, revela Carlos Augusto Roza, gerente-geral de
comércio exterior de Havaianas. O segredo desse sucesso?
Um pequeno laço rosa. A idéia de unir forças com a
Canadian Breast Cancer Foundation – Fundação Canadense
no combate ao Câncer de Mama –, e lançar uma campanha
contra a doença começou assim que a brasileira Luise
Wischermann, atual moradora canadense, decidiu investir
no potencial da marca em 2002.
Hoje, a cada par de Havaianas Top vendido – em edição
exclusiva com o lacinho símbolo da campanha nas tiras –
três dólares canadenses são revertidos em benefício da
fundação. Essa versão especial da sandália não só abriu
portas para a oferta de mais 20 modelos da marca no país
como tem possibilitado que a São Paulo Alpargatas avalie
novas oportunidades em território canadense.
“As Havaianas são apenas um dos vários produtos que a
empresa fabrica e comercializa, mas, certamente, é o mais
conhecido mundialmente. Isso tem contribuído para que
possamos descobrir outros nichos de atuação interessantes
no exterior, como lonas para caminhões e os tênis das
divisões Topper e Rainha, hoje bem posicionados na Ásia e
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Em terras cana denses

na América Latina”,
completa Roza.
Assim como a São Paulo
Alpargatas, várias empresas
brasileiras têm encontrado
oportunidades em terras canadenses, permitindo que o
Brasil marque presença em solo norte-americano por meio
de investimentos, parcerias e aquisições. Um dos casos mais
comentados e que ainda merece destaque é a compra de
75% da mineradora canadense INCO pela Companhia Vale
do Rio Doce (CVRD), no final de 2006. O negócio bilionário,
que resultou no investimento de mais de US$ 13 bilhões, foi
avaliado como a maior aquisição internacional já realizada
por uma companhia brasileira, elevando a Vale da quarta para
a segunda posição na lista das gigantes mundiais do setor.
Além de aumentar de forma significativa a participação
brasileira na produção de minérios, o acordo também
resultou no salto do país em outro ranking mundial, ao
alcançar a quinta posição entre os maiores investidores no
Canadá. Essa compra, no entanto, não oferece somente
notoriedade nacional, mas foi ao encontro das estratégias
de atuação da companhia. A Vale ainda não é uma
produtora nacional de níquel – apesar de ter vários
projetos em andamento com esse objetivo –, enquanto a
INCO se destaca como a segunda maior fabricante desse
material no mundo e a primeira em reservas.
São 7,8 milhões de toneladas/níquel contidos em minas
no Canadá, na Nova Caledônia e na Indonésia, possibilitando
uma entrada agressiva nesse mercado. “A relação entre a
CVRD e o Canadá começou há mais de dois anos, com a
compra de 93% da mineradora canadense Canico Resource
Corp., que apresentava capacidade nominal de produção de
57 mil toneladas de níquel. Isso nos trouxe mais know-how e
impulsionou a continuidade dos negócios da companhia
nesse setor”, conta Roger Agnelli, presidente da CVRD.
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Eleito pelo Grupo Votorantim como um mercado maduro
e com nível de renda média da população atraente, o
Canadá mantém relacionamento comercial de longa data
com a Votorantim Cimentos. Presente no país desde 2001, a
empresa conta atualmente com quatro instalações – duas
fábricas de cimento, um terminal de cargas e uma unidade
de concreto usinado e agregados. “Quando decidimos
investir no Canadá, tínhamos definido como prioridade
aumentar nossa participação em locais de economia estável,
nos quais o consumo per capta de cimento fosse maior do
que o existente no Brasil. Com o passar do tempo, o país
provou ser uma de nossas apostas certeiras”, revela Walter
Schalka, presidente da Votorantim Cimentos.
Quase seis anos depois de instalada em Toronto, em
Ontário, a unidade canadense da Votorantim Cimentos –
conhecida como St. Marys – conquistou status de maior
produtora da região dos Grandes Lagos, com 30% de
participação de mercado. Schalka conta que a divisão
cimentos foi a primeira do Grupo Votorantim a adotar uma
política de internacionalização, usando, para isso,
ferramentas de gestão operacionais, que buscam
padronização e sinergia. A receita não só deu certo, como
também incorporou novas práticas de gestão, a partir das
experiências adquiridas com as unidades do Canadá e dos

Estados Unidos. “Em razão da troca por
melhores práticas durante esses anos,
consideramos a experiência internacional
altamente positiva para os nossos
negócios. A oportunidade de conhecer
novos mercados, diferentes culturas e de
adaptar-se a novos cenários econômicos
tem contribuído para o aumento de nossa
flexibilidade de atuação”, completa.
Os sinais de que a empresa se encontra
no caminho certo animam-na a manter o
ritmo de investimentos.
“A Votorantim Cimentos vai continuar
promovendo a política de crescimento.
Grande parte de nossa expansão permanece
com foco no exterior, por meio de
aquisições e fusões. As unidades da América
do Norte têm provado que a fórmula de
sucesso é simples, mas necessita de
extrema atenção”, reforça Schalka, ao

acreditar que entender as características do
mercado, se adaptar às suas necessidades e
identificar as características positivas dos
profissionais são alguns dos segredos desse
sucesso. Hoje, além do Canadá e dos
Estados Unidos, a Votorantim Cimentos
opera diretamente em 11 países. Cerca de
40% das receitas da área industrial da
empresa são provenientes de exportações
ou geradas no exterior, e mais de 60% delas
são indexadas ao dólar. As exportações, para
mais de 200 países, crescem ano a ano.
Ao contrário do que muitos pensam,
os investimentos do Brasil no Canadá
começaram muito antes da era da
globalização. Há mais de 40 anos, as
cidades de Cambridge, Whitby e Selkirk,
na província de Manitoba, contam com
usinas para a fabricação de aços longos de
outro grupo nacional – a Gerdau.

Expansão planejada
Investir em aquisições e ampliações de unidades no exterior faz
parte das estratégias de investimento das empresas brasileiras.
Conheça alguns desses números:

Empresa

Presença no Canadá

Investimentos

CVRD

2002

US$ 1,45 bilhão
(expansão INCO)

Alpargatas

2002

Não divulgado

AmBev

2004

Votorantim Cimentos

2001

Não divulgado

Gerdau

1989

US$ 1,6 bilhão
(no exterior, próximos três anos)

201,4 milhões de
dólares canadenses
(aquisição Lakeport)
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Apostas certeiras – A forte atuação canadense no setor de
bebidas também tem provocado o interesse brasileiro, o
que resultou recentemente em outra aquisição importante.
No início de fevereiro, a Companhia de Bebidas das
Américas (AmBev), representada pela sua subsidiária Labatt
Brewing Company Limited, fechou contrato com a
canadense Lakeport Brewing Income Fund. O valor de
28 dólares canadenses por ação totalizou um negócio
milionário de 201,4 milhões de dólares canadenses.
Na ocasião, Miguel Patrício, CO-CEO da AmBev para a
América do Norte, reforçou a satisfação da companhia em
participar do competitivo mercado de cervejas de Ontário.
“Esperamos contribuir com o bem-sucedido trabalho
realizado até agora pela Lakeport. Estamos comprometidos
com o crescimento da Labatt no Canadá, assegurando que
nossos consumidores tenham um amplo portfólio nas
diversas categorias de cerveja”, acrescenta.
A maior cervejaria do Brasil e da América do Sul –
conhecida pelas marcas de cerveja Skol, Brahma e
Antarctica e pelo Guaraná Antarctica – está instalada em
território canadense desde 2004, por meio da Labatt, maior
cervejaria do país, fundada na região de Ontário, em 1847, e
produtora de mais de 60 marcas. A Lakeport, com a qual
acaba de negociar, é uma cervejaria também localizada em
Ontário, que produz nove marcas, sendo a Lakeport Honey
Lager e a Lakeport Pilsener as mais vendidas na região.

Johannpeter, da Gerdau:
à frente da Gerdau
Ameristeel, uma das maiores
produtoras de aços longos
do Continente Americano

GLOBO IMAGENS

O interesse em conquistar novos mercados por meio do
níquel significa aumento nos investimentos da Vale nos
potenciais da INCO, em 2007. Os planos envolvem valor de
US$ 1,45 bilhão para expansão da mineradora canadense,
de um total de US$ 6,33 bilhões de investimentos gerais
previstos pela companhia para este ano. De acordo com
Agnelli, US$ 4,2 bilhões dos números planejados serão
destinados à ampliação da produção da empresa e à
modernização de minas e unidades, visando ao aumento da
produtividade. O aporte em logística será da ordem de
US$ 720 milhões, com foco nas operações em portos.
“O mercado está em um momento promissor, e os
investimentos são vitais para o nosso crescimento”, justifica
o presidente da CVRD. A empresa aposta no incremento da
demanda mundial, da qual a China é um dos destaques.
“Nosso ritmo de produção tem crescido 18% ao ano e
queremos mantê-lo dentro dessa realidade pelos próximos
anos, principalmente depois de unir experiências com a
INCO”, completa Agnelli.

Unidades da Votorantim Cimentos no Brasil e
no Canadá: política de gestão internacional
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Patrício, da AmBev: compra
milionária da cervejaria Lakeport
reforça presença brasileira no
mercado de Ontário

O crescimento internacional foi o grande
destaque da companhia em 2006, pois aumentou
seu faturamento consolidado para R$ 27,5 bilhões,
superando em 7,2% o valor de R$ 25,6 bilhões,
registrado em 2005. Em dólares, o faturamento
cresceu 17,4%, em razão da valorização de 8,7% do
Real diante da moeda norte-americana, e chegou a
US$ 12,9 bilhões. Ao longo do ano, a prática de
aquisições somou US$ 1 bilhão, o que representa 50%
dos investimentos realizados no período.
Na América do Norte, 6,7 milhões de toneladas
de aço foram comercializadas, em 2006,
representando um acréscimo de 5% sobre os
volumes do ano anterior. No ano, a produção de
aço alcançou 6,8 milhões de toneladas e a de

Juntamente com mais três unidades de transformação e um
escritório, a empresa forma a Gerdau Ameristeel, uma das
maiores produtoras de aços longos do Continente
Americano. Além do Canadá, a política de projeção
internacional da companhia é representada por Uruguai,
Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Estados Unidos, e
mantém 40% de participação societária na empresa
Sidenor, localizada na Espanha.

