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CAM/CCBC: eventos colocam mediação e arbitragem em evidência

energia
As contribuições da Light 

para o desenvolvimento brasileiro

eCOnOMia VerDe 
Oportunidades de negócios em 

tecnologias sustentáveis

superação
Desafios para a realização 
de grandes eventos esportivos.  
O que o Brasil pode aproveitar 
da experiência canadense
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International visibility
CAM/CCBC se destaca nas edições do Vis Moot realizadas em Hong Kong e Viena, 

oficializa parceria com entidade alemã e promove eventos com profissionais de renome 
mundial. No Brasil, patrocina concurso de monografia e ajuda a colocar a mediação em 
evidência em um concorrido curso voltado a advogados, entre outras iniciativas. Confira!

“CAM/CCBC” (Arbitration and Mediation Center of the Brazil-Canada Chamber of Commerce) 
stands-out in the Vis Moot events held in Hong Kong and Vienna, makes its partnership with the 
German entity official, and stages events with internationally renowned professionals. In Brazil, 
it sponsors a monograph contest and helps in placing mediation in evidence, in a well-attended 

course for attorneys, among other initiatives. Check them out!

Visibilidade 
internacional
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Sponsored by CAM/CCBC, Brazilian students at-
tended the Hong Kong and Vienna editions of 

the Willem C. Vis International Commercial Arbitra-
tion Moot (Vis Moot). In the event in Asia (March 11 to 
17), teams from the Catholic University in São Paulo 
(“PUC-SP”) and the University of São Paulo (“USP”) 
attended, whereas in Europe (from March 22 to 28) 
teams from “PUC-SP”, “USP”, “Mackenzie” and 
“FGV”, among other Brazilian institutions, were 
present. The competition in Hong Kong attracted 
90 universities, whereas in Vienna 300 universities 
from 70 countries were represented.

In practice

The “USP” team was awarded an honorable mention 

in two award categories – Pieter Sanders, for the Best 

Memorandum for Claimant, and “Werner Melis”, for 

the Best Memorandum for Respondent –, having be-

come the first university in Latin America to accom-

plish such feat in a single edition of the event. The 

group members were the students Amanda Cristina 

Siqueira Costa, Andrei Walther Portes, Camila Emi 

Tomimatsu, Cecilia Lembo Lerario, Laura Gouvêa de 

França Pereira and Lia Yokomizo, who were coached 

by Camilla Garcia Pinetti, Guilherme de Siqueira Pas-

tore and Leandro Tripodi. The university had previ-

ously stood-out in the event’s Hong Kong edition, in 

which it was represented by Adriana Regina Sarra de 

Deus, Deborah Nery, Fabio Murta Rocha Cavalcanti, 

and Vinícius Antonialli de Paula, having been coached 

by Rafael Francisco Alves, Oswaldo César Trunci de 

Oliveira and Valério Salgado de Abreu.

Tripodi, the coach of the “USP” team, comments on 

the Brazilian participation. “We pioneered new spaces, 

for instance, growing in terms of writing ability”, states 

S ob o patrocínio do CAM/CCBC, estudantes 

brasileiros marcaram presença nas edições 

de Hong Kong e Viena do Willem C. Vis In-

ternational Commercial Arbitration Moot (Vis Moot). 

Do evento da Ásia (11 a 17 de março) participaram 

equipes da PUC-SP e da USP, enquanto no da Euro-

pa (22 a 28 do mesmo mês) estiveram os times da 

PUC-SP, da USP, do Mackenzie e da FGV, entre outras 

instituições brasileiras. A competição em Hong Kong 

atraiu 90 universidades, já  em Viena foram 300 uni-

versidades de 70 países. 

Na prática

O time da USP foi agraciado com menção honrosa 

em dois prêmios – Pieter Sanders, para o 

Best Memorandum for Claimant, e “Wer-

ner Melis”, para o Best Memorandum for 

Respondent –, consagrando-se como a 

primeira universidade da América Latina a 

alcançar tal feito em uma única edição. In-

tegraram o grupo os alunos Amanda Cris-

tina Siqueira Costa, Andrei Walther Portes, 

Camila Emi Tomimatsu, Cecilia Lembo Le-

rario, Laura Gouvêa de França Pereira e 

Lia Yokomizo, que foram treinados por Ca-

milla Garcia Pinetti, Guilherme de Siqueira 

Pastore e Leandro Tripodi. 

A universidade já havia se destacado na 

edição de Hong Kong, onde foi represen-

tada por Adriana Regina Sarra de Deus, 

Deborah Nery, Fabio Murta Rocha Caval-

canti e Vinícius Antonialli de Paula e trei-

nada por Rafael Francisco Alves, Oswaldo 

César Trunci de Oliveira e Valério Salgado 

de Abreu.

Competições de arbitragem
A rica experiência de participar do Vis moot em Hong Kong e em Viena
the rich experience of participating in the Vis moot in Hong Kong and Vienna

Arbitration competitions

Árbitro Pierre A. 
Karrer; August 
Reinisch, Nikolaus 
Pitkowitz e Erich 
Schwarzenbacher

Arbitrator Pierre 
A. Karrer; August 
Reinisch, Nikolaus 
Pitkowitz and Erich 
Schwarzenbacher 
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Tripodi, treinador da equipe USP, comenta a 

participação brasileira. “Desbravamos novos es-

paços, crescendo, por exemplo, na parte escrita, 

na qual a participação de países em desenvolvi-

mento sempre foi mais tímida”, relata.

A PUC/SP, que passou à fase eliminatória, 

também foi contemplada com menção honrosa, 

conferida à oradora Fernanda Merouço, além 

de integrar a lista das 64 melhores equipes. O 

treinamento do time coube a Claudio Finkels-

tein, Napoleão Casado Filho, Fábio Vieira, Tiago 

Marinho, Marcelo Escobar, Karin Skitnevsky, Tho-

mas Law, Ettore Botteselli e Eduardo Terashima, 

entre outros.

A FGV, por sua vez, se consagrou entre os 64 

times com melhor desempenho na competição. O 

resultado é fruto do forte trabalho desenvolvido nos 

últimos três anos por alunos e ex-alunos de Direito. 

A faculdade foi representada pelos estudan-

tes Antonio Serra, Fernanda Dal Mas, Higor 

Borges, João Azambuja, Jose Victor Zakia, Mi-

lena Arbizu, Rafael Curi, Stella Oger, Tais Pen-

teado e Victor Boccardo. O treinamento ficou a 

cargo de Luisa Galliez, Louise Rasador, Daniel 

Tavela Luis, ex-alunos, e Pedro Felipe da Silva, 

estudante do 4º ano.

Daniel Tavela Luis, treinador da turma da FGV, 

considera que “competições como o Vis Moot 

ajudam a aprofundar conhecimentos em arbi-

tragem e contratos internacionais, a desenvolver 

habilidades de raciocínio jurídico, adaptabilida-

de a imprevistos, objetividade e assertividade”. 

Já Cláudio Finkelstein, treinador da equipe 

PUC/SP, destaca que o apoio do CAM/CCBC “re-

força a experiência acadêmica e se constitui em 

importante mecanismo de preparação da futura 

geração de arbitralistas”. 

“Para nós é também uma satisfação acompa-

nhar a desenvoltura, o grau de preparação e o en-

tusiasmo dos estudantes, o que nos dá a certeza de 

que estamos contribuindo para formar competen-

tes profissionais da arbitragem”, conclui Frederico 

Straube, presidente do CAM/CCBC. 

Tripodi. He adds: “In the competitions, 

practice and theory come together in a 

high-level environment, appropriate to 

bringing about contact with experienced 

professionals.”

“PUC/SP”, which has moved on to the 

elimination phase, also received an 

honorable mention, granted speaker 

Fernanda Merouço, and the Univer-

sity is now one of the 64 best teams. 

Coaching the team was entrusted to 

Claudio Finkelstein, Napoleão Casado 

Filho, Fábio Vieira, Tiago Marinho, Mar-

celo Escobar, Karin Skitnevsky, Thom-

as Law, Ettore Botteselli and Eduardo 

Terashima, among others.

“FGV”, in turn, stood-out among the 

64 best performing teams in the com-

petition. The outcome is the result of 

much work put into the effort in the last 

three years by students and former students of Law. The 

students Antonio Serra, Fernanda Dal Mas, Higor Borges, 

João Azambuja, Jose Victor Zakia, Milena Arbizu, Rafael 

Curi, Stella Oger, Tais Penteado and Victor Boccardo repre-

sented the law school. Coaching was entrusted to former 

students Luisa Galliez, Louise Rasador, Daniel Tavela Luis 

and to fourth year student Pedro Felipe da Silva.

Daniel Tavela Luis, the “FGV” team’s coach, states: “com-

petitions such as the Vis Moot help deepen the under-

standing about arbitration and international contracts, de-

velop abilities in legal reasoning, adapt to unforeseeable 

situations, and bring about objectivity and assertiveness”. 

In turn, Cláudio Finkelstein, the “PUC/SP” team coach, 

emphasizes that the support by CAM/CCBC “strengthens 

the academic experience and serves as an important 

mechanism to prepare the next generation of arbitration 

professionals”. “For us too it is a pleasure to watch the 

resourcefulness, the level of preparedness and the stu-

dents’ degree of enthusiasm. This gives us the certainty 

that we are contributing to the preparation of competent 

arbitration professionals”, concludes Frederico Straube, 

the president of CAM/CCBC. 

Tradução para inglês: BeKom Comunicação Internacional

Miguel Ángel F. 
Ballesteros, Patricia 

Shaughnessy e 
Leandro Tripodi; 

Manfred Heider e Hew 
Dundas; e Ingeborg 

Schwenzer 

Miguel Ángel F. 
Ballesteros, Patricia 

Shaughnessy and 
Leandro Tripodi; 

Manfred Heider and 
Hew Dundas; and 

Ingeborg Schwenzer
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Jantar constituiu mais 
uma oportunidade de 

destacar o trabalho 
desenvolvido pelo 

Centro de Arbitragem

Dinner was another 
opportunity to display 

the work being 
developed by the 

Arbitration Center

Uma noite especial

Visibilidade para o CAm/CCbC durante jantar realizado em Viena 
Visibility for CAm/CCbC during a dinner event in Vienna 

A special evening

F oi no tradicional Palais Coburg que o 

CAM/CCBC recebeu, na noite de 24 de 

março, renomados advogados e árbitros 

participantes do Vis Moot. O jantar constituiu 

mais uma oportunidade de destacar em âmbi-

to internacional o trabalho que vem sendo de-

senvolvido pelo Centro de Arbitragem. Conforme 

destaca Leandro Tripodi, membro da Comissão 

de Internacionalização da entidade, “eventos 

desse nível são fundamentais para divulgar e 

consolidar o Centro também fora do País”.

Frederico Straube (presidente), Carlos Forbes 

(secretário-geral) e Leandro Tripodi (da Comissão 

de Internacionalização), do CAM/CCBC foram os 

coanfitriões, coadjuvados na recepção aos convida-

dos estrangeiros por grandes juristas brasileiros, tais 

como João Bosco Lee, Lauro Gama, Cláudio Finkels-

tein, Napoleão Casado Filho, entre outros, que rece-

beram os 70 participantes em grande estilo.

In the traditional Palais Coburg on the evening of 
March 24, CAM/CCBC welcomed renowned attorneys 

and arbitrators who attended the Vis Moot. The dinner 
was another opportunity to display the work being de-
veloped by the Arbitration Center at the international 
level. As emphasized by Leandro Tripodi, a member of 
the entity’s Internationalization Committee, “events at 
this level are essential for publicizing and consolidating 
the Center outside the country as well”.

Frederico Straube (president), Carlos Forbes (sec-
retary-general) and Leandro Tripodi (of the Interna-
tionalization Committee) of CAM/CCBC were the co-
hosts who welcomed the foreign invitees, assisted by 
renowned Brazilian jurists such 
as João Bosco Lee, Lauro Gama, 
Cláudio Finkelstein, Napoleão 
Casado Filho, among others, who 
receptioned the 70 invitees in 
grandiose style.
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Entidade já 
prepara a 
segunda edição 
do treinamento
Entity is already 
preparing a 
second edition 
of the training 
program

Advogando na mediação

Curso inédito, organizado pelo CAm/CCbC, foi um sucesso 
An unprecedented course, organized by CAm/CCbC, was a success

Practicing law in mediation

A perfeiçoar os conhecimentos dos profissionais 

que atuam com mediação de conflitos co-

merciais foi o objetivo do curso promovido em 

março pelo CAM/CCBC. O evento, realizado no Hearing 

Center da entidade, ganhou grande repercussão. Dada 

a receptividade dos participantes e a procura de outros 

interessados, a entidade já prepara a segunda edição do 

treinamento, previsto para o início de junho. 

Primeiro curso 

Segundo o coordenador da Comissão de Mediação 

do Centro, Adolfo Braga Neto, “foi marcante e muito 

gratificante ver que todos os objetivos propostos foram 

alcançados e também o entusiasmo dos participantes, 

dos professores e da direção do Centro com a media-

ção, sobretudo a que está sendo desenvolvida pelo 

CAM-CCBC”, afirma.

O primeiro curso contou com palestras de Anto-

nio Luiz Sampaio Carvalho, Rafael Francisco Alves, 

Nathalia Mazzonetto, Veronica Beer, Silvia Cristina 

Salatino, Lia Justiniano dos Santos e Gian Vittorio 

Taralli. A abertura foi realizada pelo presidente da 

entidade Frederico Straube. Fique atento à progra-

mação de atividades do CAM/CCBC e inscreva-se 

para o próximo!

to improve the knowledge of professionals who 
perform in the mediation of commercial disputes 

was the objective of the course promoted in March by 
CAM/CCBC. The event, which took place in the entity’s 
Hearing Center, found widespread repercussion. Given 
participants’ receptiveness and the interest of other in-
terested parties, the entity is already preparing a second 
edition of the training program, scheduled for the begin-
ning of June. 

First course 

According to the Center’s coordinator of its Media-
tion Committee, Adolfo Braga Neto, “it was impressive 
and highly gratifying to see that all proposed objectives 
were met, as well as the enthusiasm of participants, 
instructors and the Mediation Center’s management, 
in particular as the course is being developed by CAM-
CCBC”, states Braga Neto.
In the first course, Antonio Luiz Sampaio Carvalho, 
Rafael Francisco Alves, Nathalia Mazzonetto, Veronica 
Beer, Silvia Cristina Salatino, Lia Justiniano dos Santos 
and Gian Vittorio Taralli, made presentations. Frederico 
Straube, the entity’s president, opened the event. Stay 
alert to CAM/CCBC’s activities program and register for 
the next one!
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Concurso de monografias / monograph contest

O Concurso de Monografias da II Jornada Científica 

Guido Soares encerrou as inscrições em 15 de maio 

com a participação de estudantes e jovens advogados 

(formados a partir de janeiro de 2010) atraídos pela 

oportunidade de ver os seus trabalhos reconhecidos. A 

iniciativa, patrocinada pelo CAM/CCBC e apoiada pela 

Comissão Especial de Arbitragem da OAB-RS e pela 

Associação Brasileira de Estudantes de  Arbitragem 

(ABEArb), visa estimular a produção acadêmica 

a partir da bibliografia do patrono do concurso.

De acordo com Eduardo Silva da Silva, coordenador da 

II Jornada Guido Fernando Silva Soares, o concurso de 

monografia presta uma “justa homenagem ao professor 

e jurista que contribuiu para o cenário extraordinário dos 

meios complementares de acesso à Justiça no Brasil”.

As monografias serão avaliadas e publicadas em obra 

coletiva que reunirá textos de grandes nomes da arbitragem 

brasileira. Professores orientadores, faculdades e 

escritórios de advocacia que se inscreveram também serão 

contemplados na obra, a ser concluída no 2º semestre.

The Monograph Contest of the II “Jornada Científica Guido 
Soares” closed registrations for the event on May 15, with 
the participation of students and young attorneys (who 
graduated after January 2010), attracted by the opportunity 
to have their work acknowledged. An initiative sponsored 
by CAM/CCBC, with support by the Special Arbitration 
Committee of the Bar Association of the State of Rio 
Grande do Sul (“OAB-RS”) and the Brazilian Association of 
Arbitration Students (“ABEArb”), it seeks to foster academic 
production based on the bibliography of the contest’s patron.
According to Eduardo Silva da Silva, coordinator of 
the II “Jornada Guido Fernando Silva Soares”, “the 
monograph contest justly honors the professor and 
jurist who contributed to the extraordinary scenario of 
supplementary means of access to Justice in Brazil”.
The monographs will be evaluated and published 
in a combined edition of texts by great names of 
Brazilian arbitration. Supervising professors, colleges 
and law firms that registered will also be portrayed 
in the edition, to be concluded in the 2nd semester.

Iniciativa selecionará trabalhos de 
estudantes e jovens profissionais

Initiative will select the work of students and 
young professionals
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O CAM/CCBC selou parceria com o Instituto Max-Planck de Direito Comparado e 

Direito Internacional Privado de Hamburgo, Alemanha, grande centro mundial de 

Direito privado e detentor da maior biblioteca jurídica brasileira no exterior. Assim, 

o CAM/CCBC concederá bolsas a doutorandos e pós-doutores interessados em 

estudar na instituição alemã. O objetivo é contribuir para o aperfeiçoamento dos 

especialistas brasileiros e consolidar a posição do País na arbitragem internacional.

