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Juntando talentos
Diversidade cultural caracteriza brasileiros e canadenses.  
Conhecer e aprender com as diferenças favorece os negócios
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Maura Montella*

a logística reversa e o 
crescimento sustentável

 For years, economists have assessed how to make products 
reach consumers. This assessment was called “logistics”. 

Nowadays, the concern is not only about logistics, but also about 
“reverse logistics”, i.e., how to return products or their residues to 
the company that manufactured them. In other words, nowadays it 
is not only important to know how to return a purchase made on the 
internet, but also what the environmental impact is if used products 
such as plastic bottles, matrasses, tires, etc., are not returned.

Ideally, such products should not be discharged in the environ-
ment, but since appeals to the conscience of who do so have been 
little effective, what needs to be done is to transform the collecting 
of residues an economically viable business. This only happens 
when residues as such are priced. But, how to do this?

To begin with, one needs to be aware of the fact that the price of 
a good is a materialized expression of its value. You know, it is like 
when one has a much-appreciated object and one says: “I shall 
not sell this for any price in the world!” What one is saying is that 
such object has great value, even if the value is merely sentimen-

tal. In Economics, goods to which we attribute value 
are called economic goods in contrast with free 

goods (abundant or non-economic). 
Goods are considered free if they ex-

ist in such large quantity that nobody 
is willing to pay to acquire them in the 

market. This is so with the air one 
breathes, with sunlight, the water 

of rivers, etc.. Economic goods, 
on the other hand, are those 

that, because they exist in 
limited quantity, are only 
purchased against pay-
ment of an amount or 

price. In the past, beer and 
soft drink cans had no utility 

after use and therefore attracted 
no interest. Nowadays, due to the 

 Por anos os economistas ficaram estudando como fa-

zer os produtos chegarem até os consumidores. Esse 

estudo ganhou o nome de “logística”. Hoje em dia, a 

preocupação não é apenas com a logística mas com a “lo-

gística reversa”, ou seja, com o retorno dos produtos ou dos 

seus resíduos para a empresa que os produziu. Em outras 

palavras, hoje, não só é importante saber como a devolução 

de uma compra pela internet pode ser feita, mas também 

qual o impacto ambiental de não se recolher produtos usa-

dos, como garrafas PET, colchões, pneus etc.

O ideal seria que tais produtos sequer fossem descarta-

dos na natureza, mas como o apelo à consciência dos que 

o fazem tem sido pouco eficaz, o jeito é transformar o re-

colhimento dos resíduos em um negócio economicamente 

viável. Isto só acontece quando os resíduos, por si mesmos, 

adquirem preços. Mas como é possível?

Antes de tudo, é preciso ter em conta que o preço de 

um bem é a expressão materializada do seu valor. Sabe 

quando você tem um objeto de grande es-

tima e diz assim: “Isto eu não vendo por 

nenhum preço no mundo!” O que você 

está querendo dizer é que tal objeto 

tem um grande valor, ainda que 

um valor meramente afetivo. Em 

economia, os bens 

aos quais atribuímos 

preços são denomi-

nados bens econômicos 

e o são em oposição 

aos bens livres (abun-

dantes ou não econô-

micos). Os bens são 

considerados livres se 

existem em uma quanti-

dade tão grande, que nin-

guém se disporia a pagar para 

reverse logistics and 
sustainable growth
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aluminum recycling process, cans have become economic goods, 
they have a price, and even serve to supplement the income of the 
collectors. However, the recycling process of other packaging, 
such as lubricant oil bottles of vehicles, is still very expensive 
and practically does not cover its cost. Such residues, after 
products’ first use, are of little utility and tend to be discharged 
as waste. It is up to the government to create policies for reverse 
logistics before the irresponsible discharge causes serious en-
vironmental problems, ranging from environmental pollution 
to flooding caused by the obstruction of gullies and galleries. 

Thus, reverse logistics is a measure of social and environmen-
tal responsibility, which cannot be ignored by modern companies 
and the government, given that it is directly related to the issue 
of sustainable development. Not to act in a socially respon-
s i b l e manner is to kill the hen of the golden eggs. A company 

may even avoid spending in an initial stage and the 
government may “overlook” such shortcom-

ing, but soon they will perceive that by 
degrading the environment, pollut-

ing waters and handling the issue 
lightly, the country’s growth 

will be no more than a bub-
ble, and a growth bubble 
is the opposite of the so 
much wanted sustain-
able growth, in which the 
expansion of productive 

activities auto feeds it-
self, perpetuating the 

nation’s development. 

obtê-los no mercado. É o caso do ar que se respira, da luz do 

sol, das águas dos rios etc. Ao contrário, os bens econômi-

cos são aqueles que, por existirem em quantidade limitada, 

só serão adquiridos mediante o pagamento de um valor ou 

preço. Antigamente, as latinhas de cerveja e refrigerante não 

tinham nenhuma utilidade depois do uso e, por isso, não 

despertavam interesse. Hoje, com o processo de reciclagem 

do alumínio, as latinhas tornaram-se bens econômicos, já 

têm preço e servem, inclusive, para reforçar o orçamento dos 

catadores. O processo de reciclagem de outras embalagens, 

como os frascos de óleo lubrificante para automóveis, entre-

tanto, ainda é muito caro e praticamente não compensa seu 

custo. Tais resíduos, depois do seu primeiro uso, têm pouca 

utilidade e tendem a ser dispensados como lixo. Cabe ao go-

verno criar políticas de logística reversa, antes que a prática 

do descarte irresponsável cause problemas ambientais sé-

rios, que vão desde a poluição do meio ambiente até as en-

chentes causadas pelo entupimento dos bueiros e galerias. 

A logística reversa é, portanto, uma das medidas de res-

ponsabilidade socioambiental, das quais a empresa moder-

na e o governo não podem prescindir, uma vez que está di-

retamente relacionada com a questão do desenvolvimento 

sustentável. Não atuar com responsabilidade social é como 

matar a galinha dos ovos de ouro. A empresa pode 

até deixar de gastar num primeiro momen-

to, e o governo pode até fazer “vista 

grossa”, mas logo perceberão que 

degradando o meio ambiente, 

poluindo as águas e tratando 

a questão com indiferença, o 

crescimento do país não 

passará de uma bolha. E 

uma bolha de crescimento 

é o oposto do tão desejado 

crescimento sustentável, em 

que a expansão das ativida-

des produtivas se autoalimen-

ta, perpetuando o desenvolvi-

mento da nação.  

* Maura Montella, professora de Econo-
mia da UFRJ e autora do livro “Economia 
para concursos” (Clube de Autores, 2012)

Reverse logistics is a measure of social 
and environmental responsibility

* Maura Montella, Professor 
of Economics at UFRJ and 
author of the book “Economia 
para concursos” (Clube de 
Autores, 2012)

Logística reversa é uma das medidas 
de responsabilidade socioambiental
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Marcelo couto

Promoting arbitration and mediation
CAM/CCBC realizará curso inédito de mediação. Entidade também participa de 

diversos eventos e atividades de arbitragem no Brasil e no exterior. As ações incluem 
apoio ao lançamento de um concurso de monografias, presença na 11ª Conferência 

Internacional Anual de Litígio e Arbitragem (ILAC) e patrocínio a treinamentos especiais 
e a participação de estudantes no Vis Moot 2013, entre outros. Fique por dentro!

CAM/CCBC will stage an unprecedented course in mediation. The entity is also taking part in 
several events and activities in arbitration in Brazil and abroad. Such initiatives include supporting 
the launching of a monograph contest, attendance at the 11th Annual International Litigation and 

Arbitration Conference (ILAC), sponsorship of special training programs and students’ participation 
in the Vis Moot 2013, among others. Read on to learn the details!

Promovendo 
a arbitragem 
e mediação

ArbitrAgem e mediAção  ArbitrAtion And  mediAtion
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the mediation of corporate conflict will be the the-
me of the course promoted by CAm/CCbC be-

tween April 8 and 11, in the entity’s Hearing Center. 
the objective is to present the instrument’s theoreti-
cal and practical viewpoints, by means of reflections 
about such conflict and on how to cope with it, nego-
tiation techniques, the overall view of the subject and 
the guiding principles of mediation, in addition to how 
to apply mediation in a variety of contexts, among 
other features. Participants will also have the oppor-
tunity to learn in great detail about the procedures 
adopted by the entity. 

Since April of 2012, CAm/CCbC has had new rules 
on mediation, a more detailed set of norms regulating 
the guideline in effect since 1998. Said rules entail a 
more efficient procedure for mediation, a non-adver-
sarial means by which joint and separate meetings 
are held by the parties, coordinated by one or more 
mediators, with the objective of conflict resolution. 
Any of the parties can, in discussions of civil or 
commercial nature, resort to this instrument to 
amicably settle conflict resulting from the inter-
pretation of, or compliance with, contracts entai-
ling the mediation provision.  
“this unprecedented course is a means to dissemi-
nate knowledge and increasingly foster the use of 
mediation in brazil”, in the opinion of Adolfo braga 
neto, president of CAm/CCbC’s mediation Commit-
tee. below are his comments on the subject:

For who is the course recommended?

Mainly, but not exclusively, for attorneys. Professionals of 

A mediação de conflitos empresariais será tema 

do curso promovido pelo CAM/CCBC entre 8 e 

11 de abril, no Hearing Center da entidade. O 

objetivo é apresentar as visões teórica e prática acerca 

do instrumento, por meio de reflexões sobre o conflito e 

a sua gestão, técnicas de negociação, panorama geral 

e princípios norteadores da mediação, além da aplica-

ção dela em variados contextos, entre outros pontos.  

Desde abril de 2012, o CAM/CCBC tem novo regi-

mento e roteiro de mediação, um conjunto de normas 

mais detalhadas, que regulam o roteiro vigente desde 

1998. As regras propõem um procedimento mais efi-

ciente para a condução de mediação, meio não ad-

versarial pelo qual são realizadas reuniões conjuntas 

ou separadas com as partes, coordenadas por um ou 

mais mediadores, com o objetivo de solucionar con-

trovérsias. Qualquer parte, em discussões de natureza 

cível ou comercial, pode recorrer a esse instrumento 

para equacionar conflitos decorrentes de interpretação 

ou cumprimento de contrato assinado com a previsão 

de mediação.

“O curso, inédito, é uma forma de disseminar co-

nhecimento e estimular cada vez mais a utilização da 

mediação no Brasil”, considera Adolfo Braga Neto, co-

ordenador da Comissão de Mediação do CAM/CCBC. 

A seguir ele comenta mais o assunto:

Para quem o curso é recomendado?

Principalmente para advogados, mas não 

exclusivamente. Profissionais de outras áreas podem 

participar para conhecer esse valioso instrumento do 

CAM/CCBC.

Advogando na Mediação
Curso dissemina conhecimentos sobre a modalidade de solução de conflitos
the course seeks to disseminate knowledge about this conflict solution modality

Practicing Law in mediation
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O que o curso tem de especial?

Além de proporcionar ampla visão teórica do 

tema, enfatiza a mediação na prática. O curso 

prevê ainda a simulação de dois casos, os quais 

serão analisados e discutidos passo a passo 

com a aplicação das técnicas apresentadas, se-

gundo as regras do Roteiro e do Regimento de 

Mediação do CAM/CCBC.

Qual a sua expectativa quanto à mediação no 

Brasil?

Estamos apenas começando a desenvolver uma 

cultura sobre o tema. O primeiro passo é disseminar 

conhecimento, como estamos agora fazendo. Mi-

nha expectativa é de que a utiliza-

ção desse instrumento 

cresça continuamente. 

Temos bastante espa-

ço para isso, afinal, 

a mediação é um 

meio célere e efi-

caz de solucionar con-

flitos empresariais.  

Tome noTa / mAke A note

O curso “Advogando na Mediação” será realizado de 8 a 11 de abril. 
As inscrições vão até 3 de abril. Mais informações: www.ccbc.org.br ou 
pelo telefone (11) 3044-4249 ou administracao_centro@ccbc.org.br.

The course “Advogando na Mediação” (Practicing Law in Mediation) 
will be held from April 8 to 11. The enrollment closing date is April 3. 
For more information access www.ccbc.org.br, call (11) 3044-4249 or 
send an e-mail to administracao_centro@ccbc.org.br.

other fields may take part to understand this valuable 

and up-to-date instrument of CAM/CCBC.

What is so special about the course?

Besides allowing for a broad overview of the subject, 

it emphasizes mediation in practice. . In the course, 

two cases will be simulated, analyzed and discussed 

step-by-step, in accordance with CAM/CCBC’s me-

diation rules and guideline.

What are your expectations concerning me-

diation in Brazil?

We are just starting to develop a culture on the 

theme. The first stage is to disseminate knowledge, 

which is what we are doing now. My expectation is that 

the use of this instrument will grow continuously. We 

have room for this, given that mediation is a quick and 

effective means for corporate conflict resolution. 

A 16ª edição do “Dia da Arbitragem Internacional da IBA” 

voltou-se para América Latina em 2013, com a realização de 

uma série de eventos em Bogotá, na Colômbia, nos dias 21 e 

22 de fevereiro. O evento desta vez destacou o tema “Como 

um tribunal arbitral delibera. O que está por trás da elaboração 

do laudo arbitral”. O CAM/CCBC não poderia ficar de fora e foi 

representado pelo vice-presidente Gilberto Giusti.

A programação incluiu uma série de eventos paralelos, 

como Assembleia Geral da Associação Lationamericana de 

Arbitragem, Young ICCA Workshop, IBA Young Practitioners’ 

Symposium, LCIA Symposium on International Arbitration. 

A International Bar Association (IBA), sediada em Londres, 

opera desde 1947 e possui representações em vários países, 

inclusive no Brasil, cujo escritório fica em São Paulo.

Dia Da arbiTragem / ARBITRATIon DAy
The 16th edition of  IBA’s International Arbitration Day focuses on 
Latin America in 2013, with the realization of a series of events 
in Bogotá, Colombia, on February 21 and 22. The current event 
highlighted the theme “How does an arbitral tribunal deliberate. 
What is behind the elaboration of an arbitral sentence”. CAM/
CCBC could not be absent from such event, having been 
represented by its vice-president Gilberto Giusti.

The program entailed a number of simultaneous events, 
such as the General Assembly of the Latin American 
Arbitration Association, young ICCA Workshop, IBA young 
Practitioners’ Symposium and the LCIA Symposium on 
International Arbitration. 
The International Bar Association (IBA), headquartered in 
London, has operated since 1947 and has representative offices 
in several countries, Brazil included, with an office in São Paulo.
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Evento, realizado no final 
de janeiro, no Hearing 
Center do CAM/CCBC

Event held at the end of 
January in CAM/CCBC’s 
Hearing Center

 Um coquetel, realizado no final de janeiro, 

no Hearing Center do CAM/CCBC, mar-

cou o lançamento do Concurso de Mo-

nografias da II Jornada Científica Guido Fernando 

Silva Soares. O concurso, voltado a estudantes 

de direito e a advogados (formados a partir de 

janeiro de 2010), representa a segunda etapa da 

Jornada, que visa estimular discussões sobre a 

prática arbitral contemporânea à luz das recentes 

inovações legislativas e das atualizações dos re-

gulamentos institucionais. 

A primeira parte da Jornada começou no ano 

passado, com a realização de debates no Rio de 

Janeiro (PUC-RJ) e em São Paulo (Direito GV). 

Uma nova rodada está marcada para abril, em 

Porto Alegre. Os melhores trabalhos serão pre-

miados e farão parte de uma obra coletiva, edi-

tada em formato eletrônico, a ser lançada em 

setembro deste ano, com textos dos debatedo-

res e do comitê científico, além de 

outras contribuições, como artigos 

próprios dos professores orienta-

dores das monografias premiadas.

O CAM/CCBC é patrocinador da 

Jornada desde a sua primeira edi-

ção, em 2010. Mais informações 

sobre o concurso podem ser obti-

das pelo endereço www.facebook.

com/concursodemonografias. As 

inscrições vão até 15 de abril.