Negócios bilionários fizeram com
que o Brasil saltasse para a quinta
posição no ranking dos maiores
investidores no Canadá em 2006

Competitividade ampliada – Com isso, a capacidade
produtiva das unidades da Gerdau atinge, atualmente,
19,1 milhões de toneladas de aço por ano. E, segundo as
metas estipuladas pela empresa para os próximos anos, o
objetivo é o de superar esse resultado. “O Grupo Gerdau
reforçará sua estratégia de agente consolidador da
siderurgia, buscando oportunidades de aquisição em
diversos mercados. O desafio é o de ampliar a
competitividade e a escala, de forma a garantir crescimento
com rentabilidade, liderança de mercado, atuação em
distintos segmentos da siderurgia e presença em diferentes
países”, afirma o CEO André Gerdau Johannpeter, que
assumiu a posição em janeiro de 2007, marcando uma nova
etapa na governança corporativa da empresa.

laminados, 6,5 milhões de toneladas, indicando aumentos
de 8,1% e 5,7%, respectivamente.
Ainda em 2006, a Gerdau investiu US$ 2 bilhões, sendo
metade em expansão e atualização das plantas industriais e
a outra metade em aquisições. Nos próximos três anos, a
previsão é a de investimentos de US$ 4 bilhões, sendo
US$ 2,4 bilhões no Brasil e US$ 1,6 bilhão no exterior.
Os recursos serão destinados à continuidade de projetos
de expansão da capacidade instalada e atualização
tecnológica, sem dispensar novos projetos de expansão a
ser aprovados ao longo desse período.
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Na corrida
contra o relógio
Jornalista canadense, autor do livro Devagar – Como um
movimento mundial está desafiando o culto da velocidade,
acredita que o estilo de vida acelerado de hoje em dia está
ligado à relação neurótica que temos com o tempo

DIVULGAÇÃO

Françoise Terzian

Quem pensa que 24 horas são insuficientes para conciliar
trabalho, lazer e família precisa urgentemente rever seus
conceitos. É isso que prega o jornalista Carl Honoré,
escocês de nascença, canadense de criação e, atualmente,
morador da cidade de Londres. Autor do livro Devagar –
Como um movimento mundial está desafiando o culto da
velocidade, publicado no Brasil pela Editora Record (350
págs., R$ 39,90 ), ele é um dos principais defensores do
Slow Movement, um movimento que valoriza a necessidade
de abrirmos mão de hábitos estressantes para
conquistarmos uma vida mais equilibrada e consciente.
Em entrevista concedida à revista Brasil-Canadá, Honoré fala
sobre a relação neurótica que temos com o tempo e a
respeito da necessidade de encontrarmos o equilíbrio entre
mover-se rapidamente e saber a hora de desacelerar.
“É preciso pensar no que vale a pena: passar correndo pela
vida ou aproveitar cada momento”. Dentro desse cenário, o
jornalista estabelece algumas comparações entre brasileiros
e canadenses quando o assunto é a utilização do tempo,
com propriedade de quem já morou durante um ano no
Brasil – período em que esteve no Nordeste como voluntário
das ONG’s Canadá World Youth e Terre des Hommes.

Honoré: “Quando
dedicamos às coisas o
tempo que elas merecem,
as fazemos melhor e
aproveitamos muito mais
os resultados”
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Brasil-Canadá – Nos últimos anos, temos a sensação de que o
tempo tem passado cada vez mais rapidamente. As pessoas
sentem-se sobrecarregadas e sem espaço para o lazer. O que
tem ocasionado essa pressa contínua?
Carl Honoré – Existem muitos fatores embutidos nessa
questão. A tecnologia, por exemplo, nos permite executar
as tarefas rapidamente, mas por outro lado nos condiciona
a pensar que tudo acontece na velocidade do software.
O ambiente de trabalho tem aumentado a pressão para que
as pessoas façam tudo com agilidade. E aí entra a ambição
humana de acumular mais e mais atividades, de
experimentar tudo. Há tantas oportunidades para trabalhar
e se divertir no mundo de hoje e a publicidade nos encoraja
a querer tudo agora. Em vez de nos fazer feliz, o efeito da
escolha, na realidade, nos torna estressados, pois, além de
termos a consciência de que é impossível se adequar a isso,
também sentimos que estamos perdendo algo. Acredito
que a raiz da atual cultura acelerada é a nossa relação
neurótica com o tempo que nos faz enxergá-lo como
inimigo. Achamos que a melhor maneira de usá-lo é
pressionar cada minuto. E isso transforma a vida em uma
corrida contra o relógio.

BC – Então, como podemos sair dessa situação?
CH – Atualmente, somos tão impacientes que queremos
desacelerar de uma forma rápida. Esse é um grande erro,
pois para desacelerar é também necessário ir devagar.
É preciso adotar e explicar a importância dessa filosofia aos
funcionários e aos clientes e avaliar de que forma ela afetará
a rotina de trabalho. Experimente começar com um teste de
um mês, praticando novos hábitos como: criar intervalos
rápidos durante o expediente, ir embora mais cedo, desligar
o celular quando estiver fora do escritório, e a partir daí
observar o que acontece com a sua produtividade. Nenhum
homem é uma ilha e, quando começamos a desacelerar,
geramos impactos ao nosso redor.
BC – Qual é a proposta da filosofia do Slow Movement?
CH – Ela está baseada na seguinte crença: quando você
dedica às coisas o tempo que elas merecem – em outras
palavras, quando você dá a elas a velocidade ou o ritmo
correto –, você as faz melhor e aproveita muito mais os
resultados. Cada tarefa, cada momento tem seu ritmo
natural. E isso varia de pessoa para pessoa. Você pode ser
mais feliz do que eu lendo um livro em um ritmo diferente,
assim como eu me sentiria melhor em caminhar num ritmo
diferente do seu. Não existe fórmula mágica. Dê o tempo
justo para cada coisa a cada momento. Um dos grandes
desafios da vida é encontrar esse tempo. Nós sabemos
intuitivamente quando encontrar o ritmo certo.
BC – Nesse cenário, como o senhor avalia o estilo de vida
acelerado dos brasileiros?
CH – O Brasil mostra uma mistura de estilos. De um lado, se
vive a pressão do desenvolvimento da economia.
As pessoas não querem ficar para trás, então acreditam que
só farão o país crescer se agirem de forma rápida.
Nas grandes cidades brasileiras há muita velocidade.
São Paulo, por exemplo, é um inferno em termos de
negócios e estresse, mas revela atitudes que remetem ao
prazer e ao descanso, detalhes que fazem parte do conceito
do “ir devagar”, como relaxar na praia e dançar a noite
toda. Por outro lado, o Brasil nutre vários exemplos do
chamado ritmo “devagar ruim”, ao manter a burocracia e a
ineficiência na resolução de pequenas tarefas do dia-a-dia.
BC – Mas ter pressa não é algo que faz parte da nossa cultura?
CH – Não sou um utópico. Admito que ter pressa faz parte
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da condição humana e o impulso sempre estará conosco.
Eu percebo que até o Dalai-Lama vai rápido demais em
algumas situações. E creio que, por viver em uma
sociedade complexa, com milhões de pessoas, nós nunca
criaremos um mundo no qual todos consigam resolver tudo
no tempo justo. Ou, então, façam cada coisa da melhor
forma possível em vez de a mais rápida.

BC – Muita gente diz que o dia deveria ter 48 horas e não 24.
Como fazer que cada minuto seja mais bem aproveitado?
CH – Não existe fórmula mágica, infelizmente.
Para muitos de nós, a única maneira de ter na agenda
um espaço dedicado ao lazer é: faça menos. É preciso
pensar no que vale mais a pena: passar correndo pela
vida ou aproveitar cada momento.

BC – Existe algum preconceito contra o movimento
defendido pelo senhor?
CH – Sem dúvida. E ele é tão grande que automaticamente
é associado à preguiça. O que muita gente não sabe
é que “ir devagar” pode abrir a porta para se ter
mais energia e produtividade, assim como mais
felicidade e saúde. O Slow Movement é, na
verdade, a busca pelo equilíbrio entre fazer as
coisas de forma rápida ou devagar, com momentos
de relaxamento, reflexão e recarga.

BC – O senhor concorda com o ditado popular de que
tempo é dinheiro?
CH – O tempo é valioso, mas se pensarmos somente sob o
ponto de vista financeiro estaremos com problemas.
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BC – A tecnologia avança cada vez mais
rapidamente e prega um ritmo de vida alucinante.
Podemos, com isso, considerá-la a grande vilã dos
problemas atuais?
CH – A tecnologia não tem culpa. Ela é
maravilhosa, se soubermos como usá-la da forma
correta. Com ela podemos ser mais
eficientes ou mesmo relaxar. O perigo,
no entanto, é perder o limite. Para
evitar o vício, o caminho é acessar
menos o computador e desligá-lo de
tempos em tempos. Profissionais que
trabalham com tecnologia de ponta já
alertam quanto ao seu uso exagerado,
sugerindo um emprego mais balanceado
do computador. Um gerente da IBM, por
exemplo, lançou o conceito de
Movimento Devagar para o e-mail. Ele
recomenda que se cheque a caixa apenas
duas vezes ao dia, de forma a alcançar mais
felicidade, saúde e produtividade.
A Hewlett-Packard divulgou um relatório,
recentemente, em que mostra britânicos
viciados em e-mail e mensagem de voz.
As constantes interrupções da tecnologia
no ambiente de trabalho causam uma
queda do nível de QI em torno de dez
pontos. Ou seja, o equivalente a ficar
acordado a noite inteira.