As bolsas, de três meses, contemplam pesquisas sobre arbitragem, direito 

internacional privado, direito do comércio internacional e direito dos contratos 

internacionais. Mais informações estão disponíveis no site da CCBC.

O “2nd Annual GAR Live Brazil”, realizado 

em 19 de abril no Hotel Tivoli, em São Paulo, 

com o patrocínio do CAM/CCBC, reuniu 

importantes nomes da arbitragem internacional. 

Entre os palestrantes brasileiros estiveram 

Luiz Olavo Baptista, Adriana Braghetta e 

Gilberto Giusti, vice-presidente do CAM.

Foram recentemente anunciados os vencedores do II Concurso de Monografias 

“Prof. Albert H. Kritzer”, o primeiro realizado após a adesão do Brasil à 

Convenção de Viena sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de 

Mercadorias (CISG ou CVIM). A premiada foi Nathalie Gazzaneo, da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (Uerj); seguida de Brenda Albine Sartori Ruviaro, 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS); e 

Rebecca Paradellas Barrozo, da Universidade Federal de Uberlândia  (UFU).

Bolsas de estudo / SCHOLARSHIPS

GaR live no BRasil / GAR LIVE IN BRAzIL os melhoRes tRaBalhos / THE BEST WORKS

CAM/CCBC celebrated a partnership with the Max-Planck Institute for Comparative 
and Private International Law, of Hamburg, Germany, an important world center 
for Private Law that holds the largest library of Brazilian law publications abroad. 
Under its terms, CAM/CCBC will award scholarships to doctoral candidates 
and post-doctoral law professionals interested in studying in the German 
institution. The objective is to contribute to the development of Brazilian 
specialists and consolidate the country’s position in international arbitration.
The three-month scholarships encompass research on arbitration, 
private international law, international trade law and international 
contract law. More information can be viewed in CCBC’s internet site.

The 2nd Annual GAR Live Brazil, held 
in Hotel Tivoli, in São Paulo, on April 
17, sponsored by CAM/CCBC, gathered 
important names of international 
arbitration. Brazilian speakers included 
Luiz Olavo Baptista, Adriana Braghetta 
and Gilberto Giusti, vice-president of CAM. 

The winners of the II Prof. Albert H. Kritzer Monograph Contest were recently 
announced. This contest was the first to take place after Brazil became affiliated 
with the Vienna Convention on the International Purchase and Sale of Goods 
(“CISG” or “CVIM”). The winner was Nathalie Gazzaneo, from Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (“UERJ”), followed by Brenda Albine Sartori Ruviaro, 
from Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (“PUC/RS”) and 
Rebecca Paradellas Barrozo, from Universidade Federal de Uberlândia (“UFU”).

doutorandos e pós-doutores podem estudar por três 
meses na Alemanha
doctoral candidates and post-doctoral law professionals 
may study in germany for three months
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Entre os dias 13 e 15 de maio, o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil (Imab), 

com o apoio do CAM/CCBC,  promoveu em São Paulo um treinamento em mediação 

transformativa, com Joseph Folger, professor da Temple University (EUA) e cofundador do 

Institute for the Study of Conflict Transformation. O objetivo do curso era apresentar aos 

participantes a teoria da mediação transformativa a fim de desenvolver as habilidades 

mínimas necessárias para sua utilização na gestão de conflitos em diversos contextos.

Entre 15 e 24 de abril, o CAM/CCBC participou de um curso 

sobre arbitragem promovido pela Associação dos Advogados 

de São Paulo (AASP). Entre as questões discutidas incluíram-

se: Quando devo usar a arbitragem? Para que servem as 

câmaras arbitrais? Como redigir uma cláusula compromissória?. 

Sob coordenação de Carlos Alberto Carmona e Carlos Eduardo 

Stefen Elias, participaram os secretários-executivos adjuntos 

Deodato Obuchi e Maísa Barboza, e a secretária-geral adjunta 

Patrícia Shiguemi Kobayashi, que participou do evento como 

palestrante. No último dia, Carlos Forbes integrou uma mesa-

redonda com as câmaras arbitrais mais atuantes em São Paulo.

No dia 15 de maio o presidente do CAM/CCBC, 

Frederico Straube, participou de um evento 

na Faculdade de Direito da USP (Fadusp), 

organizado pelas integrantes do time da 

Universidade no Vis Moot de Viena e de Hong Kong, 

Laura Pereira e Adriana Sarra, respectivamente. O 

presidente abriu o Vis Moot Night, que debateu 

temas relacionados às competições da Europa e da 

Ásia: Direito do Comércio Internacional e Arbitragem 

Comercial Internacional. O encontro foi promovido 

com o apoio de Mutusp, CISG-Brasil, CBAr  e  ABEArb.

melhoR Gestão de conflitos / 
BETTER CONFLICT MANAGEMENT 

tudo soBRe aRBitRaGem / EVERyTHING ABOUT 
ARBITRATION

vis moot niGht/   VIS MOOT EVENING

From May 13 to 15, “Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil” (“IMAB”), supported 
by CAM/CCBC, promoted a training event in transformation mediation in São Paulo, 
with Joseph Folger, professor at Temple University (USA) and co-founder of the Institute 
for the Study of Conflict Transformation. The objective of the course was to familiarize 
participants with the theory on transformation mediation, in order to develop the 
minimally required abilities for use in conflict management, in a variety of contexts.

From April 15 to 24, CAM/CCBC participated in a course on 
arbitration promoted by “Associação dos Advogados de São Paulo” 
(“AASP”). Among the topics covered were: “When should I use 
arbitration? What is the role of arbitration chambers? How to draft 
an arbitration clause?”. Under the coordination of Carlos Alberto 
Carmona and Carlos Eduardo Stefen Elias, the participants 
were CAM’s deputy executive secretaries, Deodato Obuchi, 
Maísa Barboza and Patrícia Shiguemi Kobayashi. The latter 
gave a presentation. On the last day, Carlos Forbes took part in a 
roundtable on the most active arbitration chambers in São Paulo.

On May 15, the president of CAM/CCBC, Frederico 
Straube, participated in an event in the Law School 
of “USP” (“FADUSP”), organized by the participants 
of the University’s team in the Vis Moot events in 
Vienna and Hong Kong, respectively, Laura Pereira 
and Adriana Sarra. The president opened the Vis 
Moot Evening, which debated themes related to 
the competitions in Europe and Asia: International 
Trade Law and International Commercial 
Arbitration. The event took place supported by 
“MUTUSP”, “CISG-Brasil”, “CBAr” and “ABEArb”.
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AGroneGócio  AGribusiness

com crescimento anual acima de dois dígitos na última década 
e expectativas promissoras, mercado de produtos orgânicos traz 
grandes oportunidades de negócios entre brasil e canadá

With double digit annual growth in the last decade and a promising outlook, the organic 
product market offers great business opportunities between brazil and canada

EstEla CangErana

no crisis market
Sem crise

nquanto muitos setores amargam perdas 

ou resultados pífios e tentam aprender a 

conviver com a realidade de uma economia 

mundial praticamente estagnada, há quem não 

tenha do que reclamar. Com índices robustos de 

crescimento – sempre na casa de dois dígitos –, o 

segmento de produtos orgânicos se prepara para 

alçar voos maiores. E, nessa área, a diversidade 

e o grande potencial agrícola brasileiro têm cha-

mado a atenção, inclusive do Canadá. No início 

do ano, pela primeira vez, a Canada Organic Trade 

Association (Cota), entidade que promove o setor, 

enviou uma representante para conhecer o mer-

cado nacional. Depois, em abril, uma comitiva de 

empresas brasileiras participou da SIAL Canada, 

em Toronto, uma das principais feiras internacio-

nais do ramo de alimentos. E um novo passo será 

dado em junho, quando profissionais canadenses 

virão ao País para participar da Bio Brazil Fair e 

BioFach América Latina, em São Paulo, evento de 

importância equivalente ao SIAL na região. 

“O mercado de orgânicos no Brasil é muito inte-

ressante. Ele vem crescendo bastante e apresen-

ta uma diversidade enorme. Isso chamou nossa 

e While many industries suffer losses or poor 
results trying to learn how to cope with the 

reality of a practically stagnated world economy, 
one industry has no reason for complaint. With 
robust growth rates – always in the double digit 
range -, the organic product industry is getting 
ready for even higher flights. In this field, the 
diversity and great potential of Brazilian agriculture 
have attracted attention, of Canada included. At 
the beginning of the year, for the first time, the 
Canada Organic Trade Association (COTA), the entity 
that fosters the industry, sent a representative to 
learn about the Brazilian market. A while later, in 
April, a committee comprising Brazilian companies 
attended the SIAL Canada in Toronto, one of the 
most important international trade fairs in the 
food industry. A next step will be taken in June, 
when Canadian professionals will come to Brazil 
to participate in the Bio Brazil Fair and the Latin 
America BioFach, in São Paulo, an event equivalent 
in importance to the SIAL in the region. 

“The organic product market in Brazil is very 
interesting. It is growing a lot and shows huge diver-
sity. This called our attention”, said the operations 
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atenção”, afirmou a gerente de operações da Co-

ta, Julia Bustos, durante a visita ao País. 

O Brasil possui a quarta maior área orgânica do 

mundo, com 1,8 milhão de hectares, segundo 

o estudo The World of Organic Agriculture, feito 

em 2010 pelo Research Institute of Organic Agri-

culture (FIBL) e pela International Federation of 

Organic Agriculture Movements (Ifoam). O País é 

o maior exportador de açúcar orgânico do mun-

do, com cerca de 250 mil toneladas embarcadas 

por ano. De acordo com dados do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC), também saem daqui as maiores vendas 

mundiais de café verde, etanol e suco de laranja.

O açúcar e o café, inclusive, estão entre os pro-

dutos nacionais mais difundidos no mercado ca-

nadense. Mas, para Julia, ainda pode haver um 

bom espaço para frutas típicas, como a banana, 

e também produtos com maior valor agregado, 

como biscoitos. 

CertifiCação 

No Canadá, apenas itens alimentícios e bebidas 

(como sucos) podem ter a denominação de or-

gânicos. Essas mercadorias são rastreadas para 

determinação de sua origem. Roupas e cosmé-

ticos, entre outros artigos, não podem receber 

esse selo.

Desde 2011, o Brasil possui também um pro-

cesso de certificação, através do selo do Sistema 

Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica 

(Sisorg), que identifica e controla a produção na-

cional do setor. 

manager of COTA, Julia Bustos, during the trip to 
the country. 

Brazil has the world’s fourth largest organic area, 
with 1.8 million hectares according to the study The 
World of Organic Agriculture, conducted in 2010 
by the Research Institute of Organic Agriculture 
(FIBL) and the International Federation of Organic 
Agriculture Movements (IFOAM). The country is 
the world’s largest exporter of organic sugar, with 
about 250,000 tons shipped per year. According to 
data of the Ministry of Development, Industry and 
Foreign Trade (“MDIC”), the country also supplies 
the largest quantities in the world of green coffee, 
ethanol and orange juice.

Actually, sugar and coffee rank among the 
best-known Brazilian products in the Canadian 
market. For Bustos, there is still plenty of room 
for tropical fruit, such as bananas, and for high 
aggregated value products, such as biscuits. 

CErtifiCation
In Canada, only food items and beverages (such 

as juice) can be labeled as organic. Such products 
are monitored to determine their origin. Clothes 
and cosmetics, among other articles, do not get 
this stamp.

Since 2011, Brazil too has a certification pro-
cess, the Sistema Brasileiro de Avaliação de 
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Para Julia, da Cota, a implantação da certifica-

ção foi um passo fundamental para incrementar o 

comércio internacional desses produtos. “O Brasil 

está fazendo um trabalho muito bom, com ajustes 

finos na certificação. Quando você tem regras es-

tabelecidas, fica mais fácil fazer trocas com outros 

países que têm controles semelhantes.” O Cana-

dá possui acordos de equivalência comercial com 

a Europa e os Estados Unidos no segmento de 

orgânicos. Produtos que estão em conformidade 

com suas regras podem seguir de lá para esses 

países sem barreiras.

Desenvolvimento

O marco regulatório de 2011, que criou o selo, 

é visto como um divisor de águas para represen-

tantes da atividade no Brasil. Com ele, espera-se 

que esse mercado, ainda novo no País, ganhe 

representatividade. “A experiência mostra que, na 

sequência do estabelecimento dessa regulamen-

tação, o nível de interesse de investimentos cres-

ce exponencialmente. Foi assim com a Europa no 

ano 2000 e com os Estados Unidos, em 1999”, 

afirmou Ming Chao Liu, coordenador-executivo do 

Organics Brasil, um projeto que é resultado da par-

ceria entre o Instituto de Promoção do Desenvolvi-

mento (IPD) e a Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações (Apex-Brasil), do MDIC.

Como exemplo, Liu cita os resultados obti-

dos pelos EUA. Lá, o mercado 

de orgânicos movimentava 

US$ 1 bilhão no ano 2000. 

Hoje são US$ 25 bilhões 

e ele continua crescendo 

atualmente cerca de US$ 

1 bilhão por ano. Na maio-

ria dos países europeus (à 

exceção do Reino Unido), 

a crise do ano passado não 

afetou os resultados do seg-

mento. E, no Canadá, as esti-

mativas são de que a atividade 

tenha movimentado US$ 2,6 bilhões 

Conformidade Orgânica 
– SISORG (the Brazilian 
Organic Conformity 
Assessment System), 
which issues a stamp 
and identifies and con-
trols the industry’s pro-
duction in the country. 

For Bustos, from COTA, the imple-
mentation of the certification was a fundamental 
step to oster international trade in these products. 
“Brazil is doing a great job, fine tuning the certifica-
tion process. When one has established rules, it 
becomes easier to trade with other countries that 
have similar controls.”Canada has trade equiva-
lence agreements with Europe and the United 
States in the organic products industry. Products 
in compliance with their rules can be shipped to 
other countries and face no barriers.

DEvElopmEnt 
The 2011 regulatory mark, which introduced 

the stamp, is seen as a watershed event by 
representatives of the industry in Brazil. As a result, 
one expects this still new market in the country to 
gain representativeness. “Experience shows that 
subsequent to the introduction of such regulation, 
the level of interest for investments grows exponen-
tially. This happened in Europe in 2000 and in the 
United States in 1999”, stated Ming Chao Liu, the 
executive coordinator of Organics Brasil, a project 
resulting from a partnership between Instituto de 
Promoção do Desenvolvimento (IPD) and Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações (APEX-
Brasil), of the Ministry of Development.

As an example, Liu mentions results achieved by 
the USA. There, the organic products market turned 
over US$ 1 billion in 2000. Nowadays, the figure is 
at US$ 25 billion and growing by about US$ 1 billion 
per year. In most European countries (except the 
United Kingdom) last year’s crisis did not affect the 
industry’s results. In Canada, estimates are that 
the activity will have resulted in revenues of US$ 
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em 2012, com US$ 400 milhões em exporta-

ções, selando mais um ano de aumento nos ne-

gócios. Só no período entre 2006 e 2010, a 

expansão já havia sido de 160%.

PersPeCtivas

O projeto que Liu coordena no Brasil concentra 

esforços na promoção dos produtos nacionais no 

mercado externo. O grupo de 74 empresas que ele 

acompanha viu suas exportações subirem 50% em 

2012 em relação ao período anterior e teve negó-

cios fechados na ordem de US$ 129,5 milhões. 

Para 2013, as expectativas são otimistas. Segun-

do o executivo, o Canadá é um dos países que 

pode contribuir para que o setor continue crescen-

do. “Eles formam um mercado bem promissor, em 

expansão, com consumidores de hábitos similares 

aos dos norte-americanos, mas num mercado não 

tão consolidado como o dos EUA.” De acordo com 

Liu, a aproximação com o Canadá é interessante 

não só por seu público interno mas também pela 

possibilidade de, através dele, alcançar mercados 

de Europa e EUA, pelos acordos de equivalência.

2.6 billion in 2012, with US$ 400 million in exports, 
marking yet another year of increased business. In 
the period between 2006 and 2010 alone, growth 
was already at 160%.

outlook
The project Liu coordinates in Brazil focuses ef-

forts on promoting Brazilian products in the foreign 
market. The group of 74 companies he follows saw 
exports increase 50% in 2012, in comparison with 
the previous year, with business deals worth US$ 
129.5 million having been celebrated. 

For 2013, the outlook is optimistic. According to 
the executive, Canada is one of the countries that 
can contribute to the industry’s continued growth. 
“Canada is a promising and growing market and its 
consumers have habits similar to those of U.S. con-
sumers, while not being in a market as consolidated 
as that of the USA.” According to Liu, tightening re-
lations with Canada is interesting not only because 
of its in-country consumers, but also due to the 
possibility to, through it, reach markets in Europe 
and the USA, given the equivalence agreements.

Gerente de operações 
da Cota, Julia Bustos, 

durante visita ao Brasil: 
mercado de orgânicos 

vem crescendo 
e apresenta 

diversidade enorme

Operations Manager 
of COTA, Julia Bustos, 

during the trip to Brazil: 
organic product market 

is growing and shows 
huge diversity
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merCaDo

As estimativas do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) são de que a produção agrícola de 

orgânicos movimente em torno de R$ 500 milhões 

por ano, e que tenha crescido entre 15% e 20% 

ao ano na última década. Esse mercado, segundo 

o Ministério, é abastecido por cerca de 90 mil 

produtores, 85% deles familiares. No entanto, 

até 2011, apenas 5,5 mil estavam registra-

dos no Cadastro Nacional de Produtores Orgâ-

nicos, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa).