Prática arbitral 
contemporânea
Concurso de monografia premia melhores trabalhos 
monograph contest gives awards for best papers 

Contemporary arbitration practice

A cocktail held at the end of January in CAM/

CCBC’s Hearing Center was the celebration 

event of the launching of the Monograph Contest 

of the “II Jornada Científica Guido Fernando Silva 

Soares” (Scientific Meeting). The contest, intend-

ed for law students and recently graduated attor-

neys (after January 2010), is the second phase of 

the Meeting, which intends to foster discussions 

about contemporary arbitration practice in light of 

recent legislative novelties and updated institu-

tional rules. 

The Meeting’s first phase began last year, with 

the realization of debates in Rio de Janeiro (PUC-

RJ) and São Paulo (Direito GV). A new round of 

discussions is scheduled for April, in Porto Alegre. 

The best papers will receive awards and become 

part of a collection, to be published in e-format 

in September of this year, comprising the texts by 

the debaters and the scientific committee, such 

as articles by the mentoring 

professors of the award-win-

ning monographs.

The CAM/CCBC has 

sponsored the Meeting 

since its first edition in 

2010. For more informa-

tion on the contest, access 

www.facebook.com/con-

cursodemonografias. En-

rollments end on April 15.
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 e studantes brasileiros, patrocinados pelo 

CAM/CCBC, participam em março de im-

portantes competições internacionais 

de arbitragem. A primeira é a 10ª Willem C. Vis 

(East) International Commercial Arbitration Moot, 

em Hong Kong (dias 11 a 17). Depois, será a vez 

do mais tradicional evento, a 20ª edição do Vis 

Moot, em Viena (dias 22 a 28).

Nos dias 23 e 24 de fevereiro foi realizado o Vei-

rano CAM/CCBC Moot Training, uma parceria do 

CAM/CCBC com o escritório Veirano Advogados 

Associados. O evento aconteceu em São Paulo, na 

Faculdade de Direito da Fundação Getulio Vargas. 

A equipe da PUC/SP saiu vencedora da disputa 

com a turma da Direito GV, vice-campeã. Em 

terceiro lugar, ficou o time da USP. As audiências 

simuladas foram mediadas por árbitros convida-

dos, entre eles juristas ligados ao CAM/CCBC: 

Maristela Basso (vice-presidente), Fábio Nusdeo 

(ex-presidente), Carlos Forbes (secretário-geral) e 

Luiza Kömel (secretária-executiva).

Nos dois primeiros dias de março, uma nova 

competição foi realizada em Curitiba, desta vez na 

Universidade Positivo, com a participação de 17 

instituições do Brasil e do exterior. Saiu-se vencedor 

o time da Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG. Em segundo lugar, ficou a equipe da Univer-

sidad de Buenos Aires. Gilberto Giusti e Maristela 

Basso, vice-presidentes do CAM/CCBC, estiveram 

entre os membros do tribunal arbitral.

Equipes patrocinadas – O CAM/CCBC viabilizou 

ainda a participação das equipes da PUC-SP e da 

USP na competição de Hong Kong e dos times da 

PUC-SP, da USP, do Mackenzie e da GV em Viena.

Competidores afiados
Sharp  
competitors

JanTar especial / SPeCiAL dinner

Por ocasião do 20th Willem C. Vis Moot de Viena, o CAM/CCBC promove, 
na noite de 24 de março, no Palais Coburg, um jantar especial a seletos 
convidados, entre eles advogados e renomados árbitros internacionais. Além 
da integração, será uma ocasião bastante oportuna para divulgar o trabalho 
do centro de arbitragem brasileiro e o seu processo de internacionalização.

On the occasion of the 20th Willem C. Vis Moot in Vienna, CAM/CCBC, 
on March 24, will offer a special dinner at the Palais Coburg to selected 
invitees, including attorneys and renowned international arbitrators. Apart 
from the opportunity to integrate, the occasion will be appropriate to 
publicize the work performed by the Brazilian arbitration center and as 
related to its internationalization process. 

brazilian students, sponsored by CAm/CCbC, in march will take 

part in important international arbitration contests. the first is 

the 10th Willem C. Vis (east) international Commercial Arbitration 

moot, in Hong kong (from 11 to 17). next there will be the most 

traditional event, the 20th edition of the Vis moot, in Vienna (from 

22 to 28). As part of their preparation, the academics were provi-

ded an opportunity to practice abilities and knowledge in training 

supported by CAm/CCbC.

on February 23 and 24 the Veirano CAm/CCbC moot training, 

a partnership of the Veirano Advogados Associados law firm with 

CAm-CCbC, took place in São Paulo, at the Law School of Funda-

ção getúlio Vargas (“direito gV”). the PUC/SP team was the winner, 

with the direito gV team ranking second and the USP team third. 

the simulation meetings were mediated by invited arbitrators, in-

cluding jurists associated with CAm/CCbC: maristela basso (vice-

-president), Fábio nusdeo (ex-president), Carlos Forbes (secretary-

-general) and  Luiza kömel (executive secretary).

in the first days of march, a new competition took place in Curitiba, 

at Universidade Positivo, with the participation of 17 institutions from 

brazil and abroad. the winning team was from the Universidade Fe-

deral de minas gerais - UFmg. ranking second was the team from 

Universidad de buenos Aires. gilberto giusti and maristela basso, 

vice-presidents of CAm/CCbC, participated in the arbitral tribunal.

Sponsored teams – CAm/CCbC also allowed for the participa-

tion of teams from PUC-SP and USP in the Hong kong competition, 

and of the PUC-SP, USP, mackenzie and gV in Vienna.

Arbitragem_41 REV_BB_ OK.indd   55 07/03/13   14:21



56 | Brasil-Canadá

A Seção Internacional da Ordem dos Advogados da Flórida 

realizou, entre 28 de fevereiro e 1º de março, a sua confe-

rência anual, em Miami. O evento destacou temas atuais 

do direito internacional, incluindo arbitragem, contencioso e con-

sultoria transnacional, para fomentar o intercâmbio de informa-

ções entre seus membros. O CAM/CCBC foi um dos apoiadores.

O evento contou com juristas de diferentes partes do mundo, 

incluindo brasileiros: Frederico Straube (painel “Aplicação de 

sentenças arbitrais na Flórida: O que mostram as estatísticas?”, 

Marcelo Muriel e Antonio Barbuto. Também esteve presente, 

representando CAM/CCBC, o secretário-geral Carlos Forbes.

Arbitragem brasileira – Straube também foi convidado 

e conduziu uma palestra no encontro de membros da MIAS 

– Miami Internation Arbitration Society. Os participantes se 

mostraram muito interessados em conhecer o “Estado atual 

da arbitragem no Brasil”, tema da apresentação.

the International Section of the Florida Bar on February 28 
and March 1, held its annual conference in Miami. The event 

focused on current themes in the context of international law, 
including arbitration, litigation and transnational consulting, 
with the objective of exchanging information among members. 
CAM/CCBC was one of the sponsors. The event was attended 
by jurists from around the world, including three Brazil-
ians: Frederico Straube (participant in the panel “Enforcing 
of Arbitration Awards in Florida: What do the Stats show?”, 
Marcelo Muriel and Antonio Barbuto. Also present, repre-
senting CAM / CCBC, the secretary general Carlos Forbes.

Brazilian arbitration – Straube accepted an invitation to 
make a presentation at the meeting of the members of MIAS 
– Miami International Arbitration Society. Participants showed 
great interest in the “Current state of arbitration in Brazil”, the 
theme of the presentation.

QuaDro De árbiTros / BoARD oF ARBITRAToRS
ConHeçA doiS membroS do CorPo de árbitroS do 
CAm/CCbC:

MEET AnoTHER TWo MEMBERS oF CAM/CCBC’S 
BoARD oF ARBITRAToRS:

ArbitrAgem e mediAção  ArbitrAtion And mediAtion

Intercâmbio de informações
information exchange

lauro gama Jr.
Professor-adjunto de Direito Internacional Privado 
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Juicy market
A participação do Brasil no mercado de frutas frescas 
importadas pelo Canadá é de apenas 1%. Aumentar 
esse percentual começa a se tornar uma alternativa 
para os exportadores brasileiros diante da crise 
econômica vivida pela Europa

AGronEGóCios  AGriBusinEss

Suculento 
mercado

luciana fleury
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Brazil’s share in Canada’s imported fresh fruit market is of only 1%. 
To increase this percentage is becoming an alternative for Brazilian 
exporters in light of the economic crisis in Europe
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I n 2012, Canada imported the equivalent of US$ 1.1 
billion in fresh fruit and Brazil retains a mere 1% of this 

market. This low percentage notwithstanding – and perhaps 
because of it -, this country in North America stands out as 
an interesting opportunity for Brazilian fresh fruit exporter 
companies. Last year, Canada was the 12th largest client 
in terms of volume among the 50 countries with which 
Brazil did business.   

Among the difficulties faced by the third largest world 
producer of fruit to increase its presence in Canadian fruit 
gondolas are the low temperatures during a long period of 
the year, which inhibit an increase in the consumption of 
fruit. More importantly, there is the proximity of relevant 
producers (such as the United States, Mexico and Central 
American countries) with the logistics and the resulting 
tariff advantages in their favor. Furthermore, there are 
few regular flights available and many of the routes, by 
air and sea, pass through U.S. airports and ports, resulting 
in a greater and more stringent customs bureaucracy and 
additional phytosanitary barriers in comparison to those 
applied by the country of destination. Additionally, one 

Em 2012, o Canadá importou o equiva-

lente a US$ 1,1 bilhão em frutas fres-

cas, e o Brasil abocanhou somente 1% 

da fatia desse mercado. Apesar do baixo percen-

tual – e talvez até por isso mesmo –, o país da 

América do Norte desponta como uma oportuni-

dade para as empresas brasileiras exportadoras 

de frutas frescas e, no ano passado, foi o 12º 

maior cliente em volume entre os 50 países com 

os quais o Brasil realizou negócios. 

Entre as dificuldades encontradas para que 

o terceiro maior produtor mundial de frutas au-

mente sua presença nas fruteiras canadenses 

estão as baixas temperaturas durante boa parte 

do ano que inibem um maior consumo de frutas 

e, sobretudo, a proximidade com produtores re-

levantes (como os Estados Unidos, o México e 

países da América Central) dotados das vanta-

gens logísticas e tarifárias daí decorrentes. Tam-

bém são poucos os voos regulares disponíveis 

e muitas das rotas, tanto aéreas quanto marí-

Agro_Frutas_41 REV_OKBB2.indd   45 07/03/13   12:28



46 | Brasil-Canadá

timas, passam por aeroportos e portos norte-

-americanos, trazendo maior burocracia alfan-

degária e barreiras fitossanitárias adicionais e 

mais rigorosas do que as aplicadas pelo país de 

destino. Além disso, o consumo de frutas no Ca-

nadá está concentrado em apenas três grandes 

mercados: Toronto, Montreal e Vancouver. 

should point out that fruit consumption in Canada 
is concentrated in only three large markets: Toronto, 
Montreal and Vancouver. 

Such obstacles, however, are nothing new for who 
already has Canada as the destination for exports and 
should not discourage who intends to gain access 
to this partner. “The Canadian market is financially 
attractive and less affected by the economic crises 
than the European market. There is room for growth 
for who already exports and for new entrants”, states 
Cloves Ribeiro Neto, technical manager of Instituto 
Brasileiro de Frutas (IBRAF). Europe, the main buyer 
of Brazilian fruit, is decreasing its orders, and, in 
2014, will take Brazil off the list of beneficiaries 
of the Generalized System of Preferences (GSP), 
offered poor or developing countries, which at 
certain times in a year, reduces applied import 
duties. Thus, beginning next year, Brazilian products 
will pay an additional tariff between 5% and 8% 
when entering Europe.

excellent partner
Included among the reasons in favor of exporting 
to Canada is the facility with which the country 
accepts the entry of fruit, essentially requiring the 
phytosanitary certificate as the prime requisite, thus 
allowing the regular commercialization of almost 
all products. The sole exception 
are apples. “To avoid the 

Em 2012, o Brasil enviou para 
o Canadá 8.662 toneladas de 

frutas frescas
In 2012, Brazil shipped 8,662 
tons of fresh fruit to Canada

Cloves Ribeiro 
Neto, gerente 
técnico do Instituto 
Brasileiro de Frutas 
(Ibraf): “O mercado 
canadense é atraente 
financeiramente” 

Cloves Ribeiro Neto, 
technical manager of 
Instituto Brasileiro de 
Frutas (IBRAF): “The 
Canadian market is 
financially attractive”
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Esses entraves, no entanto, não são novida-

des para quem já tem o Canadá como foco de 

suas exportações e também não devem desani-

mar quem pretende prospectar esse parceiro. “O 

mercado canadense é atraente financeiramente 

e está sofrendo menos com a crise econômica 

do que o europeu. Há espaço para o crescimen-

to de quem já atua e para novos operadores”, 

afirma Cloves Ribeiro Neto, gerente técnico do 

Instituto Brasileiro de Frutas (Ibraf). A Europa, o 

principal comprador das frutas brasileiras, vem 

diminuindo os pedidos, e, em 2014, irá retirar 

do Brasil os benefícios do Sistema Geral de Pre-

ferências (SGP), oferecido aos países pobres ou 

em desenvolvimento e que reduz, em determi-

nadas épocas do ano, as taxas de importação 

praticadas. Dessa forma, a partir do ano que 

vem, produtos brasileiros pagarão uma tarifa 

adicional entre 5% e 8% para adentrar o conti-

nente europeu.

ExcElEntE parcEiro

Na lista dos motivos a favor da exportação para 

o Canadá está a facilidade com que o país aceita 

a entrada das frutas, basicamente tendo como 

exigência principal o certificado fitossanitário, o 

que possibilita que a quase totalidade dos pro-

dutos possa ser tranquilamente comercializada. 

A única exceção é a maçã. “Para evitar que a 

produção local de maçã seja atingida por uma 

doença de origem estrangeira, o Canadá exige 

dos exportadores brasileiros que seja feito tra-

tamento quarentenário a frio com aplicação de 

brometo de metila. Esse procedimento pratica-

mente inviabiliza financeiramente a exportação”, 

diz Ribeiro Neto. Ele explica que a mesma situ-

ação não ocorre com as frutas tropicais, porque 

as pragas típicas dessas culturas não sobrevi-

vem ao intenso frio canadense e que a exigência 

para a uva, de um tratamento a frio entre 10 e 

12 dias, não é impactante, pois pode ser feito 

no próprio contêiner e durante o trajeto do navio. 

