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Fase de expansão
Em 2008, as relações entre Brasil e Canadá foram intensificadas. Além
da expansão das relações comerciais – impulsionada pelas oportunidades
em importação e exportação –, os resultados recordes alcançados por diversos setores, como o de mineração e o de construção, em território brasileiro motivaram ainda mais os investimentos canadenses, a exemplo da
Kinross – que destinou recursos de US$ 550 milhões para triplicar a produção da unidade Rio Paracatu Mineração, em Minas Gerais – e da Research in
Motion (RIM), gigante em tecnologia, que decidiu instalar-se no país depois do sucesso obtido pelo BlackBerry, seu mais conhecido produto. O
Brasil, por sua vez, manteve seus investimentos no Canadá, representado por
Gerdau, Vale, Votorantim e empresas de igual significado. Outro momento
importante foi o fato de o governo brasileiro ter incluído o mercado canadense na lista de prioritários em sua estratégia de exportação, o que beneficiará
imensamente o movimento do comércio bilateral. Em meio a este cenário, a
Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) reforça o seu papel, incentivando as relações entre os dois países nos âmbitos comercial, cultural, social
e tecnológico. No ano em que completou 35 anos de fundação, a CCBC,
entre outras atividades, participou ativamente no planejamento da visita do
presidente Lula ao Canadá, que não ocorreu em razão da convocação de
eleições naquele país dias antes. O acontecimento, no entanto, resultou na
realização, em dezembro de 2008, de uma Missão Prospectiva em parceria
com a Apex-Brasil, em que representantes de associações ligadas aos setores hospitalar, de fundição e de tecnologia conheceram de perto as oportunidades do mercado canadense durante visita às províncias de Ontário e de
Quebec. Em 2009, a meta é a de realizar quatro missões comerciais, promovendo a troca de informações e o conhecimento mútuo. Somente juntos poderemos superar o período de crise econômica mundial com mais
tranqüilidade, que, esperamos, será breve.
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Comunidade virtual
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Direção segura
A canadense Aegis Mobility acaba de lançar um dispositivo de
segurança que bloqueia o uso de celulares em carros em movimento, impedindo que o motorista receba chamadas ou mensagens de
texto durante o percurso. Além de avisar a quem fez a ligação que a
pessoa está dirigindo e de solicitar a gravação de uma mensagem
de voz, o software também informa o lugar exato onde o motorista
se encontra por meio do sistema de localização por satélite GPS.
Mais informações sobre o equipamento estão disponíveis no site:
da empresa www.aegismobility.com.

Na era do gelo
Dentro de 10 mil anos, a Terra deverá enfrentar um resfriamento pior
do que o da Era Glacial, impondo às sociedades um desafio contrário à
atual luta contra o aquecimento global, prevêem cientistas da Grã-Bretanha e do Canadá. Segundo eles, os gases do efeito estufa podem futuramente evitar que grande parte da América do Norte, da Europa e da
Rússia vire uma imensa pedra de gelo. Os dados baseiam-se no estudo
de minúsculos fósseis marinhos e nas alterações da órbita terrestre, e não
devem justificar a falta de ações de combate ao aquecimento provocado pelas ações humanas. “Não há motivos para dizer: ‘Vamos continuar
injetando dióxido de carbono na atmosfera’”, afirma o cientista Thomas
Crowley, da Universidade de Edimburgo, um dos autores da pesquisa, ao
citar que o resfriamento começará num prazo de 10 mil a 100 mil anos.
“Geologicamente, é amanhã. Mas temos muito tempo para discutir sobre
os níveis adequados de emissão de gases do efeito estufa”, completa.

Ao superar os índices do
Reino Unido, o Brasil tornouse, em 2008, o segundo país
com maior número de acessos
a redes sociais do mundo,
ficando atrás somente do
Canadá. Dados da consultoria
comScore indicam que, em
setembro do ano passado,
85,3% dos brasileiros – em
média com 15 anos de idade
– visitaram pelo menos uma
rede social, enquanto, no
mesmo período de 2007,
esse índice foi de 76%.
“O conceito de rede on-line se
alinha fortemente à cultura do
Brasil, centrada em um forte
sentimento de comunidade”,
considera Alex Bank, diretor
da comScore para a América
Latina. A pesquisa mostra
que o Orkut é o site mais
utilizado pelos brasileiros,
com 21 milhões de acessos
únicos e permanência de
aproximadamente 495 minutos
durante o mês de setembro
de 2008. Conheça o ranking
dos países com maior acesso
às comunidades virtuais:
1o Canadá
o

86,5%

2 Brasil

85,3%

3o Reino Unido

78,4%

4o México
o

5 Espanha
o

6 Estados Unidos

73%
70,7%
70,2%
Fonte: comScore
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Com destaque para o tema água, a primeira edição do Prix
Pictet – evento dedicado à fotografia e à sustentabilidade, criado
em Tóquio – premiou o canadense Benoit Aquin, que em sua
série de trabalhos documentou o processo de desertificação em
algumas áreas da China. A imagem vencedora do fotógrafo (ao
lado) retrata duas mulheres usando máscaras para se protegerem
da poeira em uma cidade do interior da Mongólia. Além de Aquin,
profissionais de várias nacionalidades, entre eles o brasileiro
Christian Cravo, chegaram à final do Prix Pictet. Em sua mostra,
Cravo apresentou a celebração da água como fonte de vida em
diferentes países, como, por exemplo, o ritual no Haiti que cultua a
relação entre o ser humano e o recurso.

Aldeia do futuro

Brincadeira saudável

Em uma ação realizada em
parceria com a University of New
Brunswick, agentes do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), da Fundação Nacional
de Saúde (Funasa), da Fundação
Nacional do Índio (Funai) e da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
têm ensinado índios guaranis de
Angra dos Reis, no Rio de Janeiro,
a utilizar o sistema de localização
por satélite GPS. A tecnologia
ajudará a criar um banco de dados
das aldeias da região, além de
gerar mapas e um sistema de
informações que será monitorado
pela comunidade indígena. A
princípio, os índios são responsáveis
por identificar geograficamente
cada ponto da aldeia, incluindo
residências e banheiros públicos.
“O sistema permitirá controlar o
crescimento das comunidades,
possibilitando até encontrar locais
em que há algum doente que não
pôde ir ao posto de saúde e precisa
de auxílio médico”, explica Diana
Marinho, pesquisadora da Fiocruz.

Cientistas da Universidade de Glamorgan, no País de Gales,
acreditam que brincar e correr como criança pode ser melhor do
que praticar exercícios tradicionais, como corrida e ciclismo. A
pesquisa, que conta com a colaboração da Universidade MacMaster,
do Canadá, tem examinado os benefícios dos exercícios de alta
intensidade e como eles devem ser empregados no tratamento
de doenças cardiovasculares. Segundo os pesquisadores, sessões
rápidas de brincadeiras são mais fáceis de seguir do que a prática
regular de exercícios tradicionais. “Seis baterias de 30 segundos de
corridas vigorosas três vezes por semana podem trazer os mesmos
benefícios para a saúde e a redução de peso do que correr ou andar
de bicicleta em intensidade moderada por 45 minutos várias vezes por
semana”, diz Julien Baker, um dos autores da pesquisa.
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Mostra de sustentabilidade
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Exemplo de cortesia
Depois de avaliar o nível de cortesia dos cidadãos de 35 metrópoles
mundiais, pesquisadores da revista Reader’s Digest montaram
um ranking de bons modos, que coloca São Paulo em quarto
lugar, juntamente com Berlim e Zagreb, na Croácia. Em testes que
consideravam, por exemplo, se ao fazer uma compra de pequeno valor o
vendedor diria “obrigado”, a publicação destaca como primeira colocada
da lista a cidade de Nova York, especialmente gentil no quesito “segurar
a porta”. Segunda colocada, Zurique conta com atendentes educados
em todas as suas lojas, enquanto em Toronto, que conquistou a terceira
posição, a população é avaliada como tolerante e gentil. São Paulo,
por sua vez, mostra cordialidade em situações diversas, como “segurar
a porta” ou dizer “obrigado” no fim de uma compra. Entre
os dez últimos colocados, encontram-se praticamente todas as
metrópoles da Ásia, com exceção de Hong Kong.

Pessoa Jurídica
Samsul Mineração; Teck Cominco;
International Ethanol Trade Association;
WebTech Wireless; Colliers International
do Brasil; Research In Motion (RIM);
BeKom Comunicação Internacional;
Lautenschleger, Romeiro e
Iwamizu Advogados
Pessoa Física
Paulo F. Bekin; Mauro C. Azevedo Neto;
Thomas B. Felsberg; Luis Roberto
Borges; Nilton Deodoro M. Cardoso Jr.

Espaço reservado
para publicidade
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Tecnologia bancária
Usuários do BlackBerry agora podem utilizar o serviço
mobile banking do Banco do Brasil em seus aparelhos.
A solução, lançada em parceria com a operadora TIM,
permite realizar transações bancárias via celular por
meio da plataforma MobileFramework, desenvolvida
pela EverMobile. “Por meio desse sistema, ampliamos o
alcance do nosso serviço de mobile banking, disponível
desde 2000”, diz Denis Corrêa, gerente-executivo de
Canais Virtuais de Varejo do Banco do Brasil, ao explicar que a
instituição hoje conta com a maior base de usuários do recurso do país.

Portal reformulado
Divulgar os produtos disponíveis no Brasil,
dar dicas de receitas e criar um canal direto de
comunicação com o consumidor são algumas
das propostas do novo site da McCain do
Brasil. Agora, ao acessar o endereço
www.mccain.com.br o usuário encontra nas
opções Food Service e Varejo informações
sobre a empresa, sobre nutrição, novidades
do mercado, entre outras. “Completo e de fácil
navegação, nosso portal foi reformulado para facilitar o acesso de clientes
finais e parceiros, como distribuidores e revendedores”, explica Fabiana
Cruz, gerente de produto food service da McCain do Brasil. Com sede no
Canadá, escritórios em 110 países e 61 fábricas distribuídas pelo mundo,
a McCain também se prepara para inaugurar, em março, uma nova fábrica
de produção de purê de batata desidratada no Chile.

Presença
internacional
Com planos de investir no
mercado internacional, a gaúcha
FK Biotecnologia – empresa de
pesquisa em saúde – associou-se
à canadense ZBx Corporation,
dando início à produção em
escala industrial de kits de
diagnóstico, larvicidas biológicos
e vacinas anticâncer. Segundo
Fernando Kreutz, presidente e
fundador da FK Biotecnologia,
a meta é criar a associação FK
Corporation, que permanecerá
sob seu controle e da Lifemed,
fabricante de insumos e de
equipamentos hospitalares que
hoje tem 10% de participação na
FK Biotecnologia. Assim que a
parceria for concluída, o primeiro
lançamento será um larvicida
biológico – para o combate do
mosquito Aedes aegypti, seguido
por kits de diagnóstico, como
testes de gravidez e de detecção
do vírus HIV.

Ranking de consumo
Resultados do estudo Brasil Sustentável – Desafios do Mercado de Energia,
realizado pela Ernest & Young Brasil, em parceria com a FGV Projetos, indicam
que em 2030 o Brasil será o sétimo maior mercado consumidor de energia
do mundo, alcançando 468,7 milhões de toneladas equivalentes de petróleo
(tep). A pesquisa também mostra que, para atender ao crescimento dessa demanda,
serão necessários investimentos no país de US$ 750 bilhões. Entre os principais consumidores
mundiais do recurso, avaliados no estudo, o primeiro lugar do ranking é ocupado pela China, com
a oferta primária de 5.347,9 milhões de tep em 2030, seguida por Estados Unidos (3.462,7 milhões),
Rússia (1.007,5 milhão), Japão (585,7 milhões) e Canadá (495 milhões).
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Mais do que estimular a troca de informações entre a direção e
árbitros do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio
Brasil-Canadá (CCBC), o almoço de confraternização anual da entidade
(foto), realizado em 14 de dezembro de 2008, no L’ Hotel, significou para
os participantes uma oportunidade para tratar de assuntos de interesse
comum, possibilitando que novas sugestões sejam aplicadas aos trabalhos desenvolvidos pelos árbitros em 2009.

DIVULGAÇÃO

Espaço para
o debate

Oportunidades profissionais
Espaço reservado
para publicidade

Investimento seguro
Além da China e dos Emirados Árabes, grupos japoneses e canadenses também ofereceram financiamento para a exploração do
pré-sal segundo o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. Sem
citar valores referentes ao Canadá, Lobão adiantou que a China
ofereceu US$ 10 bilhões para financiar a exploração do óleo. “A
Petrobras é a maior empresa do país, sólida e tem uma tradição de
prestígio no exterior. Não há investimento mais seguro, portanto,
do que ela”, afirma o ministro, ao destacar que nem a estatal
e nem o governo decidiram se esses empréstimos serão
necessários. Ele lembrou que a Petrobras tem blocos já
leiloados, localizados na região do pré-sal, o que pode ser
muito lucrativo para a empresa futuramente.

DIVULGAÇÃO

Na contramão da crise econômica mundial, a cidade de Saskatoon,
localizada na região central do Canadá, registra alta no número de vagas
profissionais. Para acompanhar a expansão das indústrias de urânio e
de fertilizantes, o local hoje disponibiliza mais de 10 mil oportunidades
de emprego às pessoas interessadas em atuar nestes setores.

notas |

Conexão única

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Vôos compartilhados e
benefícios para os associados
dos programas de milhagem
TAM Fidelidade e Aeroplan.
Estes são alguns dos resultados
da parceria formada pela Air
Canada e a TAM, que agora
ampliam os serviços oferecidos
aos passageiros que viajam
entre Brasil e Canadá. Além
da simplificação de reservas
de vôos, das conexões com
um único bilhete aéreo e
dos despachos de bagagem
até o destino final, o acordo
permite que os clientes da
TAM usufruam as vantagens
dos vôos entre São Paulo
e Toronto operados em
codeshare pela Air Canada
e das conexões em Toronto
para Vancouver, Calgary,
Edmonton, Winnipeg, Montreal
e Quebec. Os passageiros da
Air Canada, por sua vez, terão
acesso a conexões para seis
cidades brasileiras – Rio de
Janeiro, Salvador, Recife, Belo
Horizonte, Curitiba e Porto
Alegre – em vôos codeshare
operados pela TAM a partir
do Aeroporto Internacional de
Guarulhos, em São Paulo.
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Lucro criativo
Atuar em outros mercados foi a alternativa que o Cirque du Soleil
encontrou para combater a crise econômica mundial. Somente em
Las Vegas – local em que mantém seis espetáculos permanentes –, a
trupe sofreu uma queda de bilheteria de 10 pontos porcentuais. Para
reverter essa situação, Daniel Lamarre, CEO da companhia, afirma que
é preciso diversificar. Para isso, a companhia estreará, em outubro, o
espetáculo Varekai (foto) na cidade de Moscou, conquistando, desta
forma, a platéia russa. Se os resultados forem de acordo com o esperado, Lamarre estima que, em quatro anos, Moscou terá um espetáculo
permanente do Cirque du Soleil.

Capacidade ampliada
Em 2008, o Brasil elevou sua produção anual de celulose em
7,1%, saltando do sexto para o quarto lugar no ranking mundial do
setor. Segundo a Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa),
depois dessa conquista, a meta agora é a de produzir 12,85 milhões
de toneladas da matéria-prima para ultrapassar dois tradicionais
produtores: a Finlândia (12,5 milhões) e a Suécia (12,4 milhões),
ficando atrás apenas dos Estados Unidos (53,5 milhões de toneladas),
do Canadá (22,3 milhões) e da China (19,1 milhões). Para a
presidente-executiva da Bracelpa, Elizabeth de Carvalhaes, o país
continuará ganhando mercados nos próximos anos “por ser o mais
competitivo do mundo no setor”. Os recursos previstos somam 21
bilhões de dólares até 2015. No fim de 2011, mais da metade
deste valor será investido, ampliando a capacidade de produção
dos atuais 13 milhões para 17 milhões de toneladas.

Motivos para comemorar
Além do jantar no hotel Sofitel, a
comemoração dos 35 anos de fundação da
Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC),
realizada no dia 28 de outubro de 2008,
contou com uma apresentação musical dos
Meninos do Morumbi (foto), entidade formada
por mais de quatro mil crianças e jovens
carentes de São Paulo. O evento – patrocinado
por Air Canada, Brascan, Rio Tinto Alcan,
Royal Bank of Canada, CAE e Paulo Murray
Advogados – reuniu representantes de
empresas associadas e do governo canadense,
além de parceiros da CCBC.