Segundo Ming Liu, do Organics Brasil, a expectati-

va é de que 70% da produção orgânica total bra-

sileira seja exportada. Os produtos mais vendidos 

para fora são açúcar, óleos vegetais e de palma, 

mel, itens da cadeia de frutas (in natura, polpas), 

castanhas, erva-mate e óleos essenciais destina-

dos a cosméticos. Nossos principais clientes são 

de Alemanha, Reino Unido, França, Holanda, Es-

tados Unidos, Canadá, Japão e Coreia do Sul.

Os outros 30% da produção nacional são vendi-

dos, principalmente, em redes de supermercados, 

com uma pequena parcela em feiras livres. 

markEt
Estimates of the Ministry of Agrarian Develop-

ment (“MDA”) are that the production of organic 
agricultural products will generate around R$ 
500 million per year and that it will have grown 
between 15% and 20% per year in the last decade. 
This market, according to the Ministry, is supplied 
by some 90,000 producers, 85% of which are family 
businesses. However, until 2011, only 5,500 were 
registered in the National Registry of Organic Prod-
uct Producers of the Ministry of Agriculture, Cattle 
Breeding and Supply (“MAPA”).

According to Ming Liu, of Organics Brasil, the 
expectation is that 70% of the total Brazilian or-
ganic products output will be exported. The most 
traded products abroad are sugar, vegetal and 
palm oil, honey, items of the fruit chain (in natura 
and as pulp), chestnuts, mate and  essence oils for 
cosmetic products. Our main clients are Germany, 
the United Kingdom, France, Holland, the United 
States, Canada and South Korea.

The other 30% of the national production are 
mostly sold in supermarket chains and a small 
portion in street markets. 

Para entender
understAnd the issue

A produção orgânica vegetal e animal, de acordo com o critério utilizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), é aquela que não utiliza agrotóxicos, adubos químicos ou substâncias sintéticas que agridam o meio ambiente. Para que 
possa ser chamado de orgânico, o processo produtivo tem que, necessariamente, fazer uso responsável do solo, da água, do ar 
e dos demais recursos naturais, respeitando as relações sociais e culturais. Ou seja, para ser considerado orgânico, no Brasil, o 
produto precisa ser cultivado em um ambiente que considere sustentabilidade social, ambiental e econômica e valorize a cultura 
das comunidades rurais. Por seu processo de cultivo, os orgânicos são vistos como alternativa mais saudável de alimentação, com 
respeito ao meio ambiente. 

Vegetal and animal organic production, according to criteria adopted by the Ministry of Agriculture, is the one obtained without 
the use of pesticides, chemical fertilizers or synthetic substances that damage the environment. In order to be considered 
organic, the production process must necessarily use soil, water, air and all other natural resources, in a responsible manner, 
respecting social and cultural relations. In other words, to be considered organic in Brazil, the product must have been 
cultivated in an environment that considers social, environmental and economic sustainability and values the culture of rural 
communities. Given their production process, organic products are viewed as a more healthy food alternative that respects the 
environment. 
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Sediar importantes 
eventos esportivos, 
como a Copa 
do Mundo e as 
Olimpíadas, pode 
ajudar o Brasil a 
marcar pontos 
no seu esforço de 
desenvolvimento

To host important sport events such as the 
World Cup and the Olympic Games may help 
Brazil score points in its development effort

Fernanda SilveStre e Wagner Belmonte

A great move

Uma grande 
jogada

As 12 cidades brasileiras que receberão a 

Copa do Mundo em 2014 se preparam 

para oferecer uma estrutura adequada aos 

turistas e à população local. Apesar dos esforços, 

muitos são os problemas enfrentados, principal-

mente no que se refere ao prazo de entrega das 

obras. Segundo o presidente da Comissão Cientí-

fica da Associação Brasileira de Gestão do Espor-

te (Abragesp), Paulo Henrique Azevêdo, o País, no 

entanto, deve superar este desafio. “O Brasil vai 

atender às exigências, mas sofre com carências pri-

márias, como a formação de gestores de esportes, 

para ter condições de preparar com maior profissio-

nalismo eventos que trazem retorno social e econô-

mico para a sociedade”, explica. 

As melhorias que competições como a Copa 

do Mundo e as Olimpíadas trazem para suas se-

des são muito positivas se os recursos forem utili-

zados corretamente. O exemplo dos canadenses, 

nas últimas Olimpíadas de Inverno, em Vancouver, 

reforça a análise. A cidade, já muito bem estrutura-

da, organizou melhorias nos transportes para evitar 

The twelve brazilian cities that will host the World 
Cup in 2014 are preparing to offer tourists and 

the local populations adequate organization. Albeit 
all efforts made, they face many problems, mainly as 
concerning delivery schedules for the construction 
works. According to the president of the Scientific 
Committee of the Brazilian Sports Management 
Association (“ABraGEsp”), Paulo Henrique Azevêdo, 
Brazil is expected to master the challenge. “Brazil 
will meet the requirements, but faces basic short-
comings, such as in training sports managers, 
capable of professionally preparing events that 
provide social and economic returns to society”, 
explains Azevêdo. 

The improvements resulting from the World Cup 
and the Olympics for the host cities are highly posi-
tive if resources are properly used. The Canadian 
example, in the last Winter Olympics, makes the 
case. The city, already well structured, implemented 
numerous improvements in transportation to avoid 
traffic jams and to make life easier for residents 
and tourists. The expansion of public roads along 
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congestionamentos e facilitar a vida de moradores 

e turistas. A expansão das vias públicas e a amplia-

ção das linhas do metrô trouxeram benefícios não 

só durante os jogos, mas também posteriormente. 

Três anos antes das competições, a cidade já dis-

ponibilizava 200 novos ônibus nas ruas e os gran-

des estacionamentos foram transformados em vias 

públicas, no centro e nas proximidades dos locais 

de competição. O metrô também foi expandido, 

ganhando uma nova linha que liga Richmond ao 

Aeroporto Internacional. 

AlertA vermelho

Azevêdo compara o Rio de 2016 a Montreal, que 

recebeu as Olimpíadas de 1976, observando que 

o problema de planejamento é comum. “Montreal 

sofreu um grande impacto financeiro com as Olim-

píadas e é um grande exemplo para o Rio de Janei-

ro. Serão 40 anos de diferença, e a cidade brasileira 

pode se tornar o polo esportivo do País, com cresci-

mento de esportes que ainda não possuem muitos 

adeptos”, enfatiza.

with the expansion of metro lines, brought ben-
efits not only during the Games, but also later 
on. Three years before the competitions, the city 
had already made available 200 new buses, while 
large parking lots were transformed for use as 
public spaces, in the downtown area and near 
the competition sites. The metro system too was 
expanded, with a new line from Richmond to the 
International Airport. 

red alert
Azevêdo compares Rio of 2016 with Montreal, 

which hosted the 1976 Olympics, observing that 
the planning problem is quite common. “Mon-
treal suffered a major financial impact due to the 
Olympics and it is an example for Rio de Janeiro. 
With a difference of 40 years, the Brazilian city 
may actually become the country’s sports center, 
with the expansion of sports modalities that so 
far lack practitioners”, emphasizes Azevêdo.

Expenditures incurred with mega sports events 
exceed budget estimates just about every time. In 

Canadá, uma nação 
esportiva: prática é 

incentivada desde o 
início da vida escolar

Canada, a nation of 
sports: practice is 

encouraged from early 
on in school life

Melhorias para 
sedes são positivas 

se os recursos 
forem utilizados 

corretamente

Improvements 
for host cities are 

positive if resources 
are properly used
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Vista aérea do novo 
aeroporto de Natal

Aerial view of the new 
airport in Natal

Os gastos com megaeventos esportivos, quase 

sempre, ultrapassam os orçamentos. Em Vancou-

ver, no ano de 2010, os gastos com as obras de 

infraestrutura chegaram à casa dos US$ 6 bilhões, 

bem distantes dos US$ 660 milhões inicialmente 

previstos. Os custos, que seriam divididos entre 

governo federal e provincial, foram abertos à coo-

peração da iniciativa privada e de empresas interes-

sadas em doações pelas quais pudessem associar 

suas marcas ao evento. O Brasil segue o mesmo 

caminho. Com R$ 4 bilhões gastos pela Prefeitura 

do Rio de Janeiro e pelo governo federal nos jogos 

Pan-Americanos de 2007, dez vezes mais que o 

orçamento inicial, o País já aprendeu uma lição. A 

um ano da realização da Copa do Mundo, já foram 

investidos, segundo dados do Ministério do Esporte, 

mais de R$ 7 bilhões só em construção ou reformas 

de estádios. No caso das Olimpíadas de 2016, a 

conta é mais salgada. Serão pelo menos R$ 28,8 

bilhões, segundo estimativa do Comitê Organiza-

dor dos Jogos Olímpicos, para a construção da Vila 

Olímpica, montagem de estruturas temporárias, 

estádios e centros de competições. A estrutura da 

cidade para receber turistas também é uma preo-

cupação. De acordo com a Prefeitura do Rio, serão 

investidos R$ 2,8 bilhões na construção de mais 

18,5 mil quartos de hotel na cidade. Atualmente, a 

capacidade é de cerca de 32,5 mil vagas.  

Vancouver, in 2010, expenditures with infrastructure 
works reached the magnitude of US$ 6 billion, far 
more than the US$ 660 million initially projected. 
The costs, which were to be divided between the fed-
eral and the provincial governments, were spread 
by opening the projects to private initiative and to 
donations by companies interested in associating 
their brands with the event. Brazil is following the 
same route. With R$ 4 billion spent by the munici-
pal government of Rio de Janeiro and the federal 
government with the Pan-American Games in 
2007, ten-fold the original budget, the country 
has already learned a lesson. Currently, one year 
before the World Cup, according to data of the 
Ministry of Sports, more than R$ 7 billion have 
already been invested in the construction and 
reform of stadiums alone. In the case of the 2016 
Olympic Games, the bill is even costlier. R$ 28.8 
billion at least, according to estimates of the Or-
ganizing Committee of the Olympic Games, for 
the construction of the Olympic Village, instal-
lation of temporary structures, stadiums and 
competition sites. The city’s structure to receive 
visitors too is reason for concern. According to 
Rio’s municipal government, R$ 2.8 billion will be 
invested in the construction of more than 18,500 
hotel rooms in the city. Currently, the capacity is 
of about 32,500 rooms.  
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Já foram investidos mais 
de R$ 7 bilhões só em 

estádios no Brasil

More than R$ 7 billion 
have already been 

invested in stadiums 
alone in Brazil

Foco no Futuro

Para sediar um evento de grande porte não basta 

se concentrar somente no preparo das competi-

ções. O que fica para a cidade após a entrega da 

última medalha e o encerramento dos Jogos tam-

bém é fundamental. 

De acordo com Azevêdo, as arenas precisam 

se tornar núcleos de cultura e formação de no-

vos atletas, em parceria com instituições públicas 

e privadas. Segundo ele, nem todos os locais de 

competição conseguirão realizar este aproveita-

mento com facilidade. Para Adriano Biava, doutor 

em economia da Universidade de São Paulo e es-

pecialista em finanças públicas, “somos responsá-

veis por cobrar que os equipamentos construídos 

para os jogos sejam aproveitados por escolas e 

centros de formação de novos atletas”, enfatiza.  

No Canadá, a prática esportiva é incentivada des-

de o início da vida escolar, o que transformou o país 

em uma nação esportiva. As Olimpíadas de 2016 

e a Copa do Mundo são uma oportunidade para 

o Brasil enxergar o esporte como oportunidade a 

centenas de pessoas que podem se profissionalizar 

e viver como atletas. 

FocuS on the Future
To host a major event, it does not suffice to 

only concentrate on preparing the competi-
tions. What is left for the cities after the last 
medal is awarded and the Games end is also 
fundamental. 

According to Azevêdo, the sports arenas must 
become cultural and training centers for new 
athletes, in partnership with public and private 
institutions. According to him, not all competition 
localities will be able to easily bring about such 
use. For Adriano Biava, Ph.D. in economics from 
the University of São Paulo and an expert in public 
finances, “we are responsible for demanding that 
equipment installed for the Games be used by 
schools and training centers for new athletes”, 
stresses Azevêdo.  

In Canada, the practice of sports is encouraged 
from early on in school life. This has made the 
country a nation of sports. The 2016 Olympics and 
the World Cup are opportunities for Brazil to view 
sport as a means for fulfillment of hundreds of 
people who may want to become professionals 
and live of sports.  
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NA BAGAGEM

Presidente-executivo da Livraria 
Cultura, Sergio Herz conta como a 
experiência de estudar no Canadá lhe 
acrescentou conhecimentos e como 
hoje enxerga o país que se tornou seu 
destino para negócios

frente da Livraria Cultura, a maior rede 

do ramo no País, o executivo Sergio 

Herz decidiu, 15 anos atrás, buscar 

especialização educacional fora do Brasil e se 

matriculou em um MBA de Administração na 

Universidade de Toronto. Ele conta que, na 

bagagem de volta ao País, trouxe muito 

mais que lições aprendidas no curso. “Já 

visitava o Canadá a turismo, principalmen-

te as estações de esqui. Sempre simpatizei 

com a cultura local, mas quando morei no 

campus da Universidade de Toronto pude 

vivenciar de perto a dinâmica da socieda-

de canadense”, relata.

Sergio lista cultura, segurança, edu-

cação e serviços como os itens que 

mais lhe chamaram a atenção. For-

mado em administração de empre-

Negócios
à vista

sas pela Fundação Armando Alvares Penteado 

(FAAP), ele havia passado antes pela experiên-

cia de estudar no exterior, na Universidade de 

Navarra, na Espanha, mas conta que no Cana-

dá a identificação foi especialmente diferente: 

“Toronto é uma metrópole dinâmica, mas que 

tem uma população ainda pequena se compa-

rada com outras grandes cidades do mundo. 

Costumo brincar que lá os habitantes são pou-

cos e bons”, diz.

O executivo lembra que se surpreendeu com 

o grau de cuidado demonstrado pelos canaden-

ses com a sua comunidade e com o zelo pela 

conservação da cidade. “São esses conceitos 

de cidadania que procurei trazer comigo e apli-

car no meu dia a dia”, conta. Aos 43 anos, Ser-

gio comanda um negócio construído e mantido 

em família há seis décadas e meia.

ADRIANA GAVAÇA

À
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Negócio em família

A Livraria Cultura foi fundada em 1947 pe-

la avó de Sergio, a alemã de origem judia Eva 

Herz, que desembarcou no Brasil com a família 

anos antes, fugindo da perseguição nazista. A 

matriarca teve a ideia de abrir um serviço de 

aluguel de livros na sala de sua própria casa, 

no bairro dos Jardins, na capital paulista, como 

forma de aumentar o orçamento. 

Atualmente, o pai de Sergio, Pedro, preside 

o Conselho de Administração, e o irmão, Fabio, 

responde pela diretoria de marketing e relacio-

namento. A empresa é referência no mercado 

com 17 lojas pelo Brasil. As instalações no Con-

junto Nacional, em São Paulo, onde a Cultura 

está desde 1969, abrigam a maior livraria do 

país, com 4,3 mil metros. Ao todo, são mais 

de 1,9 mil funcionários, e o catálogo soma 6,7 

Cultura, segurança, educação e 
serviços são os itens que mais 
chamaram a atenção executivo

milhões de títulos de livros, além de 560 mil 

CDs, DVDs, games e revistas, fora os e-books 

e audiobooks. A rede conta ainda com cafés e 

seis teatros, que levam o nome da fundadora.

Sergio anuncia que os laços com o Canadá 

ficarão ainda mais estreitos. No final de 2012, a 

Cultura e a Kobo – fabricante canadense de lei-

tores de e-books – fecharam parceria para dis-

ponibilizar 12 mil títulos em português utilizando 

a tecnologia Kobo Touch. O equipamento vem 

com 2 GB de capacidade (suficiente para arma-

zenar mil livros), expansível até 32 GB via cartão 

(espaço virtual para reunir 30 mil livros). Ao que 

tudo indica, Sergio terá novos e bons motivos 

para voltar com mais frequência ao Canadá. 
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Investimentos do governo prometem transformar 
as estradas do Brasil em cinco anos 

Guilherme Peace e lilian crePaldi 

 s pacotes de concessão anunciados pelo 

governo federal no final de 2012 para a 

melhoria do sistema rodoviário brasileiro 

devem injetar R$ 133 bilhões no Programa de 

Investimentos em Logística (PIL), sendo, pelo 

menos, R$ 43 bilhões somente nas estradas 

propriamente ditas. O valor será aplicado na 

duplicação de 7,5 mil quilômetros que incluem 

os principais eixos rodoviários nacionais. A ma-

lha inteira no País soma cerca de 1,6 milhão de 

quilômetros, entre trechos pavimentados e não 

pavimentados. As melhorias visam, sobretudo, 

escoamento de cargas, mas favorecem também 

o deslocamento de turistas entre cidades próxi-

mas e com grande potencial turístico. 

A mais recente pesquisa da Confederação Na-

cional dos Transportes (CNT), divulgada em ou-

tubro do último ano, aponta que cerca de 30% 

O

acelerador 
Pé no
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Governo do Canadá lançou novo plano 
de ação econômica para projetos 

de infraestrutura

dos 95,7 mil quilômetros de rodovias avaliadas 

tiveram avaliação negativa, o que exigiria uma 

aplicação de, no mínimo, R$ 190 bilhões para 

ficar em perfeitas condições. Ainda assim, os va-

lores apresentados pelo governo devem ajudar a 

infraestrutura do País, uma vez que contam com 

medidas que visam acelerar o fechamento de 

contratos e o início das obras. 