Outro ponto favorável é o fato de o Canadá 
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países / countries Valor / Value (uS$ fOB) Volume / Volume (kg)

Países Baixos (Holanda) / Netherlands (Holland) 256.868.251 272.252.378
Reino Unido / United Kingdom 121.600.056 122.255.471
Espanha / Spain 62.433.439 82.872.251
Estados Unidos / United States 43.391.065 37.122.014
Alemanha / Germany 24.846.009 32.552.564
Portugal / Portugal  15.267.877 13.393.694
França / France 13.239.467 9.877.707 
canadá / canada 11.586.767 8.662.008
Uruguai / Uruguay 8.982.516 28.039.876
Argentina / Argentina 7.421.621 19.850.968
Bangladesh / Bangladesh 7.385.331 11.218.198
Irlanda / Ireland 5.795.365 8.796.314
Itália / Italy 5.741.497 6.601.887
Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates 5.484.727 6.715.135
Noruega / Norway 3.823.166 1.395.643
Polônia / Poland 3.568.641 7.928.160
Suíça / Switzerland 3.407.963 1.622.678
Suécia / Sweden 2.613.656 2.593.849
Finlândia / Finland 2.588.786 2.763.461
Dinamarca / Denmark 2.385.283 3.691.149
Japão / Japan 1.989.133 627.047
Bélgica / Belgium 1.364.227 747.124
Chile / Chile 1.015.649 651863
Rússia (Federação Russa) / Russia (Russian Federation) 969.103 1.197.122
Omã / Oman 812.862 1.120.834
Líbia / Libya 714.140 910.224
Paraguai / Paraguay 457.416 4378.868
Gana / Ghana 413.078 455.517
Luxemburgo / Luxemburg 379.955 262.343
Lituânia / Lithuania 317.490 137.984
Cingapura / Singapore 233.898 247.374
Arábia Saudita / Saudi Arabia 232.877 406.732
Sudão / Sudan 227.136 294.504
Indonésia / Indonesia 208.194 257.310
Hong Kong / Hong Kong (China / China) 144.305 79.243
Catar / Qatar 137.385 191.527
Malta / Malta 121.835 160.272
Coreia do Sul / South Korea 113.683 8.220
Grécia / Greece 107.835 272.580
Austrália / Australia 96.541 52.159
Kuwait / Kuwait 70.315 86.960
Egito / Egypt 52.920 63.504
Paquistão / Pakistan 44.837 43.488
Bahrein / Bahrain 41.870 48.480
China / China 32.661 3.483
Turquia / Turkey 31.206 34.944
Palau / Palau 25.823 58.774
Áustria / Austria 14.717 9.795
Jordânia / Jordan 6.417 936
Wake, ilha / Wake, Island 3.191 644
Líbano / Lebanon 2.588 920
Guiana Francesa / French Guiana 2.001 2.030
África do Sul / South Africa 1.685 1.296
Bolívia / Bolivia 1598 463
Angola / Angola 1.041 300
Malásia / Malaysia 54 134
tOtal 618.821.149 693.020.403

ExportaçõEs brasilEiras dE frutas frEscas 
por país dE dEstino – 2012
BrAziliAn frEsh fruiT ExporTs By CounTry of dEsTinATion  
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Canadá: US$ 1,1 bilhão em 
frutas frescas

Canada: US$ 1.1 billion in 
fresh fruit

Claudio Celso Piovesan: 
“Nosso foco sempre 
foi a Europa, porém a 
participação do Canadá 
vem crescendo”

Claudio Celso Piovesan: 
“Our focus has always 
been Europe, but 
Canada’s share has 
been increasing”

local production of apples from being contaminated 
by any disease from abroad, Canada requires of 
Brazilian exporters that their product be submitted 
to cold temperature quarantine with the application 
of methyl bromide. This requirement renders exports 
financially unfeasible in practical terms”, states Ribeiro 
Neto. He explains that this situation does not occur 
with tropical fruit because the typical pests of these 
cultures do not resist the intensive Canadian cold 
and that the requirement applicable to grapes, i.e., 
a 10 to 12-day cold treatment, has no impact given 
that it can be applied in the container itself or during 
the ship’s journey. 

Another favorable aspect is the fact that Canada is 
viewed as an excellent trade partner. “Canadian buyers 
are very ethical, practical and objective, and they pay on 
time”, states Márcio Eduardo Bertin, director of Daros 
Importação e Exportação, a company that every week 
sends to Canada between 10 and 15 pallets of fruit such 
as mango, fig, guava and avocado, representing 20% of 
the company’s export business. “Our destinations are 
Toronto and Montreal, comments Bertin, stressing that 
for who works with sensitive and perishable products 
such as fruit, logistics is a very serious matter. “Our 
business with Canada was very good last year and we 
are very optimistic for 2013.”

Yet, the largest Brazilian fruit 

AGronEGóCios  AGriBusinEss

ser considerado um excelente parceiro comer-

cial. “Os compradores canadenses são muito 

éticos, práticos, objetivos e pontuais em seus 

pagamentos”, descreve Márcio Eduardo Bertin, 

diretor da Daros Importação e Exportação, em-

presa que envia semanalmente para o Canadá 

entre 10 e 15 paletes de frutas como manga, 

figo, goiaba e abacate, o que representa 20% 

do negócio de exportação da companhia. “Nos-

sos destinos são Toronto e Montreal”, comenta 

Bertin, lembrando que, para quem trabalha com 

produtos sensíveis e perecíveis como frutas, a 

logística é algo muito sério. “Nossos negócios 

com o Canadá foram muito bons no ano passa-

do e estamos muito otimistas para 2013.”

A maior exportadora brasileira de frutas, no 

entanto, não tem planos imediatos para o Ca-

nadá. “Não podemos desprezar nenhum merca-

do, mas nosso foco atual está direcionado para 

abrir oportunidades em Cingapura, Dubai e Hong 

48 | Brasil-Canadá
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frutas / fruit Valor / Value (uS$ fOB) Volume / Volume (kg)

Mangas / Mangoes                                               5.202.786  4.766.543
Uvas / Grapes   2.143.723 751.591
Melões / Melons                                                    1.189.317         840.060
Mamões /Papayas 951.997 754.721
Tangerinas / Mandarins                                         941.178   904.880
Outras frutas  / Other fruit 431.287 132.924
Limões / Lemons                                                    326.714  331.240
Abacates / Avocados 194.857 140.226
Figos / Figs                                                                 175.990  29.400
Goiabas / Guavas 15.858 5.637
Caquis / Persimmons                                                13.055  4.776
Laranjas / Oranges 5 10
total 11.586.767 8.662.008

Exportação brasilEira dE frutas frEscas para 
o canadá – 2012
BrAziliAn frEsh fruiT ExporTs To CAnAdA 

Luiz Roberto Barcelos, 
sócio da Agrícola Famosa, 
que enviou apenas dez 
contêineres de melão, 
seu principal produto, 
para o Canadá em 2012

Luiz Roberto Barcelos, 
partner of Agrícola 
Famosa, which shipped 
only ten containers with 
melons, its main product, 
to Canada, in 2012

fonte: secex/Elaboração ibraf | source: sECEx/Elaboration by iBrAf

Kong”, explica Luiz Roberto Barcelos, sócio da 

Agrícola Famosa, que enviou apenas dez con-

têineres de melão, seu principal produto, para 

o Canadá em 2012, um volume irrisório diante 

dos 6 mil contêineres dessa fruta transaciona-

dos pela empresa anualmente. 

 

Manga: a prEfErida

Em 2012, o Brasil enviou para o Canadá 8.662 

toneladas de frutas frescas, sendo que mais 

da metade eram mangas (4.766 toneladas). E 

é essa preferência que tem feito aumentar os 

negócios da Rio Doce Importação e Exportação 

com o país. “Nosso foco sempre foi a Europa, 

porém a participação do Canadá vem crescen-

do, principalmente nos últimos três anos, e hoje 

chega a 5% do nosso total de vendas”, afirma 

Claudio Celso Piovesan, sócio da empresa, que 

viu os embarques saltarem de 300 caixas por 

semana para mil após a manga da variedade 

palmer cair no gosto canadense. 

Há 18 anos, a Rio Doce trabalha com exclusi-

vidade para um parceiro em Montreal e preten-

de manter a estratégia para aquela cidade. Por 

isso, o objetivo da empresa é passar a atuar em 

outras localidades. “O que está faltando é uma 

campanha de marketing voltada para Toronto, a 

mais populosa cidade canadense. Ainda temos 

muito que aprender sobre este mercado e seus 

potenciais”, afirma. 

Quem acompanha no dia a dia esse merca-

do acredita que os exportadores não devem es-

perar grandes avanços no estabelecimento de 

acordos bilaterais, em nível governamental. “As 

principais ações realizadas pelo governo brasi-

leiro envolvem o Mercosul com União Europeia, 

Estados Unidos, América Latina, Israel e Índia”, 

comenta Ribeiro Neto. O Canadá, no entanto, 

já foi alvo de ações de marketing específicas 

realizadas pelo Ibraf no âmbito do Programa 

Brazilian Fruit, desenvolvido em parceria com a 

Agência Brasileira de Promoção de Exportação 

e Investimentos (ApexBrasil). “Fizemos anúncios 

exporter has no immediate plans for Canada. “We 
cannot neglect any market, but our current focus 
is on opening opportunities in Singapore, Dubai 
and Hong Kong”, explains Luiz Roberto Barcelos, 
partner of Agrícola Famosa, which shipped only ten 
containers with melons, its main product, to Canada, 
in 2012, a very low volume in comparison with the 
6,000 containers of fruit the company ships annually. 

MangO: the preferred
In 2012, Brazil shipped 8,662 tons of fresh fruit to 
Canada, of which more than half were mangoes 
(4,766 tons). This preference has increased the 
business with Canada of Rio Doce Importação e 
Exportação. “Our focus has always been Europe, 
but Canada’s share has been increasing, mainly in 
the last three years, currently reaching 5% of our 
total sales”, states Claudio Celso Piovesan, a partner 
in the company, who saw shipments increasing 
from 300 boxes a week to more than 1,000 after 
the Palmer mango variety started appealing to the 
Canadian taste. 

For the last 18 years, Rio Doce has exclusively 
operated with a partner in Montreal and intends 
to pursue the same strategy in that city. Therefore, 
the company’s objective is to set up operations in 
other cities. “We are lacking a marketing campaign 
focused on Toronto, the most populous Canadian 
city. We still have a lot to learn about this market 
and its potential”, argues Piovesan. 

Those who follow the everyday activities of this 
market believe exporters should not expect major 
progress in the celebration of bilateral agreements at 
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em mídia local e até promovemos degustações 

na rede Intermachê, distribuindo materiais infor-

mativos sobre o valor nutricional das frutas apre-

sentadas. Consideramos que, para o segmento 

de frutas frescas, este mercado está consolida-

do”, afirma Ribeiro Neto. 

Se para as frutas frescas as condições do 

mercado canadense estão dadas, novas portas 

poderão se abrir pelo fato de o país permane-

cer como foco do programa Brazilian Fruit nos 

segmentos de frutas congeladas e de castanhas 

e nozes, identificados como de bom potencial. 

Já as frutas secas estão muito longe de se des-

tacarem: apenas duas toneladas foram comer-

cializadas em 2012. “Há ainda a questão das 

frutas processadas, como é o caso do suco de 

uva. Já iniciamos um estudo de mercado sobre 

qual seria a melhor forma do suco de uva bra-

sileiro acessar o Canadá, para ajudar a nortear 

as empresas do setor”, afirma o gerente técnico 

do Ibraf.  

the government level. “The main actions undertaken by the 
Brazilian government involve Mercosur in relation to the 
European Union, the United States, Latin America, Israel 
and India”, comments Ribeiro Neto. Canada, however, in 
the past was the objective of specific marketing initiatives 
undertaken by IBRAF in the context of the Brazilian Fruit 
Program, developed in partnership with APEX BRASIL 
(Brazilian Export Promotion and Investment Agency). 
“We placed ads in the local media and even undertook 
degustation sessions in the Intermachê network, 
distributing informative material on the nutritional value of 
the exhibited types of fruit. We consider that the fresh fruit 
segment is a consolidated market”, states Ribeiro Neto. 

If for fresh fruit market conditions are a given, new 
opportunities may arise because the country remains in 
the spotlight of the Brazilian Fruit Program in the frozen 
fruit segment and for cashew and other nuts, viewed as 
having a good potential. On the other hand, dry fruit hardly 
stands out: only two tons were sold in 2012. “Then there is 
the issue of processed fruit, as in the case of grape juice. 
We have already begun a market study on what is the 
best type of grape juice to access the Canadian market, 
to guide companies in the industry”, states the technical 
manager of IBRAF. 

Translation to English: BeKom 
Comunicação Internacional 
Ltda. (www.bekom.com.br)
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Mosaico

AdriAnA CArvAlho

Música 
cheia de 

harmonia
Projeto canadense, desenvolvido em 

15 países, prova que o canto é uma 
excelente ferramenta para fazer 
com que as crianças conheçam 

melhor as culturas de outras 
nações. Duas escolas brasileiras 

participaram da experiência

40 | Brasil-Canadá
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c rianças de uma escola pública de Salva-

dor, na Bahia, fizeram, no ano passado, 

uma apresentação muito especial. Diante 

de um computador, elas soltaram a voz, cantando 

uma música canadense para um grupo de crianças 

daquele país que assistia ao vivo a mais de 9 mil 

quilômetros de distância. Em retribuição, as crian-

ças ouviram os colegas estrangeiros cantarem uma 

música brasileira.

O show entre as nações selou a participação do 

Brasil no projeto Advancing Interdisciplinary Resear-

ch in Singing (AIRS). Coordenado pela Dra. Annabel 

J. Cohen, da University of Prince Edward Island, do 

Canadá, esse projeto tem entre seus objetivos utili-

zar a música como instrumento para que as crian-

ças conheçam e aprendam sobre culturas de ou-

tros povos. Realizada desde 2009, a iniciativa hoje 

envolve mais de cem pesquisadores em 15 países 

de seis continentes. Entre eles está o Brasil, que 

já aplicou a proposta em duas turmas de duas es-

colas baianas: o Centro Educacional Santo Antonio 

(Cesa) e a Escola Dois de Julho.

“A pesquisa pretende averiguar se a compreen-

são dos alunos sobre as culturas pode ser desen-

volvida através da interpretação vocal de músicas 

representativas de cada cultura. No nosso caso, 

foram utilizadas músicas do Brasil e também da 

China, do Canadá e do Quênia. Foram escolhidas 

para participar do projeto no Brasil duas turmas de 

crianças do quinto ano (entre 10 e 11 anos de ida-

de)”, explica a professora Alda de Jesus Oliveira, do 

Cesa, que fez parte da equipe de pesquisadores.

 

Empatia

Segundo ela, as crianças receberam materiais 

contendo vídeo com os exemplos musicais de 

cada país interpretados por crianças dos próprios 

países participantes. “As letras das canções que 

as crianças veem no vídeo são pronunciadas bem 

devagar, frase por frase”, ressalta ela. Além disso, 

as turmas receberam dois livros: o primeiro é ilus-

trado, contendo as principais informações sobre 

as características de cada cultura estuda-

da, e o segundo com todas as canções 

selecionadas (seis de cada país), além 

de partituras musicais e traduções para 

o português das letras das canções. 

Havia também CDs com as canções 

cantadas por crianças dos países 

estudados. “O objetivo do projeto 

Professora Alda de Jesus 
Oliveira (terceira, da 
esquerda para a direita) 
com participantes 
do projeto Advancing 
Interdisciplinary 
Research in Singing 
(AIRS)
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era que as crianças, ao menos, aprendessem uma 

canção de cada cultura. Porém, no Cesa, as crian-

ças aprenderam uma música da China, seis mú-

sicas do Quênia, seis músicas do Brasil e três 

canções do Canadá. Pode-se considerar um bom 

resultado”, festeja a professora. 

A pesquisadora conta que durante as aulas do 

projeto, realizadas entre março e junho do ano pas-

sado, as crianças ouviam os CDs, assistiam aos 

vídeos e, depois, recebiam dos professores as ex-

plicações sobre a cultura e os hábitos dos povos 

de cada país envolvido. As músicas eram cantadas 

com exercícios de movimentação corporal e execu-

ção de algumas das brincadeiras que as canções 

sugeriam. “As turmas não somente decoraram 

a maior parte das informações como também fi-

zeram questão de criar uma forma diferenciada 

de apresentar os conteúdos, estabelecendo uma 

ordem para as falas e produzindo materiais sobre 

as culturas. Os alunos, de início, não tinham muito 

interesse em perguntar, mas com o tempo come-

çaram a se interessar mais e a buscar outras fontes 

de informação sobre o conteúdo”, ressalta Alda. As 

crianças aprenderam sobre os diferentes idiomas, 

as moedas, os pontos turísticos, a história, a locali-

zação geográfica, os costumes, os tipos físicos das 

pessoas, as vestimentas, as comidas, a densidade 

demográfica, as principais cidades, as brincadeiras 

Animado evento mobilizou 
as escolas baianas 

participantes do projeto
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e as religiões praticadas, entre outros assuntos.

Alda conta que, ao final do projeto, foi realizada 

uma apresentação musical no auditório da escola. 

Os estudantes cantaram e dançaram as músicas 

aprendidas vestidos com roupas típicas de cada 

país. “Os resultados qualitativos observados da apli-

cação da pesquisa no Cesa são de que as crian-

ças participantes aprenderam e surpreenderam a 

todos, conseguindo cantar em língua estrangeira, 

aprendendo conteúdos das culturas focalizadas e 

compreendendo características específicas de cada 

povo. Tudo isso com alegria, interesse e motivação 

que surpreenderam as pesquisadoras e as profes-

soras”, diz Alda.

pEsquisa global

Annabel Cohen, coordenadora da pesquisa, afirma 

que um dos indicadores do sucesso da iniciativa é 

o fato de ter conseguido, nos últimos quatro anos, 

reunir tantos pesquisadores em diferentes nações 

para dividir seu conhecimento. Além dos países 

estudados pelos alunos brasileiros (China, Quênia 

e Canadá), o projeto AIRS engloba também outras 

nações, como Austrália, Áustria, Estônia, França, 

Alemanha, Polônia, Islândia, Portugal, África do Sul, 

Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. “Temos, ain-

da, colaboradores entre os pesquisadores de Índia, 

Malta e Grécia”, afirma Annabel.