Espaço reservado
para publicidade
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Fator decisivo
Para 77% das empresas privadas de capital fechado do
mundo, a tributação aplicada
em cada país é considerada
fator decisivo no momento de
se internacionalizar. Esta é uma
das principais constatações do
International Business Report,
estudo conduzido pela Grant
Thornton International – representada no Brasil pela Terco
Grant Thornton – com 7.800
empresários de 34 países. A
pesquisa também revela que as
taxas de impostos são avaliadas
por 91% das companhias da
América Latina que planejam
investir no exterior, enquanto
72% das que operam na União
Européia, nos Estados Unidos,
no Canadá e no México preocupam-se com a tributação. Esse
item é fundamental para 93%
dos empresários brasileiros que
buscam se internacionalizar.

Pintar um quadro na tela do computador – eliminando os riscos de
sujeira, de desperdício de tinta ou mesmo de errar no tom – é a proposta do Virtuo, um sistema digital desenvolvido pela designer canadense Yana Kilmava.
Similar a uma paleta tradicional de pintura, o
recurso utiliza tecnologias modernas, como
a Bluetooth, para comunicar-se com o computador LED lights, gerar uma variedade de
cores e sensores e transferir as pinceladas
para a tela. As cores, aliás, são o resultado de uma mistura de luzes,
sendo possível obter mais ou
menos quantidade de tinta de
acordo com o tempo em que
o pincel permanece em contato
com a paleta.

Instituto cultural
Braço da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), o Instituto
Cultural Brasil-Canadá, criado em 1989, retomará suas atividades em
2009. Alinhada a um dos principais objetivos da CCBC – “desenvolver
e manter reciprocamente a imagem social, cultural, econômica,
comercial e industrial dos dois países” –, a instituição tem a meta de
intensificar as relações entre Brasil e Canadá, apoiando a realização
de atividades e de eventos culturais. O Instituto Cultural Brasil-Canadá
conta com a presença de Antonio Conde, vice-presidente de serviços e
eventos da CCBC, na presidência, e de Esther Nunes, vice-presidente
da CCBC, na vice-presidência.

Revolução atômica
Avançado e com grande capacidade de resolução, o revolucionário microscópio de elétrons Titan 80-300
Cubed foi instalado no Canadian Centre for Electron Microscopy, na Universidade McMaster. “O equipamento
permite identificar facilmente os átomos, medir seu estado químico e até investigar os elétrons que os mantêm
juntos. Seria o equivalente a um telescópio Hubble que, em vez de estrelas e galáxias, possibilita observar o
plano atômico,” explica Gianluigi Botton, diretor do centro. Produzido pela holandesa FEI Company, o Titan
tem múltiplas utilidades, podendo auxiliar os cientistas no desenvolvimento de novas células solares (usadas
para captar energia solar), no estudo de proteínas e substâncias utilizadas no combate ao câncer, na criação
de materiais automotivos mais leves e fortes, de cosméticos mais eficientes, entre outros.
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Arte na tela

Apoio ao crédito
Um acordo assinado entre a Export Development Canada (EDC)
e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) busca
identificar oportunidades e apoiar projetos de empresas do estado
voltados para produtos e serviços do Canadá. A parceria é parte de um
conjunto de ações promovidas pelo BDMG que visa ampliar o crédito
para as companhias, além de facilitar o acesso a financiamentos.
Atualmente, mais de 50 empresas canadenses de diversos setores
– com destaque para o de mineração – atuam em Minas Gerais.

Parceria educacional
Capacitar profissionalmente mil brasileiras até 2011 é a meta do Mulheres Mil,
projeto desenvolvido pelo Ministério da
Educação em parceria com o Governo do
Canadá. Voltado para as populações femininas em situação de vulnerabilidade social
e econômica, o programa oferecerá cursos nos
Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica
(Cefets) elaborados de acordo com a demanda econômica de
cada região. O piloto será implantado em estados do Norte e Nordeste,
a exemplo do Rio Grande do Norte, que dará início, em março, ao projeto Casa da Tilápia. Aproveitando o couro desse peixe – encontrado em
abundância na região –, as mulheres aprenderão a trabalhar no curtume
e, futuramente, na exportação de produtos feitos a partir do material.
Além de investir US$ 2 bilhões, o Governo do Canadá dará apoio institucional e orientação a partir das experiências obtidas nos colleges, colégios
comunitários canadenses que têm formato semelhante ao dos Cefets.
O Brasil, por vez, aplicará no projeto um montante de R$ 3 bilhões.
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Fundos para animação

Construída em 1914, em
Toronto, a Casa Loma chama a
atenção por sua arquitetura
grandiosa. O castelo, hoje atração
turística da cidade, é resultado da
imaginação engenhosa de
Sir Henry Pellat, que, por
meio dessa obra, buscava
exibir a fortuna que acumulou
desenvolvendo a hidreletricidade
em Ontário. Inspirado em
monumentos da Europa, o
edifício, projetado por E. J.
Lennox – também responsável
pela prefeitura velha de Toronto –,
é formado por 98 cômodos
excessivamente mobiliados,
túneis, torres, estufa, além
de um imenso jardim. Com a
falência decretada em 1920
– depois que Ontário estatizou o
fornecimento de energia –, Pellat
viu-se obrigado a entregar a Casa
Loma para saldar suas dívidas.
Interessados em conhecer o local
encontram mais informações
no site www.casaloma.org.

Visando captar recursos para o desenvolvimento do setor de animação no Brasil, a TV Cultura, em parceria com a Lacan Investimentos,
lançou recentemente o Funcine AnimaSP. Além de selecionar projetos,
a Fundação Padre Anchieta – que espera obter cerca de US$ 1 milhão em
fundos até o fim de 2009 – terá prioridade na exibição e na distribuição
das produções eleitas. “Selecionaremos obras audiovisuais inéditas de
animação de curta, média e longa-metragem ou séries de até 26 episódios, sempre com temática infanto-juvenil”, explica Paulo Markun, presidente da Fundação Padre Anchieta, ao citar que a escolha avaliará:
a criatividade artística, a inovação de linguagem, a comunicabilidade
com a faixa etária estabelecida, a viabilidade técnico-financeira e mercadológica, o currículo da empresa produtora, do produtor e do diretor
responsável pelo projeto.
Miss Spider: produção
Após esta etapa, os projecanadense exibida
tos serão analisados por
pela TV Cultura
um comitê coordenado
pela Lacan, que determinará o valor destinado a
cada um. Outra regra do
Funcine AnimaSP é a de
investir, no mínimo, 25%
dos recursos em co-produções entre produtoras
brasileiras e canadenses,
em razão das parcerias já
existentes entre os dois
países neste setor.
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Atração turística

Licença para construir
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A mineradora canadense Adriana Resources espera obter até
o segundo trimestre uma licença para construir um porto na Baía
de Sepetiba, em frente à ilha de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Com
orçamento total avaliado em US$ 750 milhões, o projeto, dividido
em duas fases, prevê investimentos iniciais de US$ 225 milhões, que
resultarão, primeiramente, em uma instalação com capacidade de
exportação de 20 milhões de toneladas de minério de ferro e início de
operação em 2011. A segunda fase – que demandará um montante de
US$ 525 milhões – refere-se à construção de um túnel para transporte
de minério sob o canal de Itacuruçá – abaixo do terreno da ilha – e
de um terminal. A expectativa é a de que, por fim, a capacidade do
complexo portuário corresponda a 50 milhões de toneladas/ano.
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Registro de viagem
Qual é o perfil do canadense que visita o Rio de Janeiro? Para responder a
esta pergunta, a Escola de Turismo e Hotelaria da UniverCidade, a Fundação
Cesgranrio e o Planet Work – com o apoio da Secretaria de Turismo do Rio de
Janeiro – consultaram 400 turistas do país durante o período de 1o de outubro a 7 de novembro de 2008. O estudo inédito descobriu que os pesquisados permanecem, em média, seis dias na cidade, gastam aproximadamente
US$145,00 por dia e são atraídos, principalmente, pelas altas temperaturas e
belas praias. Enquanto 55% viajam com a família, 35% preferem a companhia
de amigos e 10% estão sozinhos. Além de citarem a Praia de Copacabana,
o Pão de Açúcar, o Jardim Botânico, a Praia da Barra e o Corcovado como
seus locais preferidos, 35% dos canadenses utilizam os serviços de agências
de turismo e 65% vêm à cidade por conta própria. Confira ao lado os aspectos
positivos e negativos do Rio de Janeiro citados pelos entrevistados:

Pontos negativos
45% citam a segurança,
30% os camelôs,
15% o transporte urbano
10% os táxis
Pontos positivos
35% citam a população anfitriã,
28% a gastronomia,
22% a qualidade das praias,
12% os espetáculos de
música brasileira
3% os preços extremamente
baixos

Céu aberto

Apoio nas decisões

Assinado recentemente, o acordo bilateral de céu aberto entre a
União Européia e o Canadá agora permite que empresas européias
operem seus vôos diretos para qualquer ponto do território canadense
e vice-versa, eliminando as restrições sobre investimentos, rotas, tarifas
e vôos semanais. A conclusão dessas negociações resultou em um dos
mais completos compromissos de céu aberto do mundo.

Adquirida pela IBM, em 2008,
por US$ 4,9 bilhões, a canadense Cognos pretende agora
reforçar suas operações em países em desenvolvimento, como
o Brasil. Segundo Robert Ashe,
gerente mundial da Cognos, sob
a chancela da IBM, a empresa
especializada na criação de sistemas analíticos – que auxiliam
os gestores a tomar decisões em
situações difíceis – terá a oportunidade de ampliar sua atuação
em 2009. “As novas versões de
programas da Cognos já estão
rodando sobre a plataforma
Websphere da IBM, construída
com sistemas de padrões abertos. As mudanças permitem
que tabelas geradas por nossos
sistemas sejam acessadas e gerenciadas pelo BlackBerry, por
exemplo”, explica o executivo.
Fundada em 1969, a Cognos
conta atualmente com 4,5 mil
funcionários no mundo.

Percurso definido
Vinda diretamente da Grécia, a chama olímpica
dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 chegará ao
Canadá no dia 30 de outubro. A partir daí, percorrerá
– durante 106 dias – 45 mil quilômetros antes de
acender a pira em 12 de fevereiro de 2010. Segundo
o comitê organizador do evento, o percurso terá
início em Victoria, na província de British Columbia, e
atravessará o país de costa a costa. Montreal e Calgary,
cidades que já foram sedes olímpicas em 1976 e 1988,
respectivamente, os Patrimônios Mundiais da Humanidade
e as comunidades aborígines do Canadá estão incluídos no
roteiro da chama olímpica. Os Jogos Olímpicos de Inverno de
2010 serão disputados em Vancouver entre os dias 12 e 28 de
fevereiro de 2010. Informações: www.vancouver2010.com.
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Futuro preservado

Preserved future
Num momento em que manter os recursos naturais é essencial para
a sobrevivência do planeta, empresas canadenses e nacionais apostam
em ações que garantam a qualidade de vida das próximas gerações
At a time when preserving natural resources is essential for survival of the planet, Canadian and
local companies bet on initiatives that warrant the quality of life of forthcoming generations
Analice Bonatto

fotolia

Quando 2050 chegar, Brasil e Rússia estarão em uma
situação mundialmente privilegiada. Pelo menos no que se
refere ao quesito meio ambiente. Dados do estudo Balanço
das Nações: uma reflexão sobre o cenário de mudanças
climáticas, realizado pela Universidade de São Paulo (USP),
revelam que o crescimento da economia – mesmo em meio
à atual crise econômica mundial – e a conservação dos
recursos naturais resultarão em saldos positivos para os dois
países no futuro. A constatação destaca que os investimentos
em matrizes energéticas mais limpas e a abundância de
florestas conferem ao território brasileiro um crédito positivo
de 544 bilhões de dólares, garantindo melhores condições
para enfrentar as mudanças climáticas e mais oportunidades
de negócios. No que depender das ações das empresas
nacionais e das canadenses presentes no país, é bem
provável que essa constatação torne-se uma realidade.
“Hoje, a preservação ambiental tem um novo conceito.
Ela não tem mais a ver com racionamento e sacrifício,
mas sim com oportunidade e qualidade de vida”, acredita
Joseph Stanislaw, consultor-sênior do Grupo de Energia e
Recursos Naturais da Deloitte. A partir disso, companhias
como a Yamana Gold têm provado que a imagem de
“vilãs do meio ambiente” atribuída às mineradoras
pertence ao passado. Para reduzir, até 2010, em 10% o
consumo de energia, de água, de combustíveis fósseis e
a geração de resíduos sólidos, ela conta com diretrizes
próprias, aplicadas em todas as unidades. “Contamos
com o apoio das áreas de Saúde, Segurança Ocupacional,
Meio Ambiente e Relacionamento com Comunidades,
que participam da implantação dos projetos e avaliam,
entre outros, os riscos e as questões relacionadas ao
18 | Brasil-Canadá

By the year 2050, Brazil and Russia will be in a privileged
international situation. At least in terms of the environment,
as per data in the study Balance of Nations: a reflection on the
climate change scenario, conducted by the University of São Paulo
(USP), showing that economic growth – even amidst the current
worldwide financial crisis – and the preservation of natural
resources will result in positive outcomes for the two countries in
the future. The findings stress that investments in cleaner energy
matrixes and the abundance of forests assure the Brazilian
territory a surplus of 544 billion dollars, warranting better
conditions to face climate changes and more business opportunities.
To the extent this will depend on initiatives taken by national and
Canadian companies operating in the country, it is highly likely
this assessment will become reality.
“Nowadays, environmental preservation entails a new
concept. It no longer has to do with rationing and sacrificing,
but rather with opportunity and quality of life”, believes Joseph
Stanislaw, senior consultant in Deloitte’s Energy and Natural
Resources Group. Based on that, companies like Yamana Gold
have shown that the image of “environmental villains” associated
with mining companies belongs to the past. In order to reduce
the consumption of energy, water, fossil fuel and the generation
of solid waste by 10% until 2010, the company applies its own
rules at all its units. “We rely on support from the Health,
Occupational Safety, Environment and Community Relations
area, which takes part in the implementation of projects and
among other factors assesses the risks and issues related to
environmental licensing”, says Eder Luiz Santo, the company’s
Brasil-Canadá | 19

Maver, do Paulo Roberto Murray
Advogados: “Preservação deve ser
associada a uma relação custo e benefício”

licenciamento ambiental”, diz Eder Luiz Santo, gerente
de meio ambiente da empresa. A Kinross Brasil, por sua
vez, investe R$ 7 milhões na revitalização do córrego
Rico, que corta o município de Paracatu (MG), região da
subsidiária Rio Paracatu Mineração. “Essa ação prova que
a mineração pode, sim, ser uma atividade sustentável”,
afirma José Roberto Freire, vice-presidente regional da
Kinross no Brasil, ao explicar que o projeto contemplará
os 5,5 quilômetros de extensão do córrego. “Ele prevê
a reabilitação da mata ciliar, a contenção das erosões
nas margens, entre outros, além da implantação de um
parque. Será um espaço para convívio, lazer, turismo e
prática de educação ambiental”, acrescenta.
Assim como a boa governança nas relações com a
comunidade, nos direitos humanos e no bem-estar dos
funcionários, a preservação ambiental é considerada pela
Rio Tinto Alcan tão importante quanto os aspectos técnicos
e econômicos de mineração e processamento. Por meio
de padrões e procedimentos – denominados EHS FIRST
–, ela busca conquistar a excelência de desempenho em
meio ambiente, saúde e segurança, beneficiando seus
colaboradores e as comunidades em que opera. De acordo
com informações da empresa, “o EHS FIRST é mais do que
um sistema de gerenciamento. Ele promove uma atitude
pró-ativa e a aceitação da responsabilidade e do dever de
prestar contas, exigindo a disposição de mudar
e a promessa de fazer a coisa certa”.
Com a missão de transformar
recursos minerais em riqueza e
desenvolvimento sustentável,
a Vale investe em ações de
preservação nos locais em
que está presente. Dados
de seu último Relatório
de Sustentabilidade
20 | Brasil-Canadá

environmental manager. Kinross Brazil, in turn, is investing
R$ 7 million in the revitalization of the Rico creek that runs
through the municipality of Paracatu (State of Minas Gerais),
the region in which its subsidiary Rio Paracatu Mineração is
located. “This initiative shows that mining can indeed be a
sustainable activity” states José Roberto Freire, Kinross’ regional
vice-president in Brazil, explaining that the project will benefit
the creek along its entire 5.5 kilometer course. “He foresees
the recovery of the ciliar vegetation, erosion contention of the
margins, among others, in addition to the implementation of a
park. He goes on to say that “it will be a place for getting together,
for leisure, tourism and practicing environmental education”.
Like good governance in community relations, human rights
and employee well-being, environmental preservation is viewed
by Rio Tinto Alcan as being as important as technical and
economic aspects of mining and processing. Through standards
and procedures – called EHS FIRST –, the company seeks to
achieve performance excellence in terms of the environment,
health and safety, benefitting its workforce and the communities
in which it operates. According to company information,
“EHS FIRST is more than just a management system. It brings
about a proactive attitude and acceptance of responsibility and
accountability, requiring the will to change and the commitment
to do what is right”.
With the mission of transforming mineral resources to
wealth and sustainable development, Vale invests in preservation
initiatives in locations in which it is active. Data in its most recent
Sustainability Report shows that in 2007 Vale Inco allocated
US$ 178 million to the improvement, among others, of treatment
systems for residues, effluents and atmospheric emissions at the
Sudbury and Thompson units in Canada. In Brazil, one of the
highlights is the “Vale Florestar” program, which promotes the
rehabilitation of degraded areas in the Amazon and the recovery
of native forests, in combination with industrial forest plantations.
Until 2015, US$ 300 million will be invested in the recomposition
of original trees and species and in industrial reforestation in
southeastern Pará, totaling an extension of 3,000 kilometers.