Em pronunciamento, a presidente Dilma Rous-

seff afirmou que os investimentos representam a 

construção de um Brasil mais rico, forte, comple-

to e competitivo, principalmente no que se refere 

à integração entre os Estados, segurança e co-

modidade para os usuários e ao escoamento de 

produtos. O economista Marcos Antonio Biffi rei-

tera que rodovias bem pavimentadas aumentam 

a produtividade dos veículos, reduzindo custos de 

transporte. Raciocínio que vale também para as 

viagens de turismo.

ConCessão e Contratos 

Para potencializar ainda mais os investi-

mentos, o ministro da Fazenda Guido Mante-

ga anunciou um novo modelo de concessão 

rodoviária, com aumento de prazos de finan-

ciamento e concessão e aumento da taxa de 

rentabilidade. O objetivo é atrair novos investi-

dores. Outra medida é o Regime Diferenciado 

de Contratação Pública (RDC), que diminui o 

prazo comum das concorrências de 200 dias 

para apenas um mês.

Estes investimentos serão concentrados em 

obras de duplicações, contornos, travessias, repa-

ros e otimização das estradas. A seleção se dará 

pelos concessionários que apresentarem as me-

nores taxas de pedágio. Também haverá a licitação 

para projetos como o BR-Legal, que pretende ga-

rantir a boa sinalização e segurança nas rodovias, 

além da instalação de defensas metálicas em tre-

chos sinuosos e placas com orientação turística. 

O Departamento de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT) planeja atingir a meta de uma carteira de 

contratos de R$ 42 bilhões até o fim de 2013, 

segundo divulgou o diretor Jorge Ernesto Pinto 

Fraxe, durante reunião realizada em março com a 

Comissão de Infraestrutura do Senado. O DNIT é 

responsável pela manutenção, construção, fiscali-

zação e ampliação das estradas federais.

As propostas de melhorias na qualidade das 

estradas também foram destaque no Brazil Road 

Expo, realizado em março deste ano. A feira reu-

niu empresas que atuam com equipamentos pa-

ra obras viárias: foram cerca de 250 expositores, 

sendo que 30% deles são de empresas interna-

cionais interessadas em atuar no Brasil. 

 

obras  

O último balanço do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC 2), divulgado em fevereiro 

de 2013, aponta que as obras já foram concluí-

das em mais de 1,4 mil quilômetros de estradas 

por todo o Brasil, além de 8 mil quilômetros de 

rodovias terem seus trabalhos em andamento. 

São 2,7 mil quilômetros em duplicação e 5,2 mil 

em construção e pavimentação.

Os valores do Programa de Investimento em 

Logística e as metas de resultados em curto pra-

zo podem colocar o esforço de melhorar as es-

tradas em um novo capítulo da história nacional, 

justamente por remeterem outra ocasião em que 

houve uma rápida expansão das vias como forma 

de integrar as regiões e melhorar a logística e es-
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coamento dos produtos transportados, além de 

inferir no aumento do turismo interno.

O governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) 

foi repleto de ações voltadas à infraestrutura. Ele 

implantou um complexo sistema de vias rodoviá-

rias após a inauguração de Brasília. As rodovias 

Belém-Brasília, Brasília-Rio Branco e Cuiabá-Porto 

Velho foram construídas nessa época e levaram à 

ampliação das relações comerciais e o povoamen-

to de áreas distantes dos centros urbanos do Su-

deste, uma forma de crescimento que beneficiou 

especialmente as regiões Norte e Centro-Oeste.

Ainda que as motivações sejam diferentes, 

uma vez que as medidas atuais são justificadas 

pelos planos de crescimento do atual governo e 

pela realização da Copa do Mundo e dos Jogos 

Olímpicos, a comparação – principalmente em 

relação às influências dessas obras na economia 

e desenvolvimento nacional – é justificável. 

 

as vias Canadenses  

O sistema viário do Canadá, um país igualmen-

te extenso do ponto de vista territorial, é compos-

to por mais de 38 mil quilômetros de rodovias 

nacionais ou regionais consideradas de maior im-

portância, mas o número total de estradas chega 

a 900 mil quilômetros. Somente a Trans-Canada 

Highway, que liga o país de costa a costa, possui 

8 mil quilômetros, sendo considerada a maior 

rodovia do mundo.

O transporte por terra é uma das mais impor-

tantes formas de distribuição do país, e a admi-

nistração dos governos locais e nacional é que 

garantem a manutenção da qualidade das vias. 

Os investimentos em infraestrutura se refletem 

diretamente na economia canadense, principal-

mente por meio da geração de empregos e do 

aumento na qualidade de vida das populações de 

cidades menores e mais distantes dos grandes 

centros, principalmente mais ao norte. 

A malha nacional é bem conservada e possui 

alta tecnologia para lidar com a complexa geo-

grafia do país e as temperaturas extremas. Um 

exemplo são as rodovias de gelo, construídas 

sazonalmente em cima de camadas muito es-

pessas. A Tibbitt to Contwoyto Winter Road, por 

exemplo, chega a 600 quilômetros de extensão 

e é essencial para o transporte de combustíveis 

e minérios no norte do País. Contudo, os inves-

timentos nos transportes terrestres não param.

Em 2013, o governo do Canadá lançou seu 

novo plano de ação econômica, o New Building 

Canada Plan, resultado de investimentos que têm 

sido feitos desde 2006 em mais de 43 mil proje-

tos de construção de estradas, pontes, linhas de 

trem e outros fatores importantes para a infraes-

trutura. O novo plano se baseia em três aspectos 

principais: Community Improvement Fund, com 

C$ 32,2 bilhões abatidos de ICMS e destinados às 

obras em estradas, ruas, transportes públicos e in-

fraestrutura municipal; New Building Canada Fund, 

com C$ 14 bilhões para projetos de infraestrutura 

nacional, regional e local de maior importância; e 

Renewed P3 Canada Fund, com C$ 1,5 bilhão in-

vestidos em pesquisas para encontrar inovações 

criativas que beneficiem a elaboração de projetos 

mais rápidos, de forma que se proporcione um va-

lor mais atrativo para os contribuintes, por meio de 

parcerias público-privadas. Além disso, há também 

o valor de C$ 6 bilhões de suporte federal para as 

províncias que desenvolvem obras atualmente até 

2014 e 2015. São belos estímulos para o Brasil 

também apostar na eficiência!

Turismo rev-ok.indd   39 15/05/13   13:16



34 | Brasil-Canadá

CiênCia e TeCnologia  SCienCe and TeChnology

por Luciana FLeury

Shared knowledge
exchange with Canadian clinic allows the coming to Brazil 
of new stem cell exraction technique

o intercâmbio de conhecimento entre a clí-

nica canadense Forest Hill e o centro de 

terapia celular brasileiro CordCell foi 

determinante para a chegada ao Brasil de uma 

nova tecnologia: a extração de células-tronco da 

gordura em sistema fechado, realizada por equi-

pamento automatizado.

Esse novo procedimento possibilita usar a gor-

dura como uma rica fonte de células-tronco, dan-

do um novo destino ao material resultante de li-

poaspirações, que, até então, era descartado. Pa-

cientes deste tipo de procedimento podem, agora, 

solicitar a extração e armazenamento de células-

-tronco mesenquimais e futuramente as utilizar 

tanto para tratamentos da medicina regenerativa 

quanto para aplicações estéticas, como correção 

de rugas, de marcas de acne e de cicatrizes e, até 

mesmo, para preenchimento de seios, em substi-

tuição a próteses de silicone. 

“O uso da gordura para essas aplicações esté-

ticas não é novo, mas a questão é que quando 

se insere apenas a gordura, ela é muito reab-

sorvida pelo organismo, reduzindo a duração do 

efeito obtido”, explica Telma Ingrid Borges de 

Bellis Kühn, diretora-técnica da CordCell. Além 

Conhecimento 
compartilhado

intercâmbio com clínica canadense possibilita chegada 
ao Brasil de nova técnica de extração de células-tronco

The know-how exchange between Canadian clinic 
Forest Hill and Brazilian cell therapy center 

CordCell was determinant for the coming to Brazil 
of a new technology: the extraction of stem cells from 
fat in a closed system, using automatic equipment.

This new procedure makes it possible to use 
fat as a rich source of stem cells, providing a new 
destination to material resulting from liposuc-
tions, which was previously discarded. Patients 
of this type of procedure can now request the 
extraction and storing of mesenchymal stem 
cells to use them in future in treatments for 
regenerative medicine as well as aesthetic ap-
plications, such as the correction of wrinkles, 
acne and other scars and even for breast fillings 
in place of silicon prostheses. 

“The use of fat in such aesthetic applications is 
nothing new, but the issue is that when one applies 
only fat, it is to a high degree reabsorbed by the 
organism, reducing the duration of the obtained 
effect”, explains Telma Ingrid Borges de Bellis 
Kühn, technical director at CordCell. In addition 
to warranting an extended duration of results and 
with a more natural aspect, the use of stem cells 
has the additional advantage of the use of a natural 
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de garantir uma duração mais prolongada dos 

resultados e com aspecto mais natural, o uso 

de células-tronco traz a vantagem adicional da 

utilização de um elemento natural e do próprio 

paciente, o que reduz o risco da rejeição. 

Técnica esTruTurada

A possibilidade de extração de células-tronco 

da gordura já era conhecida, mas não havia uma 

técnica estruturada para isso. A clínica canaden-

se Forest Hill foi a primeira no mundo a realizar 

esse procedimento, utilizando kits de processa-

mento SEPAX 2, conferindo maior segurança e 

qualidade na obtenção das células. Tão logo teve 

conhecimento desse feito, Telma ficou interessa-

da em saber mais sobre a tecnologia, e a BioSa-

fe, fabricante suíça do equipamento, sinalizou a 

oportunidade de intercâmbio. 

“Visitamos as instalações, tivemos acesso a to-

das as informações que necessitávamos e, o que 

mais nos agradou, conhecemos uma clínica que 

tem o mesmo alinhamento que o nosso, de busca 

permanente pela inovação e de novas tecnologias 

para serem disponibilizadas para os clientes. Pre-

tendemos manter e estreitar este relacionamento 

e já convidamos o diretor, Dr. Sammy Sliwin, para 

vir ao Brasil”, comenta Telma.

A pesquisadora ressalta a boa receptividade 

canadense: “É interessante porque não é em to-

dos os países que temos esta abertura para inter-

câmbio de conhecimento. Participamos de muitos 

eventos internacionais e já fomos convidadas a 

conhecer grandes centros de terapia celular pelo 

mundo, mas não observamos a mesma receptivi-

dade e motivação para a troca como a que encon-

tramos no Canadá.”

A CordCell prepara-se, inclusive, para ser o pri-

meiro centro de terapia celular da América do Sul 

a obter o Certificado Accreditation Canada Interna-

tional (ACI – Acreditação Internacional Canadense), 

certificação internacional que reconhece a qualidade 

e a segurança dos serviços de saúde prestados. 

element belonging to the patient, thus diminishing 
the risk of rejection. 

Structured technique
The possibility to extract stem cells from fat was 

already known, but a structured technique was 
unknown. The Canadian clinic Forest Hill was the 
first in the world to perform such procedure, us-
ing SEPAX 2 processing kits, providing more safety 
and quality in the obtainment of cells. As soon as 
she heard about this accomplishment, Telma Kühn 
became interested in learning more about the tech-
nology, and BioSafe, the Swiss manufacturer of the 
equipment, signaled with the opportunity to bring 
about an exchange. 

“We visited the installations, had access to all the 
information we needed, and what we liked most 
was that we got to know a clinic that is aligned with 
ours, seeking to permanently innovate through new 
technologies to be made available to clients. We 
intend to uphold and tighten this relationship and 
we have invited the director, Dr. Sammy Sliwin, to 
come to Brazil”, comments Kühn.

The researcher emphasizes the good Canadian 
receptivity. “It is interesting because it is not in all 
countries that we find such openness to know-how 
exchange. We participate in many international 
events and we have been invited to get to know 
large cell therapy centers 
around the world, but we 
did not find the same re-
ceptivity and motivation 
for exchange as in Canada.”

CordCell is actually in the 
process of becoming the 
first cell therapy center in 
South America to obtain the 
Accreditation Canada Inter-
national (ACI) certificate, 
which acknowledges the 
quality and safety of health 
services provided. 

Novo procedimento 
possibilita usar a 

gordura como rica fonte 
de células-tronco 

New procedure makes 
it possible to use fat 

as a rich source of 
stem cells
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Joint brazilian and Canadian 
projects come about with the 
intent to develop sustainable 
technologies that help 
promote the green economy

Green 
solutions

desenvolver tecnologias limpas tem sido 

uma preocupação comum ao Brasil e ao 

Canadá. Grandes detentores de recursos 

naturais, os dois países vêm intensificando seus 

investimentos no setor e trocando experiências 

para assegurar a sustentabilidade nos seus cres-

cimentos econômicos. Já em 2010, foi assinado 

um Acordo Quadro Brasil-Canadá para Coopera-

ção em Ciência, Tecnologia e Inovação. Reunido, 

pela primeira vez, no ano seguinte, em Otawa, o 

comitê conjunto, criado a partir do acordo, identi-

To develop clean technologies has been a 
common concern of Brazil and Canada. The two 

countries, both privileged with a richness of natural 
resources, have been intensifying their investments 
in the industry and exchanging experiences to 
assure sustainability for their economic growth. 
Already in 2010, a Brazil-Canada Framework 
Cooperation Agreement on Science, Technology 
and Innovation was signed. In a meeting, for the 
first time, the following year, in Ottawa, the joint 
committee, constituted as a consequence of the 

Por Luciana Lana

Projetos conjuntos 
entre brasil e 
Canadá nascem 
com o objetivo 
de desenvolver 
tecnologias 
sustentáveis e 
ajudam a promover  
a economia verde
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ficou quatro áreas relevantes para os esforços dos 

dois países, sendo uma delas exatamente a das 

tecnologias limpas e energia verde. De lá para cá, 

uma série de pesquisas vem sendo desenvolvidas 

conjuntamente por fundações, universidades e 

empresas brasileiras e canadenses.

Coordenador de Tecnologia e Inovação em Ener-

gia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI), Eduardo Soriano fala em uma complemen-

taridade grande entre as iniciativas canadenses e 

brasileiras: “trata-se de uma relação win-win: as 

duas partes ganham ao se juntarem nas pesqui-

sas, pois o Brasil está muito avançado em algumas 

áreas e o Canadá em outras”. Ele destaca, por 

exemplo, os biocombustíveis – uma expertise do 

Brasil, segundo maior produtor e maior exportador 

de etanol – e o hidrogênio, já bastante usado para 

geração de energia no Canadá.

Para Soriano, a interação entre os dois países 

tende a crescer graças às boas relações e siner-

gias: “o fluxo de empresas, estudantes, profis-

sionais e autoridades se intensificou muito entre 

o Brasil e o Canadá nos últimos anos. São dois 

agreement, identified four relevant areas for the 
efforts of the two countries, one being precisely the 
field of clean technologies and green energy. Since 
then, a series of research programs has jointly been 
developed by foundations, universities and Brazilian 
and Canadian companies.

Eduardo Soriano, the Coordinator of Technology 
and Innovation in Energy of the Ministry of Science, 
Technology and Innovation (“MCTI”), speaks of great 
complementarities between Canadian and Brazil-
ian initiatives: “it is a win-win situation: both par-
ties benefit when joining efforts in research, given 
that Brazil is ahead in some areas and Canada in 
others”. As examples, he mentions biofuels – a 
Brazilian expertise, given the country’s condition 
as second largest producer and largest exporter 
of ethanol – and hydrogen, already much used for 
energy generation in Canada.

For Soriano, the interaction between the two 
countries tends to increase, given the good relations 
and synergies: “the flow of companies, students, 
professionals and authorities has increased a lot 
between Brazil and Canada in recent years. Both 
are multi-cultural countries that very well receive 
foreigners. The relationship is an old one and is 
now strengthening, since Canada, because of the 
U.S. crisis, seeks to diversify its partners and Brazil 
grows and becomes international”.

Ambassador Carmen Moura, Head of the Ad-
visory Staff on Foreign Affairs at the Ministry of 
Science, Technology and Innovation at the time of 
the signing of the agreement, adds that Canada 
has very strict environmental legislation and has 
therefore for some time been studying and de-
veloping clean technologies. “And Brazil, due to 
market pressures, is increasingly getting involved 
in the debate about sustainability.” Moura sees a 
significant opportunity for cooperation because “the 
energy and mining industries are responsible for a 
major portion of GDP, in Brazil and in Canada, with 
leading companies in both countries”.

After the signing of the agreement and the con-
stitution of the committee, last June, an action plan 

Interação entre os dois países tende a 
crescer graças às boas relações e sinergias
Interaction between the two countries tends to 

increase, given the good relations 
and synergies

Coordenador de 
Tecnologia e Inovação 

em Energia do Ministério 
da Ciência, Tecnologia 

e Inovação (MCTI), 
Eduardo Soriano

Eduardo Soriano, 
the Coordinator 

of Technology and 
Innovation in Energy 

of the Ministry of 
Science, Technology and 

Innovation (“MCTI”)
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países multiculturais que recebem muito bem os 

estrangeiros. A relação é antiga e se reforça ago-

ra, quando o Canadá, em função da crise ameri-

cana, busca diversificar seus parceiros, e o Brasil 

cresce e se internacionaliza”.

Chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais 

do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

à época da assinatura do acordo, a embaixado-

ra Carmen Moura acrescenta que o Canadá tem 

uma legislação ambiental muito rígida e, por isso, 

já estuda e desenvolve tecnologias limpas há mui-

to tempo. “E o Brasil, por pressões de mercado, 

vem se envolvendo a cada dia mais no debate em 

torno da sustentabilidade.” Moura identifica uma 

oportunidade significativa de cooperação tendo em 

vista que “as áreas de energia e mineração são 

responsáveis por proporções significativas do PIB 

tanto no Brasil quanto no Canadá, com empresas 

líderes em ambos os países”.

Depois de assinado o acordo e constituído o co-

mitê, foi aprovado, em junho passado, um Plano 

de Ação e lançada a Chamada Pública de Pro-

postas para Projetos de Colaboração em Ciência 

e Tecnologia Canadá-Brasil. A iniciativa foi condu-

zida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), junto às fundações 

de Amparo a Ciência e Tecnologia dos Estados de 

Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São 

Paulo. Pelo lado canadense, a organização exe-

cutora foi o International Science and Technology 

Partnerships (ISTP). “A partir de então, uma série 

de novas tecnologias entrou em desenvolvimento”, 

comenta Soriano, dizendo que o desafio será tam-

bém a aplicação dessas tecnologias: “o Canadá 

tem muito a nos ajudar em gestão de ciência e 

tecnologia. Inovação, no Brasil, ainda não é uma 

realidade; não temos a cultura da inovação e não 

sabemos o que fazer a partir dela”.

Partilhando dessa opinião, a embaixadora Car-

men destaca que um dos requisitos importantes 

dos editais de cooperação é a participação das 

empresas: “no Canadá é comum o envolvimento 

e o protagonismo das empresas na área de pes-

was approved and a public tender launched for pro-
posals for Canada-Brazil collaboration projects in 
science and technology. The initiative was conducted 
by the National Council for Scientific and Techno-
logical Development (“CNPq”), in conjunction with 
the science and technology support entities of the 
states of Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais 
and São Paulo. On the Canadian side, the executive 
entity was International Science and Technology 
Partnerships (ISTP). “Since then, a series of new 
technologies developed”, comments Soriano, saying 
that the challenge will also consist in applying such 
technologies: “Canada can help us a lot in managing 
science and technology. Innovation, in Brazil, is still 
not reality; we lack the culture of innovation and we 
do not know what to do with it.”

Ambassador Moura shares this viewpoint and 
stresses that one of the important requirements 
of cooperation tenders is the participation of com-
panies: “in Canada, it is common for companies 

US$ 62 milhõeS para novaS tecnologiaS
us$ 62 million for new teChnoloGies

O governo canadense vai investir nada menos que US$ 62 milhões em 23 
projetos de tecnologia limpa nas áreas de agricultura, transporte, mineração 
e energia. O anúncio foi feito, em fevereiro, pelo ministro de Recursos 
Naturais, Joe Oliver, junto ao ministro do Meio Ambiente, Peter Kent. Os 
recursos para o financiamento são do fundo Sustainable Development 
Technology Canada (SDTC), que já apoiou mais de 245 projetos, tendo 
destinado cerca de US$ 592 milhões. As perspectivas do SDTC são de 
investir 325 milhões nos próximos oito anos. “Os novos projetos reforçarão a 
liderança global do Canadá em tecnologias limpas”, declarou o ministro Kent.

The Canadian government will invest no less than US$ 62 million in 23 
clean technology projects in the fields of agriculture, transportation, 
mining and energy. The announcement was made in February, by 
the Minister of Natural Resources, Joe Oliver, in the presence of the 
Minister of the Environment, Peter Kent. The funds for financing come 
from Sustainable Development Technology Canada (SDTC), which has 
so far supported more than 245 projects, having allocated some US$ 
592 million. The SDTC expects to invest 325 million in the next eight 
years. “The new projects will reinforce Canada’s global leadership in 
clean technologies”, stated minister Kent.
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No ano passado, foi 
lançada mais uma 

parceria entre empresas 
brasileiras e canadenses 

com atuação em 
tecnologias limpas
last year, another 

partnership between 
Brazilian and Canadian 

companies for clean 
technologies, 

was announced

quisa. Aqui, não. Nos-

sas empresas quase não 

participam das pesquisas e 

nem se aproximam da academia. O 

Brasil é muito fraco, por exemplo, no registro de 

patentes. E quase todas partem de universidades 

e institutos de pesquisa”.

A parceria com o ISTP canadense prevê recursos 

para o desenvolvimento de projetos que busquem a 

inserção de novos produtos, processos ou serviços 

nos mercados brasileiro e canadense. A Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

(Fapemig) divulgou recentemente três projetos 

aprovados, nos quais serão investidos R$ 495 mil. 

“Em geral, empresas de um mesmo segmento já 

dialogam, mas não têm recursos para desenvolver 

suas ideias. Esse programa está garantindo meios 

para que os projetos saiam do papel”, explica Flá-

via Cerqueira, assessora de cooperação interna-

cional da fundação mineira. No total, o ISTP está 

investindo cerca de R$ 9 milhões no acordo.

Além dessas parcerias, também têm ocorrido 

workshops e visitas a indústrias e laboratórios no 

Canadá e no Brasil. Um desses eventos ocorreu 

em fevereiro passado, no Canadá, e tratou de 

energias renováveis, abordando pequenas centrais 

hidrelétricas, hidrogênio, energia solar, biomassa, 

mineração e, principalmente, tecnologias limpas 

de carvão. Vice-presidente de pesquisa e desen-

volvimento da Associação Brasileira do Carvão 

Mineral (ABCM), o engenheiro Cleber Gomes par-

ticipou do seminário a convite do MCTI e visitou 

o CANMET (Laboratório de Mineração e Ciências 

Minerais) e a Mine Association of Canada, em 

Ottawa, além da Universidade de Laval, 

em Québec. Como resultado do evento, 

surgiram, por exemplo, propostas para 

o desenvolvimento de tecno-

logias de recuperação de 

minas abandonadas. 

“Temos muitos es-

tudos em comum”, 

revelou Gomes.

to get involved with and 
to sponsor research. Not 

so, here. Our companies 
almost do not partici-
pate in research and do 
not seek approximation 
with academia. Brazil 
is weak, for instance, in 
registering patents. Almost 
all patents originate in universities 
and research institutes.”

The partnership with Canadian ISTP contemplates 
funds for the development of projects that seek the 
insertion of new products, processes or services in 
the Brazilian and Canadian markets. The Research 
Support Foundation of the State of Minas Gerais 
(“FAPEMIG”) recently announced three approved 
projects, in which R$ 495,000 will be invested. “In 
general, companies of a same industry do commu-
nicate among themselves, but lack funds to develop 
their ideas. This program guarantees means so 
that the projects can materialize”, explains Flávia 
Cerqueira, advisor to the entity in Minas Gerais on 
international cooperation affairs. In total, the ISTP 
is investing about R$ 9 million in the agreement.

Besides the partnerships, workshops have tak-
en place, as well as visits to plants and laborato-
ries in Canada and Brazil. One of such events took 
place last February, in Canada, covering the topic 
of renewable energies, small hydroelectric plants, 
hydrogen, solar energy, biomass, mining and, 
mainly, clean coal technologies. Cleber Gomes, 
the vice-president of research and development of 
the Brazilian Mineral Coal Association (“ABCM”), 
took part in the seminar at the invitation of the 
“MCTI” and visited CANMET (Mining and Mineral 
Sciences Laboratory) and the Mine Association of 
Canada, in Ottawa, in addition to Laval University, 
in Quebec. As a result of the event, for example, 
proposals were made to develop technologies to 
recover abandoned mines. “We have many studies 
in common”, stated Gomes.
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Em ação

 No segmento empresarial, as parcerias entre 

Brasil e Canadá na área de tecnologias limpas já 

estão em prática e começam a se tornar visíveis 

para os cidadãos brasileiros. Um case é o projeto 

Ônibus Brasileiro a Hidrogênio, lançado em 2006, 

prevendo a aquisição, operação e manutenção 

de quatro veículos para transporte público movi-

dos a hidrogênio, com tecnologia da canadense 

Ballard Power Systems.  O projeto é dirigido pelo 

Ministério de Minas e Energia e coordenado pela 

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos 

de São Paulo (EMTU/SP). Os recursos – cerca de 

US$ 16 milhões – são do Global Environment Fa-

cility (GEF), aplicados por meio do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 

da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Utilizando células combustíveis de hidrogênio 

como fonte de energia para seus motores elétri-

cos (em substituição aos tradicionais motores a 

diesel), o primeiro ônibus começou a ser testado 

em 2009 no ABC Paulista. Outros três veículos 

estarão em teste a partir do segundo semestre 

deste ano.  A previsão é de que em 2014, ano 

da Copa do Mundo no Brasil, todos estejam in-

tegrados à frota intermunicipal, gerenciada pelo 

governo do Estado de São Paulo.

O ônibus a hidrogênio não emite poluentes – 

o único resíduo de seu escapamento é o vapor 

d’água. No Brasil, os veículos serão híbridos – 

funcionarão também com baterias recarre-

gáveis, com recuperação de energia, e 

contarão com estação própria de 

produção e abastecimento de 

hidrogênio. Representante da 

Ballard para os negócios no 

Brasil, Elizabeth Connolly diz que 

a tecnologia transferida poderá 

transformar o Brasil em um exporta-

dor de ônibus a hidrogênio.

Outra novidade trazida pelos ca-

nadenses é a tecnologia de plasma 

para recuperação de resíduos sólidos. 

in action
In the business world, partnerships between Bra-

zil and Canada in the field of clean technologies are 
quite common and are starting to become visible 
for Brazilian citizens. One such case is the project 
for the Brazilian hydrogen-powered bus, launched 
in 2006, which foresees the acquisition, operation 
and maintenance of four public transportation ve-
hicles powered with hydrogen, with technology from 
Canadian company Ballard Power Systems. The 
project is led by the Ministry of Mines and Energy 
and coordinated by the urban transportation com-
pany of the city of São Paulo (“EMTU/SP”). The funds 
– about US$ 16 million – are sourced at the Global 
Environment Facility (GEF) and invested through 
the United Nations’ Development Program (UNPD) 
and Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

Using hydrogen fuel cells as the source of energy 
for its electric engines (instead of traditional diesel 
engines), the first bus started tests in the ABC re-
gion close to São Paulo, in 2009.Three other vehicles 
will be tested beginning in the second semester 
of this year. The outlook is that in 2014, the year of 
the World Soccer Cup in Brazil, all will have been 
integrated into the inter-municipal fleet, managed 
by the government of the State of São Paulo.

The hydrogen bus is emissions-free – the only 
residue in its exhaust pipe is water vapor. In Brazil, 

Ônibus a hidrogênio não 
emite poluentes 

The hydrogen bus is 
emissions-free
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A empresa AlterNRG, de Toronto, através de seu 

representante RGT International, pretende cons-

truir a primeira usina de plasma brasileira no mu-

nicípio de Hortolândia (SP). Segundo o diretor da 

empresa no Brasil, George Tomita, a tecnologia de 

plasma permite recuperar 99% de qualquer tipo de 

resíduo (urbano, industrial, hospitalar, solos con-

taminados, material estocado em lixões/aterros, 

borra de petróleo,  entre outros) sem necessidade 

de qualquer tipo de preparação ou separação. “A 

grande vantagem é que o plasma utiliza altíssimas 

temperaturas (acima de 2.000ºC) sem queimar – 

é um processo chamado gaseificação”, explica. O 

gás formado é utilizado para gerar energia elétrica. 

A usina de Hortolândia terá capacidade para re-

cuperar 260 t/dia de resíduos, gerando cerca de 

12 MWh de energia elétrica.

Na área de biocombustíveis, a Cosan anunciou, 

em 2010, um acordo com a Shell, para criar a 

empresa Raízen, maior produtora global de etanol 

de cana e também a maior fabricante individual de 

açúcar do mundo. Aprovado pelo Cade em dezem-

bro passado, o acordo envolve a Iogen, subsidiária 

canadense da Shell, líder mundial em biotecnolo-

gia especializada em etanol celulósico. 

E, ainda no ano passado, foi lançada mais uma 

parceria entre empresas brasileiras e canadenses 

com atuação em tecnologias limpas. Maior produ-

tora de celulose de eucalipto do mundo, a Fibria 

– resultado da fusão entre as fábricas de celulose 

brasileiras Aracruz e Votorantim – adquiriu, em ou-

tubro, 6% da canadense Ensyn, que produz com-

bustíveis líquidos renováveis a partir de biomassa 

de madeira e resíduos de alimentos. A ideia é pro-

duzir bio-óleo a partir da biomassa do eucalipto. 

buses will be hybrid – they will also run on re-
chargeable batteries, recover energy and have their 
own production and recharging station. The busi-
ness representative of Ballard in Brazil, Elizabeth 
Connolly, states that the transferred technology 
may transform Brazil into a hydrogen bus exporter.

Another novelty brought by the Canadians is 
the plasma technology to recover solid residues. 
The company AlterNRG, of Toronto, through its 
representative RGT International, intends to 
build its first Brazilian plasma plant in the town 
of Hortolândia (State of São Paulo). According to 
the company’s director in Brazil, George Tomita, 
plasma technology allows recovering 99% of any 
kind of residue (urban, industrial, of hospitals, 
contaminated soils, material in dumps/landfills, 
oil sludge and other kinds of waste) without the 
need for any type of preparation or separation. 
“The major advantage is that plasma uses very 
high temperatures (above 2,000ºC) without com-
bustion – it is a process called gasification”, says 
Tomita. The gas from the process is used to gener-
ate electric power. The plant in Hortolândia will 
have a recovery capacity of 260 tons/day of waste, 
generating about 12 MWh of electric energy.

In the field of biofuels, Cosan, in 2010, an-
nounced an agreement with Shell, creating the 
company Raizen, the largest single global pro-
ducer of ethanol from sugarcane and also of sugar 
in the world. Approved by CADE last December, 
the agreement involves Logen, a Canadian sub-
sidiary of Shell, the world leader in biotechnology 
specialized in cellulosic ethanol. 

Also last year, another partnership between Bra-
zilian and Canadian companies for clean technolo-
gies was announced. The world’s largest producer 
of cellulose from eucalyptus, Fibria – the result 
of the merger of the Brazilian cellulose plants of 
Aracruz and Votorantim – in October, acquired 6% of 
Canadian Ensyn, which produces renewable liquid 
fuel from wood and food residues. The idea is to 
produce bio-oil from eucalyptus biomass. 

Parcerias entre Brasil e Canadá na área de 
tecnologias limpas já estão em prática

Partnerships between Brazil and Canada in the 
field of clean technologies are quite common
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No dia 7 de abril de 1899 nascia, em To-

ronto, a The São Paulo Railway Light & 

Power Co. Ltd., empresa cujas atividades 

contribuíram diretamente para a modernização do 

Brasil no século 20. Naquela data, a rainha Victó-

ria emitiu a carta-patente para o funcionamento da 

companhia. Três meses depois, a empresa come-

çava a se instalar em terras sul-americanas para 

prestar serviços na área de produção e distribuição 

de energia elétrica, transporte coletivo (bondes) e 

iluminação pública.

Com um capital inicial de C$ 6 milhões, as prin-

cipais bases da empresa foram fincadas em São 

Paulo. Não por acaso. A capital paulista estava em 

forte processo de expansão, mas com problemas 

decorrentes do crescimento acelerado. Alguns ser-

viços públicos encontravam-se defasados, sobretu-

do, os de transportes e energia elétrica. 

Mas por que empreendedores canadenses, en-

tre eles William Mackenzie, presidente da Canadian 

Northern Railway, escolheram a capital paulista 

para montar uma empresa do porte da Light? Além 

do grande potencial econômico, um artigo publica-

do em março de 1902 no jornal Globe, de Toronto, 

ajuda a explicar o pensamento da época: “O país é 

notadamente livre de tendências revolucionárias, às 

quais estamos tão acostumados a ver como um há-

bito normal no âmbito sul-americano, mas que, na 

verdade, corresponde mais à realidade dos países 

da América Central.” 

Assim que aportou no País, com o aval do presi-

dente Campos Salles, os canadenses começaram 

a trabalhar duro em São Paulo. Em 1900, come-

çam a operar as primeiras linhas de bonde elétri-

co movidas por uma pequena usina instalada na 

rua Paula Souza. No ano seguinte, inauguraria em 

Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, sua 

primeira usina hidrelétrica. Nessa época, seu 

nome já tinha sido alterado para The São Paulo 

Tramway, Light & Power, para se diferenciar da 

inglesa São Paulo Railway (SPR), que operava a 

ferrovia Santos-Jundiaí.

“A chegada da Light foi um marco na história da 

energia no País”, explica a arquiteta Mariana Rolin, 

superintendente da Fundação Energia e Sanea-

mento, que mantém o Museu da Energia, em São 
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Paulo. “A produção de energia deixou de ser algo 

‘caseiro’ para tornar-se um negócio e uma indús-

tria”, explica, lembrando que as primeiras usinas 

para geração de energia surgiram no século 19 e 

pertenciam a pequenos empresários locais no in-

terior do Brasil. A cidade de Rio Claro, por exemplo, 

foi a primeira do Estado de São Paulo a receber 

iluminação pública elétrica, graças a uma pequena 

usina hidrelétrica que havia na região.