Ela afirma que o projeto AIRS está avaliando os 

benefícios do canto na educação por três pers-

pectivas. “A primeira considera a relação entre 

percepção e produção musical. A segunda, o de-

senvolvimento motor e visual relacionados com 

o canto e a terceira objetiva estudar as influên-

cias culturais do canto”, explica a pesquisadora 

canadense. Segundo ela, outro benefício do uso 

das músicas na educação é combater eventuais 

preconceitos entre as nações. “Félix Neto, que 

é um grande psicólogo da Universidade do Por-

to, de Portugal, realizou pesquisas que mostram 

que quando as crianças aprendem canções de 

outro país contra o qual existem preconceitos, 

esse aprendizado ajuda a melhorar 

a atitude que se tem com as pes-

soas daquele país. Com a ajuda do 

projeto AIRS, o professor Neto conse-

guiu ampliar seu projeto para uma escala 

maior. Um segundo estudo realizado por 

ele mostrou que a redução do preconceito 

após aprender canções de um outro povo se man-

teve por meses após a realização do projeto. Essa 

descoberta é muito importante porque mostra 

que há possibilidade de que preconceitos adqui-

ridos muito cedo na vida de uma pessoa possam 

ser modificados pelo simples fato de aprender 

canções dessa cultura”, afirma Annabel. E isso 

tudo com o prazer e a beleza da música!  

Abaixo, estudantes 
recebem diploma de 
reconhecimento por  

participação no projeto
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no sentido de que ambos possam se beneficiar 

de um relacionamento mais próximo. Os dois paí- 

ses têm muito a oferecer, com áreas de interesse 

mútuo e ainda inexploradas”, avalia.

DeDicação

Ely deixará a Presidência da CCBC em abril. 

Entre os feitos da sua gestão, ela destaca a 

modernização que buscou imprimir.

A dedicação às relações bilaterais e os 

serviços prestados a empresas cana-

denses renderam a Ely uma expressiva 

homenagem durante a visita do go-

vernador-geral do Canadá, David 

Johnston em 2012, ocasião em que 

ela foi agraciada com uma medalha 

em cerimônia organizada pelo Consu-

lado Geral no Rio de Janeiro. 

Nessa nova fase da sua vida pro-

fissional, a experiência e o entusias-

mo de Ely continuam valiosos para o 

esforço de aproximação e interação 

entre os países!

Ao final do segundo mandato como presidente da CCBC e com quase 40 anos 
de atuação em empresas canadenses, Ely Couto acumula longa experiência e 
renova sempre o entusiasmo quanto à inter-relação Brasil-Canadá

 economista Ely Couto, primeira mulher 

a assumir a Presidência da CCBC, car-

rega na bagagem uma vida profissional 

ligada a companhias canadenses. Agora, depois 

de quatro anos à frente da Câmara, está con-

cluindo o segundo mandato e vive uma nova fase 

na carreira. Durante mais de 30 anos, trabalhou 

no Bank of Montreal (BMO) no Brasil, onde, en-

tre outras funções, foi diretora e representante 

sênior. Em junho de 2012, deixou os quadros do 

banco e tornou-se consultora da instituição. 

A ligação com o Canadá começou cedo. No 

início da carreira, foi trainee no Grupo Financei-

ro Brascan – hoje ligado à Brookfield Brasil –, 

que atua há mais de cem anos no País e possui 

investimentos em diversos setores. Ao sair da 

Brascan, ingressou no Bank Of Montreal. A partir 

dos anos 2000, passou a atuar na CCBC e a 

contribuir para o desenvolvimento da entidade. 

Estreitar laços tornou-se uma meta permanen-

te de Ely à frente da CCBC. “Uma das dificulda-

des é que os países ainda se conhecem pouco. 

Muito trabalho tem sido e continuará sendo feito 

Paixão pelo
que faz

A

clarisse sousa
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O relacionamento bilateral entre o Brasil e o Canadá apre-

sentou importante expansão no período em que Ely presidiu 

a CCBC. O comércio bilateral cresceu significativamente, 

atingindo o recorde histórico de US$ 6,6 bilhões em 2011. 

O investimento passou a ser um ingrediente expressivo do 

relacionamento entre os dois países. Os governos promo-

veram diversas iniciativas de aproximação e cooperação. 

Houve visitas importantes, incluindo a do primeiro ministro 

e a do governador-geral do Canadá, envolvendo delegações 

dos dois países.

O diálogo entre os governos foi aprofundado, sendo re-

ativado o JETC, Conselho Conjunto Brasil-Canadá de Eco-

nomia e Comércio e criado um comitê de cooperação em 

Ciência e Tecnologia.

A CCBC acompanhou o bom momento das relações bilate-

rais e o crescimento em todas as frentes. A Câmara foi con-

vidada a participar como interlocutora relevante em todos os 

eventos e atividades envolvendo os dois governos.  

As instalações físicas da entidade, por exemplo, fo-

ram triplicadas para atender às necessidades decorren-

tes do crescimento e seu fortalecimento. Em relação ao 

CAM/CCBC, um moderno Hearing Center foi inaugurado e o 

número de casos arbitrados subiu bastante. O novo espaço 

garante o atendimento adequado dos participantes de au-

diências e dos árbitros.

Para completar, houve nos últimos quatro anos aumento 

das consultas e solicitações da área comercial, acompanhan-

do o crescimento do intercâmbio comercial e estimulada a 

expansão internacional do CAM/CCBC, com a participação de 

diversos eventos pelo mundo afora, a exemplo de Miami, Sin-

gapura, Espanha, Portugal, Chile, Alemanha e Bélgica.

Durante os mandatos de Ely, os veículos de comunicação 

da CCBC – e do seu Centro de Arbitragem e Mediação – foram 

aprimorados, a exemplo da revista, que mantém o público por 

dentro das realizações da entidade e dos temas que impactam 

as relações Brasil-Canadá. O boletim quinzenal foi reformata-

do e se tornou mais dinâmico. O site igualmente foi renovado 

e já está novamente em fase de reformulação. E a Câmara 

ingressou ainda nas mídias sociais, como Facebook e Twitter, 

mantendo-a antenada aos modernos meios de comunicação.

O CAM/CCBC cresceu muito em número de casos recebi-

dos para arbitragem. Obteve expressivo reconhecimento inter-

nacional por meio de acordos e parcerias com vários centros 

de arbitragem de prestígio. Além disso, patrocinou e fez parte 

de painéis dos principais eventos internacionais sobre o tema.

crescimento em toDas as frentes
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 The British BBC was the first public radio and 
TV company in the world and until today is the 

main reference in this industry around the globe. The 
broadcasting company came into existence with radio 
in 1922 and, in 1936, inaugurated the first television 
channel. The company’s arrival and its good perfor-
mance would set the characteristics and define the 
principles of a public medium: bring about commu-
nication capable of informing, educating and enter-
taining, through good programs, with not-for-profit 
objectives. In other words, the established function 
was to increase the level of information and cultural 
knowledge, without the need to fight for numerous 
audiences and publicity revenues. For this reason, 
the financing of such broadcasting companies is 
incumbent upon the State. 

The journalist and researcher Márcia Detoni, with 
a doctorate in Communication Sciences from the 
University of São Paulo (USP), formulated and de-

 A britânica BBC foi a primeira empresa pública 

de rádio e TV no mundo e até hoje é a prin-

cipal referência no segmento em todo o pla-

neta. A emissora surgiu com o rádio em 1922 e, em 

1936, já inauguraria o primeiro canal televisivo. O 

surgimento e o bom desempenho dela marcariam 

as características e ditariam os princípios de uma 

mídia pública: fazer uma comunicação capaz de 

informar, educar e entreter, com bons programas, 

sem fins lucrativos. Ou seja, a função estabelecida 

era elevar o nível de informação e conhecimento 

cultural, sem a necessidade de brigar por altas audi-

ências e por veiculação publicitária. Por essa razão, 

frequentemente, o financiamento dessas emisso-

ras fica a cargo do Estado. 

A jornalista e pesquisadora Márcia Detoni, douto-

ra em Ciências da Comunicação pela Universidade 

de São Paulo (USP), formulou e defendeu a tese 

“Mídia pública: um novo modelo para o Brasil”, em 

TECLA SAP  SAP KEy 

Where the public meets

Onde o 
público se vê 
O desafio das emissoras públicas de televisão para oferecer 
entretenimento, educação e informação ao telespectador

The challenge of the public television broadcasting companies 
to offer viewers entertainment, education and information

Lívia Fonseca nunes e Wagner BeLmonte
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que compara os modelos da CBC canadense e da 

brasileira EBC. Segundo ela, a boa programação 

informativa e cultural em ambos os casos, aos 

poucos, foi adotada por canais privados “por 

perceberem que isso dava ‘ibope’ [audiência] às 

não comerciais”.

A efetividade das TVs públicas em ambos os 

países – e também em todo o mundo – frequente-

mente é alvo de debates. Para que elas sobrevivam, 

argumenta Márcia, seriam necessárias mudanças: 

“Além de uma boa grade, elas precisam encontrar 

uma nova função social, que seria o fortalecimento 

de um espaço onde os cidadãos pudessem obter 

conhecimento e informação, debater as questões 

de interesse público e expressar a própria opinião.” 

fended the thesis “Public media: a new model for Bra-
zil”, in which she compares the models of Canadian 
CBC and Brazilian EBC. According to her, the good 
informative and cultural program in both cases was 
little by little adopted by private channels “because 
they perceived this resulted in tuned-in audiences 
for the non-commercial broadcasting companies”.

The effectiveness of public TV companies in 
both countries – and around the world – is often 
the focus of debates. For them to survive, ar-
gues Detoni, changes would be needed: “apart 
from a good program, they need to find a new 
social function, which would be the consolida-
tion of a space in which citizens could obtain 
knowledge and information, debate issues of 
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public interest and express their own opinion”.  
In Canada, CBC Television is also the focus of 
criticism, according to the researcher. She states 
that the broadcasting company’s director-general, 
Kirstine Stewart, admits to including in prime time, 
U.S. successes such as games, reality shows and ice-
skating shows because the entity depends on ads to 
pay for the more representative productions.    

 In Brazil, TV Cultura, led by journalist and entre-
preneur Roberto Muylaert, at the end of the 1980’s, 
developed a program essentially more focused on 
a child audience.TV Cultura achieved high audience 
rates and eventually appealed to an older public, 
while maintaining its ideals, although the company 
faced difficulties due to successive political crises. 

Professor Laurindo (Lalo) Leal Filho, with a 
doctorate in Communication Sciences from the 
University of São Paulo (USP) and the presenter 
of “Ver TV” (TV Câmara), believes the central is-
sue involves the dicussion on financing: “given that 
the public broadcasting companies are run by the 
government, they are at risk of being controlled by 
it”, says Leal Filho. 

Pedro Ortiz, of Faculdade Cásper Líbero in São 
Paulo, points to a way out through management 
councils: “if there is management, a protecting 
statute and a good relationship with society, it is 

No Canadá, a CBC Television também é alvo de 

críticas, segundo aponta a pesquisadora. Ela conta 

que a diretora-geral da emissora, Kirstine Stewart, 

admite que inclui no horário nobre sucessos ameri-

canos e programas como jogos, reality shows e es-

petáculos de patinação porque depende de anún-

cios para pagar as produções mais representativas. 

No Brasil, a TV Cultura, sob o comando do jor-

nalista e empresário Roberto Muylaert, no final dos 

anos 1980, desenvolveu uma programação a prin-

cípio mais voltada ao público infantil. A TV Cultura 

conquistou altos índices de audiência, aos poucos, 

alcançou um público mais velho e mantém os ide-

ais, embora tenha patinado em função de sucessi-

vas crises políticas.

O professor Laurindo (Lalo) Leal Filho, doutor 

em Ciências da Comunicação pela Universidade 

de São Paulo (USP) e apresentador do Ver TV 

(TV Câmara), acredita que o problema central 

passa pela discussão sobre o financiamento: 

“como as emissoras públicas são mantidas dire-

tamente pelo governo, correm o risco de serem 

controladas por ele”, diz. 

Pedro Ortiz, da Faculdade Cásper Líbero de 

São Paulo, aponta uma saída nos conselhos 

gestores: “Se existirem uma gerência, um esta-

tuto de proteção e uma boa relação com a so-
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ciedade, é possível ter maior liberdade política e 

controle da grade.” Na emissora canadense, o 

conselho de diretores e o presidente da corpora-

ção são nomeados pelo primeiro-ministro. Já na 

Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), que 

responde pela TV Brasil, o conselho e a diretoria 

são apontados pelo presidente da República, e 

os principais cargos de gestão são indicações 

de confiança. O conselho curador da emissora 

brasileira tem 22 membros, sendo 15 indicados 

pela sociedade civil. Estes têm a função de zelar 

pela prestação do serviço público. O diretor-geral 

Eduardo Castro assegura que nunca foi questio-

nado sobre assuntos de interferência política.

Compromisso original
Os ideais da televisão pública na formação e 

manutenção da identidade cultural de um país 

trazem limitações e peculiaridades históricas. A 

CBC surgiu em meio a uma preocupação diante 

da preferência dos canadenses por emissoras 

norte-americanas. Já no Brasil, o modelo comer-

cial sempre imperou. Para Laurindo Leal Filho, 

a TV pública brasileira ainda não conseguiu se 

estabelecer como fator de formação cultural. “O 

horizonte tem de se tornar socializador das várias 

identidades de nosso País, algo como o sonho 

do pioneiro da radiodifusão nacional”, defende. 

Enfim, uma emissora onde o público se vê.   

possible to have more political freedom and control of 
the program”. In the Canadian broadcasting company, 
the Board of Directors and the entity’s president are 
appointed by the prime minister. In the case of Em-
presa Brasileira de Comunicação (EBC), responsible 
for TV Brasil, the board of directors and the executive 
board are appointed by the President of the Repub-
lic and the main management positions occupied by 
trusted appointees. The Brazilian company’s board of 
trustees has 22 members, 15 of which appointed by 
civil society. They have the responsibility to supervise 
the rendering of the public service. Director-general 
Eduardo Castro assures never to have been ques-
tioned concerning issues of political interference.

originaL commitment 
The ideals of public television in forming and maintain-
ing a country’s cultural identity result in limitations 
and historical peculiarities. CBC was established 
amidst a concern over Canadians’ preference for 
U.S. broadcasting companies. In Brazil, on the other 
hand, the commercial model always prevailed. For 
Laurindo Leal Filho, the Brazilian public TV has not 
yet been able to establish itself as a culture building 
factor. “The outlook must be to socially construct the 
country’s different identities, similarly to the pioneer 
dream of nationwide radio broadcasting”, argues Leal 
Filho. Ultimately, a broadcasting company in which 
the public meets. 
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A Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os 

Jogos Olímpicos de 2016 prometem alte-

rar profundamente a economia brasileira. 

Mudanças cruciais em diversos setores, incluindo 

o de infraestrutura, poderão ajudar a formar uma 

nova imagem nacional perante os estrangeiros e 

os próprios brasileiros. Nesta terceira matéria da 

série de reportagens a respeito da infraestrutura 

para o turismo, saiba mais sobre o funcionamen-

to das ferrovias nacionais e os planos de investi-

mento na área para que esse meio de transporte 

seja melhor aproveitado.

Há consenso entre as diferentes esferas gover-

namentais de que é preciso aperfeiçoar o trans-

porte ferroviário no País, hoje subaproveitado. De 

longa distância, há somente um trem diário de 

passageiros em funcionamento, que liga Belo Ho-

rizonte (MG) a Vitória (ES): são 664 km vencidos 

em 13 horas de viagem a uma média de 51 km/h.

Nos anos 1950 e 1960, auge do transpor-

te ferroviário nacional, havia 100 milhões de 

passageiros por ano. Atualmente, há 1,5 mi-

lhão nos trechos de longa distância. Os trens 

turísticos e culturais transportam 3 milhões de 

Para andar 
na linha

passageiros por ano, volume que corresponde a 

32 linhas, segundo dados da Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT), e a três linhas 

do Expresso Turístico da Companhia Paulista de 

Trens Metropolitanos (CPTM).