BC – Quem tem mais qualidade de vida?
O canadense ou o brasileiro?
CH – Essa é uma pergunta difícil. Depende do que
você define como qualidade de vida e a quais
brasileiros se refere. Existe um tipo de miséria –
presente nas favelas – que simplesmente não
encontramos no Canadá. Mas eu suspeito que a
classe média brasileira sofra um estresse
similar à maioria dos canadenses.
Talvez os brasileiros sintam uma
pressão extra para alcançar a
mesma posição ocupada pelos
países ricos. A criminalidade
também é muito pior no Brasil, o
que interfere na qualidade de
vida das pessoas. Por outro lado,
brasileiros são mais relaxados e,
provavelmente, conseguem passar
mais tempo com a família.
BC – O sr. não acha que a globalização
está destruindo o Slow Movement, ao
obrigar as pessoas a adotarem um
estilo de vida mais acelerado?
CH – A globalização tem nos
auxiliado a criar melhor e a ter um
futuro mais humano, por isso não está
destruindo esse conceito. Nossa
cultura tem-se movimentado de forma
acelerada nos últimos 150 anos, e a
velocidade nos trouxe mais benefícios do
que estragos. Olhando para trás, é possível
perceber que todos os movimentos de
lentidão – romantismo, transcendentalismo,
hippies, entre outros – foram ignorados e

mantidos na marginalidade. Entretanto, recentemente, com a
explosão da Tecnologia da Informação (TI) e com a
sociedade atuando em esquema 24x7 (horas x dias), o
pêndulo balançou para outra direção. Agora, essa corrida
desenfreada traz mais riscos do que benefícios. Nossa
impaciência e pressa estão acabando com a qualidade e
afetando a todos: jovens, velhos, ricos, pobres, Primeiro
Mundo e Terceiro Mundo, independentemente da globalização.
BC – Não existe uma contradição no conceito de aderir ao
“movimento devagar” e a busca incessante pela inovação, pela
cura do câncer, pelos negócios urgentes?
CH – Isso não é uma contradição, porque minha proposta não é a
de que tudo seja feito devagar. Na economia global do século
21, você tem de ser rápido, mas não o tempo todo. No futuro, as
empresas de sucesso serão aquelas que saberão o momento
certo de se mover rapidamente e quando desacelerar.
BC – Por quê?
CH – A lentidão também é boa para o negócio. Ela dá tempo
suficiente para a equipe descansar, recarregar as baterias e
refletir de que forma é possível trabalhar com mais eficiência.
O movimento devagar também ajuda a economizar dinheiro
com contas médicas e remédios e aumenta a retenção de
pessoas. A Yarde Metals, uma companhia norte-americana de
produtos de metal, encoraja seus funcionários a tirarem
curtas sonecas durante o dia de trabalho, por isso implantou
quartos de dormir. O resultado: a produtividade aumentou.
Não estou sugerindo a tradicional sesta regada a duas taças

“As pessoas precisam pensar no que
vale mais a pena: passar correndo
pela vida ou aproveitar cada momento”

de vinho tinto e três horas de sono profundo, mas uma versão
moderna, com 20 minutos de cochilo, seguidos por um bom
almoço fora da empresa.
BC – Como fazer para não se sentir culpado por descansar em
vez de trabalhar?
CH – Deve-se entender que a vida não é uma corrida, e o
tempo não é dinheiro.
BC – O senhor sabe que os atuais líderes dormem pouco,
não vão ao cinema há anos e acham que a vida é um
sinônimo de trabalho. Não acha que se eles seguirem
suas recomendações correm sério risco de perder poder
e a chance de alcançar suas metas?
CH – Eu discordo. Muitos líderes de sucesso atualmente
entendem a necessidade do movimento lento. E muitas das
mais dinâmicas figuras da história tiravam um cochilo
diariamente, como John Kennedy, Napoleão Bonaparte,
John D. Rockefeller e Winston Churchill.

Múltiplas funções
Enfrentar longos congestionamentos, desempenhar
diferentes tarefas simultaneamente, conciliar carreira e família
são apenas algumas das exigências da vida moderna. Quando
em excesso, as múltiplas funções provocam um dos principais
sintomas do século XXI – a síndrome da pressa. Amélia Regina
Meleiro Preto, diretora da VenSer Consultoria em Recursos
Humanos, explica que esse mal pode impactar seriamente na
saúde física e na qualidade de vida das pessoas. Em geral,
executivos e profissionais em cargos de liderança são os que
mais sofrem a forte pressão para a conquista de metas e

resultados, sendo, conseqüentemente, as maiores vítimas de
estresse. Para gerenciar esse tipo de situação, a diretora sugere
que o indivíduo invista, primeiramente, no autoconhecimento.
O objetivo é reconhecer seu estado psico-físico-social, saber
como reagir às situações apresentadas e desenvolver uma
perspectiva mais positiva e lúdica em relação à vida.
“É importante incorporar momentos de relaxamento durante o
dia, praticar uma atividade física regular e fazer escolhas
saudáveis de alimentação. Esses fatores, sem dúvida, contribuem para o equilíbrio e o bem-estar físico e mental”, conclui.
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Science World: arquitetura
arrojada e tecnologia

Univers o a ser descoberto
Considerado um dos
melhores museus do país, o
Royal British Columbia recria
por meio de exposições a
história dos povos locais

Visitar os museus e as
galerias das principais
cidades canadenses é fazer
uma viagem no tempo,
por meio de recursos
tecnológicos e da exposição
de obras inuits, européias
e de artistas locais
Ligia Molina
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Além das paisagens exuberantes – formadas por florestas,
montanhas rochosas e grandes lagos –, da paixão pelos
esportes e da valorização da multiculturalidade, outro
motivo de orgulho dos canadenses são os seus incríveis
acervos de arte. Percorrer os museus e as galerias do Canadá
significa ter acesso ao passado e ao futuro, conhecendo de
perto os fatos mais marcantes da evolução do país. O ponto
de partida dessa viagem vai depender da localização do
turista, mas em cada cidade é possível encontrar as obras de
renomados artistas inuits (anteriormente conhecidos como
esquimós), locais e europeus.
Traçar um roteiro cultural pelo Canadá envolve, a
princípio, as regiões de Quebec, Ontário, Vancouver e
Central. Seus museus de arquitetura moderna mostram o
que há de melhor em arte contemporânea e coleções de

obras antigas, a exemplo do The Montreal Museum of Fine
Arts, em Quebec. Com um acervo de 30 mil peças de
origem européia e canadense, o local recentemente
recebeu a doação de 100 trabalhos do pintor Marc-Aurele
Fortin, do The Marc-Aurele Fortin Museum, que acaba de
fechar suas portas. Conhecido por inovar nas telas as
paisagens do Canadá, Fortin, por meio de técnicas
incomuns, retratava a “luz quente de Quebec” em quadros
com imagens sobre fundos cinza.
Não é só no The Montreal Museum of Fine Arts que se
encontra a irreverência e a criatividade das obras da região.
Elas fazem parte do acervo contemporâneo do Musée d’Art
Contemporain, voltado exclusivamente para esse estilo.
Inaugurado em 1964, o local conta com pinturas, fotografias
e vídeos produzidos por artistas da região e talentos
Brasil-Canadá | 29
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MUSEUS

Os museus canadenses revelam o que
há de melhor em arte contemporânea
e coleções de obras antigas

30 | Brasil-Canadá

Fachada do imponente
prédio de vidro da National
Gallery of Canada

Canadian Museum of
Civilization: totens de madeira
e mostras da época colonial

CORBIS

Saindo de Quebec, rumo à província de Ontário, o
viajante é convidado a realizar uma viagem de volta ao
passado. A primeira parada pode ser a cidade de Toronto – a
maior do Canadá, onde se localiza a Art Gallery of Ontario,
conhecida pelas suas extensas coleções de arte e de esculturas,
compostas por obras européias que vão de Rembrandt e
Picasso a criações canadenses do Grupo dos Sete. O acervo
do escultor britânico Henry Moore fica no Henry Moore
Sculpture Centre. Outro ponto alto, que merece ser
conhecido, é a mostra de arte inuit, com obras em pedrasabão, ossos de baleia, entre outros materiais. Em expansão
até 2008, a Art Gallery of Ontário se prepara para receber
dois mil trabalhos doados por um colecionador particular.

Galeria dos dinossauros – Também em ampla reforma,
com previsão de término ainda este ano, o Royal Ontario
Museum traz como diferencial um acervo extremamente
variado, formado por artes puras e aplicadas, ciências naturais
e arqueologia. A sala mais visitada desse local é, sem dúvida, a
Galeria dos Dinossauros. Esqueletos de dinossauros compõem
o cenário do Período Jurássico, com direito a reprodução de
sons e movimentos utilizados no filme Jurassic Park.
A detalhada reconstituição de uma caverna de morcegos
jamaicana é outro ponto bem interessante. Nos seus quatro

Revolucionários da arte
Fundado em 1920, a partir da união de artistas comerciais,
funcionários de uma empresa de Ontário, o Grupo dos Sete
provocou uma revolução na arte canadense. Inspirados nas
obras de Tom Thomson (1877–1917), que retratava a natureza
da região em telas impressionistas e de colorido vívido, J. E. H.
MacDonald, Lawren Harris, A. Y. Jackson, Arthur Lismer,
Franklin Carmichael, F. H. Varley e Frank Johnston perceberam
que a arte havia adotado um novo conceito, livre dos padrões
europeus, dando início a um movimento nacionalista. Viajando
a pé ou de barco, os integrantes do Grupo dos Sete
desenvolviam essa nova forma de arte em seus locais favoritos,
como Algonquin Park, Georgian Bay, Algoma e lago Superior.
Com métodos simples e rústicos, trocaram o estilo pesado e
realista das telas européias pelas cores luminosas e as marcas
de pincel. A primeira exposição em 1920, intitulada The Group
of Seven, popularizou as obras do grupo e as exibições conjuntas
ocorreram até 1931. Desfeito em 1932, o Grupo dos Sete
abriu as portas para a formação de uma nova geração de pintores
do Canadá – o Canadian Group of Painters.

