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Vancouver abrigará unidade
de desenvolvimento da Microsoft

Venda proibida
A tribo squamish – nação indígena do Oeste canadense – proibiu a entrada em
seu território de vendedores ambulantes de sorvetes. A medida visa a combater a
epidemia de diabete que afeta a comunidade, principalmente, a do tipo 2, em
conseqüência dos hábitos alimentares e da falta de exercícios. Estatísticas da
Assembléia das Primeiras Nações, grupo que engloba os
diferentes povos indígenas do Canadá, revelam que a
diabete atinge de três a cinco vezes mais os nativos
do que o restante dos canadenses. Uma entre
cada três pessoas maiores de 55 anos sofre da
doença, enquanto metade das crianças também é
obesa. Doris Paul, assistente social da comunidade,
considera que os squamish são alvos fáceis dos
vendedores de sorvetes, que dirigem caminhonetes
constantemente pelas comunidades. “Temos crianças que
tomam sorvetes duas ou três vezes por dia, e precisamos
educá-las para que elas possam ensinar seus pais”, declara.

Centro mundial
A região de Vancouver foi recentemente escolhida para

sediar as instalações do novo centro mundial de desenvolvi-
mento de softwares da Microsoft. A decisão está relaciona-
da, principalmente, às restrições na concessão de vistos de
trabalho nos Estados Unidos, que impossibilitam a
contratação de profissionais de diferentes países. Próxima à
sede central da empresa, em Redmond – no Extremo Noro-
este norte-americano –, Vancouver abrigará o sexto centro
de desenvolvimento da Microsoft. As outras unidades estão
localizadas em Redmond, na Carolina do Norte, na Irlanda,
na Dinamarca e em Israel. As instalações iniciais começarão
a funcionar com 200 funcionários, mas a capacidade total é
de aproximadamente 900 pessoas, o que duplicará o atual
número de funcionários da Microsoft no Canadá.

Fábrica piloto
Depois de assinar um contrato de

US$ 130 milhões com a AREVA – com-
panhia francesa de energia – para o pro-
jeto, engenharia e construção de uma
subestação de alta voltagem na fábrica
piloto AP50, em Quebec, a Alcan dá
continuidade à criação de uma plata-
forma específica para o desenvolvimen-
to de sua tecnologia de fundição AP50,
anunciada no final de 2006. Projetada
para fabricar cerca de 60 mil toneladas
anuais de alumínio, a fábrica piloto é
considerada o primeiro passo de um
programa de investimentos de US$ 1,8
bilhões para os próximos dez anos.
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Nova identidade
Criada em 1969 pelo pintor José Maria Ramis Melquizo, a logomarca da

Embraer acaba de ser modernizada. Mantendo as características originais – que
tornaram a empresa reconhecida mundialmente –, o logotipo ganhou mais
destaque, reforçando o impacto visual da marca. Segundo Frederico Fleury
Curado, diretor-presidente da Embraer, “a mudança é resultado de estudos
detalhados, que preservam a identidade visual e contribuem de forma positiva
para a solidificação da imagem da empresa”.

Embraer: logomarca ganha destaque (à dir.)

Toque canadense
Localizado na região dos Jardins, o restaurante paulistano Two Chefs cha-

ma atenção não só pelo ambiente requintado, mas também pela criatividade
de sua cozinha, comandada pelos canadenses Jason e Nathan Derkatch. Nas-
cidos em Toronto, os irmãos trouxeram para o Brasil todo o talento culinário
adquirido em sua cidade natal, resultando em pratos exóticos com toques
orientais e também em opções que remetem à mais popular tradição nordes-
tina. Destaque para o filé de avestruz acompanhado de batata caramelada e
espinafre sauté e o apresentável waffle de chocolate com sorvete.

Informações e reservas: Alameda Jaú, 1.606 – Flat La Residence Paulista –
Cerqueira César – tel.: (11) 3081-7035 – www.twochefsbuffet.com.br

Two Chefs: comandado pelos chefs Jason e Nathan Derkatch

Z
E

C
A

 M
E

N
E

S
E

S



Brasil-Canadá | 98 | Brasil-Canadá

notas

Um grupo de moradores do Vale Slocan,
região rural da Columbia Britânica, solicitou à

operadora de telefonia celular Telus que não
construa uma torre em New Denver. Eles esperam,

com isso, manter os celulares distantes da
cidade, o que ajudará a atrair moradores e

turistas interessados em aproveitar a
tranqüilidade local. “O fato de não termos

serviço de celular significa que somos capazes de
aproveitar a vida sem o som incessante de toques

de chamada e sem conversas barulhentas”,
explica Bill Roberts, da Comissão de

Desenvolvimento Econômico do Vale Slocan.
Se a Telus optar por não construir a antena, os
moradores planejam promover a condição de

“área livre de celulares” do vale como diferencial
para se visitar ou se mudar para a região.

Celular a distância

Mercado de trabalho
Dados da Statistic Canada revelam que nos próximos dez

anos o número de pessoas que deixará o mercado de trabalho
no país será maior do que aquele que vai ingressar. Hoje, o
Canadá conta com mais de quatro milhões de pessoas com
idade acima dos 65 anos, que representam 13,7% dos 33 mi-
lhões de habitantes do país. Isso indica que, assim que entra-
rem na fase de aposentadoria os cidadãos nascidos a partir de
1945 – a geração mais numerosa até hoje –, irá aumentar essa
porcentagem. Por outro lado, o número de menores de 14 anos
– que em 2006 representavam 17,7% da população (a menor
proporção já registrada) – também contribuirá para o
desequilíbrio no mercado de trabalho canadense.

Selo orgânico
Para facilitar a identificação dos ali-
mentos orgânicos pelos consumido-
res, a Agência Canadense de Inspe-
ção de Alimentos lançou recentemen-

te um novo logo, que será aplicado nos produtos
comercializados no país. O selo faz parte de um
projeto proposto pelo governo para aperfeiçoar a
regulação dos alimentos orgânicos no Canadá e só
poderá ser concedido aos produtos que passarem
por uma análise criteriosa de composição. Para que
seja aprovado, o alimento deve contar com, no míni-
mo, 95% de seus ingredientes com base orgânica.

Columbia Britânica:
tranqüilidade como

atrativo turístico

Redução de risco – Depois de avaliar os resultados de um estudo realizado com 1,3 mil voluntários, cientistas do
National Cancer Institute, dos Estados Unidos, e do Cancer Care, de Ontário, no Canadá, concluíram que comer brócolis e
couve-flor regularmente reduz os riscos do câncer de próstata. Uma porção semanal de couve-flor foi associada a uma queda
de 52% no risco de desenvolver uma forma agressiva da doença; a mesma quantidade de brócolis levaria a uma queda de 45%.
A ligação entre o consumo de verduras e a redução do risco da doença já havia sido abordada em outros estudos, sem produzir
resultados consistentes. Entidades ligadas à prevenção do câncer também alertaram sobre a necessidade de manter uma dieta
saudável e não atribuir importância excessiva a um alimento específico.
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Jogada
comercial

Distribuidora exclusiva dos
jogos eletrônicos da Sony

no Canadá e representante
de 17 empresas de software de

entretenimento, a Synergex
prepara-se para investir

US$ 1 milhão no Brasil, até o fim deste ano.
Além de comercializar games, a filial brasileira também será

responsável pela compra de jogos de fabricantes dos Estados Unidos e
do Japão, pela importação dos produtos, pela produção de caixas e

manuais em português e pela entrega nos pontos-de-venda.
A empresa – que atualmente negocia ações na Bolsa de Valores do

Canadá – terminou 2006 com uma receita de 175,5 milhões de dólares,
registrando um crescimento de 16,3% em comparação a 2005.

Emissão de carbono
As províncias canadenses de Manitoba e da

Columbia Britânica e os estados norte-america-
nos do Arizona, da Califórnia, do Novo México,
do Oregon, de Washington e de Utah decidiram
reduzir as emissões de carbono até 2020, além de
promover o comércio de créditos de carbono em
2008. A Iniciativa Climática do Oeste – como é
conhecida a aliança – é liderada pelo governador
da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. Cientistas
alegam que a elevada concentração de gases de
efeito estufa resultará em tempestades catastrófi-
cas, secas e inundações, em razão do aumento
das temperaturas e do degelo das calotas polares.
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Acima do limite
O motorista que andar 50 km/h acima do limite de velocida-

de permitido no Canadá pode ter o carro apreendido e receber
punição equivalente à de disputas de racha em via pública.
A multa, nesses casos, corresponde a cerca de R$ 20 mil. Além
da pena, os participantes de corridas ilegais que estiverem usan-
do carros modificados na província de Ontário poderão ter seus
veículos destruídos numa prensa. O rigor foi provocado pela
indignação pública gerada pela morte de um motorista de táxi
no início do ano, quando seu carro foi atingido por um Mercedes-
Benz que disputava uma corrida com outro carro de luxo.
A polícia de Ontário também estuda a adoção de aviões de patrulha
para detectar motoristas em excesso de velocidade nas estradas,
aproveitando a experiência do estado norte-americano de Ohio.

Animação
brasileira

Produzida pela TV Pingüim, em par-
ceria com a produtora canadense
Vivavision, a animação brasileira
Peixonauta fará parte da programação
do canal Discovery Kids a partir de
2008. A série de 52 episódios – voltada
para crianças de 4 a 7 anos – mostra as
aventuras de Peixonauta, um peixe agen-
te secreto que busca soluções para pro-
teger o meio ambiente. Criada exclusi-
vamente para exportação, a animação
será transmitida em toda a América
Latina, mas elementos tipicamente bra-
sileiros, como a trilha sonora produzi-
da pelo grupo Barbatuques, também
ganham destaque.

Mudanças climáticas:
responsabilidade do homem

Influência humana
Depois de avaliar a influência da

ação do homem na mudança dos
padrões pluviais durante o século 20,
analistas da Environment Canadá
revelam, em pesquisa publicada na
revista científica britânica Nature, que
a humanidade é responsável pela
maior incidência de precipitações
chuvosas no Norte da Europa e de
seca no México e na América Central.
“A mudança climática induzida pelo
homem motivou grande parte do
aumento nas precipitações das regiões

com latitudes superiores a 50ºC nos
dois hemisférios”, reforça o
comunicado da entidade. Nessa
região estão localizados o Canadá, o
Norte da Europa e a maior parte da
Rússia. Para atribuir essa
responsabilidade, os cientistas
analisaram o efeito da emissão dos
gases de efeito estufa e dos aerossóis
de sulfato sobre o nível de precipitações
durante o século 20. Esses gases são
produzidos, em sua maioria, pela
queima de combustíveis fósseis.

Dieta balanceada
Um estudo realizado por pesquisadores da

Universidade de Alberta revela que o consumo excessivo
de alimentos dietéticos pode causar obesidade em
crianças. Os cientistas chegaram a esta conclusão depois
de realizar uma série de experiências com ratos,
demonstrando que as comidas e as bebidas de baixas
calorias provocam um aumento de seu consumo em
animais de peso normal e em obesos. “Os animais
tendem a relacionar o sabor de um alimento com a
quantidade de energia presente, porém as crianças
podem confundir esta informação, o que pode levá-las a
comer mais na fase de desenvolvimento”, explica David
Pierce, autor da pesquisa. Nesse caso, Pierce aconselha
os pais a desenvolverem uma dieta
balanceada, composta por
alimentos saudáveis e
calorias suficientes para as
atividades diárias, no lugar
de lanches ou pratos
pequenos de baixas calorias.

Ontário: rigor na aplicação
das multas de trânsitoT
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Usar proteção para a cabeça reduz os riscos de traumatismo
craniano entre os jogadores de futebol. A afirmação é do
pesquisador e um dos autores do estudo, Scott Delaney, da
Universidade McGill, que diz ter ficado surpreso ao descobrir
que esse problema é tão freqüente quanto no futebol
americano ou no hóquei. Nas partidas de futebol, as contusões
são provocadas, na maioria das vezes, pelo choque entre dois
jogadores. Para determinar o efeito das proteções, cujo uso é
autorizado pela Fifa, os pesquisadores observaram os atletas do
Oakville, clube de Ontário, com idade entre 12 e 17 anos.
Os estudos verificaram que, durante a temporada de 2006, 52,8%
dos jogadores sem capacetes tiveram traumas, ante 26,9% dos que
usavam esses protetores. “Além do traumatismo cerebral, a proteção

também reduz os riscos de feridas e de pancadas
no rosto ou nos olhos”, revelou Delaney.