Somente uma empresa, o grupo Vale, opera 

um terço de toda a malha nacional, que possui 

aproximadamente 31 mil km, sendo que 1 mil é 

para trens de passageiros. É um número baixo 

para uma nação de dimensões continentais, mas 

projetos de expansão preveem investimentos 

para os próximos anos. Durante o evento Brasil 

nos Trilhos, promovido pela Associação Nacional 

dos Transportadores Ferroviários (ANTF), no se-

gundo semestre de 2012, o ministro dos Trans-

portes, Paulo Sérgio Passos, afirmou que o go-

verno pretende abrir licitação para a construção 

de 10 mil km de ferrovias por meio do Programa 

de Investimentos em Logística. A expectativa é 

que a ampliação potencialize também o trans-

porte de passageiros, já que a estrutura existente 

é dedicada a cargas, sobretudo de minérios e 

carvão. O pacote de R$ 91 bilhões anunciado 

em 2012 prevê 12 novos trechos, sem contar 

Com o projeto do trem de alta velocidade, o Brasil pretende 
alavancar a estrutura das ferrovias nacionais. O Canadá, por 
sua vez, é um dos modelos internacionais nessa área

LiLian CrepaLdi
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Pacote de R$ 91 bilhões anunciado pelo 
governo brasileiro prevê 10 mil km de ferrovias

o prometido trem-bala que ligará Rio de Janeiro, 

São Paulo e Campinas. 

AltA veloCidAde

A construção do trem de alta velocidade é o 

projeto que pretende alavancar a estrutura das 

ferrovias nacionais. Com um orçamento entre 

R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões da iniciativa pú-

blica e da privada, a discussão entre os especia-

listas é se o trem será viável economicamente. 

Em entrevista à Brasil-Canadá, o presidente 

da Associação Brasileira da Indústria Ferroviá-

ria (Abifer), Vicente Abate, aponta as principais 

vantagens: “Há regularidade, pontualidade, se-

gurança, conforto e eficiência energética nove 

vezes maior do que a do avião, além de que as 

condições climáticas não impedem uma viagem 

de trem. Somos incondicionalmente a favor do 

trem de alta velocidade para inserir o País no 

primeiro mundo dos transportes.” 

A primeira fase da concorrência – que discute 

se a tecnologia será europeia ou asiática – está 

prevista para o segundo semestre deste ano. A 

segunda fase – que decide a empresa respon-

sável pela construção – acontece em 2014. O 

trem deve ficar pronto entre 2019 e 2020. Logo 

no primeiro ano, prevê-se que irá transportar 

entre 30 milhões e 40 milhões de passageiros. 

A viagem entre as capitais fluminense e paulista 

irá durar exatos 99 minutos. “Somados aos 60 

milhões, 70 milhões de passageiros dos trens 

regionais (sobretudo nas regiões de São Paulo, 

Brasília e Belo Horizonte) que passam por re-

vitalizações, chegaremos aos 100 milhões até 

2020”, prevê Vicente Abate.

Até 2020, quatro linhas de trens devem ser 

criadas ligando São Paulo ao litoral e interior. 

Com investimento de R$ 18,5 bilhões, a cons-

trução será possível por meio de uma PPP (par-

ceria público-privada) já aprovada pelo governo 

do Estado. A primeira delas – com previsão de 

assinatura até 2014 – levará passageiros da ca-

pital a Santos numa viagem de 50 minutos, com 

custo previsto de R$ 15. O trem será expresso, 

com velocidade de 160 km/h, e terá integração 

com o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). O VLT 

terá 35,6 km e ligará Santos, São Vicente e 

Praia Grande, facilitando a locomoção dos pas-

sageiros que embarcam e desembarcam no por-

to de Santos. Quando todas as quatro linhas es-

tiverem prontas, serão 431 km de trilhos entre: 

São Paulo, Jundiaí e Campinas; São Paulo, São 

Roque e Sorocaba; São Paulo e São José dos 

Campos e São Paulo, ABC paulista e Santos.

CAnAdá

A estrutura ferroviária canadense é exemplo em 

todo o mundo. Em meados do século 19, perío-

do da expansão do transporte no país, barreiras 
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naturais (florestas, montanhas, pântanos, tundra 

e lagos) foram domadas para que os 49.422 km 

atuais integrassem o Canadá de costa a costa. 

Já em 1853, também foi realizada a primeira via-

gem de trem entre Canadá e Estados Unidos. 

Uma viagem de Toronto a Vancouver percorre 

4.466 km em três dias e dez horas. É o país que 

tem mais quilômetros de ferrovias e estradas 

por habitantes do mundo. As principais empre-

sas que operam os transportes de passageiros e 

cargas são a Canadian National Railway, a Ca-

nadian Pacific Highway e a VIA Rail Canada, esta 

última focada em passageiros.  

Os trens canadenses estão entre os 25 mais 

luxuosos do mundo, de acordo com a The Socie-

ty of the Internacional Railway Travellers. Somen-

te a VIA Rail opera 19 rotas de trens turísticos. 

A viagem completa – Halifax a Vancouver – leva 

dez dias. Criada em 1977, a VIA Rail opera 497 

trens por semana em 12,5 mil km de ferrovias. 

Os turistas que buscam integração à natureza 

também procuram os serviços operados pela 

Rocky Mountaineer, que percorre 1.435 km nas 

regiões de Alberta e Colúmbia Britânica, passan-

do por montanhas rochosas e lagos. 

De acordo com a Associação de Ferrovias 

do Canadá, o desafio está na manutenção: é 

preciso lidar com temperaturas extremas, que 

alteram a densidade dos trilhos e lotam de neve 

os trechos. Mas os investimentos para manter 

a qualidade não param. A Canadian National 

Railway anunciou C$ 1,9 bilhão para 2013. 

Em comunicado oficial, o presidente da em-

presa, Claude Mongeau, listou as melhorias: 

“Investimentos na infraestrutura, aquisição de 

novas locomotivas e equipamentos e melho-

ra nos sistemas de tecnologia da informação 

irão ajudar a manter nossos níveis de excelên-

cia nas operações e qualidade de serviços.” A 

Canadian Pacific Highway e a VIA Rail Canada 

também anunciaram investimentos na ordem 

de C$ 1 bilhão por ano. 
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Culturas que 
enriquecem

Influenciados por 
múltiplas culturas que 
ajudaram a formar 
as suas identidades, 
Brasil e Canadá 
buscam, cada um a 
seu modo, aproveitar 
positivamente a 
diversidade. Conhecer 
as idiossincrasias 
favorece o ambiente 
dos negócios

Influenced by multiple cultures that helped shape its 
identities, Brazil and Canada, each in its own manner, seek 
to positively take advantage of diversity. To understand the 
idiosyncrasies favors the business environment.

Enriching cultures

maTérIa dE Capa  CovEr arTIClE
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r econhecer e respeitar as diferenças de 

hábitos e costumes dos povos, além de 

compreender a dinâmica demográfica 

dos países com os quais se mantém relação, é 

requisito fundamental para favorecer intercâm-

bios no atual mundo globalizado. Quando se trata 

de realizar negócios, essa exigência ganha con-

tornos especiais para o sucesso das empreitadas. 

No caso de Brasil e Canadá, o multiculturalismo 

é um traço comum, embora cada um tenha um 

histórico singular e lide de maneira diferente com 

a questão. O Canadá é referência mundial de 

atração e integração de quem chega ao país e 

busca aproveitar essa característica a favor do seu 

fortalecimento socioeconômico.

Em menos de 20 anos, um em cada quatro ha-

bitantes do Canadá terá nascido no exterior. Esse 

é um dos dados relevantes do estudo Projeções 

da Diversidade da População Canadense 2006 a 

2031, da Statistics Canada, a agência nacional de 

estatística do governo. Não é de hoje que o país se 

apresenta como um dos mais receptivos, acolhen-

do cerca de 250 mil imigrantes anualmente. 

O estudo também destaca o aumento das 

chamadas “minorias visíveis”, que, conforme o 

Employment Equity Act – Lei da Igualdade no Em-

prego – correspondem a pessoas que não são 

de cor branca ou não possuem pele branca nem 

são nativos americanos – chineses, sul-asiáticos, 

negros, filipinos, latino-americanos, sudeste-asi-

áticos, árabes, asiáticos ocidentais, japoneses, 

LUCIANA LANA

T o  understand and respect differences in habits 
and customs of peoples and to comprehend the 

demographic dynamics of countries with which one 
maintains relations, is a fundamental requisite to 
favor exchanges in today’s globalized world. When 
doing business, this requisite takes on particular 
features, essential for the successful outcome 
of initiatives. In the case of Brazil and Canada, 
multiculturalism is a common characteristic, albeit 
each country has its singular history and handles 
the issue differently. Canada is a world reference in 
terms of attracting and integrating who arrives in 
the country, while seeking to leverage this feature 
to benefit its social and economic strengthening. 

In less than 20 years, one of every four inhabitants 
of Canada will have been born abroad. This is one of 
the relevant pieces of information contained in the 
study Projections of the Diversity of the Canadian 
Population - 2006 to 2031, issued by Statistics 
Canada, the Canadian government’s national 
statistics agency. It is not of now that the country 
presents itself as one of the most welcoming, 
taking in some 250,000 immigrants per year, but 
the projected proportion of foreigners in coming 
decades (between 25% and 28% of the population) 
will exceed the 22% mark reached in the decade of 
1910, the highest in the 20th century.  

The study also highlights the so-called “visible 
minorities” that according to the Employment Equity 
Act are the people who are not white colored and 
are not native Americans – i.e., Chinese, Southern 

O Brasil é hoje reconhecido como um mosaico 
de culturas que convivem em relativa harmonia

Brazil nowadays is viewed as a mosaic of 
cultures living in relative harmony

MulticulturalismoB REV_OK.indd   25 06/03/13   16:18



26 | Brasil-Canadá

coreanos e outros. Fazem parte dessas minorias 

os jovens imigrantes de primeira geração (com 

idade em torno de 15 anos, nascidos no exterior) 

assim como os de segunda geração (jovens de 

15 anos nascidos no Canadá que têm pelo me-

nos um dos pais imigrante). Entre 29% e 32% 

da população canadense pertencerá às minorias 

visíveis até 2031.

Ações AfirmAtivAs

O que se atesta é que o Canadá atinge o seu mais 

alto grau de diversidade e tanto as razões quanto 

os efeitos dessa realidade merecem atenção. “A 

política de multiculturalismo do Canadá é bastante 

reconhecida internacionalmente. Todo mundo sabe 

que se trata de um país que dá boas-vindas aos 

estrangeiros. Mas, com a globalização, o tema da 

diversidade ganha relevância”, comenta a professo-

ra Walkyria Monte Mór, coordenadora do Núcleo de 

Estudos das Espacialidades na Universidade de São 

Paulo e do grupo de trabalho “Transculturalidade, 

linguagem e educação”, da Associação Nacional de 

Pós-Graduação em Letras e Linguística.

Desde a década de 1970, quando precisou de 

especialistas em diferentes áreas para garantir o 

seu desenvolvimento, o Canadá assumiu a bandeira 

multicultural. A política de assimilação se tornou lei 

em 1988, com a adoção do Canadian Multicultura-

Asians, Negroes, Philippines, Latin-Americans, 
Southeastern Asians, Arabs, Western Asians, 
Japanese, Koreans and others. These minorities 
include young first-generation immigrants (with 
ages around 15 years, born abroad) as well as second 
generation youths (with ages around 15 years, born 
in Canada, with at least one immigrant parent). 
Between 29% and 32% of the Canadian population 
will be part of the visible minorities by 2031.

What is thus ascertained is that Canada reaches 
its highest degree of diversity and both the reasons 
and the effects of this reality deserve being noticed. 
“Canada’s multiculturalism policy is well-known 
internationally. Everybody knows it is a country that 
welcomes foreigners. However, with globalization, 
the diversity theme gains importance”, comments 
Professor Walkyria Monte Mór, coordinator of the 
“Spacialities Study Workgroup” at the University 
of São Paulo and the workgroup “Transculturality, 
Language and Education”, of the National Association 
of Graduate Studies in Literature and Linguistics.

Since the 1970’s, when the country needed 
specialists in different fields to assure its 
development, Canada took on a multicultural identity. 
The assimilation policy became law in 1988, with 
the adoption of the Canadian Multiculturalism Act. 
The government guidelines thus oriented education, 
work environments, communication means and the 

O multiculturalismo é uma oportunidade 
de buscar soluções criativas para o 

mundo moderno

Multiculturalism is an opportunity to seek 
creative solutions in the modern world
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lism Act. As diretrizes do governo foram absorvidas 

na educação, nos ambientes de trabalho, nos meios 

de comunicação e o resultado disso é um respeito 

percebido no dia a dia da população. “Para além das 

questões raciais, hoje há também respeito maior à 

diversidade sexual, à mulher, às religiões, às mino-

rias”, comenta Walkyria.

Vice-cônsul do Canadá no Brasil, Meena 

Bhulla comenta que o histórico do país favore-

ceu a absorção das práticas multiculturais. “O 

Canadá foi criado por três povos – índios, france-

ses e ingleses. Depois recebeu muitos asiáticos. 

As crianças e os jovens canadenses são acostu-

mados a respeitar o diferente.” Meena destaca 

o Employment Equity Act como um dos grandes 

avanços da legislação canadense. Não se trata 

de um sistema de cotas, com percentual defini-

do. A lei exige que o ambiente de trabalho repro-

duza a realidade local, com a mesma proporção 

de índios, imigrantes, mulheres, deficientes e 

minorias que ocorre na sociedade.

“O interessante é que a sociedade é convidada a 

discutir e avaliar se a proporção está coerente, se a 

política está funcionando. O Estado não chama para 

si a responsabilidade – é mais aberto. Então, a co-

munidade se organiza em fóruns e monitora”, conta 

o advogado Volney Campos dos Santos, autor do 

livro “Multiculturalismo canadense – direitos consti-

result is a perceived respect by the population in 
its day-to-day way of life. “In addition to the racial 
issue, nowadays too there is more respect for sexual 
diversity, for women, for religion and for minorities”, 
comments Walkyria.

A Vice-Consul of Canada in Brazil, Meena Bhulla 
comments that the country’s history favors the 
incorporation of multicultural practices. “Canada 
was created by three peoples – native Indians, 
French and English. Later on came the Asians. 
Children and Canadian youngsters are used to 
respecting what is different”.  Meena emphasizes 
the Employment Equity Act as one of the great 
advancements of Canadian legislation. It is not a 
quota system, with a defined percentage. The law 
requires the work environment to reproduce the 
local reality, with the same proportion of native 
Indians, immigrants, women, handicapped persons 
and minorities as represented in society.

“What is interesting is that society is invited 
to discuss and assess whether the proportion 
is coherent, whether the policy is producing the 
desired outcome. The State does not take on the 
responsibility – it is more open. So, the community 
gets itself organized in fora and monitors the 
situation”, states attorney Volney Campos dos 
Santos, author of the book “Multiculturalismo 
canadense – direitos constitucionais e a garantia 
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tucionais e a garantia de preservação e transmissão 

da cultura de origem”. 

A tolerância religiosa é um dos grandes desafios, 

dada a intensa imigração. “Não há tensão no siste-

ma. O mais interessante é que se trata de uma Amé-

rica mais justa e menos violenta – não só com rela-

ção à religião mas também no combate às drogas, 

no sistema prisional, no workfare”, diz o antropólogo 

Livio Sansone, da Universidade Federal da Bahia.

Com intensa redução nos índices de natalidade, 

o Canadá hoje depende dos imigrantes para o seu 

crescimento populacional. Sem os imigrantes, o sis-

tema de aposentadoria e benefícios sociais entraria 

em colapso. De acordo com o último censo (2011), 

a população do país aumentou 5,9% desde 2006 – 

os imigrantes respondem por dois terços desse cres-

cimento. Mais de 200 etnias estão representadas e 

mais de 200 línguas são faladas . 