DIVULGAÇÃO

internacionais, como Bill Viola, Louise Bourgeois e Andrès
Serrano. A modernidade do museu está presente tanto nas
obras expostas como na arquitetura. Para se ter idéia, seu
prédio principal dá acesso a um jardim de esculturas com
exposições rotativas, podendo ser uma agradável parada de
descanso durante a visita.
Os apreciadores de obras antigas devem incluir no
roteiro de viagem o Musée des Beaux Arts, que apresenta o
maior e mais variado acervo de Quebec e curiosamente está
localizado em dois prédios de estilos diferenciados na
rue Sherbrooke – um em frente ao outro. Na galeria Michal
and Renata Hornstein Pavilion são exibidas obras americanas
anteriores a 1960. Ao percorrer um túnel subterrâneo, o
visitante chega ao Jean–Noël Desmarais Pavilion, que tem
peças meso-americanas, inuits e ameríndias, além de mobílias
e pratarias da Europa primitiva. As galerias revelam a história
da pintura no Canadá, desde a arte sacra até os primeiros
estudos de artistas locais, representados pelo andarilho
Paul Kane, o impressionista James Wilson Morisse e os
integrantes do Grupo dos Sete (ver boxe na página ao lado).
A história social do país também faz parte dos acervos
da região e, para conhecê-la, basta seguir em direção a
Gatineau, às margens do rio Ottawa. É lá que se encontra o
Canadian Museum of Civilization. Construído na década de
1980, apresenta fachada em ondas, inspirada nas paisagens
locais, com um conceito alinhado ao histórico canadense.
Logo na entrada, ficam expostos vários totens de madeira,
enquanto nos labirintos do Canada Hall estão disponíveis
as informações históricas do país, incluindo a época
colonial e as vilas vitorianas. Um detalhe interessante do
Canadian Museum of Civilization é o The Children’s
Museum, espaço reservado para a diversão e o
conhecimento das crianças, por meio de exposições
interativas e um ônibus paquistanês cheio de penduricalhos.

Vera: quadro do artista
canadense F. H. Varley
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deve fazer parte do passeio. As exposições permanentes e
interativas do local garantem o acesso a informações sobre
as pesquisas espaciais canadenses, a evolução do transporte
e as tecnologias modernas e industriais. Crianças e adultos
podem andar em uma locomotiva a vapor e participar de
uma missão para salvar uma colônia em Marte.
Em Ottawa também está localizada a principal galeria
do país, detentora de um rico acervo de obras nacionais e
internacionais. O prédio imponente de granito rosa e vidro
da National Gallery of Canada exibe as telas The Jack Pine
(1916) de Tom Thomson – considerado pai do Grupo dos
Sete – e Blanche (1912), de James Wilson Morrice, outro
importante integrante desse movimento de arte
nacionalista. A Capela da Rideau Street, de 1888, é outro
belíssimo local ideal para se conhecer. Situada em pátio
isolado, escapou de ser demolida ao ser transferida para o
centro da National Gallery of Canada.
Em meio a uma vasta região de florestas e pradarias, o
centro do Canadá apresenta interessantes coleções de artes,
atraindo a atenção de adultos e crianças. Na metropolitana
Winnipeg, crianças de 3 a 11 anos são convidadas a
participar das atividades do Manitoba Children’s Museum,
localizado em The Forks. Na galeria All Abord é possível se
tornar o condutor de uma locomotiva a diesel de 1952 e
aprender a história das ferrovias.

Ostentando o maior acervo contemporâneo de arte inuit
do mundo, Winnipeg conta com a Winnipeg Art Gallery, que
apresenta mais de dez mil entalhes, gravuras, desenhos e
tecidos, como o painel de quatro corpos com colagens de
tecidos Four Seasons of Tundra, da artista inuit Ruth
Qaulluaryuk. Pinturas góticas e renascentistas, doadas pelo
fidalgo irlandês visconde Gore, dão um contraste às demais
obras expostas no local.
Enquanto a Winnipeg Art Gallery traz o melhor da arte
inuit, o The Manitoba Museum exibe mostras extraordinárias
da geografia e dos povos da região. As galerias ordenadas
cronologicamente retratam a evolução humana, da
pré-história até os dias atuais. A Galeria da História da Terra,
por exemplo, mostra fósseis de 500 milhões de anos e recria
Winnipeg de 1920, por meio de um cinema e um consultório
de dentista. Imperdível é a réplica em tamanho original do
Nonsuch, um navio a vela inglês construído no século 17.
Voltando ainda mais no tempo, o Royal Tyrrell Museum of
Palaentology é o único museu do país que permite seguir a
evolução dos dinossauros e fósseis de diferentes idades.
As paisagens pré-históricas do local ganham vida por meio
de recursos multimídia e vídeos. Grande parte do material
exposto no museu foi encontrado em Alberta Badlands, que
recebe muitos turistas interessados em auxiliar os
paleontólogos a desenterrar fósseis e ossos de dinossauros
em passeios organizados para o local.
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quilômetros de extensão, três mil morcegos de cera e plástico
esperam pelos visitantes. Um contraponto curioso do Royal
Ontario Museum são as salas estilo europeu presentes na ala
Samuel European Galleries, como a The Green Room – que
representa a nobreza inglesa de época de 1750.
Na periferia de Kleinburg, localizada a meia hora de carro
do centro de Toronto, a casa de madeira e pedra, com vista
para as florestas do Humber River Valley, de Robert e Signe
McMichael, guarda uma coleção de seis mil peças, uma das
maiores da província. Colecionadores da arte canadense,
os Michaels doaram, em 1965, a casa e suas pinturas para o
governo. Com o passar do tempo, o acervo cresceu de forma
significativa, com destaque para as obras do Grupo dos Sete –
em que cada integrante tem seu espaço exclusivo –, a mostra
de arte contemporânea inuit e a americana.
Mas não é somente na mais conhecida metrópole de
Ontário que o visitante pode encontrar os melhores acervos
canadenses. Os cinco milhões de turistas que visitam Ottawa
todos os anos sabem que, além dos belos parques e
monumentos, a cidade tem muita história pra contar.
O National Currency Museum, por exemplo, fascina pela
exposição de objetos usados como moeda pelos
canadenses, em diferentes épocas – dente de baleia, contas
de vidro, cereal, papel e metal.
O National Museum of Science and Tecnology é outro
museu curioso da região e que, certamente,

Vancouver Museum:
construção inspirada
em chapéu indígena
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Caranguejo de aço – Um dos cartões-postais dos museus do
Canadá está localizado em Vancouver, na região da
Columbia Britânica. O Science World impressiona não só por
sua arquitetura arrojada, mas também pela sua tecnologia,
capaz de fazer com que o visitante interaja com suas
invenções durante todo o passeio. Além do Eureka Gallery,
que tem um propulsor em forma de carrossel conhecido
como Vancouver Flyer, é possível entrar no universo dos
truques óticos da Illusions Gallery.
A arquitetura diferenciada não é atributo exclusivo do
Science World. O Vancouver Museum e Pacific Space Center
exibe na sua fachada um teto branco e curvo, no formato de
um chapéu indígena dos Povos das Primeiras Nações, e
uma escultura semelhante a um grande caranguejo de aço.
Na parte interna do museu, são exibidas fotos
preto-e-branco da história de Vancouver e da cultura dos
povos aborígines. Uma mostra permanente, localizada no
Orientation Gallery, recria o litoral rochoso e o interior
montanhoso da Columbia Britânica.

Viagem virtual
Informações sobre os museus canadenses podem ser
obtidas na internet. A Revista Brasil-Canadá
selecionou os endereços dos principais locais:
The Montreal Museum of Fine Arts
www.mmfa.qc.ca
Musée d’ Art Contemporain
www.macm.org
Musée des Beaux Arts
www.mbam.qc.ca
Canadian Museum of Civilization
www.civilization.ca
Art Gallery of Ontario
www.ago.net
Royal Ontario Museum
www.rom.on.ca
National Gallery of Canada
www.national.gallery.ca
The Manitoba Museum
www.manitobamuseum.ca
Royal Tyrrell Museum of Paleontology
www.tyrrellmuseum.com
Science World
www.scienceworld.bc.ca
Vancouver Museum e Pacific Space Center
www.vanmuseum.bc.ca
University of Bristish Columbia Museum of Anthropology
www.moa.ubc.ca
The Royal British Columbia Museum
www.royalbcmuseum.bc.ca

O mar e as montanhas típicas da região são um atrativo à
parte do University of British Columbia Museum of Antropology,
que destaca a arte dos povos nativos da costa noroeste do
país. Totens, canoas, louças de festas são apenas alguns dos
objetos expostos nesse museu, que ainda tem um complexo
externo de esculturas, incluindo duas casas projetadas por
Bill Reid, um artista contemporâneo.
Sinais, sons e até odores de locais, como os da Costa
do Pacífico, do oceano e das florestas, são recriados no
The Royal Bristish Columbia Museum, considerado um dos
melhores do Canadá, graças às suas mostras, que contam a
história da região, a partir da geologia e dos povos locais.
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Encontro de inte resses
Investimentos em diferentes
setores reforçam a parceria entre
Brasil e Canadá que, durante 2006,
alcançou um crescimento de 14%
Faoze Chibli