Menos impacto
Disputa invencível

Depois de 18 anos de pesquisas, cientistas da Universidade de Alberta
conseguiram programar 500 bilhões de combinações do jogo de damas.
Batizado de Chinook, o invencível computador permite que, caso dispute
perfeitamente, seu opositor jogue até registrar um empate. “Mas ele jamais

será vencido”, explica o professor Jonathan Schaeffer, criador do projeto, que
recorreu à experiência dos melhores jogadores mundiais para elaborar o

programa. Cerca de 50 computadores foram utilizados, a partir de 1989, para
essa pesquisa, que, em seus momentos de atividade máxima, tinha  200

máquinas em funcionamento.  Para testar a invencibilidade do Chinnok, basta
acessar: www.cs.ualberta.ca~chinook
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Abaixo da média
Uma pesquisa realizada pelo instituto

de informações canadense Dominion mos-
tra que a população sabe pouco sobre o
Canadá. Cerca de 60% dos pesquisados
seriam reprovados no exame aplicado aos
estrangeiros que tentam obter a cidada-
nia. Por outro lado, 70% dos recém-che-
gados seriam aprovados. “Os imigrantes
acumularam mais conhecimento sobre as
obras do governo, momentos marcantes
do nosso passado e nossa geografia do
que os próprios canadenses”, disse
Rudyard Griffiths, representante do
Dominion. Em 1997, 45% dos canadenses
foram reprovados na prova de conheci-
mentos sobre o país, formada por 21 per-
guntas de história, política, cultura e geo-
grafia. Para ser aprovado, o candidato pre-
cisa acertar pelo menos 12 questões.

Detalhes da natureza
Admirador das belezas naturais de Labrador, o fotógrafo canadense

Arnold Zageris retratou, nos últimos 20 anos, os inúmeros lagos e as
montanhas da região. O resultado pode ser conferido, até janeiro de 2008,

no Canadian Museum of Nature. Composta por 30 obras, a mostra
On the Labrador: Photographs by Arnold Zageris revela, por exemplo, a

formação rochosa das montanhas de Torngat, de Kaumajet e de Kiglapait, em
uma perspectiva detalhada. Nos últimos 15 anos, Zageris exibiu seu trabalho
com outros artistas em museus de Ontário, incluindo o Museu da Civilização
e o Museu Contemporâneo de Fotografia. A mostra no Canadian Museum of

Nature consagra-se como a primeira apresentação solo do fotógrafo.
Mais informações sobre a exposição estão disponíveis no site: www.nature.ca

Zageris: registro das belezas naturais de Labrador

Projetos socioambientaisProjetos socioambientais
Os investimentos em ações sociais e ambientais da

Companhia Vale do Rio Doce obtiveram um aumento
de 38,5%, no primeiro semestre de 2007, em
comparação ao mesmo período do ano passado.
Do total de US$ 172,1 milhões registrados,
US$ 56 milhões foram destinados a ações nas áreas de
educação, cultura, infra-estrutura (hospitais e escolas)
e obras de pavimentação e saneamento nas regiões
onde a empresa está presente – o que representou
crescimento de 33% –, enquanto os projetos
ambientais somaram US$ 119,1 milhões, com alta de
46,7%. O patrocínio para a restauração do Palácio
Anchieta, no Espírito Santo; a ampliação e adequação
do hospital municipal de Parauapebas, no Pará, e a
construção da Central de Resíduos Recicláveis, em
Governador Valadares (MG), são alguns exemplos da
recente atuação social da empresa.
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Projeto Vale
Alfabetizar: ação

na área de educação

Academia virtual
A academia de ginástica Studeo 55, localizada em Vancouver, está usando a

tecnologia do videogame Wii para atrair seus clientes. Em frente a um grande
telão – instalado em uma sala de 120 m2 –, os usuários são convidados a
participar de um circuito de treinamento em que podem socar, correr e pular
com o controle do videogame que responde a movimentos. Nathan Mellalieu,
proprietário do Studeo 55, decidiu utilizar o Wii depois de observar como as
crianças se divertem e queimam calorias enquanto jogam. Desde que o apare-
lho foi lançado no final de 2006, várias academias destacaram sua habilidade de
melhorar a condição física. Um estudo realizado pela Universidade John Moores
de Liverpool, na Inglaterra, descobriu que o uso regular do console permite
queimar até 1.830 calorias por semana – o equivalente a cerca de quatro Big
Macs. A Nintento está atualmente desenvolvendo o Wii Fit, um videogame com
atividades que vão da ioga à aeróbica.

Planos de expansão
Além do lançamento do novo modelo

Blackberry Curve pela operadora Vivo, a
fabricante Research In Motion (RIM) pretende
aproveitar as oportunidades do mercado de
smartphones na América Latina, adotando,
com isso, uma nova estratégia de marketing
no Brasil. Os planos não envolvem, por
enquanto, a abertura de um escritório no país,
mas a contratação de profissionais para as
áreas de marketing e técnica já está em
andamento. Depois de cumprir o período de
exclusividade com a Vivo, a equipe da RIM
poderá trabalhar com outras operadoras que
venham a comercializar o Blackberry. Segundo a
diretora regional de marketing para a região,
Sonya Verheyden, traçar o planejamento de
negócios no país seguindo características do
mercado local é um recurso inédito na empresa.

Blackberry Curve: nova
estratégia de

marketing no Brasil
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Sinais contínuos do crescimento e da estabilidade econômica no Brasil têm, atualmente,
redimensionado as perspectivas de mercados que, até então, se encontravam em total
estagnação. A exemplo do setor automotivo, o cenário da construção civil registra aumentos
constantes, tanto na oferta quanto na procura de imóveis residenciais e comerciais.
E, segundo João Claudio Robusti, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no
Estado de São Paulo (SindusCon-SP), mesmo em plena expansão, o segmento ainda está
distante de alcançar o verdadeiro “boom”, já que os créditos gerados até agora
correspondem a apenas 2% do PIB. “Para se ter uma idéia, no Chile, o financiamento de
imóveis corresponde a 17% do PIB; no México, a 11%; na Espanha, chega a 50% e, nos Estados
Unidos, a 69% do PIB”, explica. Dados divulgados pela Empresa Brasileira de Estudos de

Patrimônio (Embraesp) comprovam as oportunidades
existentes no setor. De janeiro a abril deste ano, 122
condomínios foram lançados na cidade de São Paulo,
enquanto, em 2006, foram 54. Motivadas pela impulsão do
crédito imobiliário, especialmente na área habitacional,
construtoras e incorporadoras buscam acompanhar a
tendência, capitalizando-se com a oferta de ações nas
Bolsas de Valores. Empresas canadenses, instaladas no país,
também investem em novos recursos e projetos.

Posicionada entre as maiores incorporadoras de edifícios
residenciais, casas e condomínios planejados para a classe

Motivadas pela expansão do setor no Brasil,
empresas canadenses ampliam sua participação em
lançamentos imobiliários, no segmento de shopping
centers e na oferta de produtos de base

Paula Monteiro

Um mercado em construção

Antes de registrar os atuais índices de crescimento,
o setor de construção civil já contava com a

participação de companhias do Canadá no Brasil:

Empresa
Início das
atividades

(Brasil)
Sede

Brascan Residential Properties Toronto 1978

Colliers International Vancouver 1997

Royal Technologies Toronto 2000

Cadillac Fairview Toronto 2006

Ivanhoe Cambridge Montreal 2006

média, média alta e alta – nas regiões metropolitanas de São Paulo e do
Rio de Janeiro –, a Brascan Residential Properties, pertencente ao Grupo
Brascan, obteve um crescimento de 146% de vendas contratadas durante
o segundo trimestre de 2007 – em comparação ao mesmo período de
2006 –, totalizando R$ 117,8 milhões. Um dos seus principais
empreendimentos deste ano, o Norte Village Residential, localizado na
zona norte do Rio de Janeiro, foi lançado, em junho, com um Valor Geral
de Vendas de R$ 60 milhões. “Esse é o primeiro lançamento da empresa
em que os clientes são exclusivamente financiados por terceiros,
reduzindo a necessidade de capital de giro para o projeto. É uma
estratégia que pretendemos aplicar em outras oportunidades”, explica o
presidente Marcos Levy.

Outro número que reforça os bons resultados alcançados pela
Brascan no mesmo período é o de unidades vendidas, que teve
257% de aumento. “Foram 325, comparadas às 91
registradas no segundo trimestre de 2006”, completa
Levy, destacando, além do Norte Village, o Acquare
Campo Belo, o Santa Mônica Jardins
Condominium Club, o Santa Mônica Jardins
Casas e Lotes, o Condominium Club East Side e
o Praia de Itaúna como os empreendimentos
responsáveis por esse sucesso.

Com atuação em consultoria e
intermediação imobiliária no
segmento corporativo, a
canadense Colliers
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Brascan: lançamentos
contribuíram para aumento de
257% de unidades vendidas
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Conceito de sustentabilidade e
preservação do meio ambiente são as
novas tendências do setor imobiliário

Park Shopping, da Multiplan:
participação acionária de 33%
da canadense Cadillac Fairview

Torres, da Royal do Brasil:
crescimento da demanda
de soluções em PVC para
habitação popular
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International, sediada em Vancouver, tem acompanhado os
números expressivos do setor imobiliário no Brasil,
registrando, há dois anos, um faturamento maior com a
venda de imóveis do que com as locações. “Os primeiros
investidores estrangeiros a olhar para esse mercado foram os
americanos, depois vieram os canadenses e mais
recentemente também os europeus e asiáticos”, observa
Ricardo Betancourt, diretor-geral da Colliers International
do Brasil, que prevê para este ano um aumento de 180% no
faturamento da unidade brasileira, em relação a 2006.

Operacionalmente já consolidada no país – com matriz em
São Paulo e filial no Rio de Janeiro –, a empresa, que tem entre
seus clientes a Unilever, agora busca outras oportunidades de
negócios. E uma das iniciativas será abrir novas unidades, em
curto e médio prazo. A segunda filial, desta vez fora do eixo

Rio–São Paulo, deve iniciar as atividades até o fim de 2007.
“Existe muito espaço para o crescimento do setor imobiliário
no segmento corporativo, que havia cinco anos estava com
demanda reprimida. E a iminência de atingir o investment grade

faz do país um alvo de investidores estrangeiros de todas as
partes do mundo”, avalia Betancourt.

Com a chegada de empresas internacionais, que trazem
na bagagem suas tecnologias de origem, já se pode
constatar uma evolução da qualidade e das técnicas
aplicadas nas construções no Brasil. Uma tendência

apontada por Betancourt são os edifícios no conceito
de sustentabilidade e preservação do meio ambiente.
Os chamados “prédios verdes” são certificados pela
U.S. Green Building Council por atender a rígidas
especificações, como, por exemplo, a utilização de
materiais recicláveis na obra e de equipamentos
modernos que possibilitam eficiência no uso da água.

Visão semelhante  – Assim como o setor de imóveis
residenciais, o segmento de shopping centers tem sido
alvo de recentes investimentos de empresas
canadenses no país. Depois de avaliar os potenciais do
mercado, a Cadillac Fairview (subsidiária do fundo de
pensão Ontário Teachers) ingressou no Brasil em junho
de 2006, por meio da participação acionária de 33% na
Multiplan Empreendimentos Imobiliários. “O forte
crescimento da economia brasileira nos motivou a
formar uma parceria com uma associação de visão
semelhante à nossa”, afirma Andrea Stephen,
vice-presidente-executiva de investimentos da Cadillac
Fairview. “Influenciaram na escolha da Multiplan, a

qualidade de seus ativos e de seu time de gerenciamento”,
diz, sem revelar, no entanto, o montante de recursos trazidos.

Desde então, a representante brasileira adquiriu um
shopping center em Belo Horizonte; iniciou a construção do
Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, com inauguração
prevista para agosto de 2008, e trabalha no projeto de um
novo shopping que funcionará em São Paulo. E, em julho
deste ano, a Multiplan, que administra no país nove shopping
centers próprios e outros quatro de propriedade de
terceiros, aderiu ao nível 2 da Bovespa, passando a integrar o
Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada
(IGC). “Acreditamos que, com essa parceria, teremos
significativas oportunidades de crescimento no país, por
meio de aquisições e novos projetos”, afirma Andrea.

A Cadillac Fairview também admite a possibilidade de
expandir seus investimentos para outros segmentos do ramo
imobiliário brasileiro, por meio da parceria com a Multiplan,
que também tem um longo histórico de sucesso no
desenvolvimento de condomínios residenciais e prédios de
escritório. “Nós apoiaremos a Multiplan em esforços futuros
nessas áreas”, enfatiza a executiva. Em médio prazo, a
expectativa da canadense é a de que o Brasil atinja o
investiment grade e, com os juros em declínio, o segmento
de empréstimos para compra de imóvel ofereça mais
sustentação ao setor.