Reduction of CO2 – Apart from preserving the soil,
Canadian companies are committed to taking care of air quality.
According to Montie Brewer, president and CEO of Air Canada,
improving the aircraft fleet and operational efficiency in the second
quarter of 2008 represented a reduction of 46,456 tons of emitted

Conservar o córrego de Paracatu (MG)
é uma das ações da mineradora Kinross
Preserving the Paracatu creek (State of Minas Gerais)
is one of the initiatives of the Kinross mining company

mostram que, em 2007, a Vale Inco destinou US$ 178
milhões para a melhoria, entre outros, dos sistemas de
tratamento de resíduos, águas e emissões atmosféricas
das unidades de Sudbury e Thompson, no Canadá. No
Brasil, um dos destaques é o programa Vale Florestar, que
promove a reabilitação de áreas desmatadas da Amazônia
com a recuperação de matas nativas, combinada com o
plantio de florestas industriais. Até 2015, serão investidos
US$ 300 milhões na recomposição de árvores e espécies
originais e no reflorestamento industrial no sudeste do Pará,
totalizando um trabalho de três mil quilômetros de extensão.

Redução de CO2 – Além de preservar o solo, empresas
canadenses dedicam-se a cuidar da qualidade do ar.
Segundo Montie Brewer, presidente e CEO da Air Canada,
a melhoria da frota de aviões e da eficiência operacional no
segundo trimestre de 2008 representou uma redução de
46.456 toneladas na emissão de dióxido de carbono (CO2),
o equivalente à retirada de 11.614 carros de circulação/ano.
“Desde o início do Programa de Redução de CO2, em 2007,
nossos clientes financiaram o plantio de quase 1,9 milhão
de árvores, compensando a emissão de 9,5 toneladas de
carbono”, ressalta.
Documentadas em relatórios de sustentabilidade – que
ganharam notoriedade na gestão de negócios nos últimos
anos –, as ações desenvolvidas pelas grandes empresas, de
acordo com Yash Rocha Maciel, consultor da Lume Estratégia
Ambiental, estão cada vez mais suscetíveis à avaliação
do mercado, hoje atento ao desempenho das atividades
divulgadas. “Não há mais dúvidas de que a concorrência
mundial preza os critérios de sustentabilidade em seus
negócios”, considera. Para promover esse diferencial aos
seus clientes, a GE Water & Process Technologies expandirá
sua fábrica de Sorocaba (SP). No local serão montados os

carbon dioxide (CO2), the equivalent of taking 11,614 cars out of
circulation each year. Brewer emphasizes that “since the beginning
of the CO2 Reduction Program in 2007, our clients financed the
planting of almost 1.9 million trees, offsetting the emission of 9.5
tons of carbon”.
Documented in sustainability reports – which became wellknown in management in recent years – initiatives developed by
large companies, according to Yash Rocha Maciel, a consultant
at Lume Estratégia Ambiental, are increasingly susceptible to
assessment by the market, attent nowadays to the performance of
publicized activities. He notes that “there is no longer any doubt
that worldwide competition appreciates sustainability criteria in
business”. In order to provide its clients this differential, GE Water
& Process Technologies will expand its plant in Sorocaba (State of
São Paulo). At that location reverse osmosis equipment used by
companies – including sugar and alcohol, food and beverage, oil and
gas and steelmaking companies – will be assembled.
Tadeu Justi, commercial leader at GE Water & Process
Technologies for Latin America, informs that this solution will
help South American companies meet their needs in terms
of infrastructure. Justi assesses that “this recourse will allow
implementing sustainable solutions that benefit industry, the
environment, and mainly society. The reverse osmosis membrane
is widely applied, involving from sea water desalinization to the
production of clean water and the reutilization of effluents. The
microscopic pores existent on the equipment surface remove all
impurities contained in the mineral. “GE seeks to offer technologies
that promote energy efficiency, reduce CO2 emissions and optimize
the utilization of water”, the GE executive goes on to say.
In order for preservation initiatives to be performed
pursuant to Brazilian legislation, law firms work to apply
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equipamentos de osmose reversa usados pelas indústrias – o
que inclui as de açúcar e álcool, de alimentos e bebidas, óleo
e gás e produção de aço.
Tadeu Justi, líder comercial da GE Water & Process
Technologies para a América Latina, conta que a solução
auxiliará os países da América do Sul a superar suas
necessidades em infra-estrutura. “Esse recurso permite
implementar soluções sustentáveis, que beneficiam a
indústria, o meio ambiente e, principalmente, a sociedade”,
avalia. A membrana de osmose reversa é amplamente
aplicada, envolvendo desde a dessalinização da água do
mar até a produção de água pura e reuso de efluentes.
Os poros microscópicos presentes na superfície do
equipamento removem todas as impurezas contidas no
mineral. “A GE busca oferecer tecnologias que promovam
eficiência energética, reduzam emissões de CO2 e otimizem
a utilização de água”, completa o executivo.
Para que as ações de preservação sejam aplicadas de
acordo com as leis brasileiras, escritórios de advocacia
trabalham em prol do Direito Ambiental, que cresce na
mesma proporção em que a preocupação das empresas
com os recursos naturais aumenta. “Após análise do
empreendimento, o advogado avalia seu impacto e
as possíveis implicações de responsabilidades civil,
administrativa e penal”, explica Silvia Zeigler, sócia do
Albino Advogados Associados. Segundo ela, o meio
ambiente no Brasil é tutelado por um grande número de
leis, como a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente,
o Código Florestal e a Lei dos Crimes Ambientais,
existentes em nível federal, estadual e municipal. Outra
diferença entre o Brasil e os países desenvolvidos, como
o Canadá, refere-se à forma pela qual a questão é tratada.
“Em 2008, o governo canadense anunciou detalhes da
regulamentação das emissões de gases do efeito estufa
e do crédito para o Sistema Proposto de Compensação
de Gases de Efeito Estufa, dois componentes-chave de
regulamentos já propostos, que deverão vigorar em 2010”,
diz, ao considerar “ótimo” o desafio de o
Canadá reduzir em 20% a emissão de
gases de efeito estufa absoluto – a
partir dos níveis detectados em
2006 – até 2020. “Exige-se
uma ação das províncias,
dos municípios e dos
cidadãos. O governo
acredita na vontade dos
canadenses de enfrentar

Pátio Mogi, da Brascan: primeiro shopping
verde do Brasil será inaugurado em 2009
Brascan’s Pátio Mogi: first green shopping center
in Brazil will be inaugurated in 2009

Environmental Law, which is growing in the same proportion
in which companies’ concern about natural resources grows.
“After assessing an undertaking, lawyers analyze its impact
and possible implications of civil, administrative, and penal
liabilities”, explains Silvia Zeigler, a partner at Albino
Advogados Associados. According to her, the environment,
in Brazil, is protected by a great number of laws, such as the
National Environmental Policy Law, the Forest Code, the
Environmental Crime Law, which exist at the federal, state
and municipal level. Another difference between Brazil and
developed countries such as Canada is how this matter is treated.
“In 2008, the Canadian government announced details of the
rules on greenhouse gas emissions and credits under the Draft
Offset System for Greenhouse Gases, two key components of
previously submitted rule propositions, scheduled to take effect
in 2010”, which consider Canada’s challenge of reducing absolute
greenhouse gas emissions by 20% until 2020 “excellent” - in
relation to levels measured in 2006. “This requires actions by
the provinces, municipalities and the citizenry. The government
believes in Canadians’ will to face the challenge of climate
change, while the economy continues to grow”, adds Zeigler.
For companies that still have not initiated any preservation
activity but are aware of its great impact, Alexandre Maver,
an attorney at law firm Paulo Roberto Murray Advogados,
recommends conducting an analysis, whose results ought to be
publicized. Maver goes on to say that “the results must offset
the impact caused by restoration measures”, explaining that
preservation initiatives must be related to a cost-benefit equation.

o desafio das alterações climáticas, enquanto a economia
continua a crescer”, acrescenta.
Para as empresas que ainda não deram início a alguma
atividade de preservação e estão cientes do alto impacto,
Alexandre Maver, advogado do escritório Paulo Roberto
Murray Advogados, aconselha realizar um estudo de
análise, cujos resultados sejam divulgados. “Elas devem
ainda compensar os impactos causados com medidas
restauradoras”, completa Maver, ao explicar que as ações de
conservação devem ser relacionadas a uma equação custo
e benefício. “Empresas de mineração e fábricas também
devem desenvolver um plano de manejo extra para eventuais
emergências”, avalia.
Mais do que uma responsabilidade das empresas, as
ações de preservação ambiental adentraram as casas, os
shoppings e os escritórios por meio da adoção do termo
green building. Apesar de sua eficiência – que destaca um
consumo de energia 70% menor do que o dos edifícios
convencionais –, as construções inteligentes, segundo o
estudo Potenciais e custos da mitigação do dióxido de
carbono nos prédios do mundo, publicado pela revista
científica Energy Policy, não totalizam 0,5% das residências do
Canadá e dos Estados Unidos e correspondem a apenas 2%
do mercado não-residencial nos dois países.
Mesmo com essa constatação, a verdade é que o setor
imobiliário está atento a essa tendência. Tanto que no
Brasil empresas canadenses aplicam seu conhecimento
em vários empreendimentos. Carlos Eduardo Torres,
diretor-geral da Royal do Brasil, destaca a eficácia do
sistema Concreto-PVC, cujos painéis de PVC podem

He assesses “that mining companies and manufacturers must also
develop an additional handling plan for possible emergencies”.
More than just companies’ responsibility, environmental
preservation initiatives have entered homes, shopping centers and
offices under the adopted title of “green buildings”. Albeit their
efficiency – notably 70% less power consumption in comparison with
conventional buildings -, smart buildings, according to the study
“Mitigation potential and cost of carbon dioxide in buildings around
the world”, published by scientific magazine Energy Policy, do not
total 0.5% of homes in Canada and the United States and correspond
to only 2% of the non-residential market in those two countries.
This fact notwithstanding, the truth is that the real estate
industry is paying attention to this trend. This is corroborated by
the fact that in Brazil, Canadian companies show this awareness
in several undertakings. Carlos Eduardo Torres, director-general
of Royal do Brasil, emphasizes the efficiency of the Concrete-PVC
system, whose PVC panels can even be filled with residues from
civil construction and industry. “The solution warrants 400% more
productivity when compared to traditional systems, saving water
(up to 50%) and electric power (up to 50%)”, explains the executive.
As an integral part of Royal’s sustainable solutions, the
Concrete-PVC system is applied in countries in which the company
operates. Says Torres: “We take into consideration the peculiarities
of the markets, such as climate conditions”, remembering that
the implementation of environmental circumstances can result in
increases of up to 10% in a project’s cost. However, the benefits
make this worthwhile. André Strumpf, office manager at Colliers,
explains that the return on investment is faster, since the result
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Strumpf, da Colliers: “Obras
sustentáveis geram economia
contínua para o empreendedor”
Strumpf, of Colliers: “Sustainable
projects generate continuous savings
for the entrepreneur”

ser preenchidos, inclusive, com resíduos da construção
civil e da indústria. “A solução garante 400% a mais
em produtividade quando comparada aos sistemas
tradicionais, economizando água (em até 70%) e energia
elétrica (em até 50%)”, explica o executivo.
Parte das soluções sustentáveis da Royal, o sistema
Concreto-PVC é aplicado nos países em que a empresa
atua. “Levamos em conta as particularidades dos mercados,
como a condição climática”, diz Torres, lembrando que
a aplicação de ações ambientais pode significar um
aumento de até 10% nos custos de uma obra. No entanto,
seus benefícios compensam. André Strumpf, gerente de
escritórios da Colliers, conta que o retorno dos investimentos
é mais rápido, pois o resultado gera uma economia contínua
para o empreendedor. “Em prédios já existentes, os custos
são maiores. Mesmo assim, o produto será mais competitivo
do que os seus similares”, ressalta. Enquanto a empresa
registra mais de 3.800 projetos com o selo green building
nos Estados Unidos, Strumpf diz que no Canadá esse
número chega a 337. “No Brasil, já temos 64 projetos sob
esse conceito”, destaca.

antonio larghi
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generates continuous savings for the entrepreneur. “In already
existing buildings costs are higher, but even so the product is more
competitive than other similar ones”, he emphasizes. Whereas the
company registers more than 3,800 projects with the green building
stamp in the United States, Strumpf explains this number in
Canada is 337. Strumpf stresses that “in Brazil, we already have 64
projects classified according to this concept”.
An example of sustainable buildings is beginning to gain
momentum in the country with the construction of the first

Um dos exemplos de que os edifícios sustentáveis
começam a ganhar força no país é o da construção do
primeiro shopping verde do Brasil. O investimento é da
Brascan Shopping Centers, responsável pelo Pátio Mogi, em
Mogi Mirim (SP). A obra, que conta com recursos de cerca
de R$ 55 milhões, será certificada com o selo Leadership
in Energy & Environmental Design (LEED), concedido pela
United States Green Building Council (USGBC). “Estamos
adequando o projeto às normas certificadoras para que, em
2009, o Pátio Mogi seja inaugurado”, diz Bayard de Lima,
CEO da Brascan Shopping Centers.
Informações da USGBC indicam que, no Brasil, o custo
adicional de uma obra que prevê a certificação LEED é de
5% a 10%. “A aplicação das normas gera uma economia de
30% em energia, de 35% nas emissões de CO2 e de
50% em água. É um investimento maior, mas que produz
benefícios para lojistas, consumidores e a comunidade
em geral”, esclarece o executivo.

green shopping center in Brazil. The investment is being made
by Brascan Shopping Centers, responsible for the Pátio Mogi
project in Mogi Mirim (State of São Paulo). This project, with
some R$ 55 million in allocated funds, will be certified with the
Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) stamp,
awarded by the United States Green Building Council (USGBC).
“We are adapting the project to the certification norms so that in
2009 Pátio Mogi will be inaugurated”, says Bayard de Lima, CEO
of Brascan Shopping Centers.
USGBC information shows that in Brazil the additional cost of
a certified project lies between 5% and 10%. “Applying the norms
allows savings of 30% in electric power, 35% in CO2 emissions, and
50% in water. It is a larger investment, but it generates benefits for
shop owners, consumers and the community in general”, explains
the executive.
Translation to English: BeKom Comunicação Internacional

Mudança de atitude | Change in attitude
A pesquisa Potenciais e custos da mitigação do dióxido de carbono nos prédios do mundo indica que 29% das emissões globais de CO2
geradas pela construção civil podem ser cortadas até 2020. Conheça alguns impactos socioambientais provocados pelo setor no Brasil:
The study “Mitigation potential and cost of carbon dioxide in buildings around the world” shows that 29% of global CO2 emissions generated by civil construction can be cut
by 2020. Understand some of the social and environmental impacts caused by the industry in Brazil:
l

e a descarbonatação de calcário e de compostos
orgânicos voláteis;

A construção e a manutenção da infra-estrutura do país
consomem até 75% dos recursos naturais extraídos;

Infrastructure construction and maintenance in the country consume up to
75% of the extracted natural resources;

A quantidade de resíduos é estimada em 450 kg/hab/ano
ou cerca de 80 milhões de toneladas por ano, impactando
o ambiente urbano e as finanças municipais;

The construction industry’s production chain contributes to freeing
greenhouse gas emissions during the burning of fossil fuels and the
decarbonation of limestone and volatile organic compounds;

l

l

The quantity of residues is estimated at 450 kg/inhabitant/year
or about 80 million tons per year, impacting the urban
environment and municipal finances;
l

A cadeia produtiva da construção
contribui para a liberação de
gases do efeito estufa durante a
queima de combustíveis fósseis

A operação de edifícios no Brasil é responsável por cerca
de 18% do consumo total de energia do país e por cerca
de 50% do consumo de energia elétrica;
The construction of buildings in Brazil is responsible for about 18% of the country’s
total energy consumption and about 50% of total electric power consumption;

l

Os edifícios brasileiros gastam 21% da água consumida no país,
sendo boa parte desperdiçada.
Brazilian buildings use 21% of the water consumed in the country, of which a
considerable portion is wasted.
Fonte: Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS)
Source: Brasilian Council for Sustainable Construction (CBCS)
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Comunidade solidária
Ligia Molina