 “O governo avalia o perfil do estrangeiro e, se 

interessar ao país, facilita a imigração. É uma 

postura muito arrojada”, conta Carolina Garutti, 

sócia da consultoria EMDOC, especializada em 

imigração para o Brasil e transferência de bra-

sileiros para o exterior. Ela concorda que um dos 

aspectos mais importantes para a realização de 

negócios entre empresas de diferentes países, 

assim como para a adaptação de executivos no 

exterior, é a compreensão das diferenças cultu-

rais. Os canadenses, segundo a empresária, são 

objetivos e muito transparentes. “As regras são 

claras no Canadá. Nada fica nas entrelinhas. Isso 

facilita muito os negócios”, diz.

Advogada da mesma empresa, Tamara Bispo 

reforça que o país “sai na frente na captação 

de executivos” e que tem sido muito procurado 

por brasileiros. “Nas relações humanas, brasi-

leiros e canadenses se aproximam facilmente. 

Mas é preciso adaptar a cultura na etiqueta de 

negócios. Os canadenses são metódicos. Eles 

até compreendem o ‘jeitinho brasileiro’, mas no 

ambiente empresarial são mais rigorosos”, aler-

ta. O brasileiro, por sua vez, é reconhecido pela 

flexibilidade e por valorizar os contatos pessoais 

de preservação e transmissão da cultura de origem” 
(Canadian multiculturalism – constitutional rights 
and the guarantee of preservation and transmission 
of root culture). 

Religious tolerance is one of the great challenges, 
given the intensive immigration. “There is no tension 
in the system. What is so important is that this is all 
about a more just and less violent America – not 
only with respect to religion, but also to combating 
drugs, the prison system and in relation to workfare”, 
says anthropologist Livio Sansone, of the Federal 
University of Bahia.

With a steep decline in birth rates, Canada today 
depends on immigrants for its populational growth. 
Without the immigrants, the pension and social 
welfare system would collapse. According to the 
most recent census (2011), the country’s population 
increased by 5.9% since 2006 – with immigrants 
accounting for two thirds of the growth. More than 
200 ethnicities are represented and more than 200 
languages are spoken . 

“The government assesses the foreigner’s profile 
and if it is of interest to the country, it facilitates 
immigration. This is a very courageous attitude”, 
says Carolina Garutti, a partner of the EMDOC 
consultancy, specialized in immigration to Brazil and 
the transference of Brazilians abroad. The company 
agrees that one of the most important aspects of 
doing business among different countries, as well as 
the adaptation of executives abroad, is understanding 
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e mais próximos, como um aperto de mão para 

selar uma parceria ou um negócio. 

O BrAsil multiculturAl

O Brasil é hoje reconhecido como um mosaico 

de culturas que convivem em relativa harmonia. 

Atualmente com uma taxa de imigração das me-

nores do mundo, esse mosaico é resultado da 

miscigenação dos colonizadores com os povos já 

presentes no território. 

Para Livio, o Brasil tem avançado em iniciativas 

no campo social para combater desigualdades e 

valorizar as diferenças. “O sistema de cotas, por 

exemplo, foi uma decisão arrojada do Supremo 

Tribunal Federal. De certa forma, somos a van-

guarda da América Latina no que diz respeito ao 

multiculturalismo”, considera o antropólogo.

De fato, o multiculturalismo, ao mesmo tem-

po em que apresenta desafios e exige respeito, 

é uma oportunidade de buscar soluções criativas 

para o mundo moderno, não apenas nas relações 

sociais do dia a dia mas também na consecução 

de negócios. Sob esse prisma, a diversidade é 

bastante enriquecedora – literalmente!  

cultural differences. Canadians, according to Garutti, are 
objective and highly transparent. “The rules are clear in 
Canada. Nothing is left to chance. This makes business 
much easier”, she says.

An attorney in the same company, Tamara Bispo 
emphasizes that the country “takes the lead in attracting 
executives” and that many Brazilians consult the 
company. “As concerning human relations, Brazilians 
and Canadians easily connect. However, one must 
adapt the culture to business etiquette. Canadians 
are methodical. They even understand the Brazilian 
‘jeitinho’ (informal way of settling issues), but in 
business they are rigorous”, alerts Bispo. Brazilians, 
in turn, are known for their flexibility and for valuing 
personal and close contacts, for celebrating a 
partnership or a business with a handshake. 

Brazil nowadays is viewed as a mosaic of cultures 
living in relative harmony, even when taking into 
consideration the history of discrimination originated 
in the colonial era and practiced against native Indians 
and Negroes, for example. Currently, with one of the 
lowest immigration rates in the world, this mosaic is 
the result of miscegenation of the colonizers with the 
peoples that lived in the territory at the time. 

According to Sansone, Brazil has progressed in the 
social field to combat inequality and to value differences. 
“The quota system, for example, was an audacious ruling 
by the Federal Supreme Court. In a certain way, we are the 
forefront in Latin America in terms of multiculturalism”, 
states the anthropologist.

In fact, multiculturalism, while posing challenges and 
demanding respect, is an opportunity to seek creative 
solutions in the modern world, not only in everyday social 
relations, but also in doing business. From this point of 
view, diversity is quite enriching – literally! 

Translation to English: 

BeKom Comunicação 

Internacional Ltda. 

(www.bekom.com.br)

Brasil e Canadá: multiculturalismo é um 
traço comum

Brazil and Canada: multiculturalism is a 
common characteristic
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Growing interest

Interesse 
crescente

Assim como a adolescente 
Luíza – famosa após ser 
citada pelo pai durante um 
comercial de TV –, cada vez 
mais brasileiros escolhem 
o Canadá para estudar. A 
crescente procura alimenta 
um filão de mercado: os 
negócios de agências 
especializadas em enviar 
estudantes para o exterior
AdriAnA GAvAçA

Like the teenager Luiza – famous 
after being mentioned by her 
father in a TV ad –, increasingly 
more Brazilians choose Canada to 
study. This growing interest feeds 
a new market opportunity: the 
business of agencies specialized 
in sending students abroad

Os estudantes brasileiros definitivamente 

descobriram o Canadá. O país já é o princi-

pal destino daqueles que querem melhorar 

a fluência na língua inglesa e o segundo no idioma 

francês, só perdendo para a França. Nos últimos 

anos, o número de alunos inscritos em cursos no 

país da América do Norte mais que triplicou. Segun-

do dados do Ministério de Cidadania e Imigração 

do Canadá, 687 brasileiros participaram de cursos 

com seis meses ou mais em 2003 enquanto em 

2011 o número chegou a 2.493. Segundo dados 

da Brazilian Education and Language Travel Associa-

tion (Belta), enquanto em 2004 o Canadá recebeu 

10,5 mil estudantes brasileiros, sete anos de-

pois o número ultrapassou 20 mil, somando os 

cursos com menos de seis meses, não computa-

dos pelo ministério. 

Fatores como estabilidade da moeda e aumento 

da renda do brasileiro, aliados à exigência crescen-

te do mercado de trabalho por profissionais com 

fluência no inglês e vivência no exterior, ajudam a 
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Brazilian students definitively discovered Cana-
da. The country already is the main destination 

of who wants to improve English language proficien-
cy. It ranks second for French, only behind France. 
In recent years, the number of students enrolled in 
courses in this country in North America more than 
tripled. According to data of the Canadian Ministry 
of Citizenship and Immigration, 687 Brazilians took 
part in courses of six or more months of duration in 
2003, whereas in 2011 the number reached 2,493. 
According to data of Belta (Brazilian Education and 
Language Travel Association), while in 2004 Canada 
received 10,500 Brazilian students, seven years later 
the number exceeded 20,000, when one considers 
courses of less than six months, not included in the 
Ministry’s count. 

Factors such as currency stability and the in-
crease in Brazilians’ income, in combination with 
the growing market demand for professionals fluent 
in English and with experience abroad, help explain 
the high demand of Brazilians for courses outside 
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Rafael Ferreira Porto: 
“O upgrade que tive 

na fluência verbal foi 
impressionante”

Rafael Ferreira Porto: 
The upgrade I had in 
terms of oral fluency 

was remarkable”

the country. Brazil is among the ten countries that 
most send students to Canada. For that reason, this 
business opportunity attracts increasing attention of 
travel agencies specialized in travel for educational 
purposes. A simple looking up of the registry made 
available by Belta on the internet shows there are 
47 associated agencies offering study programs 
in Canada. Some have specialized on Canada, for 
instance, CanadaStudy, with offices in São Paulo, 
Campinas (State of São Paulo) and Rio de Janeiro. 
Another case at hand is Canadá Intercâmbio, a Ca-
nadian agency with offices in Vancouver and Toronto 
and a branch office in São Paulo. One estimates that 
the business volume of these agencies is growing 
by 20 to 25% per year, only when one considers the 
interested public in Canada. 
“Canada’s popularity occurs for several reasons: it 
is a receptive country, welcoming all cultures and 
nationalities. Schools enjoy high quality, they have 
an excellent reputation and offer a broad spectrum 
of courses”, says the president of Canadá Inter-
câmbio, Rosa Maria Troes.

ChAnGe in profile
According to the director of CanadaStudy, Gilberto 
Brandão, ten years ago only youths of the upper 
class were financially able to take part in an in-
ternational course, but nowadays many families 
of classes B and C are sending their sons and 
daughters abroad to complement their education. 

explicar a grande procura dos brasileiros por cursos 

fora do País. O Brasil está entre os dez países que 

mais enviam estudantes para o Canadá. Por essa 

razão, esse filão de negócio desperta cada vez mais 

o interesse das agências especializadas em viagens 

para fins educacionais. Uma simples consulta no 

cadastro disponibilizado na internet pela Belta mos-

tra que existem no Brasil 47 agências associadas 

que oferecem programas para estudos no Canadá. 

Algumas inclusive se especializaram no país da 

América do Norte, como a CanadaStudy, que man-

tém unidades em São Paulo, Campinas (SP) e Rio 

de Janeiro. Outro exemplo é a Canadá Intercâm-

bio, agência canadense com lojas em Vancouver 
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e Toronto e filial na capital paulista. Estima-se que 

o volume de negócios dessas agências venha cres-

cendo entre 20% e 25% ao ano, somente conside-

rando o público que mira o Canadá. 

“A popularidade do Canadá se dá por diversos as-

pectos: trata-se de um país receptivo, que acolhe 

todas as culturas e nacionalidades. As escolas têm 

alta qualidade, excelente reputação e oferecem 

uma enorme gama de cursos”, diz a presidente da 

Canadá Intercâmbio, Rosa Maria Troes.

Mudança de perfil

De acordo com o diretor da CanadaStudy Gilberto 

Brandão, há dez anos somente jovens da classe A 

tinham condições financeiras para participar de um 

curso internacional, mas hoje muitas famílias das 

classes B e C começam a enviar os filhos para o 

exterior: “Até pouco tempo, o câmbio brasileiro des-

favorecia qualquer viagem internacional. Hoje não. 

Vemos muitas famílias da classe média aproveitan-

do as férias em destinos fora do Brasil. São essas 

famílias que começam a se perguntar por que não 

enviar os filhos para se especializar.”

Um curso intensivo de inglês, em escola cana-

dense, com carga de 20 horas semanais e duração 

de cinco semanas, com passagem aérea de ida e 

volta, hospedagem em casa de família e todas as 

refeições inclusas, dependendo da variação cam-

bial, pode custar de R$ 6 mil a R$ 7 mil. 

Foi de um curso desse tipo que o estudante do 

interior de São Paulo Rafael Ferreira Porto participou 

em dezembro passado, pela CanadaStudy. Depois 

de cursar inglês por cinco anos em uma escola par-

“Until recently, the Brazilian foreign exchange rate 
inhibited any international travel. Not so today. 
We see many middle class families on vacation at 
destinations outside Brazil. Such are the families 
that ask themselves why not send their children 
for specialization”. 

An intensive English course, in a Canadian 
school, with a workload of 20 hours per week dur-
ing five weeks, a two-way airline ticket, lodging in 
a family home and all meals included, depending 
on the foreign exchange rate, can cost from R$ 
6,000 to R$ 7,000. 

It was in a course of this type that the student 
from the interior of the State of São Paulo, Rafael 
Ferreira Porto, took part last December, through 
CanadaStudy. Having taken English classes for five 
years in a private school, the 17-year old youngster’s 
parents decided to present him with a five-week 
course to improve language proficiency. “The up-
grade I had in terms of oral fluency was remarkable. 
In the five years I studied in Brazil I did not achieve 
the result I got in five weeks.”

 
Study And work
Many students see in Canada an opportunity to 
conciliate quality study with work. Since the stu-
dent visa allows staying up to one year, with the 

Nos últimos anos, o número de inscritos em 
cursos no Canadá mais que triplicou

In recent years, the number of enrolled in 
courses in Canada more than tripled
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O Brasil está entre os dez países que mais 
enviam estudantes para o Canadá

Brazil is among the ten countries that most 
send students to Canada

ticular, os pais do adolescente de 17 anos decidi-

ram presenteá-lo com um curso de cinco semanas. 

“O upgrade que tive na fluência verbal foi impres-

sionante. Nos cinco anos que estudei no Brasil não 

consegui o resultado que tive em cinco semanas.” 

estudo e trabalho

Muitos estudantes também enxergam no Canadá 

uma oportunidade de conciliar estudo de qualidade 

com trabalho. Como o visto de estudante permite 

a permanência de até um ano, com opção de es-

tudar na metade do tempo e na outra trabalhar, 

muitos optam pelo high school no Canadá (nível 

correspondente ao ensino médio brasileiro), além 

de cursos universitários e de pós-graduação. “An-

tes, a maioria era voltada para cursos rápidos e de 

idiomas. Hoje já vemos uma procura similar tanto 

pelo high school como por cursos de especializa-

ção”, observa Brandão.

Para a diretora da Canadá Intercâmbio é justa-

mente a opção do estágio profissional, diferente-

mente do que ocorre em outros destinos, que torna 

o país tão atraente aos olhos de muitos interessa-

dos. “O estudante tem a  oportunidade de adquirir 

experiência profissional em uma empresa interna-

cional. Com certeza, acrescenta muito no currícu-

lo”, diz Rosa. Ela acrescenta: “o aluno que faz o 

programa de estágio profissional passa por um pro-

cesso completo, que envolve desde a preparação 

para a entrevista até a execução do trabalho em si. 

A paulista Ananda Guarany, de 29 anos, usa a 

experiência que adquiriu em um curso de um ano 

no Canadá. Morando atualmente em Montreal, ela 

participa de um curso técnico de moda. O primeiro 

option to study half of the time and work the other 
half, many people attend high school in Canada 
(equivalent to the Brazilian ensino médio), as well 
as undergraduate and graduate college courses. 
“Previously, most people attended quick courses 
and language courses. Nowadays, one sees similar 
demand both for high school and for specialization 
courses”, notes Brandão.

For the director of Canadá Intercâmbio it is pre-
cisely the option of a professional internship, un-
like what occurs at other destinations, that makes 
Canada so attractive in the eyes of many interested 
parties. “The student has the opportunity to obtain 
professional experience in an international compa-
ny. It certainly adds a lot to the resume”, says Troes. 
She goes on to say: “the student who completes a 
professional internship program goes through the 
whole process, from preparing for the interview to 
actually working.”

Ananda Guarany, 29 years old and from the State 
of São Paulo, makes use of the experience she ac-
quired in a one-year course in Canada. Currently a 
resident of Montreal, she is enrolled in a technical 
course in fashion. Her first contact with the coun-
try was through a course in French, in 2011, which 
lasted one year. 

“To go out to get to know the cities ends up being 
an excellent way to practice the French one learns 
in class. In Montreal, everything is in two languages. 
Proof of this is that when one enters any store one will 
hear: ‘bonjour, hi’ and, depending on one’s answer, 
the attendant will continue in the language in which 
one acknowledges the greeting”, says Guarany. 