O objetivo de expandir ainda mais sua presença fora das
fronteiras canadenses também motivou a Ivanhoe Cambridge
a investir no setor de shopping centers no país, em 2006.
A empresa – com mais de 65 shoppings em todo o mundo –
adquiriu participação na Ancar Gestão, do Grupo Ancar
Empreendimentos. “Tivemos conhecimento sobre a Ancar

por meio do Conselho Internacional de Shopping Centers
(ICSC). O que nos atraiu foi a sua excelente reputação e larga
experiência na administração de shoppings no Brasil”, conta
Pierre Lalonde, vice-presidente da Ivanhoe no gerenciamento
de portfólio.

A sociedade incluiu, a princípio, a participação da
canadense em três estabelecimentos da Ancar: o Conjunto
Nacional, em Brasília; o Iguatemi, em Porto Alegre, e o Nova
América, no Rio de Janeiro. “Inicialmente, a Ivanhoe investiu
em torno de R$ 160 milhões na parceria, e seu nível de
participação varia a cada empreendimento”, afirma Marcos
Carvalho, presidente da Ancar. Capitalizado com recursos
estrangeiros, o grupo ganhou fôlego para investir em novos
negócios, como a aquisição de parte do Conjunto Nacional
de Brasília e do Natal Shopping, no Rio Grande do Norte.
“Há pouco, iniciamos as obras do Porto Velho Shopping, em
Rondônia, com inauguração prevista para outubro deste
ano”, conta Carvalho.

Atualmente, a Ancar administra nove shoppings. “Com
base em nossa experiência em outros países, presumimos que
no Brasil também venha a ocorrer a união entre grupos
pequenos do segmento, com o objetivo de ganhar economia
de escala e competitividade no mercado. E nós estaremos
atentos às oportunidades de aquisição e de negócios que
possam surgir”, ressalta Lalonde. Para o executivo, a expansão
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Betancourt, da Colliers do Brasil:
previsão de 180% de aumento
no faturamento em 2007
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Conjunto Nacional da Ancar,
em Brasília: investimento
inicial de R$ 160 milhões
da Ivanhoe Cambridge

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

da atividade do varejo, com a instalação de
modernos centros de compras regionais, pode
contribuir para o desenvolvimento da produção
local, e, conseqüentemente, para a economia
dessas comunidades.

Soluções para a habitação – A expansão do setor de
construção civil não tem contribuído apenas para o aumento
de grandes empreendimentos. A venda de produtos de base
– como cimento e argamassa, por exemplo – e de
acabamento deu uma nova dimensão ao mercado. No caso
do grupo Saint-Gobain, que conta com filiais no Brasil e no
Canadá, a produção das conhecidas telhas sem amianto da
Brasilit, das argamassas da Quartzolit e dos vidros planos da
Saint-Gobain foi impulsionada nos últimos meses. “Além da
grande solicitação desses materiais nas construções
comerciais, detectamos um maior consumo pela classe
média baixa, significando um aumento da renda familiar”,
avalia Laurent Guillot, delegado-geral do Saint-Gobain para o
Brasil, a Argentina e o Chile.

Fabricante de produtos em PVC, como perfis para
esquadrias, forros, telhas e decks, a canadense Royal
Technologies oferece um sistema de construção diferenciado
– conhecido como Royal Building System (RBS) –, com base
em formas modulares de duplo encaixe, em plástico do tipo
PVC rígido e coextrusado (unido e soldado em uma estrutura

em camadas). O sistema contém todos os perfis para a
montagem de paredes, tetos, marcos de janelas, condutores
elétricos, rodapés, molduras e acessórios de acabamento.
“Após a montagem, as formas podem ser preenchidas com
concreto ou material mais adequado às necessidades”, afirma
Carlos Eduardo Torres, diretor-geral da Royal do Brasil.

O executivo observa que, nos últimos anos, houve um
aumento da demanda por soluções para habitação,
principalmente popular, para dar conta do volume, da
qualidade e dos prazos exigidos pelo mercado. “Na empresa,
a procura tem se concentrado no sistema RBS e nos perfis
de PVC para esquadrias”. Entre as vantagens do RBS, Torres
destaca a velocidade, a qualidade e a segurança na
construção, o ganho de área interna útil nos projetos, o
custo previsível, além da economia nos custos indiretos da
obra, inclusive com a redução no consumo de água e
energia. Entre os clientes que utilizam o sistema está a
construtora Norberto Odebrecht.

Um dos fatores responsáveis pelo crescimento da
procura por imóveis, o crédito imobiliário registrou, segundo
o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), um
total de R$ 1,4 bilhão, viabilizando a construção e a
aquisição de 16,2 mil unidades, somente em maio deste ano.
Principal agente financeiro das políticas públicas na área do
desenvolvimento urbano, a Caixa Econômica Federal (CEF)
beneficiou, no período de 2003 a 2006, mais de 1,6 milhão de
famílias, de acordo com a vice-presidência de
desenvolvimento urbano e governo.

Até junho, a concessão de crédito da CEF a empresas,
para o financiamento à produção de imóveis, havia crescido
89,5% em relação ao primeiro semestre do ano anterior.
Conforme a área de Habitação da Caixa, atualmente 5,2 mil
projetos de empreendimento imobiliário encontram-se em
diferentes estágios de análises, e o orçamento disponibilizado
para o setor de habitação, para 2007, equivale a R$ 17,4
bilhões. A renda média das famílias beneficiadas com crédito
ou arrendamento residencial nas operações já realizadas
neste ano está na faixa de três a quatro salários mínimos.

Entre os bancos privados, o Itaú destaca-se pela
aplicação de R$ 2,4 bilhões em crédito imobiliário.

“Para imóveis de até R$ 120 mil, o Itaú é o único a oferecer
três linhas de financiamento, proporcionando mais
flexibilidade e alternativas para as diversas faixas de renda”,
afirma o diretor Luiz Antonio França. Entre as facilidades
estão a aprovação de crédito em 24 horas, o processamento
de contratos em até 20 dias e o provimento de certidões
para os clientes sem nenhum custo adicional.

O financiamento às incorporadoras também ganhou
espaço. Entre as últimas operações fechadas pelo banco,
França destaca a parceria com a construtora Gafisa no
empreendimento Colina de São Francisco, um bairro
planejado na zona oeste de São Paulo. “Com essa operação,
os clientes do empreendimento puderam financiar seus
imóveis sem comprovação de renda e com prazo de até 25
anos”, ressalta o executivo. 
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Shopping Morumbi: qualidade
dos ativos e time de

gerenciamento atraíram
investimentos canadenses
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entrevista | VICTOR RABINOVITCH

Arte revelada
Habitantes da gélida região Norte do Canadá, os inuits

– popularmente conhecidos como esquimós –, além de
habilidosos caçadores, são grandes artistas, capazes de
transformar tintas, telas e moldes em belas esculturas,
pinturas, desenhos e gravuras. Pela primeira vez, o Brasil
recebe uma exposição que retrata a realidade da cultura
inuit. Ela faz parte das comemorações dos 140 anos das
relações comerciais entre Brasil e Canadá, dos 60 anos do
Consulado Geral do Canadá em São Paulo e dos 35 anos
da presença da Embaixada do Canadá em Brasília. Batizada
de Isumavut – A Arte de Nove Mulheres do Ártico Canadense,
a mostra reúne 105 telas e esculturas pertencentes ao
Museu da Civilização, de Ottawa (www.civilization.ca).

Criadas a partir de técnicas tradicionais, as obras
revelam os pensamentos, a cultura, os hábitos e a
religiosidade desse povo. Depois de passar por Portugal,
Estados Unidos e Finlândia, a exposição Isumavut já
percorreu Brasília e Rio de Janeiro, e agora segue em
direção a Belo Horizonte e a São Paulo. As nove artistas
que integram a mostra vivem em Cape Dorset, um povoado
de 1,5 mil habitantes, localizado no sul da Ilha de Baffin,
hoje a capital artística da região subártica.

Em suas obras é possível encontrar representações da
fauna do Ártico e cenas da vida cotidiana ou da caça
tradicional, espíritos e imagens mitológicas e xamânicas, que
também promovem conhecimentos em
antropologia, sociologia, geografia e cultura
geral. Dividida em dois módulos, a exposição
apresenta as peças de um lado e os dados
geográficos do outro. Mapas e textos combinam-se
a esculturas feitas pela antiga comunidade inuit
com materiais como osso, pedra e marfim.

A produção artística da população do
Ártico canadense é incentivada pelo governo
do país, que promove periodicamente um
circuito de exposições e venda das obras.
Assim, além do aspecto econômico, as várias
formas de arte são usadas pelos inuits como
instrumentos de afirmação cultural e de
documentação histórica e política. Em entrevista
à revista Brasil-Canadá, durante uma recente visita
ao Brasil, Victor Rabinovitch, presidente do
Museu da Civilização do Canadá, fala mais
sobre os hábitos e as tradições da comunidade
e a respeito da mostra Isumavut.

Brasil-Canadá – Qual a definição correta da comunidade inuit?

Victor Rabinovitch – Inuit é um nome moderno usado para
definir a população que, no passado, era conhecida como
esquimó. Atualmente, eles não são mais chamados assim,
pelo menos não no Canadá, porque a palavra esquimó tem
uma conotação negativa (significa “comedor de carne”).
Desde 1970, chamamos as pessoas que vêm do Extremo
Norte do Canadá de inuits. Na língua deles, o termo significa
“o Povo”. No momento, existem aproximadamente 55 mil
inuits no Canadá.

BC – Qual a importância dessa comunidade para o Canadá?

VR – Os inuits são muito importantes para a identidade do país
e para que os canadenses conheçam suas origens. Eles são
verdadeiros sobreviventes, passaram gerações e gerações
vivendo em condições subumanas, mas aprenderam, e hoje
ensinam como viver com bravura. Os inuits vivem em
condições adversas, suportando o clima gelado, em uma
região que registra 10 graus abaixo de zero como a
temperatura mais alta do ano. No passado e até hoje, eles
caçam para assegurar comida e inventaram métodos de
proteção da saúde e do corpo. De fato, são muito inovadores,

criativos e ainda beneficiaram o meio ambiente ao
não desperdiçarem nada. Na mentalidade
canadense, os inutis simbolizam a forte
habilidade para a sobrevivência. Eles criaram e
continuam a criar ferramentas variadas, que

comprovam suas habilidades para a comunicação
e para a vida em sociedade. Os inuits têm famílias
grandes e unidas, sempre muito sociáveis. Eles
são importantes para o Canadá porque
simbolizam as habilidades dos canadenses de
sobreviverem e de trabalharem juntos para
atingir uma sociedade cada vez melhor.

BC  – Qual a abordagem da exposição Isumavut

que atualmente percorre o Brasil?

VR – Trata-se de uma exposição sobre as
mulheres nas comunidades inuits, que se
tornaram muito famosas por suas artes visuais.
A exposição, aliás, é sobre a criação e o
desenvolvimento dessa nova tradição
artística, que data de 1950. A arte está

impregnada na cultura inuit e traz uma imensa
contribuição para o Canadá e o mundo. Existem

Presidente do Museu da Civilização, de Ottawa, fala sobre a
tradição dos inuits – habitantes da região Norte do Canadá –,
que revelam detalhes de sua história em obras expostas na
mostra Isumavut, realizada pela primeira vez no BrasilFrançoise Terzian
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Rabinovitch: “A arte está impregnada
na cultura inuit e traz uma imensa
contribuição para o Canadá e o mundo”
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esculturas feitas pelos homens que se parecem com pequenos
amuletos para vestir. As mulheres, por sua vez, desenvolvem
objetos de decoração. Na comunidade de Cape Dorset,
inúmeros artistas criaram algo maior e de expressão local,
como prints, fotografias e esculturas de pedra. Elas contam
as histórias, os hábitos e as tradições inuits e demonstram
uma produção mais expressiva.

BC – O que as mulheres inuits querem transmitir com sua arte?

VR – Primeiramente, elas queriam ser criativas e se expressar
por meio de suas habilidades artísticas e sua sensibilidade.
Elas não queriam simplesmente transmitir mensagens, mas
fazer algo realmente bonito a partir de sua alma. As mulheres
que mostramos nesta exposição tentam apresentar histórias
sobre o passado, aprendidas com seus avós, e que se repetem
hoje em suas famílias. Todas as obras representam, por meio
de imagens, sua cultura e tradições. Mostram suas crianças e
várias gerações. As mulheres inuits são artistas, educadoras,
comunicadoras e também muito criativas. Elas foram as
responsáveis pelo surgimento de uma nova forma de arte
visual. É por esse motivo que a exposição é sobre a arte inuit a
partir da percepção das mulheres.

entrevista

BC – As obras em exibição no Brasil são antigas ou recentes?