FILIPE

ROCHA

“Ainda é cedo para revelar nomes de potenciais parceiros
que estamos em contato, mas um fato é certo: queremos
voltar ao Brasil em breve. Enquanto isso não acontece,
delegamos um agente brasileiro para nos representar”.
A declaração, de Suzanne Roy, diretora de marketing e
comunicações da Vaperma, empresa de tecnologia industrial
e ambiental de Quebec, comprova que as relações bilaterais
entre o Brasil e o Canadá – que resultaram em um
crescimento de 14%, em 2006 – ganham mais força, seja na
esfera política federal e estadual ou nos negócios em geral.
Um dos exemplos dessa constatação é a recente visita
do ministro das Relações Exteriores do Canadá, Peter
MacKay, ao Brasil, que reforçou para o ministro de Estado
das Relações Exteriores, Celso Amorim, o interesse em
aumentar ainda mais o comércio e os investimentos
bilaterais. Além desse encontro, outro evento importante
ocorreu no final de 2006, no Rio de Janeiro, quando a
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan)
recepcionou uma missão comercial de Quebec interessada
em firmar parcerias com o país. Caio de Mello Franco,
gerente-geral do Centro Internacional de Negócios da Firjan,
explica que o principal motivo da realização do evento foi o
de explorar as potencialidades dessa relação em diferentes
setores. “Os dois países possuem territórios repletos de
recursos naturais, e, também, têm contatos com grandes
mercados. Isso facilita a aproximação”.
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Objetivos semelhantes
Dados produzidos pela equipe de analistas do Departamento de
Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp mostram o
dinamismo das relações entre os dois países.
• Os países consideram-se mutuamente como parceiros valiosos, com
objetivos semelhantes. Freqüentemente, realizam-se consultas
bilaterais formais sobre questões políticas, internacionais e de defesa.
Também há cooperação em áreas diversas, como assuntos indígenas,
direitos humanos, federalismo, meio ambiente, trabalho, fortalecimento de instituições democráticas, esportes e educação.
• Anualmente, os programas da Canadian International Development
Agency (Cida) no Brasil totalizam aproximadamente US$ 8 milhões.
A meta do programa é auxiliar iniciativas em prol de maior
eqüidade. Para esse fim, apóia a reforma do setor público, da
gestão ambiental e do desenvolvimento social brasileiros.
• O Fundo de Transferência de Tecnologia apóia a vinda de
know-how e conhecimento especializado para ajudar a resolver
questões de desenvolvimento no Brasil. A segunda fase do
Fundo, que prevê o aporte de US$ 15 milhões, já se encontra
em andamento.
• O Fundo Local de Apoio a Reformas do Setor Público e
Social (US$ 1 milhão, em cinco anos) responde a solicitações
brasileiras de acesso a curto prazo ao know-how e
conhecimento especializado canadenses.
• O Brasil é tradicionalmente o maior parceiro comercial
do Canadá na América do Sul. As exportações canadenses
para o Brasil tiveram um crescimento exponencial durante
sete anos, com início em 1991, quando da abertura do
mercado brasileiro para importações. Durante esse
período, as exportações mais que triplicaram, chegando
a alcançar 1,68 bilhões de dólares canadenses em
1997. As crises econômicas sucessivas no Sudeste
Asiático e na Rússia causaram um impacto negativo
nos mercados emergentes.
• Segundo estimativas informais, o valor atual dos
investimentos canadenses no país aproxima-se de
7 bilhões de dólares canadenses. O Brasil é um dos
principais destinos para investimentos diretos feitos
pelo Canadá no Hemisfério.
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Advocacia
Empresarial

“As oportunidades de negócios com o Canadá também
mostram que existem possibilidades para que o Brasil
fabrique produtos que podem ser reexportados para os EUA”,
afirma o gerente, ao lembrar da enorme presença canadense
no setor de mineração, com destaque para as empresas
Alcan e Brascan. “O Canadá investe pesado no
desenvolvimento tecnológico nessa área, assim como na
petrolífera. A missão de Quebec nos ofereceu chances de
parcerias com destaque nesses setores”, completa.
Por concentrar o maior volume nacional de produção de
petróleo, o Estado do Rio de Janeiro mostra-se estratégico
para a realização de investimentos canadenses nessa área.
“Isso gera uma ligação entre pequenas e médias empresas
internacionais, sendo um importante intercâmbio de
informações. No entanto, vale ressaltar que os resultados
dessa parceria nem sempre ocorrem de imediato. É preciso
haver um equilíbrio entre os países em termos de
competitividade, tecnologia e preço”, considera Franco, ao
destacar o respeito canadense às legislações de marcas e
patentes, design, qualidade dos produtos, que só entram no
país por meio de vias legais.

Franco, da Firjan: “O Canadá
é um parceiro em que o
Brasil pode se espelhar”

CARLOS MAGNO
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Por esse e outros motivos, o diretor acredita ser o
Canadá um parceiro em que o Brasil pode se espelhar.
Segundo ele, o país é um exemplo bem-sucedido em
democracia, diversidade étnica, educação e saúde de alto
nível, e ainda aplica parte de seus recursos financeiros em
fontes de energias renováveis. “Temos muito para aprender
com os canadenses, uma vez que a burocracia e as
dificuldades tributárias do Brasil inibem um maior fluxo
comercial. Por outro lado, é interessante notar que, se o
nosso cenário econômico apresenta boas perspectivas, é
sinal de investimentos”, completa.

Oportunidades comerciais

Fato curioso que reflete essa situação é o site da canadense Vaperma, o qual
apresenta uma versão em português. “Fizemos isso graças às oportunidades do
mercado brasileiro em tecnologias para desidratação de etanol”, conta a
diretora de marketing Suzanne Roy, ao revelar que a empresa está desenvolvendo
uma nova tecnologia com o objetivo de substituir a destilação no processo de
produção do etanol. Sobre a visita realizada ao Rio de Janeiro, Suzanne acredita
que a Vaperma encontrou parceiros brasileiros de grande potencial, interessados
na “tropicalização” desse invento, o qual, entre outras vantagens, aumenta a
capacidade e reduz o consumo de energia das fábricas de etanol.

Cadeia produtiva – As relações comerciais entre Brasil e Canadá não ocorrem
exclusivamente no estado carioca. O Estado de Minas Gerais, representado pela
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), promoveu, no final
de 2006, o evento Canadá nas Gerais, que contou com a presença do embaixador
Guillermo Rishchynski e de uma delegação de seis empresas canadenses.
“Esse encontro foi altamente promissor ao demonstrar que os contatos entre
Canadá e Minas Gerais se fortaleceram”, diz Carlos Abijaodi, diretor do Centro
Internacional de Negócios da Fiemg. Além do evento, a comitiva canadense
participou de diversas reuniões, com a finalidade de avaliar novas oportunidades
de negócios. “Contamos com uma forte cadeia produtiva de mineração, área em
que os canadenses têm bastante conhecimento, principalmente nos
equipamentos utilizados pela indústria extrativa”, completa.
Outra área de destaque, que já rendeu uma parceria entre o estado e o país,
se refere à segurança: a polícia mineira hoje conta com tecnologias de
patrulhamento e monitoramento de veículos e frotas do Canadá. Mas,
atualmente, o acordo mais importante em vigor é realizado com Quebec.

– www.kolombotech.com
Desenvolve e comercializa soluções em sistemas
eletrônicos antifurtos de veículos, integrados a sistemas
de gerenciamento de frotas, com uso de
ferramentas de intervenção a distância. Tem interesse
em parcerias com empresas brasileiras para a
implantação do sistema no Brasil.

água presente nas misturas de gás e de etanol. Essa tecnologia
oferece uma alternativa aos processos convencionais para a
desidratação do etanol e do gás natural, bem como a
eliminação do CO2. A Vaperma busca parcerias com
fornecedores brasileiros de equipamentos e sistemas para a
produção de álcool anidro e gás natural; usinas de álcool;
produtores de gás natural e centros de pesquisas na área de
produção de álcool e de gás.

DCM Aéronautique – www.dcmaeronautique.com
Uma das principais empresas de projeto e manufatura de
ferramentas de precisão e equipamentos de solo para a indústria
aeronáutica norte-americana. Ela produz ferramentas para
manutenção de aeronaves, equipamentos de solo e peças de
reposição, além de prover serviços de engenharia. Busca fabricantes
nacionais de equipamentos similares, como Embraer, Helibras e
empresas de manutenção aeronáutica.

Versa Drill Canadá

Denis Cimaf Inc. – www.deniscimaf.com

Vaperma Inc. – www.vaperma.com
Empresa de soluções industriais e
ambientais de Quebec,
especializada em
desenvolvimento, fabricação e
comercialização de uma nova
tecnologia que separa de
maneira seletiva o vapor de

36 | Brasil-Canadá

– www.versadrillcanada.com
Especializada em produtos avançados para perfuração de solos
na indústria geotécnica e ambiental. Seus equipamentos são
indicados para uso em locais de difícil acesso e com impactos
ambientais críticos. A empresa tem interesse em negócios com
companhias brasileiras distribuidoras de produtos para a indústria
de prospecção mineral e pesquisa ambiental.

Prof. Dr. Cid Pavão Barcellos
OAB/SP 94.498

Dr. André Panazzolo
OAB/RJ 86.054

Recentemente, algumas companhias canadenses estiveram no Brasil, interessadas em prospectar
novos negócios para seus produtos e tecnologias. Conheça o perfil de algumas delas.

Kolombo Tech

Direito: Tributário,
Societário, Civil, Família,
Penal, Empresarial
e Ambiental

Desenvolve projetos, fabrica e comercializa equipamentos de limpeza
de terrenos, como cortadores de troncos e tocos de madeira
acoplados a tratores, escavadeiras ou pás-carregadeiras.
Tem interesse em encontrar distribuidores de equipamentos agrícolas;
fabricantes nacionais de tratores e implementos, empresas de
celulose e de linhas de transmissão de energia elétrica.

São Paulo • Rio de Janeiro
Curitiba • Brasília
Telefones:

(55-11) 3063-4484
(55-21) 2242-3851
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Investimentos na América do Norte
contribuem para que o Brasil
seja um dos cinco mercados
prioritários para o Banco Mundial

Este é o caso do governo do Paraná, que com freqüência
divulga as visitas recebidas das comitivas canadenses,
resultando em prospecções comerciais nos setores de
agronegócio, florestal, programas de computadores e
tecnologia de informação, biotecnologia, cooperativismo,
financiamento cooperativo e energia. Também é interessante
notar um dos estudos do Escritório de Representação do
Ministério das Relações Exteriores no Paraná (Erepar) que
destaca a busca de soluções e a ausência de retaliações na
disputa entre brasileiros e canadenses em torno das
empresas aeronáuticas. De acordo com o mesmo relatório,
o Brasil tem sido o maior parceiro dos canadenses na
América do Sul. O Paraná prova esse fato ao exportar mais
veículos a diesel para o Canadá, enquanto este estado
importa fertilizantes produzidos por aquele país.
Em sua visita ao Brasil, o ministro das Relações
Exteriores do Canadá, Peter MacKay, durante encontro
com o governador José Serra, também reforçou o
interesse do país em cooperar com o desenvolvimento
em São Paulo. Mas a longa tradição de investimentos no
38 | Brasil-Canadá
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O estreitamento tem ocorrido em convênios para as áreas
de saneamento e meio ambiente. Em 2006, o estado recebeu
estudantes canadenses – Embaixadores do Futuro – que
vieram em busca de conhecimentos nessas áreas.
Por outro lado, o representante da Fiemg acredita que a
relação comercial entre Minas Gerais e Canadá só não é
melhor em decorrência de uma simples questão:
desconhecimento mútuo. Ainda existem áreas do estado
inexploradas como as de metal-mecânica, biotecnologia, TI e
a cadeia gás e petróleo. “Nosso potencial é muito maior do
que o apresentado”, reforça Abijaodi. Mas os esforços
regionais para intensificar os negócios com o Canadá
encontram outros exemplos em diversas regiões do Brasil.