Canadian International Women’s Society reúne mulheres canadenses
e de outros países que, juntas, auxiliam entidades carentes de
São Paulo com fundos arrecadados em atividades beneficentes

DIVULGAÇÃO
ANTONIO LARGHI

Chloé (abaixo) e Dani, da CIWS:
“Em 2009, pretendemos tornar a
associação mais conhecida e conquistar
o apoio das empresas privadas”

Todos os meses, as canadenses Chloé CharbonneauJobin e Catherine Potvin, a suíça Dani Rösli, a alemã Rita
Maria Widmann, a holandesa Anneke Chatwin, a americana
Lynne Couri e a brasileira Lindaura Santos reservam um
espaço em suas agendas para se reunir. Razões não faltam
para esse encontro. Com nacionalidades distintas, a troca
de informações sobre um país com idioma e cultura
totalmente diferentes dos de seus locais de origem já seria
motivo suficiente para programá-lo. Mas o propósito desse
compromisso ultrapassa qualquer interesse pessoal ao
beneficiar milhares de pessoas de comunidades carentes de
São Paulo. Juntas, estas sete mulheres formam atualmente
o comitê executivo da Canadian International Women’s
Society (CIWS) – ou Associação Beneficente das Senhoras
Canadenses de São Paulo –, entidade existente há mais de
47 anos no Brasil. Fundada em 1962 por Andrea Holton,
esposa do então Cônsul Geral do Canadá em São Paulo,
a sociedade – que hoje conta com mais de 50 membros
– promove vários eventos, como almoços, jantares e festas,
com o objetivo de arrecadar fundos de auxílio a projetos
sociais desenvolvidos por Organizações Não-Governamentais
(ONGs) do Estado. “O serviço comunitário é muito comum
no Canadá, que apóia uma série de ações de auxílio às
populações carentes. Essa cultura pode ser considerada
uma das bases de nossa instituição”, diz Chloé, presidente
da CIWS. A escolha das entidades que serão beneficiadas é
parte do trabalho de Dani, segunda vice-presidente da CIWS.
“Buscamos promover diferentes tipos de ajuda, sempre de
acordo com a real necessidade das comunidades”, explica.
Em entrevista à revista Brasil-Canadá, Chloé CharbonneauJobin e Dani Rösli falam sobre a origem e a atuação da
CIWS no Brasil, suas principais conquistas e desafios e sobre
os planos de tornar o nome da entidade – até então pouco
conhecido – mais comum entre os brasileiros.
Brasil-Canadá – A Canadian International Women’s Society
(CIWS) foi fundada no Brasil em 1962, por meio da
iniciativa de Andrea Holton, esposa do então Cônsul
Geral do Canadá em São Paulo. Quais fatores motivaram
o surgimento da sociedade?
Chloé Charbonneau-Jobin – A origem da CIWS foi, na
realidade, resultado da iniciativa de Padre Corbet,
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religioso canadense que auxiliava pessoas carentes de
sua comunidade em São Paulo. Ele resolveu perguntar a
um grupo de senhoras canadenses, todas amigas, o que
elas achariam de ajudá-lo a fundar uma instituição para
beneficiar crianças abandonadas da região. As esposas
do então Cônsul Geral do Canadá em São Paulo, Andrea
Holton, e do Vice-Cônsul, Helen Gaynor, abraçaram a idéia
e criaram, há mais de 47 anos, a entidade, a princípio
denominada Canadian Women’s Society. O primeiro
projeto foi um orfanato no bairro de Pirituba, na capital do
Estado. Na década de 1970, a associação comprou uma
casa – que recebeu o nome de Lar Canadense – no bairro
do Sumaré, para construir um orfanato.
BC – Quais foram as primeiras ações após a fundação
da sociedade?
Dani Rösli – Durante 20 anos, a CIWS ofereceu suporte
ao Lar Canadense, que abrigava cerca de 20 crianças.
Os salários dos funcionários, os custos com alimentação,
assistência médica, material escolar, aluguel, além de amor
e afeição, eram providos pelos membros da Canadian
Women’s Society. Não sabemos exatamente quantas
crianças foram auxilidadas durante esse período. Em
1984, por decisão do governo brasileiro, o local passou a
ser administrado pelo município de São Paulo. Com isso,
a sociedade aproximou-se de outra comunidade carente,
administrada na época pela Irmã Natalina, vinda da Itália.
Seu sonho era o de construir um centro de apoio no bairro
do Jardim São Luís.
BC – E quais foram os resultados desse trabalho?
DR – Irmã Natalina desejava que esse centro de apoio
oferecesse recreação, saúde e educação à comunidade,
contribuindo para que as pessoas tivessem qualidade de
vida e capacitação profissional. A CIWS envolveu-se nessa
causa, colaborando, no início, com donativos mensais.
A dedicação da Irmã Natalina e o auxílio do centro às
famílias locais fizeram com que o comitê executivo da
associação concentrasse todas as suas forças para tornar
esse projeto uma realidade. Expandir as oportunidades e
oferecer qualidade de vida a mais e mais pessoas no Brasil
tornou-se, desde então, o nosso principal objetivo.

Brasil-Canadá | 27

entrevista |

“Oferecer qualidade de vida e auxiliar
populações carentes no Brasil é o
principal objetivo de nossa entidade”
Chloé Charbonneau-Jobin
BC – De que forma a CIWS está organizada atualmente?
CCJ – Hoje o nosso comitê executivo é formado por sete
mulheres, que desempenham funções distintas, como
presidência, vice-presidência, tesouraria e membership.
Mensalmente nos reunimos para definir quais serão
os próximos objetivos, que eventos serão organizados,
acompanhar o andamento dos projetos, avaliar outras
entidades que poderão ser beneficiadas, entre outros.
Para colocar tudo isso em prática, trabalhamos o tempo
todo. Temos uma história, temos um futuro e, certamente,
precisamos sempre ter novas idéias.
BC – De que modo vocês hoje arrecadam fundos de auxílio
às comunidades carentes? Que tipo de apoio recebem?
CCJ – Todos os meses organizamos um almoço na casa
de uma das associadas, buscando, sempre que possível,
promover algum outro tipo de atividade, que pode ser desde
uma apresentação musical até uma demonstração de Ikebana,
como ocorreu em janeiro. Também realizamos eventos
maiores, como jantares, o desfile de moda CIWS Fashion
Show e o Pub Nights, por exemplo. Hoje contamos com mais
de 50 membros, que contribuem anualmente com uma taxa
de R$ 50,00. Certamente, precisamos que outras pessoas se
associem à CIWS e empresas do setor privado contribuam
para a realização dos projetos. É importante destacar
que, desde a sua fundação, a associação recebe o apoio
significativo do Consulado Geral do Canadá em São Paulo na
divulgação de seu trabalho. Atualmente, a Cônsul Geral do
Canadá, Abbie M. Dann, é a Presidente Honorária da CIWS.
BC – Quais foram os principais projetos apoiados pela
associação nos últimos anos?
CCJ – Desde a sua fundação, a proposta da CIWS é a
de auxiliar organizações beneficentes de São Paulo,
principalmente asilos, favelas, orfanatos e creches. Isso não
significa que deixamos de atuar em outros estados, pois já
participamos de cerca de três projetos no Nordeste. Um dos
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mais significativos é o que mantemos, desde 2000, na
Casa São José, no Jardim São Luís, em que conseguimos
arrecadar fundos para a construção do centro comunitário e
da biblioteca local. O atendimento odontológico da instituição
é realizado em parceria com outra associação. Nesse caso,
dois dentistas cuidam voluntariamente das crianças, enquanto
todo o material utilizado tanto para a conscientização dos
pacientes quanto para o uso profissional e das crianças é
doado por nós. Também participamos da construção do
Centro Cultural e Esportivo do Projeto Sol, entidade que há
30 anos cuida de crianças e adolescentes do bairro Cidade
Dutra, além de vários outros.

BC – Quais são as prioridades a partir de agora?
CCJ – Nossa prioridade, primeiramente, é a de conseguir
novos membros, pessoas que permaneçam no Brasil por
mais tempo e possam dar continuidade a esse trabalho. Para
se associar, basta fazer a contribuição anual de R$ 50,00 e
participar dos eventos, caso queira. Hoje, temos associadas
extremamente generosas e dedicadas, decididas a colocar os
planos em prática. Queremos mais participantes com esta
pró-atividade. Precisamos ter idéias originais o tempo todo
para atrair não somente novos associados, mas também
empresários interessados em contribuir com o nosso trabalho.
Sem isso, não é possível dar continuidade.

BC – Como os projetos são selecionados?
DR – No passado, nossas associadas eram as que indicavam
os projetos. Atualmente, além dessas indicações, recebemos
inúmeras propostas de entidades. Avaliamos quais estão
alinhadas com o nosso propósito e vamos até o local para
conhecer a sua realidade. Precisamos saber como é a rotina
Espetáculos
da companhia
daquela
entidade,
quais suas verdadeiras necessidades e
são inspirados nas técnicas
seusdoobjetivos,
saber
realmente a quem vamos ajudar. Este
circo tradicional
é o ponto de partida para que possamos dar início ao plano
financeiro. A CIWS busca proporcionar auxílio de diferentes
formas. Para isso, dividimos os projetos em três categorias:
emergenciais, contribuição maior (por um longo período)
e contribuição mensal. Com isso, podemos, por exemplo,
promover desde um passeio de crianças de um orfanato a um
parque de diversões até contribuir na construção do sistema
hidráulico de um centro comunitário, que demanda mais
tempo e investimentos.

BC – Se em 2008 vocês passaram por um período de
reorganização, quais são os planos para 2009?

CCJ – Este ano será de mudanças. Vamos divulgar mais
o nosso trabalho, com o objetivo de tornar a CIWS mais
conhecida e conquistar o apoio de empresas privadas. Para
isso, já contamos com o apoio de um site, de uma newsletter
mensal e de outras ferramentas. Além de conquistar novos
membros, vamos reavaliar nossas metas, no sentido do que
deve ou não deve ser feito. Também pretendemos promover
eventos cada vez mais originais, diferentes dos organizados
por outras sociedades que têm os mesmos propósitos que
a nossa. Queremos encontrar projetos que permitam que
nossas associadas trabalhem nas entidades e manifestem,
desta forma, ainda mais a sua solidariedade.
Outras informações a respeito da CIWS e sobre como se associar
podem ser obtidas no site: www.ciws.com.br

BC – Quantos projetos vocês chegam a beneficiar por ano?
CCJ – A quantidade de projetos beneficiados depende, antes
de tudo, do valor do investimento. Por isso, avaliamos cada
proposta recebida em detalhes. Existem situações em que
precisamos simplesmente parar de contribuir e gerar caixa,
para cuidar de nosso setor administrativo. Depois voltamos
a priorizar o auxílio às entidades. Em 2008, por exemplo,
tivemos de passar por esse processo de reestruturação,
o que resultou na participação da CIWS em no máximo
quatro projetos de grande porte, diferentemente do que
ocorreu em 2007, período em que contribuímos com 12
projetos. Hoje temos todas as ferramentas necessárias para
dar continuidade ao trabalho importante que a associação
sempre realizou. Agora só precisamos de recursos maiores
para a sua manutenção.
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Na era dos

DINOSSAUROS
Visitar paisagens áridas, conhecer museus e participar de
escavações com paleontólogos. O Canadá é o lugar ideal para os
turistas dispostos a se aventurar por roteiros que são uma
verdadeira viagem de volta ao período pré-histórico
Ligia Molina

À primeira vista, a paisagem desértica do Vale do Rio
Red Deer, localizado entre Calgary e Edmonton, pode
não parecer a mais atraente da província de Alberta. O
cenário, que durante milhares de anos foi dominado por
alces, búfalos e veados em busca de alimentos, mostra seu
encanto, principalmente, ao revelar que há 75 milhões de
anos foi povoado por dinossauros. A descoberta feita, em
1884, pelo geólogo Joseph Burr Tyrrell, hoje chama atenção
não somente de paleontólogos, mas também de turistas
interessados em conhecer as espécies que sobreviveram por
mais de 160 milhões de anos na Terra.
Pertencentes ao período Cretáceo – 145 milhões a
65 milhões de anos atrás –, os dinossauros deixaram
suas marcas em Red Deer preservadas pelas mudanças
no clima, que de úmido e tropical tornou-se desértico.
À procura de minas de carvão, Tyrrell foi o primeiro
a encontrar um crânio de 70 milhões de anos de um
Albertossauro – espécie carnívora e bípede –, mudando
desde então a realidade local. Atualmente, o vale ou
mesmo a pacata Drumheller, entre outras cidades
próximas, seriam apenas o roteiro de estudiosos se não
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existissem lugares tão inusitados quanto o Dinosaur
Provincial Park para visitar. Patrimônio Histórico da
Humanidade tombado pela Unesco, o parque, estabelecido
em 1955, contém um dos mais ricos sítios de fósseis do
mundo. Cerca de 300 achados foram feitos nesta região
e quase 30 instituições expõem suas espécies. Para ter
acesso a este verdadeiro universo de descobertas, vale
participar de pelo menos uma das várias atividades
promovidas pelo Dinosaur Provincial Park, a exemplo do
Bandlands Bus Tour.
Em um percurso de duas horas, entre rochedos e
montanhas, é possível observar resquícios de dinossauros e
a vida selvagem existente no parque. A Centrosaurus Bone
Bed Hike, por sua vez, apresenta, em cerca de três horas
de caminhada, o berço de ossos de diferentes espécies,
resultado de escavações realizadas desde 1980, enquanto
o Fossil Safari Hike atrai adultos e crianças com a mostra
de fósseis e de novos fatos sobre as criaturas. Entre as
curiosidades, Alberta, mais do que em qualquer lugar
do mundo, conta com o maior número de achados de
dinossauros com chifres, como o triceratops, que, além
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Província de Alberta promove escavações e recria
ambientes com mais de 75 milhões de anos, período
em que o mundo era habitado por incríveis criaturas

dos chifres com um metro de comprimento, apresentam
uma saliência anatômica que protegia seu pescoço de
ataques. Seguindo o curso do Rio Red Deer, o Horseshoe
Canyon representa a paisagem da região por meio de suas
montanhas altas e desgastadas, que expõem camadas
de sedimentação. É interessante notar que a geleira
dos períodos de glaciação erodiu a lama e a areia que
enterravam os restos de dinossauros e plantas, revelando
ossos, madeiras petrificadas e outros materiais fósseis.
Capital dos dinossauros no Canadá, Drumheller é também o
coração das badlands (terras áridas) do sudoeste de Alberta.

camadas macias de arenito, gerando um cenário em
constante transformação em razão do rápido ritmo de
erosão local. Visitar locais em que se encontram hoodoos
com quase sete metros de altura é parte do roteiro de
Drumheller. A aventura nesse caso resume-se a uma sessão
de fotos dessas verdadeiras belezas naturais, pois, por causa
de sua fragilidade, é proibida qualquer tentativa de escalada.
Uma das oportunidades mais interessantes para realizar esse
passeio é durante o percurso pela Dinosaur Trail, uma rota

circular de 51 quilômetros que também oferece viagens de
barco pelo Rio Red Deer.
Praticar esportes entre as visitas é outra proposta da
cidade. Amantes ou iniciantes no golfe encontram o campo
ideal no Dinosaur Trail Golf & Country Club. Considerado
o mais desafiador de toda a América do Norte, o local
promove, durante os meses de abril e outubro, campeonatos
em um cenário cercado por badlands. Os mais aventureiros
podem incluir uma corrida de kart na Badlands Go-Kart
Park na programação ou até mesmo alugar uma canoa para
percorrer o Rio Red Deer. Mas, entre todas as atrações de
Drumheller, certamente a que mais atrai turistas de todas as
partes do mundo é o Royal Tyrrell Museum of Palaeontology
(www.tyrrellmuseum.com). Inaugurado em 1985, este é o
único museu do Canadá que conta os 4,5 bilhões de anos
de história da Terra. A disposição das mostras permite que
os visitantes sigam uma linha do tempo que apresenta a
evolução dos dinossauros e dos fósseis de diferentes idades.
Para recriar as diferentes paisagens da Era Pré-histórica
– e dar vida aos dinossauros –, o local utiliza os recursos da
computação, dos vídeos e de dioramas tridimensionais.
O acervo está exposto em vários cenários, aos quais tem-se