Com um novo estilo de empreendedorismo, a Li-

ght cresceu rapidamente e diversificou os negócios. 

Em 1905, chegou ao Rio de Janeiro com a The Rio 

de Janeiro Tramway Light and Power Co. Ltd. A par-

tir daí, começou a atuar no sistema de transportes 

na então capital da República e no Estado do Rio, 

onde também construiu usinas hidrelétricas.

“Como Juscelino Kubitscheck diria décadas mais 

tarde, o Brasil ainda vivia na época do carro de boi. 

Poderíamos acrescentar: e também dos candeei-

ros. O bonde elétrico em São Paulo e no Rio de 

Janeiro veio substituir o bonde puxado pelos burros 

que contrastava com as modernidades das ferro-

vias, telefones e telégrafos já existentes desde o 

Segundo Reinado”, diz o professor de história do 

Anglo Vestibulares, Jucenir Rocha, sobre a impor-

tância da Light na modernização do País.

Guerra das luzes

Em 1911, um episódio curioso garantiu à cida-

de de São Paulo entrar na era da iluminação pú-

blica elétrica. A Light instalou no entorno do Teatro 

Municipal vários postes para iluminar o empreen-

dimento na festa da inauguração, como uma es-

pécie de showroom para a nova tecnologia que 

pretendia implementar na cidade. A Companhia 

de Gás, que detinha o monopólio da iluminação 

na cidade, aumentou a potência dos postes das 

ruas da região, para fazer frente à novidade trazida 

do Canadá. O episódio, conhecido como “guer-

ra das luzes”, garantiu à Light o contrato com a 

Em 1900, começam a operar as primeiras 
linhas de bonde elétrico movidas por uma 

pequena usina instalada na rua Paula Souza

Com um novo estilo 
de empreendedorismo, 
a Light cresceu 
rapidamente e 
diversificou os 
negócios
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prefeitura paulistana para iluminar a cidade. Pos-

teriormente, a Companhia de Gás também seria 

incorporada à gigante canadense.

“A concessão das linhas de bonde e, posterior-

mente, da iluminação pública faziam com que a 

Light tivesse um papel importante na expansão da 

cidade”, explica Mariana Rolin. A parceria com a 

Companhia City, que projetou os primeiros bairros 

planejados de São Paulo, como o Pacaembu e o 

Jardim América, permitiu levar o transporte público 

a novos pontos da capital. 

Visão de futuro

Um dos mais ambiciosos projetos da Light foi 

apresentado em 1927: a construção de um me-

trô em São Paulo. Naquele ano, a empresa propôs 

um novo projeto de transporte público, que incluía 

a construção de túneis subterrâneos na região cen-

tral da cidade. No princípio, as operações seriam 

realizadas pelos bondes da companhia. Conforme a 

demanda crescesse, os bondes seriam substituídos 

por trens. O projeto acabou sendo engavetado pela 

prefeitura, que não via necessidade de um projeto 

daquele porte para uma cidade que ainda não sofria 

com os congestionamentos. 

“Nosso metrô teria começado a ser construído 

na mesma época de cidades como Buenos Ai-

res”, explica o arquiteto e urbanista Nestor Gou-

lart Reis, professor da USP e um dos maiores 
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especialistas em história do urbanismo do País. 

Segundo ele, caso o projeto da Light tivesse sido 

executado, nossa rede metroviária poderia ser 

bem maior do que a atual. “Era um projeto muito 

bem elaborado e consistente. O problema é que, 

naquela época, a empresa já sofria com a taxa de 

retorno dos seus investimentos, pois o governo 

não autorizava o reajuste das passagens de bon-

de e as tarifas de energia”, explica Reis.

A situação se agravou com a chegada do Estado 

Novo, na década de 1930. “Os decretos de Getulio 

Vargas para regular o serviço elétrico e a constante 

proibição de reajuste das tarifas de energia torna-

ram o setor inviável como negócio”, explica Maria-

na, da Fundação Energia e Saneamento. A partir 

dali começou um amplo processo de intervenção 

estatal nas concessões, que se acelerou com a 

criação da Eletrobrás, em 1962. Em 1979, a em-

presa acabou sendo totalmente estatizada. 

Mas o legado canadense permanece, como a 

Usina de Henry Borden, construída em 1925 e 

que atende a população até hoje. “No horário 

de pico, ela abastece toda a Região Metropo-

litana de São Paulo”, explica Mariana Rolin. A 

Light Rio também continua iluminando os lares 

e indústrias fluminenses. Esses legados são de 

contribuições da velha e sempre visionária Light, 

fundada na província de Ontário e homenageada 

pelo poeta brasileiro Menotti Del Pichia (1892-

1988) com as seguintes palavras: “Via milioná-

rios canadenses, de Ontário e Alberta, domando 

com rédeas de cobre cavalos vapores, que se 

empinavam nas cachoeiras fazendo faiscar suas 

patas elétricas na disparada dos dínamos.” Um 

merecido reconhecimento da importância dessa 

admirável companhia para o Brasil. 

Atividades da 
empresa contribuíram 
diretamente para a 
modernização do Brasil 
no século 20

O legado canadense permanece, como a 
Usina de Henry Borden, construída em 
1925 e que atende a população até hoje
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Negócios  BusiNess

EstEla CangErana

Expectativa  
de bons resultados
cenário aquecido 
em anúncios de 
investimentos, entrada 
em operação de novos 
projetos, parcerias e 
aquisições nos mercados 
brasileiro e canadense

expectation  
of good results
Heated-up scenario for investment 
announcements, start-up of new projects, 
partnerships and acquisitions in the Brazilian 
and canadian markets
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 os resultados fracos da economia brasi-

leira no último ano e as ameaças infla-

cionárias que poderiam minar uma re-

cuperação mais efetiva não estão impedindo o 

incremento nos negócios entre empresas cana-

denses e brasileiras. Notícias recentes mostram 

exatamente o contrário: a ampliação dos inves-

timentos em diversas áreas, como mineração, 

transporte e alimentos.

A Vale é uma velha conhecida quando o assun-

to são os investimentos nos dois países e confir-

mou que isso continuará em 2013, mas, além 

dela, várias outras empresas vêm ganhando o 

noticiário. A mineradora Anglo American, sediada 

no Reino Unido, é uma delas. A companhia ini-

cia neste ano o projeto de expansão Roman, em 

British Columbia, Canadá.  Junto à mina Trend (já 

ativa), a nova unidade deve entrar em operação 

em 2014 e elevar a produção local de carvão me-

talúrgico dos atuais 1,5 milhão de toneladas por 

ano para 2,5 milhões até 2016. As duas minas 

fazem parte da plataforma River Peace Goal, ad-

quirida pela Anglo em outubro de 2011.

O maior projeto da Anglo American no mun-

do, porém, está no Brasil, o Minas-Rio, uma 

planta integrada que comporta mina, unidade 

de beneficiamento, mineroduto e porto. Depois 

de enfrentar vários entraves e paralisações, co-

The poor results of the Brazilian economy 
last year and inflationary threats that could 

undermine a more effective recovery are not 
inhibiting the increase in business among 
Brazilian and Canadian companies. Recent news 
shows precisely the opposite: the expansion of 
investments in several industries, such as mining, 
transportation and food.

Vale is a reference when investments are the 
issue in the two countries, having confirmed that 
this scenario will continue in 2013, however, other 
companies too have been appearing in the news. 
Mining company Anglo American, headquartered in 
the United Kingdom, is one of them. This year, the 
company will launch its Roman expansion project, 
in British Columbia, Canada. Located next to the 
already active mine named Trend, the new unit is 
expected to start operations in 2014 and to increase 
the local production of metallurgical coke from cur-
rently 1.5 million tons, to 2.5 million by 2016. The two 
mines are parts of the River Peace Goal platform 
bought by Anglo in October 2011.

The biggest project of Anglo American worldwide 
is in Brazil. Called Minas-Rio, it is an integrated 
plant comprising a mine, processing facilities, an 
ore pipeline and a port. After facing several barriers 
and interruptions, three public civil lawsuits and 
environmental problems, the company announced 
that the project has obtained 93% of the required 
licenses, that work has progressed to a degree of 
60%, and that it will meet the schedule to start oper-
ating by the end of 2014. The US$ 8.8 billion initiative 

Governador Jacques 
Wagner e a empresa 

canadense Largo 
Resources lançaram, 
em fevereiro, a pedra 

fundamental do 
que será a primeira 

mineradora de vanádio 
das Américas

Governor Jacques 
Wagner and Canadian 

company Largo 
Resources last February 

laid the cornerstone 
of what will be the 

first vanadium mining 
operation in the 

Americas

Notícias recentes mostram 
ampliação dos investimentos 

em diversas áreas
Recent news shows the 

expansion of investments in 
several industries
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mo três ações civis públicas e problemas am-

bientais, a companhia anunciou que o projeto 

já tem 93% das licenças necessárias, está com 

60% de avanço nas obras e cumprirá o prazo 

para entrar em funcionamento até o final de 

2014. A empreitada, de US$ 8,8 bilhões, pro-

duzirá inicialmente 26 milhões de toneladas de 

minério de ferro ao ano em Conceição do Mato 

Dentro, Minas Gerais.

Vanádio

Já no Estado da Bahia, no município de Ma-

racás (na Chapada Diamantina), o governador 

Jacques Wagner e a empresa canadense Largo 

Resources lançaram, em fevereiro passado, a 

pedra fundamental do que será a primeira mi-

neradora de vanádio das Américas. A mina tem 

o potencial de elevar o Brasil de importador a 

exportador do minério, podendo suprir cerca de 

10% da demanda mundial. O investimento deve 

consumir US$ 260 milhões. 

Também no início deste ano, uma outra 

companhia de exploração mineral de origem 

canadense, a Pacific Imperial do Brasil, havia 

assinado contrato com a Companhia Baiana 

de Pesquisa Mineral (CBPM) para dois anos de 

pesquisas para exploração de níquel, cobre e 

ferro-titânio-vanádio na região do município de 

Marcionílio Souza. 

A também canadense Yamana Gold, uma das 

principais mineradoras de ouro no Brasil, prepa-

ra investimentos, mas está na dependência da 

aprovação do novo marco regulatório do setor 

ou de licenças provisórias para deslanchar al-

guns dos seus principais projetos. A maior parte 

do crescimento da produção da companhia em 

2013 está previsto para acontecer no País, em 

três operações (Ernesto/Pau-a-Pique, em Mato 

Grosso; Santa Cruz, na Bahia; e Pilar, em Goiás). 

Em 2012, o Brasil representou 26% da produ-

ção da empresa, que está presente também em 

Chile, Argentina, México e Colômbia. 

will initially produce 26 million tons of iron ore per 
year in the locality of Conceição do Mato Dentro, in 
the State of Minas Gerais.

Vanadium 
In the State of Bahia, in turn, in the locality of Ma-

racás (in the Chapada Diamantina region), governor 
Jacques Wagner and Canadian company Largo Re-
sources last February laid the cornerstone of what 
will be the first vanadium mining operation in the 
Americas. The mine has the potential to transform 
Brazil from an importer to an exporter of the ore, with 
the capacity to supply about 10% of world demand. 
The investment is expected to total US$ 260 million. 

At the beginning of this year, another Canadian 
mining company, Pacific Imperial do Brasil, signed 
a contract with Companhia Baiana de Pesquisa 
Mineral (CBPM) for a 2-year exploration project of 
nickel, copper and iron-titanium-vanadium in the 
region of the Marcionílio Souza locality. 

Yamana Gold, also Canadian and one of the main 
gold mining companies in Brazil, is getting ready to 
invest while it waits for approval of the new regu-
latory mark for the industry and for temporary li-
censes, to go ahead with some of its main projects. 
Most of the company’s growth in 2013 is expected 
to take place in Brazil, in three operations (Ernesto/
Pau-a-Pique, in the State of Mato Grosso; Santa 
Cruz, in the State of Bahia; and Pilar, in Goiás). In 
2012, Brazil accounted for 26% of the company’s 

Fabricante de ônibus 
Marcopolo anunciou 
no início do ano 
investimento estratégico 
de US$ 116,6 milhões 
em ações da canadense 
New Flyer

Bus manufacturer 
Marcopolo at the 
beginning of the year 
announced a strategic 
investment of US$ 116.6 
million in shares of 
Canadian company 
New Flyer
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Ônibus

Na área de transportes, a fabricante de ônibus 

Marcopolo anunciou no início do ano investimento 

estratégico de US$ 116,6 milhões em ações da 

canadense New Flyer, correspondendo a 19,99% 

do capital social da companhia. Sediada em Win-

nipeg, a empresa é líder na produção de ônibus 

urbanos no Canadá e nos Estados Unidos.

Para o diretor-geral da Marcopolo, José Rubens 

de la Rosa, “o investimento está alinhado com a 

estratégia de crescimento da empresa e marca a 

entrada definitiva em dois dos mercados mais so-

fisticados do mundo”. 

Carnes

Enquanto uns anunciam expansão, outros que-

rem consolidar o que já foi adquirido. É o caso do 

frigorífico JBS, que confirmou em janeiro a conclu-

são da compra iniciada em 2012 de dois frigorífi-

cos da XL Foods no Canadá, com capacidade de 

abate de 5 mil cabeças por dia, além de uma uni-

dade de confinamento para 70 mil cabeças e uma 

propriedade rural de 2,6 mil hectares. A entrada 

no mercado canadense se refletiu no resultado da 

companhia no quarto trimestre do ano passado, 

quando o JBS registrou lucro de R$ 66,4 milhões 

(cerca de US$ 33,2 milhões), forte alta em relação 

a igual período do ano anterior, mas, ainda assim, 

abaixo da expectativa dos analistas. 

production. The company also operates in Chile, 
Argentina, Mexico and Colombia. 

BusEs 
 In the transportation industry, bus manufacturer 

Marcopolo at the beginning of the year announced a 
strategic investment of US$ 116.6 million in shares 
of Canadian company New Flyer, the equivalent of 
19.99% of the company’s capital. Headquartered in 
Winnipeg, the company is the leading manufacturer 
of urban buses in Canada and the United States.

For Marcopolo’s director-general, José Rubens 
de la Rosa, “the investment is aligned with the 
company’s growth strategy and represents the 
definitive entry into the two most sophisticated 
markets in the world”. 

mEat 
While some companies announce expansion 

plans, others want to consolidate what they have al-
ready purchased. Such is the case of meat process-
ing company JBS, which in January confirmed the 
concluded purchase, initiated in 2012, of two meat 
processing facilities of XL Foods in Canada, with 
a daily slaughter capacity of 5,000 heads, besides 
a confinement unit for 70,000 heads and a rural 
property of 2,600 hectares. Entering the Canadian 
market reflected in the company’s results in the 
4th quarter of 2012, when JBS posted a profit of R$ 
66.4 million (about US$ 33.2 million), a consider-
able increase over the same period in the previous 
year, but even so below analysts’ expectations. 

Frigorífico JBS confirmou 
em janeiro a conclusão 
da compra iniciada em 

2012 de dois frigoríficos 
da XL Foods no Canadá

Company JBS 
confirmed in January 

the concluded purchase, 
initiated in 2012, of 

two meat processing 
facilities of XL Foods 

in Canada
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mente, passei a participar das atividades da 

CCBC entre o final dos anos 1980 e início de 

1990 e, depois, fui convidada a assumir a Co-

missão de Assuntos Jurídicos. De lá para cá, 

tenho acompanhado de perto as ações e o 

crescimento da entidade.

Interação

A partir da atuação na CCBC participei diver-

sas vezes de missões comerciais brasileiras no 

Canadá, de projetos de promoção de negócios 

promovidos pelo Canadian International Deve-

lopment Association (CIDA), além de contribuir 

em ações de cunho social, como assessoria ju-

rídica à Canadian International Society (CIS), 

para citar algumas iniciativas. Trabalhando nes-

ses projetos fiz amigos e construí relações pro-

fissionais que mantenho com orgulho.

Muito em comum

Há muito espaço para a ampliação da balança 

comercial entre Brasil e Canadá, mas os dois 

têm uma relação bastante positiva e percebo 

um interesse crescente dos povos de ambos os 

países em se conhecerem melhor, explorar o tu-

rismo e a cultura de cada lado. As nações são 

muitos parecidas na multiculturalidade, são his-

toricamente jovens e com pessoas jovens, dis-

postas à aproximação, como é o caso do grupo 

Amigos do Canadá. Quanto ao Québec, em es-

pecial, compartilhamos inclusive as influências 

latinas. Enfim, temos muito em comum.

Avanços 

Ao longo do tempo, vi a CCBC ganhar vida pró-

pria, formar um time de profissionais especiali-

zados e ampliar o seu espaço físico para supor-

tar as atividades, entre outros avanços. E vamos 

seguir evoluindo, aproveitando o potencial dos 

colaboradores e a expertise dos diretores, além 

Liderança Feminina
Esther Donio B. Nunes é a segunda mulher a presidir a CCBC. Ela 
sucede Ely Couto, que cumpriu dois mandatos consecutivos e deixou 
importantes marcas de sucesso na entidade, como destacado na edição 
passada da Brasil-Canadá. 

“Ao longo do tempo, vi a CCBC ganhar vida 
própria, formar um time de profissionais 

especializados e ampliar o seu espaço 
físico para suportar as atividades”

de apostar em tecnologias de informação para 

ganharmos agilidade e eficiência, na Câmara e 

no Centro de Arbitragem e Mediação.