Zanotto, da Fiesp: facilidade
para estabelecer acordos
setoriais demonstra a sintonia
entre os dois mercados

Brasil, segundo Thomaz Zanotto, diretor-titular-adjunto
do Departamento de Relações Internacionais e Comércio
Exterior (Derex) da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp), no momento, não se aplica ao
estado. Por enquanto, o Congresso Nacional analisa um
acordo com 17 países, incluindo o Canadá, para a
proteção de investimentos, com garantias de que não
ocorra a “bitributação”, ou seja, uma mercadoria não
seja tributada duas vezes no mesmo país.
Zanotto lembra que 2006 foi o ano das relações
comerciais do Brasil na Itália e 2007 é o ano do país nos
Estados Unidos. Nada impede, portanto, que futuramente
seja o ano do Brasil no Canadá. “Os brasileiros têm
intensificado seus investimentos na América do Norte”.
Segundo um relatório do Derex (ver boxe na página 35),
o Brasil encontra-se entre os mercados mais ativos do
Export Development Canada (EDC), classificado pelo
Banco Mundial como um dos cinco países prioritários
mundialmente. Reflexo dessa posição foi a abertura de um
escritório do EDC em São Paulo (SP), em 2000.
O diretor da Fiesp destaca como um dos pontos
positivos nas relações entre os países o da facilidade
para estabelecerem-se acordos setoriais, demonstrando
que são complementares. “A Austrália, por exemplo, é
considerada uma competidora do Brasil no cenário
internacional, enquanto o Canadá oferece oportunidades
em diferentes áreas. Temos matérias-primas brasileiras
de que os canadenses precisam, e o Brasil, por sua vez,
necessita de máquinas fabricadas por lá. Além do setor
agrícola, isso ocorre também na mineração e em
commodities”, explica Zanotto.
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Desempenho positivo
Por James Wygand* e James Mohr-Bell**
Há alguns anos a economia
internacional apresenta períodos de prosperidade e crescimento. Embora as previsões
para 2007 indiquem uma desaceleração das taxas de crescimento em várias regiões, o
desempenho deverá manter-se
positivo. Apesar deste ambiente
favorável, a vida dos dirigentes
de empresas não tem sido fácil.
Pressões cada vez mais intensas para obter resultados
crescentes em curto prazo, aumento da competição e pressão dos consumidores e concorrentes por reduções de
preços devem permanecer.
Além disso, existem dois novos assuntos de enorme importância
que vão somar-se às responsabilidades dos executivos.
Durante os anos de forte crescimento econômico, o volume
de transações internacionais de fusões e aquisições (M&A) bateu
recordes em volume e valor. Por diversos motivos, as economias
do Brasil e do Canadá apresentaram transações desse tipo em
ritmo menor do que aquele visto em outros países. Como existem
trilhões de dólares disponíveis nas mãos de empresas, fundos de
hedge e de private equity, o volume de M&A continuará a crescer.
Para o executivo, passará a fazer parte cada vez mais central de
suas prioridades o gerenciamento deste tema, que inclui
vulnerabilidades de sua empresa a ofertas públicas ou hostis de
aquisição, o valor da ação da empresa e oportunidades de
aquisições ou fusões.
Grandes empresas do Canadá estão sendo apontadas como
possíveis alvos de M&A por tratar-se de companhias modernas
e competitivas, mas que permaneceram relativamente protegidas até agora pelo baixo volume de operações realizadas no
país. A recente compra da INCO pela brasileira CVRD – Vale do
Rio Doce é um exemplo do tipo de operação que deve se
intensificar nos próximos anos.

Outra questão de grande relevância para o mundo inteiro é a
percepção de mudanças climáticas. Este tema ganhou enorme
importância na América do
Norte nos últimos seis meses,
e é assunto político central no
Canadá. Os Estados Unidos, que
ignoraram o problema até recentemente, pois não aderiram
ao Protocolo de Kyoto, passaram, no momento, a tratar do tema, reconhecendo a
necessidade de ações firmes.
O caso do Canadá é interessante: signatário do Protocolo de Kyoto, o país comprometeu-se a reduzir as emissões
globais de carbono em 5% em média entre 2008 e 2012, em
comparação ao nível médio apresentado em 1996. Contudo, em
lugar de haver uma redução, as emissões aumentaram em 30%,
sendo que, para cumprir o compromisso do protocolo, a diminuição agora terá de ser da ordem de 35%! É praticamente
impossível atingir este nível nos prazos acordados.
O Brasil não se comprometeu com metas de redução de
emissões, mas será fortemente pressionado para apresentar sua
cota de contribuição. O país tem taxas de emissões superiores
à proporção de sua população e de sua economia, em razão de
grandes queimadas nas florestas e outros problemas. Este será
outro tema que exigirá grande esforço e atenção das empresas
nos próximos anos em ambos os países.
* James Wygand (foto) é presidente da Singular Strategies Ltda.,
especializada em gestão de risco e planejamento estratégico
** James Mohr-Bell é presidente da Mohr-Bell Business Planning Ltda.,
assessoria e consultoria em planejamento estratégico
O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva de seus autores, não representando
qualquer posicionamento por parte da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.
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Pronto para decolar?
Apesar das previsões modestas de crescimento econômico, em 2007,
representantes de empresas canadenses presentes no Brasil mantêm a
confiança no país e os planos de investimento em território nacional

CORBIS

Paula Monteiro
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As 37 medidas que formam o Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC), anunciadas pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Fazenda Guido
Mantega, no início de 2007, foram recebidas com ceticismo
pelos especialistas do setor, que consideram a meta de
expansão – estipulada em 5% ao ano – ousada, quando
comparada à situação econômica dos últimos anos.
O programa que, a partir de agora, norteia os passos da
economia do país, no entanto, parece não ter abalado a
confiança das empresas canadenses no Brasil, que revelam
uma visão otimista em relação ao futuro, mantendo os
planos de expansão inalterados.
Um dos exemplos é a Air Canadá que, mesmo tendo
enfrentado as turbulências do setor aéreo em 2006 com a
crise dos controladores de vôo, planeja investir ainda mais
por aqui neste ano. Depois de conquistar uma taxa de
ocupação de 82% em território nacional durante o mês de
janeiro, superando a média mundial da companhia de
77,8%, Gleyson Ranieri, diretor-comercial da Air Canadá,
adianta que o Brasil terá um aumento significativo no
número de conexões para o Canadá, pois, assim como os
asiáticos de Hong Kong, Pequim, Xangai e Tóquio, o país
tem apresentado um crescimento significativo em relação

às demais opções de destinos oferecidas pela companhia
aérea. “A estabilidade da moeda nacional e o controle da
inflação foram alguns dos fatores que contribuíram para
que, em 2006, tivéssemos um aumento de 9% nas vendas de
passagens em terras brasileiras. A média de ocupação das
nossas aeronaves chegou a 79,4, índice 2,6% superior ao do
ano anterior”, conta o executivo.
Além dos fatores econômicos, Ranieri acredita que a
ampliação dos negócios entre os dois países, nos setores de
petróleo, mineração, audiovisual e educação, é outro fator
estimulante para os investimentos da empresa. Por outro
lado, ele espera que a provável diminuição nas taxas de juros
realmente ocorra, sendo este mais um ponto favorável para o
aumento da presença da Air Canadá no Brasil.
Para o Scotiabank, instituição financeira canadense com
ativos de US$ 330 bilhões e mais de 12 milhões de clientes
em 50 países, o Brasil representa um mercado estratégico,
em decorrência da crescente internacionalização das
empresas nacionais nos últimos três anos. “Com isso,
buscamos fortalecer cada vez mais a nossa presença
nacional”, explica George Tome, executivo à frente do
escritório de representação da empresa, em São Paulo.
Operando essencialmente nos segmentos de trade
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Grandes grupos canadenses têm a
expectativa de que a economia
brasileira permaneça estável como a
observada nos últimos quatro anos

Fusões e aquisições – Em outro segmento de mercado, a
PricewaterhouseCoopers (PwC), depois de registrar um
crescimento de 30% do faturamento no seu ano fiscal (julho
de 2005 a julho de 2006) e expandir sua presença no país,
com a abertura de escritórios em Manaus (MT) e em Caxias
do Sul (RS), promete manter, em 2007, sua política de
crescimento constante no Brasil. “Nosso objetivo
é ampliar a atuação em todas as áreas,
especialmente nos segmentos de Serviços de
Consultoria em Gestão de Riscos e
Aprimoramento de Processos”, diz Henrique Luz,
sócio da PwC Brasil. Isso porque, de acordo com
a percepção do executivo, este ano vai
proporcionar um melhor desempenho das
empresas, em razão das ações de fusões e de
aquisições, assim como de outsourcing.
“A cada ano, parece mais evidente a opção de
empresários e executivos em concentrarem-se nas
áreas core (referentes à essência do negócio) e
terceirizar as áreas de apoio. Para se ter idéia
desse processo, podemos dizer que muitas
multinacionais têm procurado nossos serviços
para administrar suas funções de contabilidade
ZECA MENESES

finance (linhas de financiamento para exportação e
importação) e no financiamento para outros tipos de
operações de companhias canadenses interessadas no
mercado brasileiro, o Scotiabank acompanha de perto a
realidade econômica nacional, avaliando o potencial de
captação de capital estrangeiro. Além disso, atua também
como ponto de apoio para as empresas-clientes do Brasil
com negócios no Canadá e/ou em outros países onde o
banco tem filiais, como Chile, Peru e México. Em 2006, por

exemplo, a instituição fez parte do consórcio de bancos que
financiou a compra da canadense INCO pela Vale do Rio Doce.
Numa visão macroeconômica, Tome avalia, como uma
das perspectivas do setor para 2007, que a área financeira
continuará a ter bastante liquidez no país. “O mercado é
favorável aos investidores financeiros. Os bancos
estrangeiros continuam atraídos pelo mercado doméstico,
no qual procuram ingressar por meio de crédito consignado,
aquisição de bancos e/ou sociedades”, diz. O executivo
acredita que, para os bancos, o mais importante é o Brasil,
mesmo com o PAC, manter sua economia estável,
semelhante à observada nos quatro anos do primeiro
mandato do governo Lula.