VR – Selecionamos peças antigas e novas, de mulheres que se
encontram hoje em plena produção artística. A arte descreve
como é sua rotina, o que fazem e quem são os inuits. O mais
interessante desta exposição é que ela demonstra o que passa
pela mente dos habitantes da comunidade e não uma visão
acadêmica. O que o visitante verá? Algo único, diferente, com
obras que expressam idéias do passado e, ao mesmo tempo,
revelam muita modernidade.

BC – Além de apreciar a exposição, que tipo de aprendizado o

visitante obterá?

VR – Ele verá uma arte bonita e instrutiva. É uma exposição de
arte, mas também de diversidade. Quando você olha para o
Canadá, o que você observa é um país com muitas vozes,
criatividades e inovações. Trata-se de um lugar com muitas
realidades, assim como os inuits. Os visitantes vão aprender
que há formas de vida e culturas completamente diferentes das
que se vêem no Brasil, nos EUA ou na Europa. Você olha e fala
“eu não sabia que essas pessoas viviam nessas condições”, “eu
não sabia o verdadeiro significado da palavra esquimó”.
Ninguém imagina como vivem os inuits. A exposição Isumavut,
entretanto, vai mostrar.

BC – E como vivem os inuits hoje? O modo de vida deles mudou

com o passar do tempo?

VR – Nos últimos 40 anos, os inuits sofreram um drástico
impacto em seu modo tradicional de vida. As famosas caçadas
ainda são praticadas, mas apenas em pequenas vilas e entre
aqueles que ainda vivem como nômades. Por outro lado, há
inuits que já têm internet, sistema de transmissão de TV a cabo
no idioma deles e até as estrelas da comunidade. Infelizmente,
há ainda aqueles que sofrem com problemas sociais, criados

pela oferta vasta de álcool e drogas. As condições sociais dos
inuits mudaram radicalmente. Antes, suas necessidades básicas
eram as de conseguir comida e dar suporte à família. Hoje,
muitos jovens têm extrema dificuldade para visualizar seu futuro.

BC – Quais são as ações do governo canadense em

relação a essa nova realidade?

VR – O Canadá preocupa-se com esse povo e tem feito de
tudo para que eles continuem a sobreviver. Há vários
programas governamentais de assistência à comunidade.
Eles compartilham valores tipicamente canadenses, como o
amor pela terra e pela natureza, e demonstram bravura por
sua sobrevivência.

BC – Em que lugar do Canadá eles vivem atualmente?

VR – A grande população de inuits ainda vive no Extremo Norte
do país, em um território autônomo conhecido por Nuvanut,
criado em 1999. Geralmente, essa comunidade habita

“O que o visitante verá? Algo único,
diferente, com obras que expressam

idéias do passado e, ao mesmo
tempo, revelam muita modernidade”
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Isumavut – A Arte de Nove Mulheres do Ártico Canadense
Informações: www.canadainternational.gc.ca/brazil

territórios grandes. São lugares

imensos, com uma população

bem pequena, mais ou menos

como acontece na Amazônia

brasileira. Nunavut é um

território com baixíssima densidade populacional – menos de

30 mil habitantes espalhados por uma área de mais de dois

milhões de quilômetros quadrados. Por outro lado, há

também muitos inuits vivendo em Ottawa, Montreal e no norte

de Quebec. Quebec é o lar de milhares de inuits, que

geralmente vivem em Nunavik. Alguns já começam a descobrir

novas funções e hábitos e trabalham em minas, em exploração

de gás, na indústria e até no governo. 
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NORTE DO CANADÁ

Habitada por um dos povos mais antigos do mundo, região do Norte do

Canadá oferece aos turistas muita aventura e história em meio a

paisagens intocadas, vida selvagem e temperatura bem abaixo de zero

Em um local distante  – formado por geleiras, rios, lagos

congelados e florestas subárticas – uma comunidade nativa

mantém vivas até hoje tradições milenares. Figuras simpáticas

e carismáticas, os inuits tornam a região Norte do Canadá

ainda mais atraente. Acostumada a conviver com períodos de

longo inverno e de baixíssimas temperaturas (até 50 graus

célsius negativos), essa população de sobreviventes provoca

curiosidade não apenas pelos seus hábitos e costumes, mas

por habitar um dos destinos mais remotos do planeta.

Repletos de vida selvagem e de paisagens praticamente

intocadas,  os Territórios do Noroeste, Yukon e Nunavut

Paula Monteiro

Na terra dos inuits

abrangem uma área de 800 quilômetros do Pólo Norte, o

correspondente a 37% do território canadense.

Povoado pelas comunidades das Primeiras Nações e

pelos inuits, o Norte do Canadá é ideal para o visitante que

busca aventura e conhecimento, sem se importar com o

registro dos termômetros. Para quem se habilita a enfrentar

as baixas temperaturas, os fenômenos da natureza oferecem

um show à parte. Nos períodos de “alto verão” é possível

ficar 24 horas acordado com o sol da meia-noite.

Já durante o inverno o céu ganha um colorido especial

sob os efeitos da famosa aurora boreal.

(Ao lado) Kluane National Park e Kathleen
Lake, em Yukon. (Nesta página) representante

do povo inuit: hábitos e costumes mantidos
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NORTE DO CANADÁ

Além da possibilidade de observar 120 tipos de pássaros, e
animais selvagens como ursos-grizzly e caribus.

 Praticar esporte e, ao mesmo tempo, apreciar belezas
naturais é parte do roteiro de Baffin Island, pertencente a
Nunavut. Com apenas 11 mil moradores  – dos quais 9 mil
são inuits  –, a ilha dotada de fiordes espetaculares e
montanhas pontiagudas com geleiras cintilantes oferece a
oportunidade de experimentar todas as atividades ao ar livre
possíveis no Ártico: canoagem, caiaques e trilhas com
emocionantes caminhadas. Muitas vezes, com a presença de
animais selvagens, como
ursos polares e baleias.

Para os aventureiros,
uma opção é a Banks
Island, no Oceano Ártico.
Local onde só se chega de
avião, a ilha abriga o
maior rebanho de bois-
almiscarados do mundo,
no Aulavik National Park.
Essa espécie de animal
também pode ser

observada em Baker Lake, única cidade inuit no interior do
país, onde o Thelon Game Sanctuary fica aberto à visitação
pública. Ursos polares, lobos e pássaros nativos são
freqüentemente encontrados em Victoria Island, localizada
entre os territórios do Noroeste e Nunavut.

Corrida do ouro – A paisagem selvagem pode ser
observada a poucos minutos da capital regional de Yukon:
Whitehorse, que deve seu nome às corredeiras do Rio Yukon.
A cerca de 25 quilômetros dessa cidade que cresce mais
rapidamente na região, na Klondike Hwy, a reserva Yukon
Wildlife, com 280 hectares, abriga muitos animais típicos do
Extremo Norte, como alces, bisões, caribus, cabras
montesas, veados, ovelhas Dall e bois-almiscarados.
Protegidos, eles vagam em liberdade em meio a um cenário
de floresta, campinas e lagos.

Outro atrativo de Whitehorse é o Lago Laberge, que,
congelado durante metade do ano, é muito procurado no
verão para o nado e a pesca de truta. Na cidade é possível
combinar viagens para Stewart Crossing, uma minúscula
comunidade a leste de Dawson City que funciona como ponto
de partida para excursões de canoa pelo Rio Stewart. Passeios
de barco podem ser feitos por crianças iniciantes – o que é
algo raro em uma região tão selvagem.

A uma hora de carro de Whitehorse está a pequena
aldeia Carcross, fundada em 1898, no auge da corrida do
ouro. O nome é uma abreviação oficial de Caribou Crossing

Viajar para a região Norte do Canadá exige
planejamento. Por esse motivo, é importante ficar

atento a alguns detalhes. Confira abaixo:

Antes de embarcar

Os custos de tudo o que se precisa em uma
viagem, como transporte, hospedagem,
alimentação etc., são muito mais altos nessa
região do que em qualquer outra parte do Canadá.

Há linhas de ônibus entre as principais cidades
de Yukon, mas alugar um carro ainda é a melhor
opção para dar mais flexibilidade aos horários.

Em Nunavut e nos Territórios do Noroeste,
o melhor transporte é o avião. São 600 pistas
de pouso e pequenos aeroportos.

As acomodações são reduzidas, com cidades
que oferecem apenas um hotel. As mais
bem-preparadas para receber os turistas são
as cidades de Yukon.

Haines Junction é uma boa parada para comprar
combustível e comida a caminho do Kluane
National Park. A cidade tem correios,
restaurantes e hotéis.

(Da esq. p/ dir.) Ursos polares, lagos
e a famosa aurora boreal: atrações
dos territórios do Norte do Canadá

As pequenas cidades atualmente habitadas pelos inuits  –
que aos poucos abandonaram o modo de vida nômade e
trocaram os famosos iglus por casas – recebem todos os
anos cerca de 500 mil turistas. Assim como as demais
províncias canadenses, a região Norte conta com vários
parques naturais. Entre as atrações locais mais procuradas
estão o Kluane National Park e o Nahanni National Park
Reserve – ambos declarados pela Organização das Nações
Unidas (ONU) como Patrimônio Mundial, com o objetivo de
proteger a vida selvagem. Um dos últimos exemplos
remanescentes do ambiente da glaciação, o Kluane Park
possui trilhas numerosas para caminhadas a partir de sua
estrada principal ou de rotas de mineradores da época da
corrida do ouro no Canadá, no final do século 19. Em meio a
um panorama de lagos congelados, florestas alpinas, planícies
e tundra, há opções de passeios para todos os gostos: desde
uma caminhada de duas horas até uma excursão de dez dias
com guia pela neve. As trilhas e os passeios a bordo de canoas
podem ser organizados em Haines Junction, onde está
localizada a sede administrativa do parque.

É deste local que saem também os passeios aéreos para
os interessados em ter uma ampla visão das geleiras e dos
picos nevados das St. Elias Mountains, ao fundo da cidade.
Já o Nahanni National Park, com quatro longos rios cortando
cânions, fontes termais e a cachoeira Virginia Falls – a mais
especular da América do Norte, com 90 metros de queda –,
oferece como principais atividades o rafting e a canoagem.

Arte inuit esculpida
em pedra (Yukon)
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NORTE DO CANADÁ

Com cenários de cartão-postal
a região Norte corresponde a
37% do território do Canadá

(Travessia de Caribus) – como o lugar foi batizado pelos
mineradores pioneiros. Uma planície de areia, onde sopram
fortes rajadas de vento, torna memorável a vista do Carcross
Desert – o menor deserto do mundo –, dois quilômetros ao
norte da cidadezinha. Para os mais aventureiros que já têm
experiência em caminhadas na neve, vale uma visita a
Norman Wells, cidade que é ponto de partida para a Canol
Heritage Route. A trilha de longa distância, em meio à
natureza, leva direto a Canol Road, sobre o Rio Ross, no
Território de Yukon. Aos nem tão ousados, porém, os museus
das cidades de Dawson City e de Burwash Landing são
opções interessantes. Os apreciadores da história podem

Mais informações sobre as atrações turísticas dos Territórios do
Noroeste, de Yukon e Nunavut podem ser obtidas nos sites:

Roteiro virtual

Yukon – www.travelyukon.com

Territórios do Noroeste – www.explorenwt.com

Nunavut – www.nunavuttourism.com

Whitehorse – www.visitwhitehorse.com

Kluane National Park – www.pc.gc.ca

Nahanni National Park Reserve – www.pc.gc.ca

Carcross – www.southernlakesyukon.com

Dawson City – www.dawsoncity.ca

Norman Wells – www.normanwells.com

uma indústria crescente na economia desses aborígines. Guias

inuits levam turistas em passeios com trenós puxados por cães

e em expedições de caça. Cerca de 30% deles obtêm ganhos

com suas esculturas e gravuras, muito apreciadas por

colecionadores e galerias de arte em todo o mundo.

O artesanato inuit é também um dos grandes atrativos de

Inuvik, situada no meio do delta do Rio Mackenzie, e cuja

estrutura de hotéis e lojas serve de base para os visitantes da

região. A produção artística florescente desse povo tem como

fonte de inspiração as lendas transmitidas entre as gerações

ao longo dos séculos. São histórias de espíritos poderosos

que habitam a terra e o mar, e que fazem parte de uma

tradição que permanece bem viva na cultura oral dos inuits, já

que a literatura escrita é bastante restrita.