Sonho a ser realizado

Ficaria bastante satisfeita se conseguíssemos 

promover uma maior proximidade entre os sócios 

atuais e futuros, para disseminar ideias, propa-

gar iniciativas e, claro, gerar negócios. Para isso, 

conto com o apoio do competente e motivado ti-

me da entidade. Vamos aproveitar as facilidades 

tecnológicas, como disse, para nos mantermos 

atualizados, mas nada substitui o contato pesso-

al, face-to-face, e acho que a CCBC pode deci-

sivamente catalisar produtivos relacionamentos.

Mensagem

Para todo o time e aos nossos associados o 

meu principal pedido: digam o que esperam de 

nós, o que pensam e deem as suas sugestões. 

Todas são bem-vindas e nos auxiliam a condu-

zir melhor os destinos desta valiosa entidade, a 

CCBC. Um bom trabalho é somente alcançado a 

várias mãos, com muita atuação em equipe! 
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Proximidade e 
canal aberto

MARCELO COUTO

Nova presidente da 
CCBC, Esther Donio 
B. Nunes, e Ely Couto, 
que cumpriu dois 
mandatos

 desde o final de abril, a advogada Esther 

Donio B. Nunes é a nova presidente da 

Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Só-

cia do escritório Pinheiro Neto Advogados, tem 

uma história duradoura de atuação na CCBC, 

fala com entusiasmo dos avanços ao longo dos 

40 anos da Câmara e faz planos para fortalecer 

ainda mais as iniciativas desenvolvidas no âm-

bito da entidade. 

Bacharel em Direito pela Universidade de São 

Paulo, especializada em direito empresarial e 

pós-graduada em Direito de Telecomunicações, 

ela presidiu o International Technology Law As-

sociation (Itechlaw) dos EUA (2004 a 2005) e 

é membro do Advisory Board da entidade, en-

tre outras atividades. Há mais de dez anos é ci-

tada por publicações internacionais especializa-

das como advogada “altamente recomendada” 

em comunicações e tecnologia da informação.

A seguir, os principais  trechos da entrevista 

concedida por ela à Brasil-Canadá: 

Relação duradoura

Desde o começo, o nosso escritório mantém re-

lações estreitas com a Câmara, empresas e o 

consulado canadenses, contribuindo em ques-

tões jurídicas de missões comerciais e de re-

lações bilaterais, por exemplo. Eu, particular-fo
to
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1990 e, depois, fui convidada a assumir a Co-

missão de Assuntos Jurídicos. De lá para cá, 

tenho acompanhado de perto as ações e o 

crescimento da entidade.

Interação

A partir da atuação na CCBC participei diver-

sas vezes de missões comerciais brasileiras no 

Canadá, de projetos de promoção de negócios 

promovidos pelo Canadian International Deve-

lopment Association (CIDA), além de contribuir 

em ações de cunho social, como assessoria ju-

rídica à Canadian International Society (CIS), 

para citar algumas iniciativas. Trabalhando nes-

ses projetos fiz amigos e construí relações pro-

fissionais que mantenho com orgulho.

Muito em comum

Há muito espaço para a ampliação da balança 

comercial entre Brasil e Canadá, mas os dois 

têm uma relação bastante positiva e percebo 

um interesse crescente dos povos de ambos os 

países em se conhecerem melhor, explorar o tu-

rismo e a cultura de cada lado. As nações são 

muitos parecidas na multiculturalidade, são his-

toricamente jovens e com pessoas jovens, dis-

postas à aproximação, como é o caso do grupo 

Amigos do Canadá. Quanto ao Québec, em es-

pecial, compartilhamos inclusive as influências 

latinas. Enfim, temos muito em comum.

Avanços 

Ao longo do tempo, vi a CCBC ganhar vida pró-

pria, formar um time de profissionais especiali-

zados e ampliar o seu espaço físico para supor-

tar as atividades, entre outros avanços. E vamos 

seguir evoluindo, aproveitando o potencial dos 

colaboradores e a expertise dos diretores, além 

Liderança Feminina
Esther Donio B. Nunes é a segunda mulher a presidir a CCBC. Ela 
sucede Ely Couto, que cumpriu dois mandatos consecutivos e deixou 
importantes marcas de sucesso na entidade, como destacado na edição 
passada da Brasil-Canadá. 

“Ao longo do tempo, vi a CCBC ganhar vida 
própria, formar um time de profissionais 

especializados e ampliar o seu espaço 
físico para suportar as atividades”

de apostar em tecnologias de informação para 

ganharmos agilidade e eficiência, na Câmara e 

no Centro de Arbitragem e Mediação.

Sonho a ser realizado

Ficaria bastante satisfeita se conseguíssemos 

promover uma maior proximidade entre os sócios 

atuais e futuros, para disseminar ideias, propa-

gar iniciativas e, claro, gerar negócios. Para isso, 

conto com o apoio do competente e motivado ti-

me da entidade. Vamos aproveitar as facilidades 

tecnológicas, como disse, para nos mantermos 

atualizados, mas nada substitui o contato pesso-

al, face-to-face, e acho que a CCBC pode deci-

sivamente catalisar produtivos relacionamentos.

Mensagem

Para todo o time e aos nossos associados o 

meu principal pedido: digam o que esperam de 

nós, o que pensam e deem as suas sugestões. 

Todas são bem-vindas e nos auxiliam a condu-

zir melhor os destinos desta valiosa entidade, a 

CCBC. Um bom trabalho é somente alcançado a 

várias mãos, com muita atuação em equipe! 
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O embaixador do Canadá no Brasil, Jamal Khokhar, fez 
uma avaliação das principais relações econômicas, políti-
cas e culturais entre Brasil e Canadá nos últimos dois anos 
e meio. Em 23 de abril, durante almoço promovido pela 
CCBC no Mercure Grand Hotel, em São Paulo, Khokhar 
enfatizou que os relacionamentos não ocorrem entre paí-
ses, mas sim entre pessoas.

Em palestra intitulada “Novos horizontes nas relações 
Canadá-Brasil: aprofundando uma relação já substancial”, 
o embaixador apontou que o Brasil é um dos únicos países 
do mundo com os quais o Canadá mantém ótimas relações 
políticas, comerciais e de integração internacional. Jamal 
Khokhar destacou que, nos últimos anos, houve um aumento 
de escritórios de representação instalados no país, inclusive 
de diferentes províncias, o que atesta o interesse crescente 
do Canadá pelo Brasil. Também realçou que a embaixada e 
os consulados estão cada vez mais integrados, eficazes e pró-
ximos às missões promovidas por ambos os países. 

Em 2012, houve a visita do Governador Geral David 
Johnston e de 30 reitores de universidades canadenses. Para 
ele, as visitas promoveram “a diplomacia do conhecimento, 
que significa trocas nas áreas de tecnologia, inovação, edu-
cação e pesquisa”. No Programa Ciências sem Fronteiras, o 
Canadá irá receber 12 mil bolsistas brasileiros. A perspectiva 
é que, depois do intercâmbio, os estudantes façam estágio e 
trabalhem em empresas canadenses antes de voltar ao Brasil.

Khokhar também falou da concordância dos dois países em 
relação a temas da política internacional e ressaltou a impor-
tância da segurança. “O mundo está encolhendo. Em tempos 
de ciberterrorismo e outros atos que afetam o país – como as 
ondas migratórias e de refugiados – é preciso criar um am-
biente seguro para o crescimento econômico. O Canadá pode 
ajudar o Brasil nesse quesito”, afirmou. 

O embaixador acredita que democracia, estabilidade e li-
berdade são fundamentais nas relações internacionais. Dessa 
forma, os dois países e a iniciativa privada devem contribuir 
para a criação de empregos e a consequente estabilidade em 
locais como a África e o Oriente Médio.

Sobre as parcerias comerciais, Khokhar destacou acordos 
nas áreas de infraestrutura, serviços financeiros, energia, mi-
neração e aeroespacial (inclusive sistemas de defesa). De 
acordo com o embaixador, é preciso que os governos sejam li-
vres, justos, abertos e transparentes para estreitar ainda mais 
as relações. Jamal Khokhar ainda antecipou que Bernardo Fi-
gueiredo, presidente da Empresa de Planejamento e Logística 
(EPL), irá ao Canadá para analisar possíveis acordos na área 
de estrutura ferroviária.

O evento contou com o patrocínio da Air Canada, Blackberry, 
Brookfield, Kinross, Pinheiro Neto e Rio Tinto Alcan.

Novos horizontes

Outros detalhes e informações sobre os eventos e os serviços  
prestados pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC)  
podem ser obtidos no site da entidade: www.ccbc.org.br

Em almoço promovido pela 
ccBc, embaixador do canadá 
no Brasil aponta a necessidade 
de um ambiente seguro para o 
crescimento econômico
 LiLian CrepaLdi

Jamal Khokhar, embaixador do Canadá no Brasil, a então presidente 
Ely Couto, e Esther Donio B. Nunes, que assumiu o comando da CCBC 
em abril
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A CCBC participou da Rodada de Negócios Internacionais da Fiesp, 
realizada em 7 de maio. O encontro, organizado periodicamente pelo 
Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior, visa 
estimular contatos com novos mercados e facilitar o intercâmbio co-
mercial entre empresas brasileiras e estrangeiras.

Um grupo de executivos prestes a comple-
tar o programa de MBA em recursos natu-
rais e energia da Universidade de Alberta 
visitou o Brasil em fevereiro, com o propósi-
to de conhecer empresas de São Paulo, Ri-
beirão Preto (SP) e Rio de Janeiro. A recep-
ção foi coordenada pela equipe comercial 
da CCBC. O encontro serviu também para 
estreitar as relações entre os países, pois 
o MBA da universidade atrai grande núme-
ro de brasileiros. Um novo grupo visitará o 
Brasil em breve. E, mais uma vez, a agenda 
em São Paulo será coordenada pela CCBC.

Estímulo ao intercâmbio

Interessados no BrasIl

A CCBC firmou parceria com a VCT, distribuidora da prestigiada vinícola 
chilena Concha y Toro.  Com isso, os associados podem adquirir os 
rótulos desejados com descontos. Antes da compra é necessário enviar 
e-mail para services@ccbc.org.br solicitando a lista de produtos e o 
código de desconto e, depois, efetu-
ar o pedido por e-mail ou telefone à 
própria empresa.
A Concha y Toro foi fundada em 1883 
e seus produtos estão presentes em 
135 países. A vinícola mantém cerca 
de 9,3 mil hectares de vinhedos.

Brinde à parceria

EMPRESAS:

ascensus Comércio 
Internacional
Serviços e soluções completas em ope-
rações de importação e exportação. 
Apoio em processo tributário, logístico 
e aduaneiro, disponível inclusive para 
clientes de fora do Brasil.

augelli e Zioni 
advogados
Integrado por profissionais com sólida 
formação acadêmica e larga experiên-
cia, o escritório foca na prestação de 
serviços jurídicos, nas áreas preventiva, 
consultiva e litigiosa. Qualificado para 
trabalhar em todo território brasileiro.

dobroy  & Partners 
International

Fundada em 1983 por dois ex-diretores 
da SpencerStuart, dedica-se ao recruta-
mento de executivos, trabalhando sob o 
regime de honorários “retainer based”. 
Opera em escala global, com experiên-
cia em níveis de presidente/CEO, direto-
ria e alta gerência. Desde o início, tem 
a missão de ajudar seus clientes a atrair 
executivos de alta performance.

F. Inciativa Consultoria e 
assessoria empresariais
Consultoria especializada na busca de fi-
nanciamento e incentivos fiscais ligados 
à área de pesquisa e desenvolvimento.

nadia de araujo 
advogados
Presta serviços jurídicos em questões 
internacionais. Atua nas áreas de con-
tratos, arbitragem comercial, processos 
judiciais, homologações de sentenças 

estrangeiras, comércio internacional, 
tratados e empresas que queiram se 
estabelecer no País.

triton logging Brasil
A empresa desenvolve projetos de ava-
liação, pesquisas e remediação em 
reservatórios de hidrelétricas e retirada 
de florestas submersas em larga esca-
la. Além disso, possui tecnologia para 
recuperação de madeira submersa em 
reservatórios de hidrelétricas.

PROFISSIONAl:

luís augusto Mattiazzo 
Cardia
Advogado com pós-graduação em Direi-
to da Empresa, Gestão Estratégica de 
Negócios e Direito Internacional. Atua 
nas áreas de contratos, societário, pro-
priedade intelectual e apoio em projetos.

novos associados
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Em maio, o Programa Think Plastic Brazil, com apoio da Apex-Brasil, do Instituto Nacional do Plástico (INP) e da Associação 
Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast), reuniu empresas internacionais interessadas nos produtos da indústria 
plástica brasileira numa rodada de negócios realizada em São Paulo. 
A canadense Canitra Agents, que veio ao País pela primeira vez em 
1987 e passou a distribuir os produtos da Tramontina em 1988, 
marcou presença em busca de novas oportunidades. “Enquanto alguns 
distribuidores no Canadá procuram pelos produtos chineses, nós 
apostamos nos brasileiros, pois apresentam alta qualidade”, comentou a 
presidente Toni Palozzi, que veio ao Brasil especialmente para a rodada. 
Para ela, o evento oferece uma oportunidade para aumentar o catálogo 
de produtos e a rede de revendedores, “vendendo o País no Canadá”.

Duas companhias de Montréal, 
L’Arsenal e Les Parfaits Inconnus, 
estiveram pela primeira vez no 
Brasil, em maio, para participar 
do Festival Internacional Sesc 
de Circo. A L’Arsenal, desde 
1978, cria e divulga espetáculos 
multidisciplinares. Suas produções 
já foram apresentadas a mais de 
3 milhões de espectadores no 
mundo. A Les Parfaits Inconnus 
foi fundada em 2004 e combina 
técnicas de circo, música e teatro, 
sempre com muito humor. 

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) aprovou o parecer favorável do deputado 
Hugo Napoleão (PI), que relata um acordo previdenciário entre Brasil e Canadá. O documento destaca 
a disposição do governo de expandir acordos de previdência social com países que possuem um grande 
número de brasileiros residentes em seus territórios. A medida permite que os trabalhadores somem os 
saldos previdenciários de ambas as nações, atingindo o mínimo necessário para se aposentarem. Cada país 
pagará sua parte em moeda local. “Esses instrumentos destinam-se a corrigir possíveis injustiças”, destacou. 
A iniciativa servirá também para aprofundar as relações entre Brasil e Canadá. A proposta segue para análise 
da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. 

Plástico brasileiro

a arte do Québec

acordo previdenciário

Unidos pela paz
Trinta e nove militares canadenses 
desembarcaram em Cuiabá para se 
juntar ao Exército brasileiro numa missão 
de paz no Haiti. É a primeira vez que 
as tropas de ambos os países atuam 
juntas. O batalhão canadense passou 
por três semanas de preparação no 
44° Batalhão de Infantaria Motorizado, 
da cidade, antes de embarcar para a 
chamada Missão das Nações Unidas 
para a Estabilização do Haiti (Minustah). 
Além do pelotão canadense e dos 856 
homens do Exército, 244 da Marinha 
e 34 da Força Aérea Brasileira, o 
batalhão conta também com 31 
paraguaios e um boliviano. Fo
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Sotaque francês

Profissionais qualificados

As cidades de São Paulo, Bauru, 
Campinas, Ribeirão Preto e São 
José dos Campos ganharam sotaque 
francês durante a Festa Internacional 
da Francofonia, realizada anualmente 
em março para incentivar o idioma 
e propagar valores como liberdade, 
diversidade cultural, paz, democracia e 
reconhecimento de direitos. Neste ano, 
participaram do festival artistas de países 
como França, Mali e Canadá (Québec), 
a exemplo de Amadou & Mariam, 
David Giguère, Julie Vincent, Lise e 
Mademoiselle K, entre outros.
No Canadá, país bilíngue, quase um 
quarto da população (7,7 milhões de 
pessoas) é francófona, sendo que a 
maioria vive na província de Québec, 
mas com grupo de falantes em Novo 
Brunswick, Ontário e Manitoba.

A fabricante de jatos regionais Bombardier apresentou 
recentemente em Montreal a aeronave CSeries. De pequeno porte, 
mas com recursos encontrados em jatos maiores, ela poderá 
transportar até 149 passageiros e voar de 3.000 km a 5.500 km. 
“Estamos muito satisfeitos com o progresso do programa de 
aeronaves CSeries e entusiasmados por abrir nossas instalações e 
mostrar publicamente ao mundo os avanços conquistados”, disse 
Mike Arcamone, presidente da Bombardier Commercial Aircraft. As 
primeiras unidades serão entregues no primeiro semestre de 2014.
A fábrica aproveitou para anunciar também que a capacidade dos 
sistemas de aeronaves CS300 foi aumentada para acomodar até 
160 passageiros. Segundo o presidente, o “foco principal continua 
a ser o desenvolvimento, a otimização e a comercialização da 
família de aeronaves CSeries com 100 a 149 assentos”.

O governo do Québec promoveu uma série de 
palestras, em março, com o intuito de encontrar 
profissionais dispostos a trabalhar na província. O 
roteiro incluiu as cidades de Natal, Recife, Salvador, 
São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Campinas (SP). Ao 
todo, foram 17 palestras, que apresentaram critérios 
de seleção, informações sobre o mercado de trabalho e 
características culturais da província. 
De acordo com Perla Haro Ruiz, assessora em 
promoção do escritório de imigração do Québec, 
“o resultado foi ótimo”. Ela conta ainda que foi 

assinado um acordo 
de cooperação com 
a Aliança Francesa de 
Natal, o 15º do gênero 
no Brasil. “As missões 
de promoção e prospecção 
visam promover o Québec, incentivar o interesse 
em imigração, propagar a língua francesa e explicar 
o processo de imigração para trabalhadores 
qualificados”, explica. Cerca de 1 milhão de vagas 
devem ser criadas na região até 2021. 