Tome, do Scotiabank:
área financeira continuará com
liquidez elevada no país
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fiscal”, exemplifica. Outro objetivo da PwC Brasil é ampliar
sua atuação em projetos na área governamental, com
destaque para o aprimoramento da gestão do setor público.
Aliás, ao avaliar o desempenho da economia brasileira,
Luz considera que a redução nas taxas de juros trará um
impacto positivo para o desenvolvimento do país, ainda
mais quando a reforma tributária for totalmente realizada.
“Precisamos de sinais mais claros sobre o direcionamento
das ações planejadas para o país e o tempo de implantação
de cada uma delas, no médio e no longo prazo. Essas
ações também devem ser desvinculadas de qualquer
interesse partidário”, enfatiza.
Com a implantação do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), especialistas do setor econômico
Maílson da Nóbrega, da Tendências
Consultoria: previsão de expansão
econômica moderada em 2007

Aceleração do crescimento
Com o objetivo de contornar os gargalos do desenvolvimento do país e de promover uma expansão do Produto
Interno Bruto (PIB) de 4,5%, em 2007, e de 5%, de 2008
a 2010, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC),
anunciado no final de janeiro, conta com 37 medidas. Entre
elas, 21 são novas, nove já foram implementadas, duas
estão em execução e cinco em tramitação no Congresso
Nacional. O destaque do pacote são os investimentos de
R$ 503,9 bilhões, em quatro anos, provenientes do Orçamento da União (R$ 67,8 bilhões) e somados a recursos de
empresas estatais, como a Petrobras, e privadas.
Os R$ 125 bilhões anuais serão aplicados em infra-estrutura
– incluindo infra-estrutura social, como habitação,
saneamento e transportes de massa –, estímulo ao crédito,
desenvolvimento institucional, desoneração (como a suspensão da cobrança de PIS/Cofins – a cobrança para financiamento da seguridade social – para obras de construção

civil em grandes projetos de infra-estrutura) e medidas fiscais
de longo prazo.
Dentre as prioridades desse pacote, está prevista, por
exemplo, a construção de 4,5 mil quilômetros de gasodutos,
a instalação de 46 novas usinas de produção de biodiesel e
de 77 de etanol. O setor de energia também receberá
investimentos de R$ 274,8 bilhões, enquanto o elétrico atingirá
R$ 65,9 bilhões, flexibilizando os requisitos para que o Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
libere empréstimos para essa atividade.
O Ministério da Fazenda espera, por meio dessas medidas,
aumentar em um ponto porcentual a taxa de investimento na
economia, que subiria para 22% do PIB este ano. O aumento,
se alcançado, deverá ser mantido pelos próximos três anos,
elevando o investimento a 25% do PIB em 2010. Com isso, o
Ministério da Fazenda acredita que a economia deverá crescer
5% ao ano, sem resultar em nenhuma pressão inflacionária.
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analisam o futuro cenário brasileiro e apontam um
ritmo de crescimento moderado para o país em
2007. De acordo com o economista e ex-ministro
da Fazenda Maílson da Nóbrega, sócio da empresa
Tendências Consultoria, a lista de restrições
estruturais que vêm inibindo a produtividade
brasileira ainda é extensa, o que torna o atual
índice de crescimento nacional – com média anual
de 2,5% – bem mais modesto do que o alcançado
pelos países emergentes, os quais, junto com o
Brasil, compõem o BRIC – Rússia, Índia e China –,
Air Canadá: taxa de ocupação no Brasil (de 82%) superior à média mundial
e pela maioria dos países latino-americanos.
“A alta carga tributária, a legislação trabalhista
complexa, a falha na infra-estrutura econômica e a
quanto à possibilidade de o país vir a crescer, em um curto
insegurança jurídica existentes são os principais fatores que
espaço de tempo, os 5% anunciados pelo presidente da
limitam a aceleração do crescimento econômico do país”,
República e pelo ministro da Fazenda, no fim de janeiro.
considera. E, é com base nessas informações, que o ex“O crescimento para 2007, em torno de 3%, já está definido
ministro prevê poucas mudanças para este ano. “Podemos
pelos acontecimentos de anos anteriores. Para que o Brasil
ver a combinação de responsabilidade macroeconômica – o
volte a crescer cerca de 5% ao ano, será necessário eliminar
que não é pouco – com inoperância do governo no que se
os fatores limitantes já mencionados ou adotar medidas de
refere às reformas estruturais”, diz o economista, incrédulo
curto prazo, as quais se aplicadas de forma desastrosa
causariam uma total desconfiança do mercado”, acredita.
As medidas de curto prazo, citadas acima pelo
ex-ministro, envolvem a elevação substancial dos gastos,
com redução ou eliminação do superávit primário
(economia feita pelo setor público sem considerar os
gastos com os juros da dívida pública), a diminuição
substancial da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e a
emissão de ordens ao Banco Central para baixar os juros e
desvalorizar a taxa de câmbio. “É boa a mensagem do
governo de que precisamos agir para melhorar a infraestrutura do país, mas o PAC não conseguirá destravar a
economia, pois o programa não ataca os problemas
estruturais, os quais inibem o investimento privado e levam
a uma avaliação de risco menos favorável do que a de
outros países emergentes”, reforça o economista.
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Luz, da PricewaterhouseCoopers:
manutenção da política de
crescimento no Brasil para este ano

ZECA MENESES

ARBITRAGEM

| artigo

José Carlos de Magalhães

Soluções rápidas e objetivas
Habituados às lides forenses, os advogados, via de regra,
atuam nos processos arbitrais com a mesma postura que adotam
nos processos judiciais. Levantam preliminares, requerem a
carência da ação, argúem a incompetência do tribunal e a
legitimidade da parte adversa, utilizam, enfim, o arsenal de
argumentos processuais típicos das demandas judiciais. O foco
na regularidade processual, em diversas situações, é maior do
que no mérito da questão controvertida. De um lado, esse
comportamento é resultado da formação voltada para o debate
forense, em que o rito processual assume importância, até em
razão do excessivo número de recursos que retirou ao juiz parte
de sua autoridade, pois suas decisões podem ser revistas pela
instância superior. De outro, da falta de percepção de que a
arbitragem se rege pela convenção arbitral – e não pelo Código
de Processo Civil – e que não há instância superior.
O processo arbitral não é judicial e tem pressupostos distintos.
Enquanto o último é público e decorre do direito constitucional
de acesso ao Judiciário, o primeiro é privado e tem seu
fundamento na vontade das partes, que podem estabelecer o
ritmo que desejarem para a composição de suas controvérsias,
respeitadas as diretrizes maiores impostas pela lei, como o
contraditório e a igualdade de tratamento. Se o procedimento é
fixado na convenção de arbitragem – nela se incluindo o
regulamento da instituição de arbitragem, quando nela corre o
processo –, não há que se buscar na legislação processual pública
os mecanismos para a condução do processo, salvo se a isso as
partes autorizaram.
E é nisso que reside a grande virtude da arbitragem que
permite a solução rápida dos litígios a ela submetidos, sem os
entraves das discussões paralelas de caráter processual. Mais do
que a simples rapidez, a redução de controvérsias sobre processo
tem como conseqüência a concentração das partes na discussão
do mérito, que envolve matérias de direito civil, comercial,
societário, enfim, o cerne do litígio submetido à arbitragem. Essa
peculiaridade explica em parte a maior possibilidade de transação,
pois o que impele as partes à intervenção de terceiro na solução
de uma controvérsia consiste, em grande número de casos, na
divergência sobre interpretação e execução de contratos.

As discussões de natureza processual somente aumentam o
foco da polêmica e não contribuem para a solução do que mais
interessa aos litigantes, que é a solução do mérito.
É claro que o processo constitui elemento fundamental para
assegurar o contraditório e o tratamento igualitário das partes.
Todavia, incidentes processuais típicos das ações judiciais não
se ajustam a um procedimento que transcorre sob outros
princípios. Se a preclusão e a revelia, por exemplo, constituem
conseqüências processuais necessárias ao bom desenvolvimento
do processo judicial, o mesmo não ocorre com a arbitragem, em
que prevalece o fundo sobre a forma, o mérito sobre o processual.
Daí que a processualização da arbitragem, com a adoção de
medidas processuais típicas do Judiciário, pode retirar-lhe o grande mérito, que é a objetividade com que atuam os árbitros, interessados em solucionar o mérito e não questões de processo.