Répteis gigantes – Com acesso fácil por Banff, Calgary
ou Red Deer, a cidade contrasta imagens do passado e do
presente em seu território, que recebe, todos os anos, cerca
de meio milhão de turistas. Somando mais de 50 atrações,
Drumheller proporciona uma viagem à época em que
espécies de répteis gigantes habitavam o planeta.
Uma das mais procuradas é o World’s Largest Dinosaur.
Com estrutura quatro vezes maior à do tamanho de um
Tiranossauro Rex real, um protótipo fêmea da espécie
convida os turistas a uma escalada, permitindo avistar de
sua enorme boca as badlands da cidade. Essa paisagem
que se assemelha ao solo lunar é formada por vales, morros,
mesas e picos em formato de cogumelo, popularmente
conhecida no Canadá como hoodoos. Sua cobertura de
minério de ferro resistente protege, temporariamente,
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Semelhante ao solo lunar, hoodoos criam
o cenário para estudos e novas descobertas
referentes ao período Cretáceo – 145 milhões a
65 milhões de anos atrás – no Canadá (ao lado)
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Importância histórica dos dinossauros
e da evolução das espécies é
preservada em todo o país

acesso por meio de uma série de rampas. Cada espaço
refere-se a uma era geológica, a exemplo de: Idade dos
Répteis, Idade dos Mamíferos, Paleontoconservatório, Sala
de Novas Descobertas, entre outros. O Hall dos Dinossauros
é, sem dúvida, um dos mais procurados pelos turistas. Nele,
um Tiranossauro Rex observa do alto outros 35 esqueletos
completos de diferentes espécies.
O fóssil do Albertossauro encontrado em 1884 por
Joseph Burr Tyrrell, homenageado com o nome do
museu, também encabeça a lista das mostras mais
visitadas. Outra descoberta que chama atenção é o ninho
de dinossauros achado em Devil’s Coulee, em 1987,
que contém vários embriões e ovos de hadrossauro
herbívoro. Além das exposições, o Royal Tyrrell Museum
of Palaeontology proporciona aos interessados a

verdadeira emoção de ser um paleontólogo. Expedições à
paisagem árida de ravina e escarpas íngremes de Alberta
Badlands – região próxima a Drumheller, onde a maioria
dos resquícios do museu foi encontrada – possibilitam
que os visitantes observem as escavações em períodos
de duas horas ou durante a permanência em um dos
acampamentos locais.
Independentemente da opção, é possível ajudar
os paleontólogos a desenterrarem fósseis e ossos de
dinossauros. Experientes, eles também ensinam a utilizar
ferramentas específicas, como martelos, cinzéis e pincéis.
Por ser uma atividade especializada, a escavação de fósseis
exige que os técnicos gravem a localização de cada pedaço
de osso encontrado antes da reconstrução do esqueleto.
Mesmo sendo Alberta o grande centro destas

descobertas, a importância histórica dos dinossauros e da
evolução das espécies é preservada em todo o Canadá.
Basta seguir em direção a Manitoba, por exemplo, para
encontrar no Manitoba Museum (www.manitobamuseum.ca)
várias mostras – organizadas cronologicamente – que
vão da pré-história até os dias atuais. Até o dia 19 de abril,
o local também promove a exposição Dinosaur Dynasty:
Discoveries from China, que apresenta mais de
20 esqueletos, fósseis de ovos de dinossauros, além
de manter, durante o período, um centro de escavações
especialmente montado para as crianças.
Na Natural History Gallery, do Royal British Columbia
Museum (www.royalbcmuseum.bc.ca), em British
Columbia, um mamute pré-histórico guarda a entrada.
Assim como em praticamente todo o museu – em que

dioramas recriam sinais, sons e até odores dos períodos
que retratam –, esta área mostra as florestas costeiras
da província desde a última glaciação. Em Ontário,
parte do segundo andar do Royal Ontario Museum
está reservada para a Galeria dos Dinossauros, a mais
visitada do museu. Com cenários que reproduzem sons
e movimentos com técnicas utilizadas no filme Jurassic
Park, a área – dividida pelos temas Life on Land e Life in
the Sea – conta com 350 espécies, entre elas, 50 somente
de dinossauros, que retratam desde o período Jurássico
(200 milhões a 145 milhões de anos atrás) até o Cretáceo.
Fósseis do período Triássico (250 milhões a 200 millhões
de anos atrás) serão expostos em uma outra galeria, com
abertura programada para 2009. Para os que não tiverem
a oportunidade de participar das escavações em Alberta,
a reprodução de filmes e de áudios cria uma sensação
de proximidade com estes seres fascinantes, que durante
tanto tempo dominaram a Terra.

Resgate histórico
Centro de descobertas
de fósseis e de ossos de
dinossauros, a província
de Alberta segue uma
linha do tempo que revela
o histórico da existência
dessas criaturas em seu
território e da evolução de
seus principais achados:
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Há 75 milhões
de anos

Há 65 milhões
de anos

a região sul de
Alberta era uma
floresta subtropical,
um habitat perfeito
para os dinossauros;

os dinossauros deixam de existir
após um evento desconhecido.
Teorias indicam a ocorrência de
um possível dilúvio, de uma colisão
planetária com um cometa ou
mesmo de uma doença;

Há 8 mil anos
homens pré-históricos vivem na
região e caçam bisões;

1884

1888

1897

1955

1980

1985

Joseph Burr Tyrrell visita
o Vale do Rio Red Deer
e descobre um crânio
de dinossauro, que mais
tarde seria denominado
Albertossauro;

Após a descoberta de
Tyrrell, o Geological Survey
of Canada enviou o geólogo
Thomas Weston ao local,
que encontrou uma grande
concentração de ossos
de dinossauros em Dead
Lodge Canyon (hoje região
pertencente ao Dinosaur
Provincial Park);

Lawrence Lamb foi enviado
à região pelo Geological
Survey of Canada para
explorar fósseis de
dinossauros. Embora
tivesse apenas noções
básicas dos métodos de
coleta, ele foi o primeiro
paleontologista a tentar
descrever cientificamente
suas descobertas;

o Dinosaur Provincial Park
é estabelecido durante
as comemorações do 50o
jubileu de Alberta;

o Dinosaur Provincial
Park é declarado
Patrimônio Histórico
da Humanidade
pela Unesco;

o Royal Tyrrell Museum
of Palaeontology é
inaugurado.
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Oportunidade de negó cios | Business Opportunity
Em tempos de crise econômica mundial, Brasil e Canadá intensificam as
relações bilaterais, reforçando a importância da realização de missões
prospectivas e comerciais para impulsionar as importações e exportações
In times of worldwide economic crisis, Brazil and Canada intensify their bilateral relations, reinforcing
the importance of staging prospection and trade missions to foster imports and exports
Cristina Braga e Ligia Molina
Mesmo diante da conquista do investment grade, dos
recordes de investimento estrangeiro direto (IED), das
descobertas na camada do pré-sal, entre outros, o Brasil
– assim como todos os países dos cinco continentes
– lembrará de 2008 como o ano da crise econômica
mundial. Recessão, cortes de créditos, oscilações na bolsa
de valores são alguns dos episódios que passaram a fazer
parte do cenário econômico nos últimos meses. “Antes,
a forma com que os bancos ganhavam dinheiro parecia
mágica. Hoje, a especulação está presente em todos os
lugares e move trilhões de dólares na ciranda financeira.
O problema é que agora ficou mais complicado especular”,
diz Stephen Poloz, vice-presidente sênior de finanças da
Export Development Canada (EDC), ao considerar difícil
estabelecer números para o momento atual. “Certamente
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Even in light of having achieved investment grade, record
foreign direct investment (FDI), the pre-salt layer oil discoveries,
among others, Brazil – like all countries on the five continents
– will remember 2008 as the year of worldwide financial crisis.
Recession, credit cuts, ups and downs in the Stock Exchange
are but some of the episodes that became part of the economic
scenario in recent months. “Before, the way banks made money
seemed like magic. Nowadays, speculation is everywhere and
involves trillions of dollars in the financial spiral. The problem
is that speculating has become more complicated”, says Stephen
Poloz, senior vice-president of finance at Export Development
Canada (EDC), who deems it difficult to define figures for the
current moment. “Certainly this is the largest crisis since the
beginning of the eighties. At the same time, one notices a strong

esta é a maior crise desde o início da década de 1980.
Ao mesmo tempo, percebe-se que há um forte componente
psicológico atuando e isso impossibilita a previsão exata
do comportamento do mercado”, completa.
Da lista de países mais prejudicados pela crise de
Antoninho Marmo Trevisan, presidente do conselho
consultivo da BDO Trevisan, constam os Estados Unidos, e
os países da Europa e da Ásia. “Não sabemos ainda quem
está em vantagem, mas, com certeza, os países que não
participaram de forma intensa desta ciranda do sistema
financeiro internacional podem se beneficiar”, analisa,
justificando que o Brasil encontra-se nesta categoria.
“O país está no melhor estágio de sua história econômica,
por meio da melhor distribuição de renda, do ingresso de
novos consumidores ao mercado e das empresas com
fundamentos financeiros estruturados”, esclarece.
Em meio a inúmeras previsões, empresas canadenses
instaladas em território brasileiro mantêm firmes suas
estratégias. Um dos exemplos é a Alta Genetics, cujo
desempenho em 2008 foi considerado excepcional. “Foi
um período de ótimas realizações para o setor. Superamos
nossas metas em mais de 15%”, afirma Heverardo Rezende
Carvalho, diretor da companhia no Brasil. Sem acreditar
na estagnação do mercado em 2009, principalmente pelos
resultados obtidos no ano passado, o executivo está ciente
de que o crescimento da economia mundial será menor.
“O setor acompanha a evolução do mercado, mas por

psychological component in action, making it difficult to predict
market behavior with precision”, concludes Poloz.
On the list of the most adversely affected countries of
Antoninho Marmo Trevisan, chairman of BDO Trevisan’s
Advisory Board, are the United States and European and Asian
countries. “We still don’t know who is in a lead position, but
surely the countries that did not play an active role in this
international financial system spiral stand to benefit”, assesses
Trevisan, justifying why Brazil ranks in such category. “The
country is in the best phase of its economic history, through
improved income distribution, the entry of new consumers
into the market and companies with well-grounded financial
fundaments”, explains Trevisan.
Amidst innumerous forecasts, Canadian companies
established in Brazil are holding on to their strategies. An
example is Alta Genetics, whose performance in 2008 was
considered exceptional. “It was a period of outstanding
realizations for the industry. We exceeded our goals by more
than 15%”, states Heverardo Rezende Carvalho, the company’s
director in Brazil. While not believing in the market’s stagnation
in 2009, mainly due to the results achieved last year, the
executive is aware of the fact that growth in the world economy
will decrease. “The industry follows suit with the market’s
evolution, but on the other hand we deal in essential foodstuffs”,
explains Carvalho.
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Molinaro, do Scotiabank: “Exportações devem sofrer
em decorrência dos acontecimentos globais”
Molinaro, of Scotiabank: “exports are bound to suffer due to global events”

outro lado tratamos de gêneros alimentícios de primeira
necessidade”, esclarece.
Enquanto as perspectivas de alguns setores em relação
à economia interna é otimista, Paul Molinaro, vice-presidente
do Escritório de Representação do Scotiabank no Brasil,
ressalta que, na percepção geral, o país encontra-se
economicamente bem posicionado. “Mas ainda é possível
que ocorra um abalo negativo provocado pela queda
nos índices de exportação, setor que deverá sofrer em
decorrência dos acontecimentos globais”, avalia. Segundo
o executivo, os maiores perdedores até agora foram os
investidores em ações e as empresas cujo acesso ao crédito
foi reduzido. “O impacto direto da crise no Brasil e no
Canadá foi menor em relação aos demais, resultado de seus
sistemas bancários relativamente fortes”, acrescenta.
Dados do Consulado do Canadá em São Paulo revelam
que, em 2007, o fluxo comercial entre Brasil e Canadá
correspondeu a 4,9 bilhões de dólares canadenses.
O Ministro do Comércio Internacional do Canadá, Stockwell
Day, acredita que o cenário promissor se manterá em 2009.
“A economia sólida dos dois países motivará os negócios
em parceria”, prevê. Alinhada a essa oportunidade, a
Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) e a Apex-Brasil
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While the outlook for some industries in the domestic
economy is bright, Paul Molinaro, vice-president of Scotiabank’s
Representative Office in Brazil, emphasizes that according to the
overall perception, the country is economically well-positioned.
“But a negative tremor, brought about by a decline in export
indices, is still a possibility, given that the export sector is
likely to suffer the consequences of what is happening globally”,
assesses Molinaro. According to the executive, the biggest
losers thus far were investors in stocks and companies whose
access to credit was reduced. Molinaro goes on to say that “the
direct impact of the crisis on Brazil and Canada was mild in
comparison with others and as a result of their relatively strong
banking systems”.
Data of the Canadian Consulate in São Paulo reveals that
in 2007, the flow of trade between Brazil and Canada amounted
to 4.9 billion Canadian dollars. The Canadian Minister of
Foreign Trade, Stockwell Day, believes this promising scenario
will continue in 2009. He foresees that “the solid economy of
both countries will encourage business partnering”. In tune with
this opportunity, the Brazil-Canada Chamber of Commerce
(CCBC) and Apex-Brazil, in December 2008, promoted a
Prospection Mission to Canada, with the objective of identifying
potential markets. “The Brazilian government has earmarked
the country as a priority for its export strategy, which will
enhance existing relations”, explains James Mohr-Bell, executive
director of CCBC. According to information of the Ministry of
Development, Industry and Foreign Trade, Brazilian exports to
Canada last year reached more than US$ 1.8 billion, whereas
the import of Canadian products by Brazil amounted to more
than US$ 3.2 billion.
To increase these figures, apart from CCBC and Apex,
representatives of the Association of Medical and Odontological
Product Manufacturers (ABIMO), the Brazilian Society for
the Promotion of Software Exports (Softex) and the Brazilian
Foundry Association (ABIFA) visited the provinces of Ontario
and Quebec during the Prospection Mission. This experience,
according to Irene Naomi Hiratsuka, business intelligence &
international marketing manager at ABIMO, was a “pleasant
surprise”. According to her, the Canadian specialization in

promoveram, em dezembro de 2008, uma Missão Prospectiva
ao Canadá, com o objetivo de identificar mercados em
potencial. “O governo brasileiro destacou o país como
prioritário em sua estratégia de exportação, o que intensificará
as relações existentes”, explica James Mohr-Bell, diretorexecutivo da CCBC. Segundo informações do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as
exportações brasileiras ao Canadá atingiram, no ano passado,
mais de US$ 1,8 bilhão, enquanto a importação de produtos
canadenses pelo Brasil foi de mais de US$ 3,2 bilhão.
Para ampliar esses números, além da CCBC e da Apex,
representantes da Associação dos Fabricantes de Produtos
Médicos e Odontológicos (ABIMO), da Sociedade Brasileira
para Promoção da Exportação de Software (Softex) e
da Associação Brasileira de Fundição (ABIFA) visitaram
as províncias de Ontário e de Quebec durante a Missão
Prospectiva. A experiência, de acordo com Irene Naomi
Hiratsuka, business intelligence & international marketing
manager da ABIMO, foi uma “grata surpresa”. Segundo ela,
a especialização canadense em Pesquisa e Desenvolvimento
pode beneficiar o Brasil. “Por outro lado, o Canadá não é
especialista na comercialização de produtos desenvolvidos,
sendo uma ótima oportunidade para as empresas
nacionais”, acredita. Para a Softex, o mercado canadense
de softwares não é novidade. Gláucia Chiliato, gerente
do Projeto PSI SW, conta que a entidade já participou de
feiras e de rodadas de negócios com o país. “Pretendemos
incluir o Canadá na lista de mercados relevantes da Softex
e estimular a participação de companhias brasileiras em

Via de mão dupla

DIVULGAÇÃO

economia | economy

Stockwell Day, Ministro do Comércio Internacional do Canadá,
prevê resultados positivos para o comércio bilateral em 2009
Stockwell Day, Canadian Minister of International Trade, foresees
positive outcomes for bilateral trade in 2009

Research and Development can benefit Brazil. “On the other
hand, Canada is not specialized in trading in developed
products, therefore providing an excellent opportunity for local
companies”, she believes. For Softex, the Canadian software
market is no novelty. Gláucia Chiliato, manager of the PSI
SW Project, informs that the entity previously participated in
trade fairs and business rounds in the country. “We intend to
include Canada in Softex’s relevant markets list and foster the
participation of Brazilian companies in events to take place in

| A two-way path

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações brasileiras ao Canadá corresponderam,
em 2008, a US$ 1.866.170.747,00, enquanto a importação de mercadorias canadenses pelo Brasil foi de US$ 3.209.883.255,00.
Conheça os principais produtos comercializados pelos países no ano passado:
According to the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, Brazilian exports to Canada in 2008 amounted to US$ 1,866,170,747, while imports of
Canadian merchandise by Brazil totaled US$ 3,209,883,255. Understand what main products were traded between the countries last year:

Exportação Brasil-Canadá | Brazil-Canada Exports
Produto |Product

Valor (em US$) | Amount (in US$)

Alumina calcinada |Calcinated alumina
Açúcar de cana |Sugar from sugarcane
Aviões / veículos aéreos |Aircraft / airborne vehicles
Automóveis |Automobiles
Minério de alumínio |Aluminum ore