Mas não somente o artesanato desse povo chama a

atenção. A dança do tambor é uma das várias formas de

música tradicional dos inuits e tem papel de destaque nos

grandes eventos da vida: nascimento, casamento, caça

bem-sucedida e até mesmo velório. Outra forma de música é

o canto gutural, apresentado por mulheres inuits para contar

lendas, um acontecimento ou um mito.

Nas cidades de Fort Providence e de Hay River é o

artesanato do povo dene, das Primeiras Nações, que encanta

os turistas. Atividades portuárias também são atrações no

movimentado Porto de Hay River – o maior dos Territórios do

Noroeste. Enquanto o Mackenzie Bison Santuary, em

Fort Providence, abriga o maior rebanho do mundo do raro

bisão-da-floresta, com cerca de duas mil cabeças. O parque se

estende por 100 quilômetros ao norte, ao longo do lago

Great Slave, e os bisões podem ser vistos da estrada. 

conferir no Dawson City Museum exposições sobre a corrida

do ouro de Klondike, no final do século 19. Já o povoado de

Burwash Landing é conhecido pelo Kluane Museum, com

muitas exposições sobre animais.

Dança do tambor – Região marcada pelo modo de vida

rural, Rankin Inlet é a maior cidade do gelado planalto de

Keewatin – o principal distrito de Nunavut, com 85% da

população constituída por aborígines. O Meliadine Park, a

10 quilômetros do centro da cidade, contém um sítio

histórico thule (ancestrais dos inuits), restaurado com tendas

dispostas em círculo. Para quem não sabe, os inuits são um

dos três povos aborígines do Canadá (os outros dois são

denominados Primeiras Nações e métis). “Povo”, aliás, é o

significado da palavra inuit no idioma inuktitut, utilizado até

hoje por esses habitantes que por séculos viveram da caça e

eram popularmente chamados de esquimós – ou “comedor

de carne crua” na língua nativa cree –, termo considerado

ofensivo no Canadá.

De acordo com a agência governamental de estatísticas

Statistics Canada, atualmente cerca de 55,7 mil inuits vivem

em 53 comunidades em todo o Norte canadense. O turismo é

Caminhadas pela neve estão
entre as opções de passeio
no Chilkoot Trail, em Yukon

Passeio de bicicleta pelo
Kluane Park: patrimônio
mundial da humanidade
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Um recorde de
investimentos

Um avanço surpreendente. Este é o resultado obtido
com os investimentos estrangeiros diretos (IEDs) no Brasil,
no primeiro semestre de 2007. Motivados, principalmente,
pelo controle da inflação, pelas perspectivas de aceleração
do crescimento de forma sustentada e pela boa avaliação da
economia pelas empresas de rating, investidores externos
têm reforçado sua confiança nas oportunidades
de negócios no mercado nacional. De acordo
com o Banco Central (BC), foram contabilizados,
apenas nos seis primeiros meses deste ano,
ingressos líquidos de US$ 20,9 bilhões. Valor
que supera os US$ 18,7 bilhões registrados em
todo o ano de 2006. “Em junho, detectamos
uma entrada atípica de US$ 10 bilhões no país.
Somente a operação de compra da Arcelor pela
Mittal, no ramo de siderurgia, foi da ordem de
US$ 5 bilhões”, explica Leonardo Miceli,
economista responsável pela área de contas
externas da Tendências Consultoria.

Se as previsões do BC estiverem certas, os
IEDs devem alcançar, até o fim deste ano, o
montante de US$ 27 bilhões. Miceli vai além,
acreditando que os processos de fusões e
aquisições vão elevar esse número para
US$ 35 bilhões.  “O fluxo de investimentos

Com o registro de US$ 1,7 bilhão de aplicações financeiras no país, o Canadá
desponta entre os países que mais contribuem para impulsionar o valor dos IEDs no
Brasil, que alcançou –  no primeiro semestre de 2007 –  o total de US$ 20,9 bilhões

Paula Monteiro

Ingresso de IEDs no Brasil

Avanço
estrangeiro

1997 19,0

1998 28,9

1999 28,6

2000 32,8

2001 22,5

2002 16,6

2003 10,1

2004 18,2

2005 15,2

2006 18,8

US$ bilhõesUS$ bilhõesAnoAno

estrangeiros pode até superar o de 2000, que foi o período
das privatizações”, compara o economista, com a
expectativa de que o crescimento do PIB brasileiro, este ano,
seja da ordem de 4,8%. “A maior dificuldade para o
investidor externo continua sendo a mesma verificada pelo
interno: a carga tributária. Não apenas pelo alto valor, como

também pela complexidade na forma de se
computar o tributo no Brasil”, completa.

Estratégia baseada na abertura de filial ou de
unidade produtiva ou ainda na aquisição ou
participação acionária de, no mínimo, 10% no
capital de outra empresa, fora do país de
origem, os IEDs são direcionados para os mais
diversos setores. De janeiro de 2006 a julho de
2007, os segmentos de metalurgia básica,
intermediação financeira, comércio, eletricidade
e gás, além dos de produtos químicos e de papel
e celulose, foram os que mais receberam
recursos, segundo o BC. Nesse mesmo período,
os maiores investidores no Brasil foram: Países
Baixos, com US$ 10,1 bilhões (24,9% do total);
Estados Unidos, com US$ 7,6 bilhões (18,9%);
Ilhas Cayman, com US$ 3,2 bilhões (7,9%);
Espanha, com US$ 2,9 bilhões (7,1%); Alemanha,
com US$ 2,1 bilhões (5,1%), e Canadá, com

FONTE: CENTRO BRASILEIRO DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS (CEBRI)

K
E

Y
S

T
O

N
E



economia |

32 | Brasil-Canadá Brasil-Canadá | 33

a democracia vem se firmando em toda a América Latina.
Com atuação no Brasil na área de rede de dados (PABX),

e no segmento de telefonia celular (banda A), por meio de
diversos parceiros locais, a Nortel Networks é um dos
exemplos de empresas canadenses que identificaram as
oportunidades do mercado nacional, estabelecendo-se em
1997, com a inauguração de uma unidade de produção em
Campinas (SP). “Viemos fazer frente à concorrência na
telefonia banda B, passando a vender nossas soluções
diretamente às operadoras de telecomunicações Americel,
BCP (atual Claro) e BSE”, conta Marcelo Ceribelli, diretor de
redes sem fio da Nortel Brasil. Nos últimos tempos, os
investimentos da companhia têm-se voltado para o
segmento corporativo, que define a demanda e as
necessidades das operadoras. “Boa parte da receita da
Nortel Brasil – em torno de 75% – ainda vem das
operadoras, mas o motor do crescimento das
telecomunicações agora é o mercado corporativo. E o maior
potencial está no segmento das pequenas e médias”,
considera Juan Chico, presidente da Nortel Brasil. Uma das
estratégias para atender a esse segmento foi o lançamento,
em março, do sistema de telefonia ipLDK60.

Desenvolvido pela LG-Nortel – joint venture entre a
LG Eletronics e a Nortel –, o produto voltado para pequenas
centrais telefônicas abrange tecnologias IP, analógica e digital
em uma mesma plataforma. Com relação às operadoras, as
quais continuarão a ser atendidas diretamente pela Nortel, a
proposta de soluções inovadoras baseia-se no conceito da
hiperconectividade. “Trata-se de conectar, via rede,
equipamentos diversos que hoje funcionam de forma isolada –
como computador, telefone pessoal, tocador de MP3 etc”,
explica o presidente. O objetivo é o de facilitar o acesso às
informações e tornar o custo mais acessível.

Recentemente instalada no país, a Mitel está
intensificando os investimentos das empresas canadenses.
Desde maio, a companhia opera em sua subsidiária no Rio
de Janeiro, fornecendo ao mercado sistemas de
comunicação com tecnologia IP (Internet Protocol) e de

US$ 1,7 bilhão (4,1%). Os IEDs procedentes do Canadá, aliás,
têm registrado um aumento significativo desde 2005, superando
ingressos anuais de US$ 1 bilhão. E a perspectiva do BC, nesse
caso, é a de que os números superem ainda mais esse total.

Os investimentos canadenses, nos últimos três anos,
têm-se concentrado, principalmente, nos setores de
comércio, atividades imobiliárias, produção e montagem de
veículos, extração de minerais metálicos e fabricação de
produtos químicos. “Em junho de 2006, US$ 474 milhões
foram investidos pelo país em atividades imobiliárias e
US$ 68 milhões em extração de minerais”, observa Miceli.
“A Brascan, com atuação na área imobiliária, é um dos
grandes destaques”, ressalta Denise Gregory, diretora-
executiva do Centro Brasileiro de Relações Internacionais
(Cebri) – entidade sem fins lucrativos que gera pesquisas,
debates e publicações sobre investimentos internacionais.

Denise lembra que, desde 1996, o Brasil mantém-se na
lista dos cinco maiores receptores de recursos externos, ao
lado de outros países emergentes como a China e o México.
“Os recursos naturais, o grande mercado consumidor e até a
localização são itens atrativos para os investidores”, diz
Denise, destacando, ainda, a importância de condutas
políticas recentes. Uma delas é a estabilidade regulatória no
país, na década 1990, que permitiu que setores como os de
telecomunicações e de siderurgia ganhassem mais
autonomia de atuação em infra-estrutura. Além disso,

hardware de telefonia combinado a um
software que integra voz, vídeo e dados.
“A Mitel vinha estudando o mercado
brasileiro desde 2002, mas somente em
2007 detectou um crescimento das
aplicações de banda larga e do VoIP”,
diz Paulo Ricardo Pinto, diretor-geral da
empresa. O escritório inclui um

showcase, onde os clientes podem conferir as
demonstrações das soluções, voltadas, a princípio, para o
mercado SMB – sigla para small and medium business

(pequenas e médias empresas). São aplicativos para
segmentos específicos, como hotelaria, hospitais, escolas,
redes de varejo e mercado financeiro. “Nossa solução para
contact center, por exemplo, permite a adoção do
homesourcing. Por esse sistema, os agentes ficam em suas
casas conectados ao centro de atendimento via internet, e
são alocados dinamicamente pela supervisão, que recebe
informações a qualquer momento por meio de um aplicativo
de gerência”, explica o executivo.

Atualmente, a Mitel está em processo de abertura de
capital no Canadá. “No Brasil, pretendemos atingir 10% de
market share nos próximos três anos, e já planejamos a
criação de um centro de treinamento e um de
desenvolvimento de software”, diz o diretor-geral.
Por enquanto, a empresa mantém convênios com centros
de desenvolvimentos dos aplicativos no Rio de Janeiro,
em São Paulo, no Paraná e em Minas Gerais.

Participação acionária – Representando um dos setores de
maior presença do Canadá no Brasil, a Vaaldiam Resources
está em território nacional desde 2003, por meio de
participação acionária na então Mineração Paraguaçu e
motivada, principalmente, pela estabilidade econômica, pelas
regras estáveis no setor de mineração e pelo alto potencial
geológico para a descoberta de fontes primárias de diamantes.
“A atuação da companhia teve início em Rondônia, com o
Projeto Pimenta Bueno. Na ocasião, os investimentos foram
da ordem de US$ 350 mil ao ano”, lembra José Ricardo Thibes
Pisani, diretor-executivo da empresa voltada para a pesquisa e
a exploração de diamantes.

De lá para cá, a participação da Vaaldiam do Brasil
Mineração registra um crescimento contínuo, abrangendo
agora os Estados de Mato Grosso, Bahia, Goiás e Minas
Gerais. E os investimentos já ultrapassam a marca de
US$ 10 milhões anuais. Em agosto, a primeira mina da

Comparativo 2006 / 2007  (em US$ bilhões)

Registro monetário

Jun. Jan.-Jun. Ano Jun. Jan.-Jun.

Total 1,060 7,385 18,782 10,318 20,864

Ingressos 3,158 14,141 32,297 11,624 27,136

Saídas 2,098 6,756 13,514 1,306 6,272

20062006 20072007

FONTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL

Principais países investidores no Brasil em 2006 *

Origem dos recursos

1o Estados Unidos 4.433,68

2o Países Baixos (Holanda) 3.494,94

3o Ilhas Cayman 1.974,39

4o Suíça 1.631,01

5o Espanha 1.513,74

6o Canadá 1.285,51

7o Alemanha 848,27

8o México 781,65

9o Luxemburgo 745,09

10o França 744,59
* INGRESSOS DE INVESTIMENTOS E CONVERSÕES DE EMPRÉSTIMOS

E DE FINANCIAMENTOS EM INVESTIMENTO DIRETO.