Although the agencies offer courses in English 
and French, the latter do not account for more than 
5% of the closed deals. “The major focus of Brazil-
ians is still English, actually due to a requirement 
of the professional market that made the language 
the number one in business”, emphasizes Brandão, 

NEGÓCIOS  BuSINESS
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Ananda Guarany: 
morando atualmente 
em Montreal, ela 
participa de um curso 
técnico de moda

Ananda Guarany: 
Currently a resident 
of Montreal, she is 
enrolled in a technical 
course in fashion

contato com o país foi por meio do curso 

de francês, em 2011, com duração de um 

ano. “Sair para conhecer as cidades aca-

ba sendo uma ótima forma de colocar 

em prática o francês que se aprende nas 

aulas. Em Montreal é tudo bilíngue. Pro-

va disso é que se você entrar em qual-

quer loja escutará: ‘bonjour, hi’ e, depen-

dendo da sua resposta, o atendente con-

tinuará na língua com que a saudação foi 

respondida”, diz. 

Embora as agências ofereçam cursos de 

idioma tanto inglês quanto francês, esse últi-

mo não costuma representar mais que 5% 

dos negócios fechados. “O grande foco do 

brasileiro ainda é o inglês, até por uma exi-

gência do mercado profissional, que tornou o 

idioma a primeira língua no mundo dos negócios”, 

aponta Brandão, da CanadaStudy.

A conselheira emérita da diretoria da Belta, Mau-

ra Leão, lista ainda a mudança de percepção dos 

brasileiros com relação aos cursos oferecidos fora 

do País. “Antigamente havia uma imagem de que 

intercâmbio era para pessoas aventureiras ou para 

os mais jovens, porém esse perfil se diversificou e, 

de alguns anos para cá, não há um perfil único. O 

intercâmbio é para diversos tipos de pessoas, da 

mais extrovertida até a mais tímida, e diferentes 

níveis de conhecimento. Todos estão buscando 

cursos no exterior”, diz. As agências especializadas 

já detectaram e estão aproveitando essa nova rea-

lidade e o interesse dos brasileiros. 

of CanadaStudy.
The retired member of the Execu-

tive Board of Belta, Maura Leão, also 
mentions the change in perception by 
Brazilians in relation to courses offered 
outside the country. “In the past, there 
was an image that an exchange program 
was something for adventurous people 
or for young persons, but this profile has 
changed and for some years now there 
has been only one profile. Exchange 
programs are for all types of people, 
from the most extroverted to the most 
timid, at all levels of knowledge. Every-

body is looking for courses abroad”, says 
Leão. The specialized agencies have identified this 
new reality and are taking advantage of it by meeting 
the interests of Brazilians.  
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O embaixador do Canadá, Jamal Khokhar, participou 
em São Paulo, no dia 30 de janeiro, de um encontro 
com empresas canadenses de diversos segmentos 

econômicos, no qual apresentou um cenário bastante positi-
vo das relações entre os dois países.

Em sua explanação, o embaixador destacou o avanço da 
parceria entre brasileiros e canadenses tanto no campo co-
mercial quanto nos setores de cooperação técnica e tecno-
lógica e da educação, entre outros. O encontro foi promovido 
pelo Consulado do Canadá em São Paulo e pela CCBC, que 
esteve representada por Ely Couto, Esther Nunes, Antonio 
Conde e James Mohr Bell, que são, respectivamente, presi-
dente, vice-presidentes e diretor-executivo da instituição.

Homenagem

Após a apresentação de Khokhar, Antonio Conde recebeu 
das mãos do embaixador uma medalha concedida pelo 
governador-geral do Canadá, David Johnston, pela contri-
buição ao desenvolvimento e avanço das relações entre 
Brasil e Canadá. Ao longo das últimas décadas, Conde 
se empenhou, com sucesso, na construção de um in-
tercâmbio consistente entre brasileiros e canadenses, 
chegando a ser considerado “embaixador informal do 
Canadá”, conforme frisou Benoit Préfontaine, cônsul co-
mercial do consulado canadense em São Paulo, durante 
a condecoração. Ao final do encontro, os convidados par-
ticiparam de um coquetel.

Encontro com o embaixador 

Conde é homenageado 
na presença de 
autoridades e 
convidados. No alto, 
com embaixador Jamal 
Khokhar e com Benoit 
Préfontaine (ao centro), 
cônsul comercial do 
consulado canadense 
em São Paulo
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O presidente da empresa 
canadense Saskatchewan 
Trade & Export Partnershep 
(STEP), Lionel LaBelle (foto), 
esteve no Brasil em feverei-
ro para conhecer de perto o 
setor agrícola do País e pros-
pectar parcerias na área de 
tecnologia para o segmento. 
Além do encontro em Brasí-

lia com o ministro da Agricultura, Lionel participou de 
uma mesa-redonda organizada pela CCBC. O encon-
trou reuniu o cônsul do Canadá, Benoit Préfontaine, e 
o diretor-executivo da Câmara, James Mohr-Bell. 

Em sua primeira visita à entidade, LaBelle frisou o de-
sejo de estreitar as relações comerciais com o merca-
do brasileiro. Ele destacou que, assim como o Canadá, 

o Brasil é potência na agricultura. “Em nossa Província 
[Saskatchewan] estão 45% das terras produtivas do Ca-
nadá. Trabalhamos bastante com commodities. Enquanto 
o Brasil é referência em produção de soja, cana-de-açú-
car e milho, somos fortes em trigo e canola, por exemplo. 
Há semelhança entre os dois países”, diz. Atualmente, 
25% das exportações do Canadá para o Brasil são de 
potássio, matéria-prima proveniente de Saskatchewan. 

oportunidades

Sobre a tecnologia existente no Brasil, ele diz que o País 
tem feito “ótimo trabalho”, mas que pode se beneficiar 
do intercâmbio com o Canadá. “Possuímos tecnologias 
que poderiam auxiliar muito os agricultores e fazendei-
ros daqui.” Entre os possíveis benefícios da aproxima-
ção dos países, segundo ele, estaria avanços na agri-
cultura de precisão, ponto forte de Saskatchewan. 

Em 5 de março foi realizada a 4ª edição do Happy Hour 
CCBC, uma nova e excelente oportunidade de interação 
entre os associados. Ao todo, 28 profissionais participaram 
do animado evento, que é realizado a cada três meses.

De uma maneira bastante descontraída, o evento ajuda 
a aproximar profissionais e empresas que oferecem pro-
dutos e serviços complementares, os quais podem atuar 
em sinergia e formar parcerias. Fique atento e participe da 
próxima edição!

terreno fértil para parcerias

clima de integração

Descontração: 28 
profissionais de 
empresas associadas 
participaram da 4ª 
edição do Happy Hour
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Espaço do lEitor

Aldeia global
“Os povos indígenas frequentemente são 
esquecidos. A internet acaba sendo uma 
maneira para eles ‘ganharem voz’, como 
bem destacou a matéria Aldeia Global.”

Carlos Oliveira, Porto Alegre (RS)

Para decolar
“A infraestrutura dos aeroportos, bem como 
a das cidades-sede dos jogos da Copa 
do Mundo, realmente é o grande desafio 
brasileiro. É uma situação para pensarmos 
com mais seriedade.”

Daniel Gonçalves Jr., Curitiba (PR)

Saudações
“Tenho acompanhado a série sobre infraestrutura de 
turismo. Sugiro que não deixem de falar do transporte fluvial, 
importante na nossa região.”

Maria Clara Junqueira, Manaus (AM)
MPB
“Parabéns pelo trabalho. Entrevistas bem elaboradas e notas 
muito bacanas. Acho que poderia haver um espaço, mesmo 
que pequeno, para a música brasileira.”

Michelle Bruck, Belo Horizonte (MG)

interesse em recursos 
naturais e energia

tendências em 
imigração
Em 12 de março, a Comissão de As-
suntos Jurídicos da CCBC realizou uma 
palestra sobre “O Direito de Imigração – 
Tendências para 2014”, ministrada pelo 
especialista Antonio Cândido de França 
Ribeiro. Profissional com experiência de 
mais de 22 anos em Direito de Estran-
geiros, ele apoia empresas e pessoas 
nas diversas questões que envolvem a 
mobilidade global. 

Um grupo de executivos prestes a completar o programa de MBA em 
recursos naturais e energia da Universidade de Alberta, em Edmonton, 
visitou o Brasil pela primeira vez em fevereiro. O objetivo foi conhecer 
empresas da área em São Paulo, Ribeirão Preto (SP) e Rio de Janeiro. 
A recepção foi coordenada pela equipe comercial da CCBC. O encon-
trou serviu também para estreitar ainda mais as relações entre os 
dois países, uma vez que o programa da universidade costuma atrair 
grande número de estudantes brasileiros.

Durante a estada no País, o grupo foi acompanhado do professor Au-
relio Fernandes, que leciona na instituição canadense. 

Segundo ele, “o objetivo era conhecer de perto os 
avanços do Brasil nos últimos anos, principal-
mente no setor de energia”. Entre as empre-

sas que os receberam os visitantes 
incluíram-se Mundie Advogados, 
Brookfield, Comgás e Transpe-
tro, braço logístico da Petro-

bras, entre outras.
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Comércio bilateral 
em 2012
Os negócios entre Brasil e Canadá ficaram 
em US$ 6,1 bilhões em 2012. O fluxo de 
comércio bilateral registrou uma queda de 8% 
em relação a 2011. Apesar da diminuição, o 
volume de transações mantém-se significativo. 
A marca de US$ 6,6 bilhões, alcançada em 
2011, foi a maior da história comercial entre 
os dois países.
As exportações do Brasil para o Canadá 
caíram 2%, enquanto o fluxo inverso foi 
reduzido em 13% na comparação com 2011. 
Em consequência, o saldo comercial ficou 
equilibrado, com um superávit de 
US$ 2 milhões favorável ao Brasil, o melhor 
resultado desde 2009.

Expertise canadense no Brasil
A Polícia Federal brasileira contou com o apoio da Real Polícia Montada do Canadá para a realização, em 
janeiro, do 1º Treinamento Internacional de Armas de Destruição em Massa. A ação foi desenvolvida em um 
cenário criado no Comando de Operação Táticas da Polícia Federal, em Brasília. O objetivo era a identificação 
de produtos químicos, prestação de socorro a vítimas, medição de perigo, descontaminação e explosão. 
Participam do curso 40 pessoas, entre elas, peritos criminais federais e dos Estados, médicos e bombeiros do Distrito 
Federal e do Rio de Janeiro.
Cerca de 1,5 mil quilos de equipamentos vieram do Canadá para o treinamento, do qual participaram 14 instrutores 
de seis agências canadenses. Policiais também recebem treinamento de medidas de segurança contra acidentes em 
grandes eventos, envolvendo aglomerações. (com informações da Agência Brasil)

O mais qualificado
O presidente do Banco Central do Canadá, Mark Carney, foi escolhido para chefiar o banco central do Reino Unido, no 
lugar de Mervyn King. Um dos méritos observados pelo ministro das Finanças, George Osborne, quando anunciou sua 
indicação, foi a discreta presença do Canadá na crise. Osborne disse ao Parlamento que Carney é “simplesmente o 
melhor, mais experiente e mais bem qualificado no mundo” para controlar o Bank of England. Carney já passou pelo 
Goldman Sachs e, durante a sua gestão, confrontou grandes bancos durante a crise. Em 2012, ele foi reconhecido 
pela Euromoney como “o presidente de banco central do ano”.
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O Hospital Vita Batel, de Curitiba, conquistou o selo de 
acreditação do Canadian Council on Health Services 
Accreditation – CCHSA (Conselho Canadense de Acreditação 
em Serviços de Saúde). A certificação internacional reconhece 
a qualidade e a segurança dos serviços prestados pela 
instituição. De acordo com Neidamar Fugaça (foto), 
superintendente do hospital, a metodologia 
canadense exige que a instituição siga padrões 
de qualidade e segurança assistencial. “Esses 
critérios abrangem toda a linha de cuidado prestado 
ao paciente, as áreas de apoio e a integração 
de todas as equipes, incluindo médicos, 
colaboradores e terceiros”, explica. O 
processo de acreditação foi iniciado em 
novembro de 2011 e a auditoria do CCHSA 
foi realizada em dezembro passado.

Qualidade em saúde

A terceira edição do RioContentMarket 
2013, evento que apresenta as principais 
oportunidades de negócios da produção 
audiovisual, realizada entre 20 e 22 de 
fevereiro, no Rio de Janeiro, contou com 290 
palestrantes, players de 29 países e mais de 
3 mil visitantes. A participação canadense 
ganhou destaque no primeiro dia, com o 
painel “Acordos firmados” – que discutiu a 
coprodução internacional. 
Produtores do Canadá, da Alemanha e de 
Israel enfatizaram a importância dos acordos 
de coprodução assinados entre seus países 
e o Brasil. De acordo com Eduardo Valente, 
assessor internacional da Agência Nacional 
do Cinema (Ancine) e moderador da sessão, 
o Brasil já possui acordos de cooperação 
firmados com Canadá, Alemanha, Índia, Israel 
e praticamente todos os países latinos. Em 
relação à Europa, o País mantém acordos com 
Espanha, Portugal, França e Itália.

Parceria na tela

1.  A CCBC foi fundada em 1973. Você sabe em que dia 
e mês?
a) 1º de julho
b) 19 de setembro
c) 15 de novembro

2. O Canadá é terra de diversas invenções, entre as 
opções a seguir, quais você acha que são invenções 
canadenses?
a) Basquete, lâmpada, microscópio de elétrons, televisão, 
telefone, zipper
b) Futebol, telefone, roda, caneta
c) Copo, balas, macarrão, 
zipper, videogame

3. Em que ano a Embaixada do Canadá 
foi instalada no Brasil?
a) 1940
b) 1943
c) 1944 
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Canadá é um dos locais estratégicos para a expansão da vale no setor de 
mineração. Murilo Ferreira, presidente da empresa, comenta os planos e os 
principais investimentos para ampliar os negócios no país 

Extraindo bons 
resultados

AdriAnA GAvAçA

Canada is one of the strategic countries for vale’s investments in the mining industry. 
Murilo vale, the company’s president, comments on the plans and main investments to 
grow the business in the country 

obtaining good results

 líder mundial na produção de minério de fer-

ro, a Vale iniciou sua trajetória há 70 anos, 

na cidade mineira de Itabira. De pequena 

mineradora, criada pelo governo brasileiro, a en-

tão Companhia Vale do Rio Doce cresceu e ga-

nhou autonomia em 1997, quando foi privatizada, 

e conquistou mercados pelo mundo afora: passou 

a atuar em 37 países, nos cinco continentes. Ho-

je emprega quase 140 mil pessoas, entre pessoal 

próprio e terceirizados, que atuam em diferentes 

áreas, já que a mineradora ampliou as atividades 

também para setores de logística, como ferrovias, 

terminais portuários e navegação de cabotagem, 

além das áreas de energia e de fertilizantes.

O Canadá 

Hoje o país com maior atratividade de investi-

mentos em mineração, de acordo com o rela-

tório de 2012 do Fraser Institute – o Canadá 

não poderia ficar de fora dos planos da empre-

sa. Não por acaso, a história da Vale e do país 

da América do Norte começou a se entrelaçar 

world leader in the production of iron ore, 
vale’s history began 70 years ago, in the 

town of itabira in the state of Minas Gerais. From 
a small mining company created by the Brazilian 
government, then called Companhia vale do rio 
Doce, it grew and became autonomous in 1997, 
was privatized and conquered markets around 
the world: it has operations in 37 countries, on all 
five continents. the company nowadays employs 
almost 140,000 people, comprising own staff and 
outsourced personnel, with activities in different 
industries, given that the mining company has ex-
panded into logistics to include railroads, port ter-
minals and coastal shipping, as well as energy and 
the production of fertilizer.

CAnAdA 
nowadays the most attractive country in terms of 
investments in mining according to the 2012 report 
of the Fraser institute – could not be ignored in the 
company’s plans. it was not by chance that the his-
tory of vale and of this country in north america 
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Murilo Ferreira está à 
frente da mineradora 
brasileira desde maio 
de 2011

Murilo Ferreira has 
led the Brazilian 
mining company 
since May 2011

há sete anos, quando a empresa de-

sembarcou no Canadá, abocanhan-

do grande parte do mercado local, 

com a aquisição da Inco: segunda 

maior produtora mundial de níquel. 

A compra permitiu à Vale atuar na 

extração de níquel, cobre, metais 

preciosos e cobalto, e ainda herdar 

um centro de pesquisa e tecnologia 

(um dos três que a companhia man-

tém), o único fora do Brasil. 