459.670.291
216.102.212
126.114.112
106.229.214
66.694.877

Importação Brasil-Canadá | Canada-Brazil Imports
Produto |Product

Valor (em US$) | Amount (in US$)

Cloretos de potássio |Potassium Chlorides
Enxofre a granel |Sulphur in bulk
Outras hulhas |Other minerals
Papel jornal |Newspaper paper
Trigo |Wheat

1.244.391.232
395.652.418
240.215.959
197.334.670
106.680.071

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | Source: Ministry of Development, Industry and Foreign Trade
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eventos realizados em território canadense”, diz a executiva,
ao avaliar que a missão “permitiu retomar o contato com
este potencial parceiro”.
Mais do que reforçar a parceria tecnológica, Bernardo
Silva, gestor da Apex para a América do Norte, acredita
que os negócios para setores como alimentos, bebidas,
móveis e materiais de construção serão impulsionados.
“O mercado canadense é pouco explorado e os ganhos
com o crescimento de nossa atuação no país podem
ser consideráveis”, explica. Silva acrescenta que a Apex
agora estreitará as relações com o governo do Canadá, a
iniciativa privada e as entidades ligadas ao país, como a
CCBC. “As missões comerciais ajudam a identificar novas
oportunidades de negócios e a quebrar paradigmas que
hoje são barreiras de entrada de nossas empresas no país”,
acrescenta. Roberto Del Papa, diretor-comercial da Indústria
Metalúrgica FRUM concorda: “A missão nos permitiu
conhecer melhor o mercado canadense e as entidades que
fornecem informações sobre o país”, diz.
Se o Brasil pretende intensificar suas relações com o
Canadá, o mesmo pode-se dizer sobre os canadenses. Nos
últimos anos, a relação comercial entre o país e a província
de Quebec está em ascensão, segundo o Escritório do
Governo de Quebec em São Paulo. “Um dos principais
instrumentos para isso são as missões comerciais, que
apresentam as possibilidades existentes no Brasil para
companhias que jamais teriam acesso a essas informações”,
diz Jose Castro, assessor comercial da entidade. De
acordo com ele, companhias quebequenses começam
a se conscientizar sobre a importância de diversificar
seus mercados-alvo, já que muitas têm sua produção

Governo brasileiro hoje destaca
o Canadá como prioritário em
sua estratégia de exportação
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The Brazilian Government nowadays earmarks
Canada as a priority in its export strategy
Canada”, she says, while assessing that the mission “allowed to
reestablish contact with this potential partner”.
More than reinforce the technological partnership, Bernardo
Silva, the Apex manager for North America, believes that
business in sectors such as foods, beverages, furniture, and
construction materials will be enhanced. “The Canadian
market is little explored and gains from growing our activity
in the country can be quite significant”, he explains. Silva
adds that Apex will now tighten relations with the Canadian
government, private initiative and entities associated with the
country, such as CCBC. “Trade missions help to identify new
business opportunities and to break paradigms that nowadays
are barriers to our companies entering the country”, he adds.
Roberto Del Papa, commercial director of Indústria Metalúrgica
FRUM agrees “the mission allowed us to better understand the
Canadian market and entities that supply information about the
country”, he says.
If Brazil intends to intensify its relations with Canada,
the same can be said of the Canadians. In recent years, trade
relations between the country and the province of Quebec are
on the uprise, according to the Quebec Government Office
in São Paulo. “One of the main instruments for this are the
trade missions that show the existing possibilities in Brazil
to companies that otherwise would never have access to such
information”, says Jose Castro, the entity’s trade advisor.
According to him, Quebec companies are beginning to become
aware of the importance of diversifying target markets, since
most have practically all their production destined to the
United States. “CCBC’s Prospection Mission is very important

praticamente destinada aos Estados Unidos. “A Missão
Prospectiva da CCBC é muito importante para ampliar esta
relação, pois, além de aumentar positivamente a visibilidade
do Brasil em Quebec, cria fortes laços com as instituições
da província, o que é fundamental no processo de fomento
ao comércio bilateral”, diz.
Em 2009, Castro conta que os planos do Escritório do
Governo de Quebec em São Paulo prevêem a continuidade
do apoio às companhias interessadas em trabalhar com
o Brasil. “Além disso, já temos prevista a realização de
missões importantes que vão auxiliar a consolidar os
vínculos estabelecidos. Mesmo em tempos turbulentos,
identificamos ótimas oportunidades de negócios nos setores
de Tecnologia da Informação, mineração (em equipamentos
e serviços), telecomunicações, aeronáutico (em peças) e
florestal (em equipamentos e serviços), que potencializarão a
relação entre os dois países”, conclui.

to enhance this relationship, because apart from positively
increasing the visibility of Brazil in Quebec, it creates strong ties
with the province’s institutions, and this is essential to foster
bilateral trade”, he says.
Castro tells that for 2009 the plans of the Quebec
Government’s Office in São Paulo foresee continued support
for companies interested in working with Brazil. “Apart from
that, we envision undertaking important missions that will
help consolidate established ties. Even in turbulent times,
we identify excellent business opportunities in the areas of
Information Technology, Mining (equipment and services),
Telecommunications, Aeronautics (parts) and Forestry
(equipment and services), that will potentialize the relationship
between the two countries”, concludes Castro.
Translation to English: BeKom Comunicação Internacional

Trevisan, da BDO Trevisan: “O Brasil está
no melhor estágio de sua história econômica”
Trevisan, of BDO Trevisan: “Brazil is in
the best phase of its economic history”
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Alinhado às práticas internacionais, Centro de Arbitragem e Mediação da CCBC
atualiza sua regulamentação, contribuindo para que o Brasil se estabeleça
como um dos principais pólos de arbitragem e mediação do mundo

ANTONIO LARGHI

Ligia Molina
Agilidade, credibilidade e pioneirismo. Desde a sua
fundação em 1979, o Centro de Arbitragem e Mediação da
Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) destaca-se,
principalmente, por meio destes atributos. Mais do
que aprimorar as características que promovem seu
reconhecimento, a instituição busca manter-se sempre à
frente das tendências, estabelecendo metas com o intuito de
tornar o Brasil uma das principais referências mundiais na
adoção e na aplicação dos métodos. Para que esse objetivo
seja uma realidade, o centro também conta com o auxílio
e a experiência de um corpo de arbitralistas formado por
jovens advogados – profissionais com até 45 anos de idade
– que representam a Comissão de Jovens Arbitralistas.
Participando da revisão da regulamentação do Centro
de Arbitragem e Mediação da CCBC, esse grupo hoje
tem, entre outras funções, a responsabilidade de traçar
estratégias para o futuro da instituição. “Reconhecido no
mercado nacional por sua excelência, o centro tem tudo
para ser agora um expoente na América Latina. O primeiro
passo, portanto, é o de consolidar seu nome nesse novo
mercado regional”, diz Adriana Braghetta, membro da
Comissão de Jovens Arbitralistas do Centro de Arbitragem
e Mediação da CCBC e atual vice-presidente do Comitê
Brasileiro de Arbitragem (Cbar). Para isso, a regulamentação
atual – que hoje visa à aplicação local – se expandirá,
ganhando um viés internacional.
Nos últimos anos, o Brasil tem se tornado um pólo de
arbitragens estrangeiras. Dados da Câmara de Comércio
Internacional de Paris (ICC) de 2006 indicam que o país foi
Adriana: “Centro de Arbitragem e Mediação da CCBC
tem tudo para ser agora um expoente na América Latina”
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Contratos em geral – De acordo com Adriana, no
território brasileiro, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro
e Belo Horizonte são as que mais estão sendo cotadas para
sediar a arbitragem nas cláusulas contratuais. Em relação
aos setores de atuação das companhias que utilizam o
método, destacam-se os de construção e infra-estrutura,
energia, questões societárias, tecnologia e, também, os
processos de joint ventures e contratos em geral.
Para aplicar a arbitragem internacional no Brasil, no
entanto, exige-se não apenas a escolha do país como sede
pelas partes envolvidas no conflito. Também é preciso
que o regulamento permita o correto equacionamento
de questões como lei, idioma e a escolha de arbitralistas
altamente capacitados. “Já detentor de uma grande

credibilidade nacional, o Centro de Arbitragem e Mediação
da CCBC aproveita esse novo contexto para rever suas
regras, abrangendo os litígios nacionais e estrangeiros”,
explica a advogada. Além de contabilizar a presença da
cláusula arbitral na maioria dos contratos entre empresas
brasileiras e estrangeiras, o Brasil – independentemente
da crise econômica mundial – é visto como uma potência
econômica pela comunidade internacional.
Somando-se à credibilidade do centro, os resultados
em arbitragem no país podem ser comprovados com a
participação e a organização de eventos renomados, a
exemplo do seminário Perspectivas del Arbitraje Comercial
Internacional e Chile y Brasil, promovido, em dezembro
de 2008, pela Camara de Arbitraje y Mediacion da Camara
de Comercio de Santiago em parceria com o Centro de
Arbitragem e Mediação da CCBC (veja boxe). “Atualmente,
Brasil, Chile e México se sobressaem no cenário de
arbitragem internacional na América Latina”, destaca a
advogada, ao reforçar que a atitude pioneira da instituição
gera aprimoramento na prestação dos serviços.
A realização da Conferência da ICCA no Rio de Janeiro,
em maio de 2010, também contribuirá, segundo
Adriana, para consolidar a presença do Brasil entre
os maiores centros mundiais de arbitragem. “Esse
acontecimento só virá reforçar a presença brasileira no
cenário mundial”, finaliza.

Parceria internacional
Realizado em dezembro de 2008, em Santiago, no Chile, o seminário Perspectivas del Arbitraje
Comercial Internacional e Chile y Brasil, promovido pela Camara de Arbitraje y Mediacion da Camara de Comercio de Santiago em parceria com o Centro de Arbitragem e Mediação da CCBC,
contou com a presença de Frederico Straube, presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da
CCBC, e de Antonio Luiz Sampaio Carvalho, secretário-geral da instituição. O evento – que inaugura um convênio de colaboração recíproca entre as duas entidades, visando o estudo, a troca de
experiências, a divulgação e o apoio em assuntos relacionados à arbitragem entre os dois países e
à arbitragem internacional – promoveu uma série de palestras. Na ocasião, Selma Ferreira Lemes,
Luiz Olavo Baptista, Carlos Alberto Carmona, Fábio Nusdeo, Adriana Braghetta e Adriana Noemi
Pucci abordaram o tema em suas apresentações. Em outubro de 2008, o Centro de Arbitragem
da CCBC também foi o principal patrocinador do Fenalaw – Congresso e Exposição para Advogados, realizado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O evento contou com
palestras de Arnoldo Wald, integrante do corpo de árbitros do Centro, e de Anna Luiza Boranga,
presidente da Fenalaw, que reforçou em seu discurso a importância da presença do Centro de Arbitragem
e Mediação da CCBC no cenário da arbitragem e da mediação no Brasil.

FOTOLIA

À frente das tendências

o maior usuário do método na América Latina, ocupando o
surpreendente quarto lugar no ranking mundial de usuários
(por origem geográfica de partes) da ICC e ficando atrás
somente dos Estados Unidos, da Alemanha e da França.
“Em 2007, o país também ocupou o primeiro lugar na
região ao lado do México. A tendência é a de crescimento
constante”, acrescenta a advogada, ao reforçar que, com
isso, o Brasil poderá ampliar sua imagem mundialmente
e aumentar o interesse de empresas nacionais e
internacionais, gerando novas oportunidades na aplicação
tanto da arbitragem quanto da mediação.
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Busca pela excelência
Para aprimorar a qualidade de
atendimento e de serviços, hospitais
brasileiros contam com a experiência
do sistema de saúde do Canadá,
que exporta seu conhecimento por
meio de um programa de acreditação
existente há mais de 50 anos
Cristina Braga
Em 1947, a província de Saskatchewan revelava seu
pioneirismo, ao ser a primeira região a instalar um hospital
público no Canadá. Mais de seis décadas depois, a iniciativa
– que estimularia a implantação de uma série de outras
ações em todo o país – gerou um dos sistemas de saúde
mais consolidados do mundo. Apoiado em cinco pilares
– Assegurar os Serviços de Saúde; os Serviços Hospitalares;
os Serviços Médicos; os Serviços Odontológicos e Estender
os Serviços de Cuidados com a Saúde –, o Canadá hoje
se destaca pela qualidade e inovação do setor. Sua busca
por excelência resultou, há mais de 50 anos, na criação da
Accreditation Canada (AC), um programa de certificação
desenvolvido pelo Canadian Council on Health Services
Accreditation (CCHSA).
A entidade sem fins lucrativos – que preza por
excelência, integridade, respeito e inovação em todos
os processos analisados, sendo reconhecida pelo Royal
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College of Physicians and Surgeons of Canada – é também
membro fundadora da International Society for Quality in
Healthcare (Isqua), órgão internacional responsável pela
validação das metodologias de acreditação em serviços
de saúde. Essa prática envolve a verificação constante das
atividades e dos serviços prestados pelas instituições, com
base em padrões pré-estabelecidos, utilizando princípios de
qualidade alinhados à segurança do paciente.
Além de emitir certificados para 977 organizações
canadenses somente em 2007 (veja boxe na página
49), o CCHSA, a cada ano, acompanha o crescimento
de sua presença mundialmente. O auxílio prestado na
reestruturação, organização, avaliação e melhoria da
qualidade da assistência e dos serviços prestados pelos
órgãos de saúde atraiu, até o momento, o interesse da
França, da Itália, dos Emirados Árabes, do Caribe, entre
outros, somando mais de 3.500 localizações internacionais.
No Brasil, o programa AC já faz parte da realidade dos
hospitais Santa Catarina, em São Paulo, Vita Curitiba, no
Paraná, e Barra D’Or e Quinta D’Or, no Rio de Janeiro. “No
mercado internacional, o CCHSA não atua exclusivamente
em acreditação. Ele trabalha como consultoria, em

educação e em Tecnologia de Informação”, explica Rubens
Covello, superintendente do Instituto Qualisa de Gestão
(IQG), instituição que desde 2003 mantém uma parceria
com a entidade canadense e a representa em toda a
América Latina.
Para adotar o sistema no país, o IQG – que começou
a aplicar os processos de acreditação em 2000 – saiu, em
2003, em busca de uma metodologia que fortalecesse as
práticas já utilizadas no Brasil, pesquisando as existentes
pelo mundo. “Entre todos os métodos existentes,
consideramos o canadense ideal às nossas necessidades.
O instrumento de avaliação AC foi traduzido e submetido
a um comitê para que a versão final fosse adaptada ao
idioma e à cultura brasileiros”, acrescenta Covello, ao
destacar que o país hoje conta com o único instrumento
de acreditação internacional validado pela Isqua.
A vantagem da adoção da AC é atribuída, pelo
superintendente, ao reconhecimento internacional do
CCHSA. “Tivemos uma grande receptividade no Brasil
desde o momento em que identificamos os quatro
hospitais pilotos para a implantação do programa, que
foram certificados após o parecer de auditores brasileiros
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Até o momento, quatro hospitais do Brasil já foram
certificados pelo programa Accreditation Canada

saúde |

de cenário do setor de saúde no Brasil fizeram com que
instituições pioneiras procurassem procedimentos que
permitem diminuir a distância entre os requisitos de gestão
global e os riscos inerentes do setor. “Os órgãos que têm
suas práticas validadas por uma metodologia de acreditação
internacional abrem suas portas para o mercado global. Só
não podemos nos esquecer de que ainda existem barreiras
legais entre os países. Todos os procedimentos legais da
certificação canadense são feitos pelo Consulado Geral do
Canadá no Brasil, um grande parceiro do IQG”, acrescenta.
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planejamento, a execução, o controle e o acompanhamento
dos processos. Esse documento será, posteriormente,
analisado por profissionais reconhecidos internacionalmente,
que aplicarão a metodologia de avaliação definida pelo
CCHSA. Caso seja elegível, a instituição desenvolverá um
trabalho preparatório de acreditação, com duração prevista
para de um a três anos. “O método canadense apresenta
critérios de excelência diferenciados e com princípios
exatos. Ele utiliza ferramentas e procedimentos fáceis e
simples, voltados para as características que impactam nos
resultados do negócio, sendo
reavaliada a cada semestre ou
ano. A validade da AC é de três
anos”, diz o superintendente.
Atualmente, além do
CCHSA, o país conta com
mais dois tipos de sistemas
de acreditação: o proferido
pela Organização Nacional
de Acreditação (ONA) e o
da entidade americana Joint
Commission International (JCI).
Para Covello, as mudanças
FOTOS: DIVULGAÇÃO

e canadenses. Depois disso, recebemos 42 pedidos de
elegibilidade, mas somente 11 foram aceitos pelo CCHSA
(veja boxe na página 47). Atualmente, eles passam pelo
processo de avaliação, cuja acreditação deverá ser emitida
entre os meses de fevereiro e março”, explica.
Com isso, o Brasil posiciona-se como o segundo
país com o maior número de hospitais que integram o
programa AC, seguido pela Itália. “O Canadá, primeiro
da lista, hoje apresenta mais de mil instituições”, cita
Covello. A meta agora é a de reforçar o acordo com o
CCHSA para certificar hospitais
públicos brasileiros, contabilizando
até 2010 a acreditação de 35
órgãos privados e públicos.
“Esses números demonstram
que os gestores da área da saúde
do país estão interessados em
profissionalizar cada vez mais
suas práticas. Mais do que isso,
eles conhecem a importância dos
grandes movimentos internacionais
pelos métodos de segurança na
assistência à saúde”, completa.
Conquistar a certificação
canadense exige, primeiramente,
solicitar a elegibilidade, uma
fase que estabelecerá os termos
e as condições que nortearão o