PosiçãoPosição

subsidiária brasileira, no Estado de Minas Gerais, entrou em
processo de produção. “A capacidade projetada de
produção da Minas Duas Barras é de 50 mil quilates de
diamante ao ano. Com valor médio de US$ 200 o quilate”,
afirma o executivo, enfatizando a estratégia global da
companhia de se tornar, em pouco tempo, a maior produtora
de diamante da América do Sul.

Nesse propósito, a Vaaldiam já anunciou a fusão com
outras duas empresas atuantes em projetos de pesquisa,
exploração e produção de diamante no Brasil: a australiana
Elkedra Diamonds e a também canadense Great Western
Diamonds. Por outro lado, depósitos diamantíferos em
Rondônia e na Bahia estão em fase de avaliação, para a
definição de suas potencialidades econômicas. Pisani conta
que a análise do projeto da Bahia já está em fase avançada,
enquanto a do projeto de Rondônia deve entrar nesse
estágio até 2009.

 Enquanto o cenário do mercado de mineração dá sinais
de avanço, a crise do setor aéreo ainda demonstra problemas.
Mas os atuais acontecimento não têm abalado a credibilidade
e os planos de investimentos da Air Canadá, que tem forte
atuação tanto no segmento de turismo de lazer quanto no de
negócios. Os números, por vezes, chegam a superar as
expectativas da companhia aérea, que mantém um escritório
em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. A taxa de ocupação
de 89,6% no país, divulgada em junho, revelou um índice
superior ao da média mundial da empresa, que foi, no mesmo
período, de 83,4%. Apesar de não revelar o montante investido
por aqui, a companhia se empenha em oferecer o máximo em
conforto e segurança no percurso de São Paulo a Toronto – de
onde os vôos têm conexões para várias outras cidades do
Canadá, dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia.

 Seguindo a tendência de expansão mundial da
companhia, a Corel Corporation, com matriz em Ottawa,

US$ bilhõesUS$ bilhõesPaísPaís

FONTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL

Chico, da Nortel:
investimentos voltados para
o segmento corporativo
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chegou ao Brasil em 1997, para atuar por meio de canais de
distribuição de produtos de informática. “Estabelecemos
operações com a Officer, além de outros distribuidores da
área, enquanto montávamos um escritório em São Paulo, no
qual atuamos com uma pequena equipe de representação”,
conta Pedro Fontes, country manager da Corel Brasil.

Entre as principais dificuldades enfrentadas, o executivo
aponta a pesada carga tributária, a falta de mão-de-obra
qualificada para atuar na área de tecnologia da informação (TI)
e as deficiências na infra-estrutura. “Nos últimos tempos, a
pirataria de software também tem gerado um grande impacto.
Percebemos, porém, um esforço do Judiciário no sentido de
combater a ilegalidade com mais eficiência”, afirma o
executivo. Enquanto essas barreiras são superadas, as vendas
das soluções gráficas para escritório e produtividade pessoal,
como as que compõem a linha Corel (encabeçada pelo Corel
Draw, o Corel Painter X, o Painter Essentials), a linha digital

Pinto, da Mitel: avaliação
positiva do mercado
brasileiro desde 2002
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image (Photo Impact, Photo Album 6 etc.), a linha Word Perfet,
entre outras, são realizadas pelas distribuidoras Officer, Ingram
Micro e Express Software. “Os produtos são fabricados no
Canadá, mas prestamos todo o suporte técnico necessário aos
nossos clientes no Brasil, formado por grandes universidades,
instituições financeiras e empresas de porte como a Petrobras
e a Vale do Rio Doce”, afirma Fontes.

Energia renovável – Com participação no mercado de
crédito de carbono brasileiro, a companhia canadense AgCert
– responsável pelo desenvolvimento de projetos de geração de
energia renovável, aterro sanitário e reflorestamento –
desembarcou em território nacional em 2004. “Inicialmente,
nossa matriz destinou cerca de R$ 175 mil para a instalação de
um biodigestor em uma granja de produção de suínos de
Minas Gerais, visando à captura e destruição de metano pelo
manejo de dejetos animais”, conta Álvaro Palermo, country
manager da AgCert do Brasil Soluções Ambientais, inaugurada
em maio de 2005. “O Brasil é um dos países com maior
potencial para projetos de MDL”, avalia o executivo, embora
observe que a sobrecarga de trabalho dos órgãos
governamentais no país gera dificuldades para que as
autoridades possam responder à crescente demanda por
esses programas. Ainda que diante desse entrave, depois do
projeto da Granja Becker, a AgCert do Brasil investiu
aproximadamente R$ 120 milhões para o desenvolvimento de
projetos de MDL, correspondentes a cerca de 370
biodigestores. Alguns atualmente em fase final de construção.

Nem sempre os recursos de empresas estrangeiras
aplicados aqui são classificados como IED. Compras
inferiores a 10% das ações de companhias brasileiras são
definidas como investimentos em carteira ou de portfólio.
Já as parcerias com finalidade de exportação/importação,
para a representação de produtos e/ou serviços do exterior
no país, sem que se estabeleça qualquer participação
societária nas empresas brasileiras, se traduzem em simples
operações comerciais, que não são refletidas nas estatísticas
de investimentos diretos divulgadas no Brasil.

Nesse contexto, a atuação do Canadá ocorre, muitas
vezes, no setor tecnológico. Em 2006, as canadenses Laipac
e March formaram uma parceria com a brasileira Hisco –
especializada na área de inteligência de imagens. “O objetivo
da Laipac é o de expandir seu mercado para a América
Latina, em uma área ainda carente de novas tecnologias para
o rastreamento de pessoas e de cargas via satélite”, conta
Cardoso de Sá, diretor-presidente da Hisco Latin América.

Para oferecer uma completa gestão de frota e de segurança
pessoal, os localizadores da Laipac estarão integrados a
sistemas interligados por Centrais de Monitoramento de
Rastreadores (CRM).

Já a  March Networks oficializou a parceria com a Hisco
em maio para a produção, distribuição e suporte local de
uma nova linha de vídeos digitais. “São produtos que
permitem a integração de um grande número de câmeras,
para atender às necessidades de segurança em bancos,
supermercados, grandes empresas e sistemas públicos de
transporte, como por exemplo, o metrô”, afirma Sá.
Responsável pela implantação de projetos de vigilância
eletrônica em empresas globais, como Wall Mart, HSBC e
Bombardier, o resultado tem sido tão positivo que a March
anunciou em breve a abertura de um escritório em São Paulo.

Miceli, da Tendências: fluxo de
investimentos pode superar o de

2000 – período das privatizações

Previsões do Banco Central indicam
que os IEDs devem chegar a

US$ 27 bilhões até o final de 2007
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Ensino sem  barreiras
Qualidade de vida,

facilidade de emissão de
visto e moeda em cotação

mais baixa do que a do
dólar americano contribuem

para a atração de brasileiros
às universidades canadenses

Françoise Terzian

Opção número um entre os estudantes e os profissionais

interessados em aprimorar ou aprender o idioma inglês, o

Canadá tem alcançado, nos últimos anos, notoriedade em

território brasileiro, registrando recordes consecutivos na

emissão de vistos que – segundo dados do Centro de

Educação Canadense (CEC) – chegaram a aproximadamente

12 mil em 2006. Alinhadas às oportunidades do mercado

nacional, conceituadas universidades canadenses oferecem

atualmente muito mais do que o conhecimento de novas

línguas, abrindo suas portas para o público que busca uma

especialização profissional.

O objetivo de acrescentar ao currículo uma experiência

no exterior – fato que pós-globalização passou a integrar a

FONTE: CENTRO
DE EDUCAÇÃO
CANADENSE (CEC)

lista de exigências de grandes empresas – tem impulsionado

a procura pelos diplomas de Master in Business

Administration (MBA), mestrados e cursos de extensão fora

do país. Estudar em uma instituição internacional de

destaque tornou-se, portanto, uma das metas para os

interessados em alavancar a carreira, estar bem informados e

formar – a partir da convivência com pessoas de diferentes

nacionalidades – uma rede mundial de contatos.

A necessidade de atualização profissional,

conseqüentemente, gerou novas opções de roteiro, fazendo

que os tradicionais Estados Unidos e Inglaterra perdessem

espaço para a grande e qualificada concorrência das escolas

do Canadá. Os motivos para essa mudança justificam-se,

Université du Quebec à Montreal
(à esq.) e Laval: especialização em
áreas como gestão e economia
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primeiramente, pela importância que os canadenses dão à

educação, apresentando um dos melhores sistemas de

ensino do mundo. Os investimentos na área – em relação à

porcentagem do PIB – superam a média dos 30 países que

compõem a Organização para a Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OECD).

Além do elevado padrão do ensino, o país oferece como

diferenciais um baixo custo de vida, uma boa relação custo-

benefício, uma moeda com cotação 20% menor do que a do

dólar americano, o aprimoramento constante dos seus

cursos, entre outros. A qualidade de vida também é fator de

destaque. Segundo dados divulgados pela Organização das

Nações Unidas (ONU) e a Economist Intelligence Unit, o

Canadá é considerado um dos dez melhores

lugares do mundo para viver. “Esses fatores –

somados ao valor atraente dos cursos –

têm contribuído para o aumento da

procura de cursos de extensão nos

últimos anos. Cerca de 30% das

solicitações recebidas em

nosso serviço de

Assim como os demais candidatos a uma vaga no

exterior, Silva avaliou as oportunidades de diversas

universidades canadenses antes de chegar a George Brown

College, em Toronto, conhecida como uma das maiores

geradoras de empregos do país. Para atrair novos

estudantes, investe em programas direcionados,

principalmente, para a carreira. Hoje, sua população de

quase 70 mil alunos – entre período integral e meio período

– pode escolher entre mais de 140 áreas de graduação, pós-

graduação e de cursos com certificado. Todos os programas

da George Brown College oferecem uma combinação de

aulas teóricas e práticas.

O fato de existir um semestre de estágio durante o

curso foi decisivo para a escolha de Silva. “Optei pelo

Canadá por ser o país que oferece a melhor relação

custo-benefício, ótima educação pelo melhor preço,

além de oportunidades para atuar em várias áreas”,

conta. Roteiros nos Estados Unidos e na Europa foram

desconsiderados pelo estudante depois das

dificuldades para a emissão do visto e pelo alto custo

de permanência nos locais.

As barreiras impostas por outros países, aliás, têm

colaborado para evidenciar os benefícios do Canadá,

entre eles, a possibilidade de ingressar no mercado de

trabalho local. Morando em Toronto há mais de um

ano, Silva atualmente cursa o último semestre de

pós-graduação em Marketing Estratégico de

Relacionamento, com especialização em Database

Marketing. Ao mesmo tempo, trabalha, em contrato

de estágio, como consultor de marketing em uma

empresa da região. “Esse curso tem me auxiliado a

planejar melhor a carreira”, avalia.

orientação são para pós-graduação”, explica Fernanda

Purchio, diretora do CEC no Brasil.

Mais do que vantagens socioeconômicas, o Canadá

investe continuamente na área de pesquisa e tecnologia, um

dos grandes atrativos de suas instituições. Líder

internacional nas áreas de informática e Tecnologia da

Informação (TI), o país é destaque por sua excelência em

setores como telecomunicação, transporte e engenharia e,

especificamente, transporte urbano, aeroespacial,

microeletrônica, dispositivos médicos, softwares avançados,

energia hidrelétrica e nuclear, geomântica e indústrias do

ambiente e do oceano. Diante desse cenário, a procura

crescente pelos cursos de MBA e pós-graduação oferecidos

em território canadense está hoje voltada para as áreas de

Administração e Gerenciamento (23%), Saúde (18%) e

Engenharia (13%). De acordo com dados do CEC, em 2006,

cerca de 25% dos brasileiros solicitaram informações sobre

entidades de ensino localizadas em Ontário, 18% em Quebec

e 13% na Columbia Britânica.

Experiência no exterior – A vida profissional do paulista Igor

Fernando de Oliveira Silva, de 26 anos, pode ser dividida entre

antes e depois de sua experiência no Canadá. Natural de Franca,

interior de São Paulo, Silva tem formação técnica em Análise

de Sistemas e Contabilidade e graduação em Gestão de

Marketing e Vendas. Em busca de um diferencial em

seu currículo, viajou para o país, a princípio,

para aprimorar o idioma inglês, optando

depois por um dos cursos de

pós-graduação.