No início deste ano, mais um pas-

so foi dado pela empresa no sentido 

de estreitar as relações com investi-

dores canadenses. A mineradora bra-

sileira anunciou uma parceria com a 

Silver Wheaton Corp. (SLW), empre-

sa canadense com ações negociadas 

na Toronto Stock Exchange e New York 

Stock Exchange. A proposta da Vale é 

vender 25% dos fluxos de ouro pagável 

produzidos como subproduto da mina 

de cobre de Salobo (jazida localizada 

no Pará) durante a vida útil da mina e 

70% dos fluxos de ouro pagável pro-

duzidos como subproduto das minas 

de níquel de Sudbury (Canadá), por 20 

anos. A parceria faz parte dos planos 

anunciados no final do ano passado 

pela Vale, cuja proposta é reduzir cus-

tos e aumentar a lucratividade para os 

investidores com parcerias para novos 

negócios e fechamento de unidades 

pouco lucrativas.

Para falar mais sobre a empresa, planos 

para o futuro e investimentos no Canadá, a 

Brasil-Canadá entrevistou o presidente da com-

panhia, Murilo Ferreira, que está à frente da mi-

neradora brasileira desde maio de 2011. No 

mesmo ano, a companhia registrou o maior lu-

cro líquido anual de sua história: US$ 22,885 

bilhões, número 32,55% superior ao de 2010. 

No ano passado, a empresa não conseguiu re-

seven years ago became intertwined, upon the 
company’s arrival in Canada and its conquest 
of a considerable portion of the local market, 
through the acquisition of inco: the world’s sec-
ond largest nickel producer. the acquisition al-
lowed inco to develop activities in the extraction 
of nickel, copper, precious metals and cobalt, 
while also incorporating a research and tech-
nology center (one of the three operated by the 

Entrevista_Murillo REV_OK.indd   7 07/03/13   11:26



8 | Brasil-Canadá

entrevista  interview Murilo Ferreira

petir os bons resultados de 2011, tendo encerra-

do 2012 com queda de 74% no lucro. Para 2013, 

porém, as previsões são otimistas, uma vez que o 

preço médio da tonelada do minério de referência, 

com teor de 62% de ferro, segundo o Steel Index, 

atingiu US$ 158,90 (em 20 de fevereiro), a cota-

ção máxima em 16 meses.

Murilo Ferreira é também líder, do lado brasi-

leiro, do Fórum de CEOs Brasil-Canadá, instituí-

do com a finalidade de estimular as relações co-

merciais entre os dois países.

Brasil-Canadá – Como podemos resumir esses 

70 anos de história da Vale e como a empresa 

deve se comportar daqui para frente?

Murilo Ferreira – Estamos hoje em 37 países e 

empregamos mais de 139 mil pessoas. Temos 

comprometimento total com a disciplina na alo-

cação de capital, buscando o melhor retorno aos 

nossos acionistas, com viés de crescimento nu-

ma política bem disciplinada. Nossos planos para 

2013 priorizam a implantação, com muita eficiên-

cia, de todos os projetos que estão no orçamen-

to, como o Serra Sul S11D, em Carajás. O projeto 

tem capacidade nominal estimada de 90 milhões 

de toneladas métricas de minério de ferro e con-

company) and the only one outside Brazil. 
at the beginning of this year, the company took 
another step towards further tightening relations 
with Canadian investors. the Brazilian mining 
company announced a partnership with silver 
wheaton Corp. (slw), a Canadian company listed 
on the toronto and new York stock exchanges. 
vale intends to sell 25% of the gold extracted as a 
sub-product in the salobo copper mine (located in 
the state of Pará), during its life cycle, and 70% of 
the gold extracted as a sub-product in the nickel 
mines in sudbury (Canada), over a 20-year period. 
the partnership is part of the strategic plans vale 
announced at the end of last year, by which it in-
tends to reduce costs and increase profitability for 
investors with new business partnerships and the 
closing of unprofitable company units.

to talk about the company, plans for the future 
and investments in Canada, Brasil-Canadá inter-
viewed the company’s president, Murilo Ferreira, 
who has led the Brazilian mining company since 
May 2011. in that year, the company achieved the 
highest annual net profit in its history: us$ 22.885 
billion, 32.55% more than in 2010. 

last year the company was unable to repeat 
the good results achieved in 2011. For 2013, 

Um dos principais 
projetos é o Serra Sul 
S11D, em Carajás

One of the main 
initiatives is the Serra 
Sul S11D project in 
Carajás
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tará com investimentos de R$ 40 bilhões. Outro 

destaque é o Salobo II, também no Pará, que é 

a expansão de Salobo e que adicionará cerca de 

100 mil toneladas de cobre ao projeto. Estamos 

desenvolvendo os quatro projetos Itabiritos – Con-

ceição, Conceição II, Cauê e Vargem Grande – cujo 

objetivo é melhorar a qualidade do minério de fer-

ro nos sistemas Sul e Sudeste, repor e expandir 

capacidade. Além disso, vamos continuar reduzin-

do nossa presença em ativos não estratégicos e 

buscando parceiros em novos negócios para cortar 

despesas e garantir caixa para tocar os projetos. 

BC – além do centro de pesquisa e tecnolo-

gia que existe no Canadá, como é a relação 

comercial da empresa com o país e com os 

investidores locais, principalmente depois 

da incorporação da Inco?

MF – Reconhecemos a importância de reforçar a 

nossa compreensão da cultura e das realidades lo-

cais nos territórios onde atuamos. No Canadá, não 

é diferente. Temos uma relação de diálogo bastan-

te franco e construtivo com os empregados, go-

vernos e comunidades no Canadá, como fazemos 

em todas as regiões em que a Vale está presen-

te. Adquirimos a Inco em 2006 e, desde então, 

reconhecemos que a integração das operações 

canadenses resultou em mudanças significativas 

para quem trabalha lá. A Vale tem planos de in-

vestimentos relevantes para o Canadá e acredita 

que é essencial construir relações de confiança e 

engajamento com todos esses atores. Podemos 

destacar o projeto Long Harbour, nas províncias de 

Newfoundland e Labrador, uma operação hidrome-

talúrgica com capacidade nominal estimada de re-

fino de 50 mil toneladas anuais de níquel refinado 

e cobre e cobalto associados.

BC – Por que manter um centro de pesquisa 

no Canadá?

MF – Em 2006, com a aquisição da Inco, absor-

vemos um importante centro de tecnologia, o atu-

al Vale Base Metals Technology Development (VB-

however, the forecast is optimistic, given that 
the figures on extraction in the fourth quarter 
of 2012 already showed signs of recovery. the 
production of iron ore reached the highest level 
for a fourth quarter in 2012, at 85.5 million tons, 
1.9% above the previous period. 

Murilo Ferreira is also the leader, on the Brazil-
ian side, of the Brazil-Canada Ceo Forum, set-up 
to foster trade relations between the two countries.

Brasil-Canadá – How can one summarize the 70 
years of Vale’s history and what is expected of 
the company from now on?
Murilo Ferreira – today we are present in 37 
countries and employ more than 139,000 people. 
we are fully committed to the disciplined alloca-
tion of capital, seeking the highest return for our 
shareholders, with focus on growth, in accordance 
with a consistent policy. our plans for 2013 priori-
tize the efficient implementation of all projects in 
the budget, such as the serra sul s11D in Carajás. 
the project has a nominal capacity estimated at 
90 million metric tons of iron ore, which will re-
quire an investment of r$ 40 billion. another high-
light is salobo ii, also located in the state of Pará, 
which is an expansion of salobo and will add some 
100,000 tons of copper to the project. we are de-
veloping the four “itabirito” projects – Conceição, 
Conceição ii, Cauê and vargem Grande – whose 
objective is to improve the iron ore quality in the 
south and southeast systems and to replace and 
expand capacity. in addition, we will continue to 
reduce our presence in non-strategic assets and 
look for new business partners to cut expenses 
and generate cash to develop the projects. 

BC – Apart from the research and technology 
center that exists in Canada, how is the commer-

“Estamos hoje em 37 países”
“Today we are present in 37 countries”
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MTD), localizado em Mississauga (Toronto). Ho-

je, com mais de 100 anos de existência, o cen-

tro é referência mundial em tecnologia de níquel. 

O VBMTD tem como objetivo aumentar a vanta-

gem competitiva dos negócios do mineral, dando 

apoio às estratégias de crescimento por meio do 

uso responsável, seguro e ambientalmente corre-

to da tecnologia, principalmente em áreas como 

a de beneficiamento mineral do níquel e cobre.

BC – Em quais projetos a empresa estará 

mais focada este ano? 

MF – Um dos principais projetos, sem dúvida, 

é o Serra Sul S11D, em Carajás, que é o maior 

investimento da história da Vale. Serão investi-

dos R$ 40 bilhões, sendo R$ 16,5 bilhões na 

instalação da nova mina e da usina de benefi-

ciamento, e o restante destinado à infraestru-

tura logística. A capacidade nominal estimada 

é de 90 milhões de toneladas métricas de mi-

nério de ferro e a data de start-up estimada é 

para o segundo semestre de 2016. A nossa li-

cença prévia já foi emitida e a licença de ins-

talação é esperada para o primeiro semestre 

deste ano.

Outro projeto de destaque é o Carajás Adicio-

nal 40 Mtpa, que compreende a construção de 

uma usina de processamento a seco e tem ca-

pacidade nominal estimada de 40 milhões de 

toneladas métricas de minério de ferro. A data 

de start-up está prevista para o segundo se-

mestre de 2013 e o serviço de terraplanagem 

já está em andamento.

Além disso, temos outros projetos importantes 

no portfólio, como a expansão de Moatize, em 

Moçambique, para aumentar nossa capacida-

de nominal de produção de carvão, hoje de 11 

milhões de toneladas anuais, e a expansão da 

nossa operação de cobre em Salobo, no Pará, 

para aumentar a capacidade em 100 mil tone-

ladas anuais de cobre concentrado. 

No Canadá, destacamos o projeto Long Har-

bour, que consiste na construção de uma ins-

cial relation between the company, the country 
and the local investors, mainly after the incorpo-
ration of Inco?
MF – we see the importance of better under-
standing the local culture and realities of the 
places where we do business. in Canada, it is no 
different. we have an open and constructive dia-
logue with employees, governments and com-
munities in Canada, as we have in all regions in 
which vale is present. we acquired inco in 2006 
and acknowledge that since then the integration 
of Canadian operations resulted in significant 
changes for all who work there. vale has impor-
tant investment plans for Canada and believes it 
is essential to build relations of trust and com-
mitment vis-à-vis all stakeholders. we can high-
light the long Harbour project in the province of 
newfoundland and labrador, a hydro-metallur-
gical operation with an estimated nominal refin-
ing capacity of 50,000 tons per year of nickel, in 
combination with copper and cobalt.

BC – Why have a research center in Canada?
MF – in 2006, with the acquisition of inco, we 
incorporated an important technology center, 
called vale Base Metals technology Develop-
ment (vBMtD), located in Mississauga (toron-
to). today, 100 years after it was set-up, it is a 
world reference for nickel technology. the vB-
MtD’s objective is to increase the competitive 
business advantage of this metal, supporting 
the growth strategies through responsible, safe 
and environmentally correct technology, mainly 
in areas such as the mineral processing of nick-
el and copper.

BC – On what projects will the company focus 
more this year? 
MF – no doubt, one of the main initiatives is the 
serra sul s11D project in Carajás, which is the 
largest-ever investment in vale’s history. r$ 40 
billion will be invested, of which r$ 16.5 billion 
for setting-up a new mine and processing plant, 
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talação hidrometalúrgica em Long Harbour, pro-

víncia de Newfoundland e Labrador, Canadá. 

BC – O sr. representa o Brasil no Fórum de 

CEOs Brasil-Canadá. de que forma esse or-

ganismo pode contribuir para novas oportu-

nidades de comércio e investimento entre 

os dois países? 

MF – É importante apoiar as relações comerciais, 

identificando oportunidades estratégicas como in-

vestimentos, além de incentivar e fortalecer o diá-

logo entre as duas economias. Espero poder contri-

buir com a minha participação para promover uma 

maior cooperação entre o Brasil e o Canadá. 

BC – Como avalia as possíveis mudanças no 

marco regulatório da mineração no Brasil? 

MF – Ainda não conheço o novo regulamen-

to minerário brasileiro. Acredito que esteja sob 

debate interno dentro do governo, portanto, só 

poderia me pronunciar quando tivesse conheci-

mento de seu escopo. 
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with the balance allocated to logistics’ infra-
structure. the estimated nominal capacity is 90 
million metric tons of iron ore, with the planned 
start-up date set for the second semester of 
2016. our preliminary permit was already issued 
and the installation license is expected for the 
first semester of this year.

another important project is the Carajás adi-
cional 40 Mtpa, comprising the construction of 
a dry-processing plant with an estimated nom-
inal capacity of 40 million metric tons of iron 
ore. the start-up date is planned for the second 
semester of 2013 and earthmoving has begun.

we also have other important projects in the 
portfolio, such as the expansion of Moatize, in 
Mozambique, to increase our nominal coal pro-
duction capacity, nowadays at 11 million tons 
per year, as well as the expansion of our copper 
operation in salobo, Pará, to increase the ca-
pacity by 100,000 tons per year of concentrated 
copper. in Canada, we highlight the long Har-
bour project, which consists of the construc-
tion of a hydro-metallurgical installation in the 
newfoundland and labrador province. 

BC – You represent Brazil in the Brazil-Canada 
CEO Forum. How can this entity contribute to 
new opportunities in trade and investment be-
tween the two countries? 
MF – it is important to support trade relations 
between the two countries, identifying strategic 
opportunities such as investments and to foster 
and strengthen the dialogue between the two 
economies. i hope to contribute with my par-
ticipation in promoting intensified cooperation 
between Brazil and Canada. 

BC – How do you assess possible changes in the 
regulatory mark of mining in Brazil? 
MF – i am not familiar with the new Brazilian min-
ing regulation. i understand it is being debated in 
the government, so i will be able to comment when 
i become aware of its scope.  
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editorial

40 anos de história
aqui a exatos seis meses, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá – CCBC 

completa 40 anos de firme e contínua atuação em prol das relações bilate-

rais. A data nos faz rememorar o trabalho desenvolvido pelos profissionais, 

pioneiros, que tiveram a sensibilidade e visão de criar uma entidade que ganhou ex-

pressiva relevância ao longo da sua história e que ainda hoje continua crescendo e se 

fortalecendo dia após dia.

Como parte das celebrações, a Brasil-Canadá, a partir da sua próxima edição e até 

o final deste ano, passa a publicar matérias especiais que resgatam aspectos e mo-

mentos importantes da história da CCBC. Afinal, temos muito a comemorar. 

Nesta edição, um novo “cardápio” de temas de interesses dos dois países, a co-

meçar pelo destaque dado na reportagem de capa ao multiculturalismo que marca a 

formação e a realidade de ambas as nações. A pertinência do tema, mais que uma 

curiosidade e oportunidade de breve reflexão, é um alerta para a importância de le-

var em conta aspectos culturais nas relações comerciais e em negociações que de-

vem se tornar duradouras e produtivas. Trata-se, evidentemente, de um tema que não 

se esgota nesta edição e que, em breve, pretendemos aprofundar um pouco mais.

Acompanhe ainda a entrevista exclusiva concedida pelo presidente da Vale, Murilo 

Ferreira, na qual ele fala sobre os planos e investimentos da empresa, a gigante bra-

sileira do setor de mineração presente no Canadá.

A seção Na Bagagem deste número, que circula em março – quando é comemo-

rado o Dia Internacional da Mulher – também é especialmente dedicada a Ely Couto. 

Ela, além de ter se tornado a primeira mulher a presidir a CCBC, está concluindo o seu 

segundo mandato à frente da entidade.

Em termos de negócios, dois destaques: o expressivo crescimento das agências es-

pecializadas em intercâmbios para o Canadá e uma avaliação sobre as exportações 

de frutas brasileiras para o país da América do Norte. E mais: as sempre presentes 

seções de Turismo (infraestrutura ferroviária voltada ao setor), Tecla SAP (TVs públi-

cas) e Mosaico, com uma curiosa matéria sobre o papel da música nas relações en-

tre os países.

Boa leitura!
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