Teixeira, do Santa Catarina: atendimento
com gerenciamento e atuação
multiprofissional são as vantagens da
aplicação do sistema canadense

Ciclo virtuoso – Marcio Francesquine, trade
commissioner do Consulado Geral do Canadá em São
Paulo, considera que o aumento da procura pela acreditação
canadense no país refere-se à complementaridade dos
sistemas aplicados pelos dois países. Mais do que adicionar
um componente de reconhecimento internacional aos
hospitais nacionais, a certificação reforça o intercâmbio
entre Brasil e Canadá, pelo qual os canadenses “também
aprendem com as soluções já implantadas em território
brasileiro, criando um ciclo virtuoso de troca de informações
e expandindo as fronteiras do conhecimento mútuo”. Ele
enfatiza que este fato reforça o interesse dos hospitais
na busca por qualidade. “A acreditação também permite
que as instituições ingressem no crescente mercado do
turismo da saúde, gerando divisas e, conseqüentemente,
a modernização constante, além da expansão dos serviços
para todas as camadas da população”, define.
Por aumentar a confiabilidade de médicos e pacientes e
a motivação dos colaboradores, o programa AC, segundo
Francisco Balestrin, diretor do Hospital Vita de Curitiba,
“gera uma grande reformulação na forma de ver, de
fazer e de disponibilizar cuidados de saúde dentro de um
hospital”. Pioneiro na adoção de um modelo internacional
de certificação no Brasil, o Hospital Vita de Curitiba, assim
como as demais unidades que compõem a Rede Vita,
também conta com a acreditação da ONA.
O objetivo de dar um passo à frente, segundo o diretor,
corresponde unicamente ao de implantar ações que visam
reforçar a segurança dos pacientes, com o intuito de tornar
sua permanência no hospital uma experiência menos
traumática, de maior qualidade e mais tranqüila para todos.
“Os modelos de certificação não têm impacto somente na
qualidade de atendimento ao paciente, mas também em
todas as partes envolvidas nos sistema de saúde, como:
médicos, outros profissionais da área, fornecedores,

Certificado de qualidade
Além dos hospitais Santa Catarina, em São Paulo, Barra D’Or
e Quinta D’Or, no Rio de Janeiro, e Vita Curitiba, no Paraná,
mais 11 instituições no Brasil encontram-se em processo
de acreditação do Canadian Council on Health Services
Accreditation (CCHSA), que deverá ser finalizado até o mês
de março. Saiba quais são elas:
●

Hospital Nove de Julho – São Paulo

●

Hospital Santa Helena – São Paulo

●

Hospital São Camilo Pompéia – São Paulo

●

Instituto Paulista de Cancerologia – São Paulo

●

OSS Hospital Estadual de Diadema (Unifesp) – São Paulo

●

OSS Hospital Geral de Pirajussara (Unifesp) – São Paulo

●

OSS Hospital Vila Alpina (SECONCI) – São Paulo

●

Casa de Saúde São José – Rio de Janeiro

●

Vita Volta Redonda – Rio de Janeiro

●

Hospital Vila da Serra – Minas Gerais

●

Hospital dos Olhos de Minas Gerais – Minas Gerais

Entre outras vantagens, métodos
de acreditação visam reforçar a
segurança dos pacientes
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Conforto dos pacientes e qualidade
no atendimento são alguns do critérios
avaliados pelo sistema AC
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investidores, fontes pagadoras (seguros e planos de
saúde) e a comunidade em geral. Se os procedimentos
forem aplicados na maioria dos hospitais do país, poderão
se tornar uma força propulsora muito grande capaz de
influenciar positivamente o desenvolvimento do setor de
saúde no Brasil”, declara.
Para ingressar no programa AC, o Vita de Curitiba
envolveu-se em um processo de aproximadamente um
ano de duração, fato que, de acordo com Balestrin,
“resultou em uma profunda mudança em nossa forma
de ver a atenção médico-hospitalar e em um avanço
nas estruturas voltadas para o desenvolvimento de um
modelo de atenção de padrão internacional”, enfatiza, ao
acreditar que a importância dessa parceria com o Canadá
complementa o sistema nacional de acreditação, já aplicado
em muitos hospitais do Brasil. “Com a vinda desse modelo
internacional, podemos agora não só contar com hospitais de
padrão nacionalmente aceitos, como também de qualificação

internacional, dando assim maior grau de confiabilidade aos
pacientes brasileiros e aos que vêm do exterior”.
Assim como o Vita Curitiba, o Vita Volta Redonda
atualmente se dedica a conquistar a acreditação do
CCHSA, uma situação que, no caso do Hospital Santa
Catarina (HSC), envolveu mais de 1.800 colaboradores.
Fábio Tadeo Teixeira, diretor-executivo do HSC, afirma que
o diferencial da certificação é a sua forma de avaliação, em
que o hospital primeiramente preenche um questionário
para depois conseguir visualizar todos os processos com
uma visão sistêmica. “A ferramenta nos fez identificar os
pontos fortes da instituição e quais melhorias poderiam ser
feitas, já que se baseia nos processos operacionais eleitos
por nós como os mais importantes. Além disso, ela gerou
uma movimentação de toda a equipe em prol da melhoria
contínua do HSC”, conta, acrescentando que a AC
confere reconhecimento internacional da excelência dos
serviços prestados à população, o que também propicia à
instituição incrementar sua gestão estratégica e o processo
de melhoria da qualidade, a fim de garantir a segurança na
assistência ao paciente.

Assistência planejada – Se em média a certificação
leva três anos para que um hospital se adapte aos seus
critérios, o HSC se orgulha por tê-la conquistado em
apenas oito meses. “Já tínhamos um padrão de qualidade
elevado em virtude da acreditação nível III concedida pela
ONA”, explica Teixeira. Para ele, as vantagens do sistema
referem-se a alguns dos resultados alcançados pela
instituição, como: aplicação de estratégias assistenciais no
atendimento de pacientes de alta complexidade, foco no
atendimento ao cliente com gerenciamento e a atuação
multiprofissional da equipe no planejamento da assistência
até a alta do paciente.
Balestrin, do Vita de Curitiba: “Parceria como o Canadá
complementa o modelo de acreditação aplicado pelo Brasil”
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atribuições de coordenar, orientar, planejar e monitorar
todo o processo de acreditação nos times assistenciais e
de apoio ao cliente.
Ao mesmo tempo em que promove qualidade, o
programa AC também contribui para que os hospitais
invistam em soluções tecnológicas, fato reconhecido pela
Associação Brasileira de Marketing em Saúde (ABMS). Celso
Skrabe, presidente da entidade, considera a acreditação
uma oportunidade para reforçar as relações comerciais
entre os países. “A certificação cria uma consciência de
pioneirismo que abre portas para que produtos hospitalares
de origem canadense, por exemplo, sejam comercializados
no país. Se há uma demanda de equipamentos que
atendam aos requisitos da AC, certamente esse mercado
ampliará o seu potencial”, avalia.

Rodrigo Gavina, diretor da Rede D’Or – composta pelos
hospitais Quinta D’Or e Barra D’Or –, conta que, a partir
da conquista da acreditação canadense, as instituições
passaram “a trabalhar não o conceito setorial de todas as
atividades exercidas no âmbito hospitalar, e sim o olhar para
a linha de cuidado do paciente, em que todos esses setores
se comunicam e interagem para as melhores práticas
na assistência”. Implementar protocolos assistenciais,
gerenciar o risco institucional com a adoção de protocolos
de segurança e desenvolver ações de sustentabilidade
do negócio foram alguns dos destaques entre as práticas
aprimoradas pelos hospitais. O diretor explica que esse
trabalho inovador também fortaleceu a atuação do Comitê
de Qualidade Institucional da Rede D’Or, ao reforçar a
participação de profissionais e de colaboradores com

Crédito compartilhado
Em 2007, 977 organizações de saúde canadenses participaram do
programa Accreditation Canada, distribuídas nas seguintes províncias:
Província
2
7

90

8

3

171
48

22

1

29
40
529

27

nº de hospitais

British Columbia
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontário
Quebec
New Brunswick
Nova Scotia
Prince Edward Island
Newfoundland and Labrador
Nunavut
Northwest Territories
Yukon

90
48
22
29
529
171
40
27
1
8
3
7
2

Fonte: Accreditation Canada - Annual Report 2007
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Aventura cultural
Aprender um novo idioma em atividades como esqui e gastronomia no
Canadá é uma das opções oferecidas pelas agências de intercâmbio, que
registram um aumento anual de 10% na procura destes cursos no Brasil
Learning a new language in activities such as skiing and gastronomy in Canada is one of the options offered
by exchange program agencies, which register 10% growth in annual demand for these courses in Brazil
Analice Bonatto
A princípio o cenário é turístico: um campo de golfe
em Vancouver, uma partida contra um parceiro canadense
e muita troca de informação. Tudo aparentemente normal
não fosse o fato de que toda comunicação durante
o jogo é feita em inglês. Enfrentar desafios que aliam
aventura e aprendizado de um outro idioma é a proposta
de muitas agências de intercâmbio no Brasil. O Canadá,
especificamente, permite que os participantes aprendam ou
aprimorem o inglês e o francês em roteiros diferenciados,
incluindo trabalhar em uma fazenda em Calgary, praticar
esqui em British Columbia ou tornar-se chef gastronômico
na cidade de Ottawa.
A variedade, segundo Fernanda Purchio, diretora do
Centro de Educação Canadense (CEC), ajuda a compor o
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Initially, it is a touristic scene: a golf course in Vancouver, a
golf match played against a Canadian partner and a great deal of
information exchange going on. All apparently quite normal except
for the fact that all communication during the game takes place in
English. To face challenges that combine adventure and learning
of another language is the proposition of many exchange program
agencies in Brazil. Canada, in particular, allows participants
to learn or improve English and French in stand-out programs,
including working on a farm in Calgary, skiing in British Columbia
or being a gastronomic chef in Ottawa.
The variety of options, according to Fernanda Purchio, director
of Centro de Educação Canadense – CEC (Center for Canadian
Education), contributes to the 20% increase in the number
of Brazilians who every year enroll in exchange programs in

Cultural adventure
aumento de 20% no número de brasileiros que todos os anos
realizam um intercâmbio em terras canadenses. “Os cursos
diferenciados não são classificados como uma categoria
à parte, e sim programas de idioma de curta duração. Por
isso, não temos dados que comprovem seu crescimento
nos últimos anos”, explica, ao afirmar que as pessoas que
procuram por esses cursos geralmente já apresentam o
idioma em nível avançado e pretendem aprimorá-lo em áreas
como cinema, animação e gastronomia.
Para atender a essa demanda, a Global Village
Intercâmbios oferece pacotes de quatro semanas para
quem deseja conhecer uma nova língua e aprender a arte da
decoração com flores, o Floral Design. Além dessa opção,
é possível combinar as aulas de inglês com técnicas de
culinária, maquiagem, entre outras. “Alguns cursos exigem

Canadian territory. “The differentiated courses do not classify
as a separate category, but rather as short-duration language
programs. That is why we lack data showing their growth in
recent years”, she explains, stating that the people who seek this
kind of course usually already have advanced level knowledge
of the language and want to improve it in areas such as cinema,
animation and gastronomy.
To meet this demand, Global Village Intercâmbios offers
four-week packages for who wants to learn a new language and
the art of flower decoration - Floral Design. Apart from this
option, it is possible to combine classes in English with culinary
and make-up techniques, among others. “Some courses require
intermediary level language knowledge so that a participant
can follow all phases”, says Adriana Betim, of Global Village
Intercâmbios’ marketing staff.
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Claudia, da STB: “Nível
do inglês direciona o aluno
para o programa ideal”
Claudia, of STB: “level of
English directs a student to
the correct course”
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conhecimento do idioma em nível intermediário para que o
participante acompanhe todas as etapas”, diz Adriana Betim,
do departamento de marketing da Global Village.
A dinâmica desses programas é diferenciada. Segundo
Claudia Martins, gerente de comunicação do Student Travel
Bureau (STB), no curso combinado o aluno é submetido a
um teste para que seja direcionado à sala correspondente
ao seu nível de inglês. Um curso de Business English, por
exemplo, só poderá ser freqüentado por candidatos com
bons conhecimentos da língua. Outra particularidade é
a possibilidade de conciliar estudo e trabalho. “Um dos
programas mais procurados é aquele que permite trabalhar
em um restaurante, um resort ou uma estação de esqui”,
observa Luiza Vianna, gerente de produto educacional da CI.
Cursos de inglês durante o inverno canadense aliados
a atividades de lazer e esportivas ou um programa em um

The dynamics of these programs is differentiated. According to
Claudia Martins, Student Travel Bureau – STB’s communications
manager, in the chosen course a student is submitted to a test so
as to be directed to the classroom that corresponds to his/her level
of English. A course in Business English, for example, can only
be attended by candidates with good knowledge levels. Another
particular feature is the possibility to conciliate study and work.
“One of the most sought after programs is the one that allows
working in a restaurant, resort or ski station”, notes Luiza Vianna,
CI’s educational product manager.
Courses in English during the Canadian winter, in
combination with leisure and sports activities, or a program on
a cruise, are the options of BEX Intercâmbio. Notwithstanding
the originality, Flávio Crusoé, the company’s founding partner,
tells that the most sought after alternatives are still the exchange
programs “on land”. “Particularly due to the more affordable
investment”, in his view. He explains that even though not as
popular, the combined courses show an increase in demand,
mainly by clients who already participated in traditional courses.
“Overall, the market shows a 30% growth per year, whereas the
special programs show a growth of about 10% per year. Quite
a good rate, considering that in the past demand for them was
virtually inexistent”, he assesses.
Within this category, BEX nowadays has “Class Afloat”, a high
school program in which a participant studies one semester on land
– in Lunenburg, in the province of Nova Scotia – and another at

Roteiro de atividades | Activity Program

cruzeiro são as opções da BEX Intercâmbio. Apesar da
originalidade, Flávio Crusoé, sócio-fundador da empresa,
conta que a alternativa mais procurada ainda são os
intercâmbios “em terra”. “Sobretudo pelo investimento,
mais acessível”, considera. Ele explica que, mesmo não
sendo tão populares, os cursos combinados registram um
aumento em sua procura, principalmente pelos clientes que
já participaram dos cursos tradicionais. “O mercado, em
geral, apresenta um crescimento de 30%/ano, enquanto
os programas especiais mostram um aumento de cerca de
10%/ano. Um índice muito bom, considerando-se que sua
procura no passado era quase inexistente”, avalia.
Dentro desta categoria, a BEX hoje tem o Class Afloat,
um high school em que o participante estuda um semestre
em terra – em Lunenburg, na província de Nova Scotia – e
outro em alto-mar, a bordo do navio escola SV Concórdia.
Mais do que bom nível no idioma inglês e boas notas, o
programa exige que o aluno tenha espírito de equipe e de
aventura. Além do Brasil e do Canadá, a embarcação aporta
em mais de 20 países, incluindo Polônia, Rússia, Suécia,
Dinamarca, Espanha, França, Senegal, Argentina, República
Dominicana, onde são ministradas aulas de história, ciência
política, oceanografia, biologia marinha, antropologia, línguas,
matemática, química e física.
Se a meta é estudar inglês em terra firme, o Winter Youth
Program, promovido pela Intercultural, possibilita praticar

Centro de Estudos Canadenses (CEC) – www.studycanada.ca
w

Red River College – Manitoba – curso de oito semanas de
duração de modelagem ou animação em 3D. Red River College
– Manitoba – 8-week course in 3-D modeling or animation

w

University Canada West – British Columbia – programa de
quatro semanas de inglês + design de interiores ou de inglês +
artes. University Canada West – British Columbia – 4-week English + interior
designing or English + arts program .
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Intercultural – www.intercultural.com.br
w

Escola ELS – programa Winter Youth Program – Montanhas
Rochosas e Whistler – 25 horas/aula por semana, viagens
de estudo de campo e atividades sociais e esportivas,
como snowboard, esqui, patinação no gelo, entre outras.
Expeditionary Learning School – Winter Youth Program – Rocky Mountains
and Whistler – 25 classroom hours per week, field study trips and social and
sports activities such as snowboarding, skiing, ice skating, among others.