Cursos de especialização com um ano
de duração e permissão de trabalho são

os mais procurados pelos brasileiros

Assim que encerrar o estágio, nos próximos meses, o

estudante já terá uma vaga garantida em uma companhia de

desenvolvimento e venda de softwares. Lá pretende aplicar

os conhecimentos adquiridos na implantação de projetos de

Customer Relationship Management (CRM) e de Marketing.

Os planos de Silva incluem a permanência no país pelos

próximos dois anos, com retorno ao Brasil assim que seu

currículo estiver totalmente aprimorado.

A experiência do estudante é semelhante à de outros

1,5 mil estrangeiros que procuram os cursos de especialização

da George Brown College todos os anos. O número de

brasileiros, no entanto, ainda está distante do ideal para a

universidade, correspondendo a aproximadamente dez

matrículas entre os cursos de inglês e os de pós-graduação.

John Porter, diretor-associado de recrutamento

internacional, conta que os planos de investimento em

divulgação da universidade já incluem o Brasil. “Mantemos

uma seleção considerável de programas de pós-graduação,

com duração de 8 a 12 meses, ideais para estudantes

graduados”, reforça.

A grade curricular da George Brown College oferece

especializações em Serviços Financeiros e de Negócios, em

Design, em Engenharia, em Tecnologia, em Moda, em

Ciências da Vida e em Turismo. Porter explica que cursar uma

pós-graduação na instituição significa uma maior

oportunidade de trabalho no Canadá. “Essa possibilidade

Fernanda, do CEC: 30% dos
serviços de orientação da entidade
são sobre cursos de pós-graduação

HEC Montreal: mais de
700 horas de estudo e
oportunidades de estágio

Campus da Queen’s
University, em Ontário
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existe até em cursos com quatro meses, período de duração

dos acordos de trabalho existentes entre as universidades e

as empresas de Toronto”, completa.

Diferencial competitivo na trajetória profissional dos

executivos, os cursos de MBA ganharam, com o passar dos

anos, evidência no Brasil. Apesar da grande oferta desse tipo

de extensão no país, é no exterior que ele recebe destaque.

No Canadá, a HEC Montréal é a primeira escola de gestão

da América do Norte que apresenta três importantes

certificações: Association of MBA's (AMBA), Association to

Advance Collegiate Schools of Business International

(AACSB) e European Foundation for Management

Development (EQUIS). Esse triplo reconhecimento coloca a

instituição no alvo de grandes corporações mundiais.

“Para conquistar esses selos é preciso passar por uma análise

criteriosa da estrutura interna, que inclui uma série de

entrevistas e uma comparação com MBAs do mundo

inteiro”, explica Marlei Pozzebon, professora da diretoria

acadêmica de projetos internacionais Brasil-Canadá da HEC

Montréal. Segundo ela, na prática, isso significa que os

estudantes estão cursando MBA em locais em que o diploma

é altamente valorizado, sendo que no Brasil a única

instituição que tem esses títulos é a FGV–SP.

Estudantes latinos – Hoje, cursar um MBA em

universidades da América do Norte significa o mesmo que

fazer um mestrado. O programa da HEC Montréal, por

exemplo, tem mais de 700 horas de estudo e oportunidade

de estágio. Pela sua importância, tem atraído cada vez mais

estudantes latinos, que encontram opções em inglês e em

francês, sendo o intensivo de 12 meses o mais procurado

pelos brasileiros. Embora o MBA seja, na realidade, um curso

geral de administração de negócios, a HEC promove

especializações em 12 áreas de atuação, entre as quais

gestão financeira, marketing, gestão do setor de energia etc.

O programa ainda conta com duas semanas de aprendizado

prático em empresas canadenses ou até outros mercados,

como o chinês. Para se inscrever é preciso ser graduado e

apresentar proficiência em inglês, a partir de alguns

certificados como o Test of English as a Foreign Language

(TOEFL), International English Language Testing System

(IELTS), ou o Test de Français International (TIF). Cerca de

60% dos alunos do MBA são estrangeiros, o que enriquece a

rede de contatos de quem estuda na HEC Montréal.

Outro curso de MBA altamente reconhecido em

território canadense é o da Memorial University of

Newfoundland, localizada em St. John, Newfoundland, a

cidade mais antiga da América do Norte. Lá, o programa

estimula o desenvolvimento executivo, sendo procurado por

PhDs, profissionais da indústria e com know-how

internacional. A capacidade de tomar decisões em todas as

áreas de administração e a habilidade para resolver

problemas e práticas de gestão do conhecimento são alguns

dos destaques da grade curricular do curso.

Para oferecer o melhor ensino aos estudantes, a

coordenadora de comunicação, Meaghan Whelan, explica

que as salas de aula são estrategicamente formadas por

poucos alunos. Eles reúnem, entretanto, uma grande

diversidade de experiências e pontos em comum, o que

enriquece as discussões. “Com isso, é possível oferecer uma

atenção individual, exigir maior participação em sala de aula

e desenvolver habilidades que, futuramente, são

imprescindíveis para quem deseja conquistar um espaço no

mundo globalizado”, completa.

Simulações interativas – Os alunos da Memorial University

também têm a vantagem de aprimorar seus estudos em áreas

específicas como marketing, finanças, gerenciamento

estratégico, estudos internacionais e gestão de recursos

humanos. Os professores, por sua vez, fazem uso de recursos

como análise de estudo de caso, projetos de pesquisa e

simulações interativas. Atualmente, 15% da população de

alunos integrais da universidade é de estrangeiros, e, em 2006,

teve a presença de cinco brasileiros em seus programas de

graduação.  O curso de MBA da Memorial University é

reconhecido internacionalmente assim como o Master in

Employment Relations (MER), um programa multidisciplinar de

meio período, que oferece nível avançado de estudo em

relacionamento do trabalho. “Os alunos aprendem mais sobre

as tendências do mercado de trabalho, as últimas pesquisas

sobre relações industriais e as melhores práticas em gestão de

recursos humanos”, explica Meaghan.

Com campi em Oakville e Brampton, em Ontário, o

Sheridan Institute of Technology and Advanced Learning

possui uma infra-estrutura avançada e 15 mil alunos.

A entidade de ensino é reconhecida por liderar o campo dos

estudos da mídia digital, por integrar a computação móvel

durante o processo de aprendizado e por promover o mais

extensivo uso de laptops em programas acadêmicos no

Canadá. Por meio de parcerias existentes com os setores

públicos e privados, a instituição lançou uma série de

treinamentos e centros de pesquisa singulares. Entre eles, há

um instituto de visualização de design, um centro de

pesquisa da terceira idade e outro para produção avançada

e design de tecnologias. O Sheridan Institute é conhecido

pela capacidade de combinar aulas teóricas com práticas e

preparar seus estudantes para carreiras nos campos técnico,

das artes, de negócios e serviços voltados para a

comunidade. Além das opções de graduação, oferece

certificados de um ano e diplomas de dois e três anos.

“A maioria dos brasileiros que nos procuram tem

interesse em estudar em nossos programas de pós-graduação

voltados para a área de negócios”, afirma Bogumila Lapinski

Anaya, do departamento internacional de recrutamento da

instituição. Os programas de um ano permitem que

estudantes estrangeiros trabalhem no Canadá por dois anos,

após o período de graduação. “Esses são mais populares

entre os brasileiros, que buscam pós-graduação em

negócios internacionais, gestão de marketing, planejamento

financeiro e gestão de recursos humanos. A maioria deles

tem um acordo de cooperação para oferecer trabalho de

meio período aos alunos”, conclui Bogumila. 

Qualidade de ensino tornou o Canadá
um dos principais concorrentes dos

Estados Unidos e da Inglaterra
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Troca de experiências

Com a instituição da Lei no 9.307/96, em 1996,

estabeleceu-se, no Brasil, um novo cenário na utilização da

arbitragem como mecanismo de solução de conflitos. Apesar

de moderna e eficiente, a edição dessa lei, a princípio, gerou

controvérsias, sob a alegação de que alguns de seus artigos

violariam a Constituição Federal. “Essas alegações foram

afastadas em dezembro de 2001, quando o Supremo Tribunal

Federal considerou constitucionais as disposições legais

contestadas, assim como o próprio instituto da arbitragem”,

explica o advogado José Emilio Nunes Pinto, vice-presidente

do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio

Brasil-Canadá. Desde então, a prática ganhou força, sendo

disseminada pelo país e solicitada, conseqüentemente, em

maior escala como cláusula contratual pelas empresas.

“Ao mesmo tempo, conceitos fundamentais da arbitragem

foram temas de debates, seminários e congressos,

contribuindo para a formação profissional dos interessados

em atuar nessa área”, diz o vice-presidente.

Com uma presença já consolidada no eixo São Paulo-

Rio, a arbitragem tem despertado, nos últimos anos, o

interesse de outros estados e regiões brasileiras. Somando-se

a essa divulgação, o Centro de Arbitragem e Mediação da

Câmara de Comércio Brasil-Canadá – o mais antigo do país

– oferece, segundo Nunes Pinto, serviços que asseguram aos

procedimentos arbitrais uma condução administrativa

profissional. “Acompanhando de perto a evolução da prática,

a instituição demonstra uma preocupação constante com o

aprimoramento de seus serviços e a administração de

Em busca do constante aprimoramento na prestação de seus serviços, o
Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá
mantém-se alinhado às principais tendências internacionais

procedimentos, sendo a única no Brasil a contar com a certificação de

qualidade ISO 9001”, completa.

Outra forma de disseminar a eficiência e a agilidade na solução de processos,

debater temas atuais e discutir novos rumos e tendências dessa prática ocorre há sete

anos: no Congresso Brasileiro de Arbitragem, organizado pelo Comitê Brasileiro de

Arbitragem (CBAr). Considerado um evento de alta importância, o congresso

tornou-se parte do calendário internacional de arbitragem. “Diferentemente de outros

eventos que se destinam a discutir temas variados, as últimas edições do Congresso

Brasileiro de Arbitragem têm-se concentrado em um assunto específico, abordado

em todos os seus aspectos”, informa o vice-presidente.

Práticas complexas – Na edição de 2007 – realizada em 17 e 18 de setembro, no

Hotel Intercontinental, no Rio de Janeiro –, o destaque do evento foi a Arbitragem

Complexa, constituída de múltiplas partes ou de contratos conexos. “A globalização

e as características da economia e do mercado brasileiro exigem um profundo

conhecimento dessa área, tendo como um dos parâmetros a prática internacional.

Isso não quer dizer que no Brasil não existam práticas de arbitragem complexas”,

comenta Nunes Pinto, ao destacar casos de joint ventures, em que a multiplicidade

de partes e de instrumentos contratuais está presente, assim como nos projetos

integrados de infra-estrutura – com ênfase nas áreas de energia elétrica e de gás e

petróleo –, fundados em intrincada cadeia contratual.

Contando com a participação de entidades internacionais e, principalmente,

de arbitralistas atuantes na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, o

Congresso Brasileiro de Arbitragem também promove a troca de experiências e de

informações sobre novas tendências em diferentes países. “A prática arbitral é, por

si só, a melhor referência com que se pode contar. Evidentemente que a

experiência de determinado país gera contribuições, na medida em que sua

legislação seja moderna, o Poder Judiciário colabore para o desenvolvimento

dessa prática e exista uma massa crítica de casos decididos”, explica o

vice-presidente, ao reforçar que, em razão do caráter sigiloso da arbitragem,

muitas decisões importantes não chegam a ser divulgadas.

Outro detalhe importante, citado por Nunes Pinto, é o do papel relevante dos

arbitralistas brasileiros e internacionais, dedicados ao estudo da arbitragem, mas

que, sobretudo, são referências nessa prática.  “Os depoimentos e ensinamentos

desses profissionais contribuem, de forma decisiva, para a disseminação da cultura

arbitral e o aprimoramento profissional", afirma. Em busca do constante

aprimoramento na prestação de seus serviços, o Centro de Arbitragem e Mediação

da CCBC, segundo o vice-presidente, “está sempre atento às demandas de seus

clientes, mantém contato com instituições similares no Brasil e no exterior e alinha-se

às tendências internacionais”. Sem esquecer-se da importância do quadro de

árbitros da instituição, composto por profissionais qualificados e reconhecidos

nacional e internacionalmente, ele reforça: “Reconhecemos a necessidade de

constante renovação, o que nos fez atrair um grupo seleto de jovens arbitralistas

brasileiros, os quais têm em mãos o futuro dessa prática no Brasil”. 