José Carlos de Magalhães

é advogado em São Paulo e membro
do Corpo de Árbitros do Centro de Arbitragem e Mediação da
Câmara de Comércio Brasil-Canadá
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Um lugar par a todos
Conhecido por sua política de multiculturalismo,
o Canadá recebe todos os anos 250 mil
imigrantes, resultando em um grande
intercâmbio de hábitos, tradições e informações
Ligia Molina
Se existe uma pergunta sobre o Canadá de difícil resposta
certamente é: afinal quem são os canadenses? Com uma
política de multiculturalismo, adotada desde 1971 e
transformada em lei em 1988, o país ganha destaque mundial
por associar reconhecimento cultural a medidas sociais,
permitindo que pessoas de nacionalidades diferentes
mantenham e manifestem a identidade de seu local de
origem. Por meio do conhecido “mosaico canadense”, ou
seja, a aceitação da diversidade no lugar da assimilação
encontrada nos Estados Unidos, cerca
de 250 mil imigrantes desembarcam no
país todos os anos em busca de novas
oportunidades, o que resulta em um
grande intercâmbio de hábitos,
tradições e informações.
“Singularidade é uma palavra que
realmente não se encaixa na descrição
do Canadá. O multiculturalismo tem
chamado a atenção de pesquisadores

46 | Brasil-Canadá

do mundo todo, que, interessados em ampliar sua visão
sobre as sociedades, estão avaliando de que forma culturas
tão diferentes conseguem conviver em harmonia em um
mesmo local”, explica Walkyria Monte Mór, mestre em
Filosofia da Educação e professora do Departamento de
Letras Modernas da Universidade de São Paulo. Depois de
passar dois meses no país, buscando informações que
explicassem não só o hábito de vida da população, mas a
influência da multiculturalidade no desenvolvimento social,
Walkyria notou que o “mosaico canadense” é tratado com
tolerância pelos canadenses de origem, o que facilita a
manutenção das culturas dos imigrantes.
Com isso, britânicos, franceses, indianos, asiáticos, entre
outros – que somam a população de mais de 30 milhões de
habitantes do país – encontram-se quase que totalmente
distantes da violência racial, social ou de conflitos étnicos.
Para entender os motivos que influenciaram essa convivência
pacífica e a adoção do multiculturalismo, é preciso conhecer
um pouco da história do Canadá.
De acordo com várias descobertas arqueológicas, há
mais de 25 mil anos os primeiros habitantes da América
do Norte passaram da Sibéria para o Alasca. Caçadores e
nômades, esses habitantes buscavam complementar suas
refeições com carne de mamute e de bisão – animais
típicos da época –, transformando a região em local
atrativo para a chegada de novos imigrantes siberianos
nos 15 mil anos seguintes. Com a evolução dessa
população, as culturas ganharam características
diferenciadas, de acordo com o meio em que esses povos
viviam. Moradores do norte gelado e da vazia Terra Nova
adaptaram-se a um estilo de vida severo, enquanto os que
habitavam as regiões de Ontário e da Columbia Britânica
criaram uma sociedade mais sofisticada, desenvolvendo
técnicas de pesca e de agricultura.
A população européia mostrou interesse pelo país a
partir do século 16, com a chegada de mercadores

espanhóis e portugueses. Assim como no
Brasil, esses imigrantes resolveram
chamar os aborígines de índios – por
acreditarem ter chegado à Índia –, um
termo indesejado por esses povos, que
não evitou, no entanto, que fosse
adotado no século 17 pelos ingleses.
Os nativos que habitavam o extremo
norte do Canadá também não
escaparam de ser chamados de esquimós, termo
que significa “comedores de carne crua”.
Esses nomes foram rejeitados pelos chefes aborígines e,
atualmente, outras definições são utilizadas para
classificar as comunidades nativas, como aborígines,
canadenses nativos (native canadians), Primeiras Nações
(First Nation) e a mais conhecida, inuits, ou seja, “o povo”.
“É interessante destacar que o multiculturalismo foi se
construindo dentro da história político-social do Ocidente
ao longo do tempo, mas é considerado um fenômeno novo,
pois só chamou a atenção dos estudiosos recentemente”,
avalia Walkyria. Considerando ainda a trajetória do Canadá,
o movimento multicultural começou a ganhar força a partir
do século 18, quando, temerosos de um ataque dos já
independentes Estados Unidos, os britânicos decidiram
preservar as entidades religiosas e cívicas dos francocanadenses, na tentativa de evitar que essa comunidade se
aliasse aos americanos. Atualmente, além das populações de
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Suas pesquisas durante o tempo em que permaneceu
no país se transformaram num estudo que analisa de
que forma os imigrantes se adaptam a um novo
estilo de vida e quais dificuldades enfrentam.
“Dentro do cenário multicultural, podemos destacar
o quanto é complicado até mesmo para um
canadense nativo manter a sua identidade cultural. É
difícil para uma pessoa se considerar autêntica
quando, dentro de seu próprio ambiente, a
identidade é mutante”, acrescenta.
Avaliando ainda os resultados obtidos em sua
pesquisa, Walkyria acredita que a adoção de uma
política multiculturalista se torna bem-sucedida
quando a manutenção da identidade cultural está
totalmente alinhada à aceitação e assimilação dos
hábitos pelas pessoas nas suas e em outras
comunidades. Em relação aos canadenses nativos,
por exemplo, os subgrupos divididos em aborígines,
mestiços (índios e franceses) e inuits, que totalizam
Walkyria Monte Mór, da USP: identidade cultural é um dos valores canadenses
cerca de um milhão de pessoas, têm grande parte de
sua população conhecida como status indians (índios
com status), estando oficialmente estabelecidos em
reservas. A manutenção das características desses povos,
origens britânica e francesa, mais de 60 minorias preservam
entretanto, sofre uma ameaça. Hoje, mais de 40% das pessoas
sua identidade cultural no Canadá.
das comunidades vivem fora das reservas, encontrando-se
Segundo a professora da USP, mais do que tolerância, a
somente 900, dos 2.370 locais existentes, povoados.
diversidade cultural hoje faz parte da consciência da
população. “Nos ambientes de trabalho e nos sistemas
Hábitos mantidos – Eles abrigam 608 grupos de Primeiras
educacional e governamental, o respeito às culturas locais
Nações, que entre suas tradições praticam o autogoverno,
prevalece, é aplicado pela população e abordado
elegendo seus conselhos por meio do voto dos próprios
freqüentemente pelos meios de comunicação”, acrescenta.
habitantes. Desde o início da década de 1970, os
conselhos progressistas canadenses buscam preservar essa
cultura nativa, mesmo enquanto a maior parte dos status
Caldeirão étnico
indians mostra-se integrada ao restante da população do
país. No extremo norte do Canadá, as tradições de caça e
Com cerca de 30 milhões de habitantes, o Canadá
atualmente possui uma população formada por:
da construção de iglus dos inuits também estão sendo
reintroduzidas. A partir da criação do Nunavut (Nossa
Indianos
Terra), uma comunidade semi-autônoma localizada no
Asiáticos
1,5%
Britânicos
Outros
Ártico Oriental e oficializada pelo governo em 1999, as
%
11,5
europeus
habilidades desses povos foram mais valorizadas.
%
Em outra parte do país, as tradições dos canadenses de
%
40
20
origem britânica e irlandesa – que somam 60% da
população – descendem dos colonizadores ingleses e
27%
prevalecem até hoje. Desembarcando no Canadá a partir
século 16, esses imigrantes provocaram um verdadeiro
Franceses
movimento, atraindo outros ingleses e também escoceses,
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gauleses e irlandeses, que saíram em busca de
oportunidades em terras norte-americanas. As duas guerras
mundiais motivaram as imigrações em massa da população
européia e, a partir de seus hábitos e costumes, normas
sociais e culturais foram introduzidas no país, criando as
entidades políticas e legais canadenses.
As características francesas – um dos diferenciais do
Canadá – são mantidas pelo segundo maior grupo étnico do
país, que fica concentrado, principalmente, na província de
Quebec. Essa influência teve início em 1535, quando o
navegador Jacques Cartier saiu em busca de uma rota
marítima para a Ásia. Comerciantes de peles, padres e
agricultores, que seguiram Cartier, formaram, a partir do
século 17, uma colônia batizada de Nova França. A Guerra
dos Sete Anos (1756–1763), período de domínio inglês no

local, não foi suficiente para
acabar com os hábitos franceses
dessa comunidade, que mantém até hoje as
instituições cívicas e religiosas totalmente ativas.
Além da Inglaterra e da França, as influências
alemãs foram combinadas à culinária canadense,
resultando não só na produção de pratos
típicos, mas também na fabricação de cervejas,
bebida que conquistou a preferência do país.
O primeiro importante desembarque alemão no Canadá
ocorreu entre 1850–1900, acompanhado da chegada em
massa de imigrantes durante as duas grandes guerras
mundiais, em especial de Lunenburg, Nova Scotia e
Kitchener-Waterloo, em Ontário. Os costumes do local de
origem são mantidos, principalmente, em Kitchener-Waterloo,
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com a prática do amish, seita religiosa que rejeita
os hábitos modernos.
O multiculturalismo canadense atraiu os povos asiáticos
a partir de 1850, com a vinda de trabalhadores chineses
para a construção de estradas de ferro. Mas foi a devolução
de Hong Kong à China, em 1997, o principal motivos da
grande imigração chinesa para o país, sendo Toronto,
Montreal, Vancouver e a Columbia Britânica os locais
escolhidos para a formação dessa comunidade. Segundo
Walkyria Monte Mór, a boa estabilidade dos maiores
representantes da Ásia no Canadá atualmente se deve a sua
bagagem cultural, o que facilita a adaptação em outros
locais. “Eles fazem mais concessões dos seus valores, com
o objetivo de se sentirem confortáveis em seu novo lar”,
avalia, ao destacar que muitos imigrantes chineses vêm
construindo uma espécie de identidade internacional.
“Vários são executivos que vivem em trânsito e não se
sentem participantes de nenhum grupo cultural específico.
Esse sentimento se reflete até no modo de vida das
crianças chinesas, que se sentem familiarizadas em novos
ambientes e se envolvem com mais facilidade com as
demais crianças”, conclui.
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Quebec: tradição
francesa em todas as
regiões da província

Retrato de um país
• Aproximadamente 77% dos canadenses, com idade entre
25 e 34 anos, moram nas grandes metrópoles do país.
• 60% dos canadenses adotam o inglês como língua
oficial, 24% se comunicam em francês e 16%
falam em outras línguas. Além do inglês e francês,
o chinês é uma das línguas mais faladas no Canadá.
• Educações primária e
secundária são gratuitas no país,
enquanto mais de 80% dos
gastos com a educação superior
são pagos pelos governos das
províncias, resultando em uma
das populações mais
bem-educadas do mundo.
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• 40% dos profissionais canadenses têm diploma superior,
ultrapassando a média dos Estados Unidos, da Austrália,
da Alemanha, da Inglaterra e da França.
• O Canadá também tem uma das populações mais
saudáveis do mundo, contando com mais de 55 mil
médicos licenciados. Isso significa um médico para cada
grupo de 520 canadenses. O governo investe cerca de
US$ 52 bilhões em saúde todos os anos,
aproximadamente US$ 18 mil para cada canadense.
• A média de vida é de 79,4 anos, sendo de um ano a
mais do que a dos britânicos, dois anos a mais que a dos
americanos e sete vezes mais que a dos chineses.
• Quase 100% dos canadenses têm televisão colorida.
Mais de 80% têm forno de microondas, 79% DVD, 40%
CD player e 25% têm computador.