Differentiated courses attract mainly college
students in the 20 to 25 years age bracket
sea, on board school ship SV Concordia. More than a good English
language level and good grades, the program requires an attendant
to have an adventure and team spirit. Apart from Brazil and
Canada, the ship calls at more than 20 countries, including Poland,
Russia, Sweden, Denmark, Spain, France, Senegal, Argentina, and
the Dominican Republic, with courses offered in History, Political
Science, Oceanography, Marine Biology, Anthropology, Languages,
Mathematics, Chemistry and Physics.
If the goal is to study English on land, the Winter Youth
Program, promoted by Intercultural, allows for practicing
winter sports in Vancouver and participating in radical
adventures in the Rocky Mountains. Student International
Programs (SIP) in turn offers exchange programs that combine
English classes with several modalities: Gastronomy, Yoga,
Journalism, Theater and Filmmaking.

Student International Programs (SIP) – www.siptravel.com.br
w

Conciliar cursos de inglês ou de francês com práticas esportivas e artísticas ou com trabalhos remunerados são algumas
das sugestões disponíveis para quem pretende ingressar em um programa diferenciado no Canadá. Conheça algumas opções
promovidas por agências de intercâmbio do Brasil:
Conciliating English or French courses with the practice of sports and artistic activities, or with a paying job, is among some of the suggestions available to
who intends to enroll in a differentiated program in Canada. Understand some of the options promoted by Brazilian exchange program agencies.

Cursos diferenciados atraem,
principalmente, universitários
com idade entre 20 e 25 anos

Escola Global Village – Toronto - inglês + atividades esportivas
– pacote com duração de quatro semanas com 4 horas e meia/
aula de inglês por semana + atividades esportivas e recreativas.
Global Village English Center – Toronto - English + sports activities – fourweek package with 4½ hours of English classes per week + sports and
recreational activities.

CI – www.ci.com.br
w

Escola LSC – Vancouver – inglês + golfe – roteiro de quatro
semanas com aulas de inglês e de golfe. O estudante irá
jogar com um parceiro canadense. Language Studies Canada
– Vancouver – English + golf – 4-week program with English and golf
classes. Attendees play with a Canadian partner.

w

Escola PLI – Vancouver ou Toronto - inglês + trabalho
remunerado em resort nas montanhas – programa de 24
semanas. Pacific Language Institute– Vancouver or Toronto – English
+ paying job in a mountain resort – 24-week program.
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esportes de inverno em Vancouver e participar de aventuras
radicais nas Montanhas Rochosas. A Student International
Programs (SIP), por sua vez, oferece intercâmbios que
combinam aulas de inglês com diversas modalidades:
gastronomia, ioga, jornalismo, teatro e filmagem.
Claudia Farina, diretora da SIP, diz que a procura por
esses programas no Brasil aumenta no período de férias
escolares. “É uma forma de manter o aprendizado sem
deixar de lado a diversão”, acredita, ao ressaltar que em
2008 houve um crescimento significativo do interesse dos
brasileiros pelo Canadá. “Isso não ocorreu somente nos
programas tradicionais, mas nos combinados e nos de
ensino superior.
A lei aprovada pelo governo canadense – que permite
que os estrangeiros trabalhem no Canadá durante o curso
de ensino superior e após o seu término –, segundo Claudia,
também intensificou a procura pelos colleges e pelas
universidades do país. “Registramos um ingresso maior de
estudantes brasileiros nos cursos de nível superior”, diz, ao
citar administração, business, hotelaria, cinema, marketing e
ciências como as áreas mais procuradas.
“Toronto e Vancouver são as regiões que mais
despertam interesse”, avalia Claudia Martins, do STB,
que cita Calgary como uma das opções com maior
potencial atualmente. “Começamos a divulgar
fortemente as vantagens deste local nos últimos
anos. Calgary fica no meio das Montanhas
Rochosas e tem um dos maiores shopping centers
da América do Norte. É uma boa opção para quem
gosta de consumir”, observa.

Cinema é hoje uma das áreas mais
procuradas pelos brasileiros
Cinema nowadays is one of the most
sought after areas by Brazilians
Claudia Farina, director of SIP, says the demand for these
programs in Brazil increases during the school holiday season.
“It’s a way to have the learning without ignoring leisure”, she
believes, emphasizing that in 2008 there was significant growth in
interest in Canada by Brazilians. “This didn’t only happen in the
traditional programs, but also in the combined ones and the higher
education programs.
The law passed by the Canadian government – allowing
foreigners to work in Canada during and after attending a higher
education course -, according to Claudia, also intensified the
demand for colleges and universities in the country. “We registered
a higher enrollment of Brazilian students in higher education
courses”, she says, mentioning Administration, Business, the
Hospitality Industry, Cinema, Marketing and Science as the most
sought after areas.
“Toronto and Vancouver are the regions that entice most
interest”, assesses Claudia Martins, Student Travel Bureau
– STB’s communications manager, mentioning Calgary as
one of the options with the largest current potential. “We
strongly began publicizing this locality’s advantages in recent
years. Calgary is located in midst the Rocky Mountains and

divulgação

Calgary: para quem
busca bons cursos a
custos acessíveis
Calgary: for who
seeks good courses
at affordable cost
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Universidades canadenses: inovação
para atrair alunos do exterior
Canadian universities: innovation to
attract students from abroad

antonio larghi

Outro destaque da agência são os cursos de ensino
superior, como o promovido pelo Fraser International
College (FIC) – localizado dentro da Simon Fraser
University (SFU), em Vancouver –, que oferece programas
universitários com até dois anos de duração para estudantes
internacionais, e os de gastronomia da escola Le Cordon
Bleu, em Ottawa. O local conta com módulos de longa
duração, para quem deseja obter diplomas em cozinha e
pâtisserie, de duração intermediária, em programas com
certificação, e os rápidos, como os de cozinha básica e o de
pâtisserie, realizados em três meses.
A busca por esses roteiros, de acordo com Luiza
Vianna, é mais freqüente entre os jovens universitários,
com idade entre 20 e 25 anos. “Não temos um número
exato, mas o porcentual é de aproximadamente 10% das
vendas para o Canadá”, calcula. Adriana Betim acrescenta
que os participantes que ingressam nesta aventura cultural
já trabalham ou simplesmente desejam atuar na área de
interesse. “Outros simplesmente gostam de determinado
assunto e decidem aprendê-lo como um hobby”. Neste
caso, o perfil deste aluno refere-se a quem já realizou um
intercâmbio e agora pretende fazer algo diferenciado.
“Ou ainda pessoas que queiram aproveitar o tempo
do curso de idioma para também praticar uma outra
atividade”, acrescenta Claudia Farina, ao destacar que os
mais requisitados são os programas de férias que incluem
aulas pela manhã e excursões a estações de esqui e
snowboard à tarde.

Fernanda, do CEC: “Variedade de
cursos ajuda a compor crescimento
de 20% de estudantes no Canadá”
Fernanda, of CEC: “the variety of
courses helps compound the 20%
growth in students in Canada”

hosts one of North America’s largest shopping centers. It is a good
option for who likes to consume”, she observes.
Another of STB’s highpoints are higher education courses,
such as the one offered by Fraser International College (FIC) located inside the Simon Fraser University (SFU), in Vancouver -,
which has university programs with a duration of up to two
years for international students and for those of the Le Cordon
Bleu gastronomy school in Ottawa. The entity has long-duration
modules for who wants a diploma in cooking and confectionery,
intermediary duration modules, programs affording certification,
and quick modules, such as in basic cooking and confectionery,
offered in three-month duration periods.
The demand for these programs, according to Luiza Vianna,
is more frequent among university students, with ages between 20
and 25 years. “We don’t have the exact figure, but the percentage
is approximately 10% of sales to Canada”, she estimates. Adriana
Betim adds that participants who join in this cultural adventure
usually are already working or simply want to perform in the area
of interest. “Still others simply like a given subject matter and
decide to learn about it as a hobby”. In this case, a student’s profile
is that of someone who already went through an exchange program
and now wants to do something different.
“Or even people who want to use the time of the language
course to also practice some other activity”, adds Claudia Farina,
emphasizing that the most sought after are the vacation programs
that include classes in the morning and outings to ski and
snowboard stations in the afternoon.
Translation to English: BeKom Comunicação Internacional

56 | Brasil-Canadá

ANTONIO LARGHI

artigo | article
Jim Wygand* e James Mohr Bell**

Cenário em transformação
A Changed World
Recente relatório da OCDE refere-se ao Brasil como o
único, entre 30 países, capaz de alcançar um crescimento
sustentável do PNB em meio à crise. O documento
testemunha a longa e difícil luta do país contra a inflação
crônica, uma batalha vencida em 1994 e que, desde então,
mantém a inflação sob controle. Também atesta a eficácia
da abordagem do país para a instabilidade global. Em uma
economia globalizada integrada, nenhum “jogador” pode
se esquivar das conseqüências da crise. Entretanto, alguns
serão mais afetados do que outros. Nos Estados Unidos, as
bolhas têm estourado rapidamente. A primeira foi a imobiliária,
quando os preços inflacionados de moradias despencaram.
Isso causou o estouro da bolha dos títulos subprime, que
agora causa o estouro de uma “bolha do consumo”. Esta
última talvez seja a mais danosa à economia, pois afetará
diretamente a produção global real. Dito de forma simples,
os americanos, que eram responsáveis por 72% do PNB do
país e aproximadamente 23% do consumo global, estavam se
excedendo, financiando o consumo com crédito.

Vendas globais – Quando o componente financeiro da
crise deixar de ter efeito – ou seja, quando instituições
financeiras recompuserem sua base de capital e diminuírem os
índices de alavancagem – teremos uma nova economia em que
os consumidores americanos também estarão em processo de
desalavancagem. O consumo americano, como componente
do PNB, diminuirá e os países que antes vendiam parcela
considerável de seu PNB aos Estados Unidos verão suas
vendas declinarem. Cada 1% desta queda significa uma perda
de US$130 bilhões em vendas globais. É um volume de
recursos considerável. É o quanto os consumidores americanos
destinarão à poupança e/ou à redução de dívida quando a
poeira baixar e começarmos tudo de novo (isto sem levar em
conta a perda de consumo em outros países do G7). Substituir
essa perda nos países desenvolvidos provavelmente caberá aos
países emergentes. Se ela não for compensada ao menos em
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A recent OECD report cited Brazil as the only country among 30
expected to log sustainable GDP growth in the midst of the current
crisis. The report is testimony to Brazil’s long and difficult battle
against chronic inflation. The battle was won in 1994 and inflation
kept at bay since. It also attests to the efficacy of Brazil’s current
approach to current global turmoil. In an integrated, globalized
economy no “player” can escape the fallout from the current crisis.
However, some players will be affected more than others. In the USA,
bubbles have been rapidly bursting. The first was the housing bubble
when inflated home values tanked. That caused the sub-prime bubble
to burst which, in turn, is now causing a “consumption bubble” to
burst. This last bubble is perhaps the most damaging to the world
economy because it will directly affect real global output. Simply
stated, US consumers, who accounted for 72% of US GDP and
roughly 23% of global consumption, were living beyond their means
– financing consumption with debt.

Global sales – When the financial component of the current
crisis ends – i.e. financial institutions re-build their capital base and
lower leverage ratios – we will be facing a new global economy in
which US consumers will also be deleveraging. US consumption as a
share of GDP will decline and those countries that previously sold a
large share of their GDP to the USA will find sales declining. Every
one percentage point decline in the US consumption rate implies a loss
of US$130 billion in sales to the global marketplace. That’s a healthy
chunk of money. It’s what US consumers will direct to savings and/or
debt reduction when the dust settles and we start over. (That does not
consider consumption loss in other G7 countries due to the current
recession). Replacing consumption lost in the developed countries
will most probably accrue to the emerging countries. If that lost
consumption is not at least partially absorbed in increasing
amounts by emerging countries, the current recession promises to be
a long and arduous one.
Digital technology ensures that connectivity and communication
will continue to stimulate economic integration in spite of the current
recession. Even a brief resurgence of protectionism will

parte em montantes crescentes por esses países, a recessão
promete ser longa e árdua.
A tecnologia digital garante que a conectividade e a
comunicação continuarão estimulando a integração econômica
apesar da atual recessão. Mesmo um breve ressurgimento de
protecionismo não terá força para interromper o fluxo de dinheiro,
bens, produção e vendas em base global. Empresas globais
terão de encontrar novos mercados se quiserem continuar
a crescer e criar valor para seus acionistas. Quatro países
emergentes de dimensão continental vêm sendo apontados
como “mercados promissores”. São conhecidos como BRIC
– Brasil, Rússia, Índia e China, sendo o Brasil, de longe, o mais
promissor. A Rússia atravessa uma fase de reestatização de
empresas privadas. A Índia, como se viu em recentes incidentes
terrorristas, tem conflitos que precisam ser resolvidos com
urgência. A China construiu uma economia impressionante
sobre uma infra-estrutura fraca que para crescer depende de
combustíveis poluentes, como carvão e petróleo. Alguns analistas
prevêem que a China poderá ter sérios problemas sociais se
o crescimento ficar abaixo de 6%. O Brasil, por sua vez, tem
uma matriz energética em 50% baseada em energia renovável
(acima da média mundial), um mercado consumidor que cresce
rapidamente, uma crescente frota de automóveis movida a
combustível flexível (gasolina ou etanol ou uma combinação de
ambos), o único combustível alternativo (etanol a partir da canade-açúcar) eficiente do ponto de vista de custo de energia, tendo
descoberto, recentemente, grandes reservas (ainda inexploradas)
de petróleo, um programa de biodiesel em expansão e um
ambiente de negócios relativamente aberto. O Brasil também
está livre de conflitos étnicos ou religiosos.
Finalmente, o país recuperou terreno no setor exportador
com a desvalorização do Real. Com a contração da economia
global e a diminuição do consumo local, a recuperação
da competitividade dos produtos de exportação brasileiros
melhorará os fortúnios do país. Como o Brasil sinalizou que o
Canadá é prioritário para as suas exportações, a perspectiva do
comércio Brasil-Canadá é altamente favorável. É claro que o
Brasil, como qualquer outro emergente, não é um “nirvana de
investimentos”, mas, em termos comparativos, parece ser uma
promissora alternativa de “jogador” global sério. Pode ser que se
queira considerá-la mais de perto.

be powerless to halt the flow of money, goods, production, and
sales on a global basis. Global corporations will have to find new
markets if they wish to continue to grow and build shareholder
value. Four continental-sized emerging countries have been touted
in the press as “promising markets”. They are recognized as BRIC
– Brazil, Russia, India, and China. Of the four, Brazil is by far
the most promising. Russia is going through a change marked by
state takeovers of private companies. India, as witnessed by recent
terrorist incidents, has conflicts that beg to be addressed. China
built an impressive economy on a weak economic infrastructure
and relies heavily on “dirty fuels” such as coal and petroleum
for growth. Some analysts predict that China could have serious
social problems if growth falls below 6%. For its part, Brazil’s
energy matrix is based on 50% renewable energy (higher than the
world average), it has a fast-growing local consumer market, a
growing vehicle fleet of flex-fuel automobiles that run on
either gasoline or ethanol or any combination of the two, the
world’s only energy-cost-efficient alternative fuel (ethanol from
sugar cane), recently discovered and ample petroleum deposits
(as yet unexploited), a growing bio-diesel fuel program, and a
relatively open business environment. The country has no ethnic
or religious conflicts.
Finally, Brazil has recovered lost ground in the export sector
with the devaluation of the Real. With the global economy
retrenching and local consumption slowing, the recovery of
competitiveness of Brazil’s export products will improve the
country’s fortunes. Since Brazil has indicated that Canada is
a priority country for Brazil’s exports the outlook for BrazilCanada trade is highly favorable. Of course, Brazil, like any other
emerging country is not investment nirvana but, comparatively
speaking, it looks like a pretty good long-term option for the
serious global “player”. You might want to take a closer look.

*Jim Wygand, economista, é diretor-executivo da CCBC, sócio da CCI
– Critical Corporate Issues, uma consultoria em gestão de risco, e
diretor-gerente para o Brasil da 1st West Mergers and Acquisitions, LLC.

*Jim Wygand, economist, is an executive director of the CCBC, a partner
in CCI – Critical Corporate Issues, a risk management consultancy, and
Managing Director for Brazil of 1st West Mergers and Acquisitions, LLC.

**James Mohr-Bell é presidente da Mohr-Bell Business Planning Ltda.,
assessoria e consultoria em planejamento estratégico.
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“Empresas globais terão de
encontrar novos mercados se
quiserem continuar a crescer”
“Global corporations will have to find new
markets if they wish to continue to grow”
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