Ligia Molina
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tema de debate, seminários
e congressos, contribuindo
para a formação profissional
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Respeitáveis núm eros!

Assim que o espetáculo Alegría abrir suas cortinas, a

partir de setembro, na cidade de Curitiba, a trupe canadense

do Cirque du Soleil dará aos brasileiros uma nova mostra da

técnica e da arte inovadora que o tornam uma das principais

referências da indústria do entretenimento. Enquanto a turnê

é realizada em território nacional, outras apresentações

ocorrem, simultaneamente, em diferentes pontos do planeta.

Este é um dos fatos que explicam como a estrutura

organizacional da companhia circense mais famosa do

mundo se consagrou não só entre seus espectadores, mas

também no universo corporativo.

No Brasil, serão nove meses de Alegría. Depois de

deixar o Paraná, em outubro, o Cirque du Soleil parte em

direção a Brasília, a Belo Horizonte, ao Rio de Janeiro, a

São Paulo e ao Rio Grande do Sul, onde se despede em

junho de 2008, com a promessa de retorno sem data

definida. Cento e trinta integrantes da trupe participam

dessa turnê, incluindo, além de artistas e técnicos, três

professores, dois fisioterapeutas e quatro cozinheiros.

Na montagem européia do espetáculo – promovida antes

de desembarcar no país –, 60 trailers transportaram

Com faturamento anual estimado em US$ 1 bilhão – em espetáculos
assistidos por mais de 50 milhões de pessoas –, o  Cirque du Soleil deverá
arrecadar R$ 130 milhões de bilheteria durante nova turnê no Brasil,
comprovando seu talento para transformar arte em um grande negócio

Rose Campos

800 toneladas de equipamentos, o que dá uma idéia da

complexidade de sua estrutura. Quando está estabelecida,

essa verdadeira cidade móvel abrange uma área de

20 mil m2, com o detalhe de ser completamente

auto-suficiente, contando, para isso, não só com o palco e

seus complementos, mas também com vários escritórios,

uma cozinha – capacitada para servir 300 refeições

diárias – e uma escola.

Nos camarins, os figurinos e os adereços de Alegría são

compostos por mais de 200 fantasias, 300 pares de

calçados, 100 perucas e 20 máscaras de pássaros –

curiosamente assinados pela equipe de criação do Cirque

du Soleil, hoje formada por 300 artesãos. Um dos pontos

altos dessa apresentação exige o uso de dez toneladas de

neve artificial. E para que todos esses aparatos não saiam

fora do roteiro são necessários oito dias apenas para erguer

a Grand Chapiteau (Grande Lona) e mais três dias para a

sua desmontagem.

A presença dessa produção gigantesca não é privilégio só

do Brasil. Atualmente, o Cirque du Soleil impressiona ao

manter em cartaz mais de 13 espetáculos mundiais – todos

Espetáculo Alegría: turnê do

Cirque du Soleil permanece

durante nove meses no Brasil
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Inspiração circense
Curiosamente, cada espetáculo do Cirque du Soleil funciona como uma
unidade de negócios autônoma. E com Alegría não é diferente. Criada por
Gilles Ste-Croix – em comemoração ao décimo aniversário da companhia –, a
apresentação estreou em Montreal, em abril de 1994. Consagrada
mundialmente, essa turnê já passou por 15 países, atraindo 9 milhões de
espectadores. Antes de chegar ao Brasil, o espetáculo esteve em cartaz na
Espanha. Inspirado nas famílias circenses que cruzavam a Europa, Alegría,
segundo seu diretor Franco Dragone, conta com personagens e performances
que remetem à redescoberta da ternura humana. A atmosfera nostálgica
dessa megaprodução ganha destaque na iluminação, que se assemelha aos

grandes salões do século 17, além dos glamourosos figurinos. A faixa título
de Alegría foi indicada ao Grammy de 1996.

tratados como unidades de negócios independentes – que
utilizam uma quantidade de recursos semelhantes.
As apresentações cuidadosamente administradas resumem-se a
cinco turnês mundiais, sete residentes e mais dois shows de
arena. “Para gerenciar o crescimento sustentável da
companhia desenvolvemos uma estratégia que nos mantém
alinhados aos projetos criativos. Isso torna-se mais fácil
quando trabalhamos com equipes menores, cuja prioridade
é assegurar a realização de cada etapa do processo”, diz
Chantal Côté, relações-públicas do Cirque du Soleil em
Montreal, ao explicar como a empresa, formada por 3.500
profissionais – entre eles, 900 artistas – de 40 nacionalidades,
faz com que essa magia seja uma bem-sucedida realidade,
ao seguir os passos de seu criador.

Roteiro internacional – Dotado da versatilidade
característica dos artistas de circo, o canadense Guy
Laliberté deu início ao Cirque du Soleil em 1982, nas ruas
de Baie-Saint-Paul, em Quebec. O currículo do

ex-acordeonista, ex-equilibrista em pernas-
de-pau e ex-engolidor de fogo começou a
mudar para o de CEO a partir de 1984,
quando a estrutura corporativa do grupo
passou a ganhar forma, depois de receber o
apoio do governo da província. Nessa época,
73 profissionais integravam a equipe – algo
respeitável para um circo, mas distante
das proporções alcançadas duas
décadas depois. Hoje, o faturamento
da companhia é estimado em
US$ 1 bilhão por ano. Apenas em
ingressos são arrecadados
anualmente US$ 450 milhões.
E seu público ultrapassa
50 milhões de pessoas.

No Brasil, a previsão é a de
que 625 mil pessoas assistam à
Alegría. O que deve garantir uma
arrecadação de R$ 130 milhões
apenas em bilheteria. Esse total
registra mais do que o dobro
alcançado na temporada de Saltimbanco, em 2006,
espetáculo realizado somente no Rio e em São Paulo.
À frente da promoção dessa megaprodução está, pela
segunda vez, a empresa de marketing cultural CIE Brasil.
A dobradinha se repete com o patrocínio do Bradesco e dos
cartões American Express – integrante do grupo Bradesco –,
além do apoio da TAM e da Multiplan.

Fernando Alterio, presidente da CIE Brasil, acredita que
a segunda visita do Cirque du Soleil ao país representa a
consolidação desse formato de entretenimento em
território nacional. “O sucesso da passagem de
Saltimbanco nos colocou definitivamente na rota dos
grandes espetáculos mundiais”, afirma. Com a meta de
revolucionar o mercado artístico e cultural brasileiro, a
companhia investiu, desde 1999, R$ 250 milhões na
divulgação de mais de cem projetos, como os
internacionais Pearl Jam e Red Hot Chilli Peppers.

Sem formalizar o valor do investimento para essa
temporada – divulgado pela Imprensa como algo em torno
de R$ 8 milhões – o Bradesco, segundo o diretor de
marketing, Luca Cavalcanti, manterá com o Cirque du
Soleil a mesma proposta de parceria iniciada em 2006, em
que faz uma analogia entre os valores da trupe e a
experiência do banco. “Vários elementos viabilizam isso: a
abrangência de público, o pioneirismo e a preocupação em
ter profissionais altamente capacitados. Do ponto de vista
empresarial, as duas empresas buscam aliar eficiência a
custos atraentes”, explica.

Outro aspecto corporativo que o
Bradesco busca
destacar por meio
desse patrocínio é a sua
responsabilidade socioambiental.
“Na realidade temos
Alegría em manter a
Fundação Bradesco, que
atende mais de 1 milhão de
estudantes, além de outros projetos,
como o plantio de 22 milhões de mudas
na mata atlântica e mais de 30 produtos

sustentáveis que zeram a emissão de carbono, promovendo
o equilíbrio ambiental”, completa. Com os cartões American
Express, a estratégia de marketing é diferente, destacando as
vantagens oferecidas aos clientes. “Transformar milhas
acumuladas em ingressos para o espetáculo ou fazer a
compra antecipada dos bilhetes são alguns desses
diferenciais”, reforça o executivo.

Oceano Azul – A imagem corporativa altamente
consolidada do Cirque du Soleil não atrai somente o
interesse de empresas que desejam apoiar seus espetáculos,
mas também de organizações que o consideram uma
verdadeira referência em gestão empresarial e de negócios.
Enquanto a economia mundial avança, em média, 5% ao
ano, a companhia tem obtido um crescimento anual de 15%.
E outro segredo desse sucesso pode estar na habilidade de

explorar novos nichos de mercado.
Vários autores já tentaram decifrar esse enigma, como

no caso de W. Cham Kim e de Renée
Mauborgne que, no livro A Estratégia do

Oceano Azul (Editora Campus),
lançaram a idéia de que, fora do

oceano vermelho da cruel
concorrência do
mundo empresarial,

companhias como o Cirque
du Soleil têm sobressaído

por evitar a
estratégia e buscar

êxito em segmentos ainda
inexplorados. “Um aspecto

impressionante do Cirque du Soleil é
o fato de ele avançar sem conquistar

fatias da demanda já existente na
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Espetáculo social
Uma rede mundial de organizações não-governamentais integra

atualmente o Circo do Mundo Brasil – entidade voltada para
crianças e jovens carentes –, que o Cirque du Soleil promove

por meio de seu projeto social Cirque du Monde. Formada por
22 instituições e presente em nove estados brasileiros, a entidade

auxilia hoje cerca de 10 mil crianças e jovens e ajuda a gerar quase 900
empregos diretos nas comunidades em que desenvolve seus projetos.

Com base nas atividades circenses, a instituição vem ganhando – desde
a sua fundação, em 1998 – amplo reconhecimento, sendo

considerada uma das principais redes socioeducativas e culturais
do país. Assim como faz em outros países, o Cirque du Soleil

oferece apoio às atividades do Circo do Mundo Brasil, ao reverter
parte do valor arrecadado com a venda de seus ingressos.

indústria circense, que sempre se concentrou nas crianças.

A companhia não concorreu com o Ringling Brothers and

Barnum & Bailey’s Circus – campeão mundial desse

segmento, atingido após mais de cem anos de atividade –

para chegar ao topo. Ela conseguiu atrair espectadores

totalmente novos, formados por adultos e clientes

empresariais e dispostos a pagar preços superiores aos

praticados pelos circos tradicionais por uma experiência

única de entretenimento”, destacam os autores.

Chantal Côté justifica a fórmula desse sucesso por

concentrar-se no espírito de trabalho em equipe e no

comprometimento de todos os funcionários. “Nossas turnês

são extremamente organizadas. E, para que tudo funcione

perfeitamente, cada um precisa cuidar de suas

responsabilidades. O respeito mútuo é essencial para dar

tudo certo”, completa.

Para manter o compromisso dos seus integrantes, o

Cirque du Soleil também aposta na motivação.

O lançamento dos shows envolve, por exemplo, a definição

de novas metas de performance – como estabelecer

diferentes dificuldades acrobáticas –, a oportunidade de

troca de personagem e a promoção de workshops com

profissionais de conceituados circos mundiais. “A companhia

sempre busca trabalhar com pessoas apaixonadas em todas

as suas áreas e não apenas ao que corresponde às práticas

artísticas. Ela coloca a criatividade no centro de seus

negócios e, para isso, precisa que sua equipe tenha

Enquanto a economia mundial avança,
em média, 5% ao ano, o Cirque du

Soleil obtém um crescimento de 15%
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flexibilidade, não tema o novo, explore

possibilidades e ultrapasse os limites”,

considera Chantal.

Além do sucesso das turnês mundiais,

outra  estratégia do grupo canadense aplica-se

na capacidade de estender sua presença entre os

espectadores por meio do merchandising.

Atualmente, uma verdadeira fábrica de entretenimento –

composta por mais de 2 mil itens em diversas categorias,

como acessórios, presentes, lembranças e quadros –

representa cerca de 20% do faturamento total da

empresa. O conteúdo das apresentações pode ser visto

e revisto pelos fãs da trupe nos conteúdos desenvolvidos

para a TV, em DVDs e em filmes.

Essa inovação constante do Cirque du Soleil tem sido

fonte de inspiração de grandes

corporações e também de outras

companhias circenses. No Brasil, a

produtora do lendário Circo Voador e

agora integrante da Intrépida Trupe, do Rio de

Janeiro, Valéria Martins, acredita que a presença da

trupe no país é uma importante alavanca para o

segmento, uma vez que oferece mais visibilidade ao

mundo dos espetáculos. Além da competência artística

de toda a equipe, Valéria destaca como decisivo na

história do Cirque du Soleil o apoio oferecido pelo

governo canadense. “Esse fato contribuiu para a criação

de toda essa estrutura que vemos hoje.

E provavelmente, por competência de quem dirige os

negócios, o circo não se perdeu”, declara. 



 