Apostas da Bombardier
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Escreva para nós
Ajude-nos a fazer uma revista cada vez mais interessante. Faça 

comentários sobre as matérias e envie as suas críticas e sugestões, para a 
Brasil-Canadá pelo e-mail 

redacao@editoracasanova.com.br ou por carta: 
Rua Princesa Isabel, 94, cj. 112, Brooklin 

São Paulo/SP 04601-000

espaço do leitor

Reconhecimento
“Acuso o recebimento e agradeço a gentileza da 
remessa de exemplar da edição a seguir enunciada 
[número 41] da Revista Brasil-Canadá e felicito 
essa entidade pela qualidade da publicação.”

Maurício Azêdo, 
presidente da Associação Brasileira de Imprensa

11 | Brasil-Canadá

CARTAS   Notícias rápidas do Canadá

1. A data de registro da CCBC na Junta Comercial de São 
Paulo marca oficialmente o nascimento da entidade. Em 
que dia exatamente isso aconteceu?
a) 19 de setembro de 1973
b) 18 de junho de 1973
c) 15 de outubro de 1973

2. Em qual rua da cidade de São Paulo funcionou a 
primeira sede da CCBC?
a) Rua do Rocio
b) Avenida Brig. Faria Lima
c) Rua Augusta

3. Quem era o presidente da CCBC quando da criação do 
primeiro núcleo de arbitragem no Brasil, hoje Câmara de 

ENQUETE CCbC 40 ANoS 

R
ep

o
st

as
:

1 
– 

a;
 2

 –
 C

; 3
 –

 a
;4

 –
 B

Em comemoração às quatro décadas de fundação da CCbC, as curiosidades abaixo são 
relacionadas a importantes episódios da história da entidade. Descubra o quanto você está 
por dentro dos acontecimentos e junte-se a nós na celebração deste importante momento 
da Câmara de Comércio brasil-Canadá!

Arbitragem e Mediação – CAM/CCBC?
a) Juergen Engelbrecht
b) Ivo Barone
c) Sergio Albuquerque

4. Sobre a eleição para o cargo de presidente, 
o estatuto da entidade a princípio exigia que o 
candidato fosse:
a) Preferencialmente de uma empresa canadense
b) Obrigatoriamente de uma 
empresa canadense
c) De qualquer empresa 
brasileira ou canadense 
associada  
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entrevista  interview Helio BotelHo Diniz

a exploração dos recursos naturais brasileiros continua atraindo investidores 
de todo o mundo, particularmente com a descoberta de novas reservas 
minerais e o petróleo do pré-sal. o Grupo Forbes & Manhattan é uma das 
companhias atentas às possibilidades oferecidas pelo País

Mina de oportunidades

Por AdriAnA GAvAçA

the exploitation of Brazil’s natural resources continues to attract 
investors from around the world, particularly after the discovery of new 
mineral reserves and of oil in the offshore pre-salt layers. the Forbes 
& Manhattan Group is one of the companies alert to the possibilities 
offered by Brazil

treasure of opportunities

Forbes & Manhattan é um banco comer-

cial, com sede em Toronto e escritórios, 

operações e ativos espalhados por todo 

o mundo. No Brasil, o grupo desembarcou há 

dez anos e desenvolveu negócios nos segmen-

tos de mineração, energia, gás e petróleo, além 

de produtos para agricultura. Muitos dos proje-

tos abraçados pela companhia têm prazos de 

maturação bastante demorados, mas a expec-

tativa é de que o País torne-se cada vez mais 

um destino de investimento e de aproveitamen-

to de oportunidades.

O vice-presidente de Operações no Brasil, He-

lio Botelho Diniz, explica que a especialidade 

do grupo é identificar possibilidades de investi-

mentos, desenvolver e financiar os respectivos 

projetos nas áreas onde atua. Em entrevista à 

Brasil-Canadá, Diniz falou sobre os desafios 

enfrentados na companhia, onde está desde 

2007, e dos avanços dela ao longo de uma dé-

cada de presença no País. Acompanhe:

F orbes & Manhattan is a commercial bank, 
headquartered in toronto, and with offices, 

operations and assets around the world. the group 
came to Brazil ten years ago, having developed 
business in the mining, energy, gas and oil indus-
tries, in addition to products for agriculture. Many 
of the projects developed by the company have long 
maturation periods, but the expectation is that the 
country will become a destination for investments 
and that it is a place where one should take advan-
tage of offered opportunities.

the operations vice President in Brazil, Helio 
Botelho Diniz, explains that the group special-
izes in the identification of investment opportu-
nities and the development and financing of the 
respective projects in its field of activities. in an 
interview with Brasil-Canadá, Diniz talked about 
the challenges faced by the company, where he 
has worked since 2007, and about the progress 
achieved during the decade the company has 
been in the country. read on:
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Forbes & Manhattan: 
vice-presidente de 

Operações no Brasil, 
Helio Botelho Diniz

Forbes & Manhattan: 
The Operations Vice 
President in Brazil, 
Helio Botelho Diniz

Brasil-Canadá – De que forma o grupo 

Forbes chegou ao Brasil? 

Helio Botelho Diniz – Estamos aqui desde 2003, 

quando uma das empresas do grupo, a Desert 

Sun Mining, adquiriu o controle da Mina de Ouro 

de Jacobina na Bahia, anteriormente propriedade 

da Anglo Gold. Em abril de 2006, a Desert Sun foi 

adquirida pela Yamana Gold, também canadense, 

por US$ 700 milhões. A partir de 2007, o Grupo 

reforçou a atuação no País e, desde então, temos 

investido sistematicamente, sobretudo, em proje-

tos de exploração mineral. 

Brasil-Canadá – How did the Forbes group 
come to Brazil? 
Helio Botelho Diniz – we have been here since 
2003, when one of the Group’s companies - Des-
ert sun Mining – purchased a controlling interest 
in the Jacobina gold mine in the state of Bahia, 
which previously belonged to anglo Gold. in april 
2006, Desert sun was acquired by Yamana Gold, 
also Canadian, for Us$ 700 million. Beginning in 
2007, the Group intensified activities in the country 
and has since invested systematically, particularly 
in mineral exploration projects. 

BC – How do you assess business in the 
country?
HBD – the Forbes Group’s expertise lies in iden-
tifying, financing and developing natural resource 
and agricultural projects. Hence, we see the 
country’s great potential for this kind of project. 

BC – Upon coming to Brazil, the news was 
that Forbes would compete with giants like 
Petrobras, Shell and HRT for oil, supply to the 
fertilizer market and go the route for gold taken 
by Eike Batista in the State of Pará. Has any of 
that become reality?
HBD – Globally, Forbes basically operates in four 
industries: metals and mining, agriculture, ener-
gy, and in finance. in energy we have so far made 
little progress in Brazil, mainly because the oil 
and gas industry until recently was paralyzed due 
to the lack of new tenders for exploration blocks 
on the part of the federal government. we intend 
to invest in this industry from now on. on the other 
hand, a well-succeeded project stands-out: it is 
the bituminous shale project we are developing 
through irati energia, in the states of santa Cata-
rina and rio Grande do sul. 

BC – What else would you highlight?
HBD – one of the Group’s greatest achievements 
in Brazil in this new phase was the volta Grande 
project, aimed at the production of gold in the Fo
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BC – Que avaliação o senhor faz dos 

negócios no País?

HBD – A especialidade do grupo Forbes é iden-

tificar, financiar e desenvolver projetos de recur-

sos naturais e agricultura. Assim, consideramos 

que o País possui grande potencial para projetos 

dessa natureza. 

BC – Quando da chegada ao Brasil, as 

notícias davam conta de que o Forbes 

deveria rivalizar com gigantes como 

Petrobras, Shell e HRT em óleo, suprir o 

mercado de fertilizantes e refazer a trilha 

do ouro de Eike Batista no Pará. Quanto 

disso se tornou realidade?

HBD – No âmbito global, o Forbes atua basicamen-

te em quatro setores: metais e mineração, agricul-

tura, energia e área financeira. No ramo de energia 

ainda avançamos pouco no Brasil, principalmente 

pelo fato de que o setor de óleo e gás até recente-

mente se encontrava paralisado pela falta de novas 

licitações de blocos de exploração por parte do go-

verno federal. Pretendemos investir no setor a partir 

de agora. Um caso bem-sucedido, por outro lado, é 

o projeto de xisto betuminoso que estamos desen-

volvendo com a Irati Energia, nos Estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. 

BC – O que mais o senhor destacaria?

HBD – Uma das maiores conquistas do grupo no 

Brasil nesta nova etapa foi o Projeto Volta Gran-

de, direcionado à produção de ouro no Estado do 

Pará, com a Belo Sun Mining. Estamos na fase 

final dos estudos de viabilidade e licenciamento 

ambiental para iniciar a produção em 2015-16. 

Além desse, outro projeto de porte é do potássio 

no Amazonas e no Pará, onde grandes reservas 

foram descobertas pela empresa. Essas reservas 

estão sendo avaliadas e serão divulgadas breve-

mente. O grupo possui ainda outra companhia, a 

Aguia Resources, que atua na pesquisa e explora-

ção de fosfato no Rio Grande do Sul e na Paraíba 

e de potássio em Sergipe. 

state of Pará, together with Belo sun Mining. we 
are in the final phase of feasibility studies and 
environmental licensing, to start production in 
2015-16. Furthermore, another large-size project 
involves potassium in the states of amazonas and 
Pará, where large potassium reserves were dis-
covered by the company. the reserves are being 
assessed and the results will be publicized short-
ly. the Group owns yet another company, called 
aguia resources, which operates in the research 
and exploitation of phosphate in the states of rio 
Grande do sul and Paraíba and of potassium in 
the state of sergipe. 

BC – The initial investment announced for Brazil 

Especialidade do 
grupo Forbes é 
identificar, financiar e 
desenvolver projetos 
de recursos naturais e 
agricultura

The Forbes Group’s 
expertise lies in 
identifying, financing 
and developing 
natural resource and 
agricultural projects
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BC – O investimento inicial anunciado para 

o Brasil era de US$ 6,5 bilhões até 2016. O 

valor incluía a exploração de mina de ouro no 

Pará e o projeto com a Irati Energia. Quanto 

desse valor já foi aplicado?

HBD – Se todos os projetos tiverem a viabilida-

de técnica e econômica comprovada, os investi-

mentos podem chegar, sim, a esse patamar. Já 

temos praticamente comprovada a viabilidade do 

projeto de ouro da Belo Sun, com investimentos 

que podem chegar a US$ 800 milhões. Os proje-

tos de potássio podem atingir entre US$ 2 bilhões 

e US$ 4 bilhões, nos próximos cinco, seis anos. 

Além desses, temos o projeto de óleo de xisto 

da Irati, com investimentos iniciais previstos de 

US$ 500 milhões, e os projetos de fosfato devem 

ser da mesma ordem de grandeza.  

BC – Por meio da Belo Sun Mining, o Forbes 

passará a explorar ouro no rio Xingu. Quais 

são as expectativas da empresa quanto ao 

projeto?

HBD – A Belo Sun é uma das empresas que têm 

direitos de pesquisa naquela região, mas não é a 

única. Temos expectativas de obter a licença pré-

via do projeto Volta Grande nos próximos meses e 

partir para a implantação da operação já em 2014. 

Se tudo correr como está planejado, poderemos 

produzir cerca de dez toneladas por ano no final de 

2015 ou início de 2016.

BC – Como estão os testes de xisto 

betuminoso [rocha que armazena óleo 

similar ao petróleo]?

HBD – Em Santa Catarina, a Irati concluiu recen-

was US$ 6.5 billion until 2016. The amount 
included the exploration of a gold mine in Pará 
and the Irati Energia project. How much of that 
total was invested so far?
HBD – if the technical and economic feasibility 
of all the projects is confirmed, investments may 
indeed reach that level. we have practically con-
firmed the feasibility of the Belo sun gold project, 
with investments that may reach Us$ 800 million. 
the potassium projects may reach between Us$ 
2 billion and Us$ 4 billion in the next five or six 
years. Furthermore, we have the shale oil project 
of irati, with initial investments projected at Us$ 
500 million, and the phosphate projects that will 
probably be in the same size range.  

BC – Through Belo Sun Mining, Forbes will 
explore gold on the Xingu river. What are the 
company’s expectations concerning this project?
HBD – Belo sun is one of the companies that 
holds exploration rights in that region, but it is 
not the only one. we expect to receive the pre-
liminary license for the volta Grande project in 
coming months and then to start operations in 
2014. if all goes according to plan, we could pro-
duce about ten tons per year at the end of 2015 
or beginning of 2016.

BC – What is the situation of bituminous shale 
[rocks containing oil similar to petroleum]?
HBD – in santa Catarina, irati recently [in Decem-
ber] conducted a drilling campaign to confirm the 
existence of oil reserves – expected to be at a level 
of 1 billion barrels. we will now enter the phase of 
definitive feasibility studies and environmental li-
censing, not to mention a pilot processing unit for 
tests on the recovery of oil from bituminous rock.

BC – Was bringing Irati to the capital markets 
part of the plan? What made the company 
change its decision?
HBD – irati is still a private company with few 
owners. we do not have a plan for going public. 

“Temos investido sistematicamente em 
projetos de exploração mineral”

“We invested systematically in mineral 
exploration projects”
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temente [em dezembro] uma campanha de son-

dagens para confirmar as reservas de óleo – que 

devem ser da ordem de 1 bilhão de barris. Vamos 

agora entrar na fase de estudos de viabilidade 

definitiva e licenciamento ambiental, sem falar 

na construção de uma unidade de processa-

mento-piloto para os testes de recuperação do 

óleo contido na rocha betuminosa.

BC – Fazia parte dos planos levar a Irati 

ao mercado de capitais. O que fez a 

companhia mudar de ideia?

HBD – A Irati ainda é uma empresa privada com 

poucos acionistas. Não temos uma definição 

quanto à abertura do capital. Isso pode ou não 

ocorrer e dependerá da estratégia dos acionis-

tas e das condições do mercado.

BC – E com relação ao petróleo, a empresa 

já arrematou blocos petrolíferos? 

HBD – Não. Isso pode ocorrer agora, com a no-

va rodada de licitação, da qual já estamos fa-

zendo parte. [Nota: Por ocasião da entrevista, 

estava prevista para o final de maio].

BC – De que maneira a empresa pretende 

brigar por esse mercado, principalmente 

após o anúncio da descoberta do pré-sal? 

HBD – Entendemos que o pré-sal deverá, em 

um primeiro momento, atrair apenas grandes 

empresas, com capacidade técnica para explo-

rar em águas profundas. Nossa intenção é atu-

ar em blocos nas bacias terrestres, evoluindo 

aos poucos. 

BC – Que perspectivas tem do mercado 

brasileiro de mineração para os próximos 

anos?

HBD – Vai depender das mudanças estruturais 

[decorrentes do novo marco regulatório da mi-

neração]. Esperamos que não sejam mudan-

ças que afetem a segurança jurídica dos direi-

tos minerais.    

this may or may not happen and will depend on 
the shareholders’ strategy and market conditions.

BC – With respect to oil, has the company won 
any oil block tenders? 
HBD – no. this may happen now, with the new 
round of tenders, in which we are participating. 
[note: Foreseen for the end of May at the time 
of the interview].

BC – How does the company intend to fight for 
this market, mainly after the discovery of the 
pre-salt layers was announced? 
HBD – we believe the pre-salt projects will initially 
attract only large companies, with a technical ca-
pacity to operate in deep waters. our intention is 
to participate in some block tendering onshore, to 
then evolve gradually. let us wait for the results to 
then define the future strategy.

BC – What are your expectations concerning the 
Brazilian mining market in coming years?
HBD – this will depend on the structural changes 
[resulting from the new regulatory mark in min-
ing]. we hope the changes will not affect the legal 
security of mineral rights.   

Projeto de extração 
de ouro da Belo 
Sun: investimentos 
podem chegar a 
US$ 800 milhões

The Belo Sun gold 
project: investments 
may reach 
US$ 800 million
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a exploração dos recursos naturais brasileiros continua atraindo investidores 
de todo o mundo, particularmente com a descoberta de novas reservas 
minerais e o petróleo do pré-sal. o Grupo Forbes & Manhattan é uma das 
companhias atentas às possibilidades oferecidas pelo País

Mina de oportunidades

Por AdriAnA GAvAçA

the exploitation of Brazil’s natural resources continues to attract 
investors from around the world, particularly after the discovery of new 
mineral reserves and of oil in the offshore pre-salt layers. the Forbes 
& Manhattan Group is one of the companies alert to the possibilities 
offered by Brazil

treasure of opportunities

Forbes & Manhattan é um banco comer-

cial, com sede em Toronto e escritórios, 

operações e ativos espalhados por todo 

o mundo. No Brasil, o grupo desembarcou há 

dez anos e desenvolveu negócios nos segmen-

tos de mineração, energia, gás e petróleo, além 

de produtos para agricultura. Muitos dos proje-

tos abraçados pela companhia têm prazos de 

maturação bastante demorados, mas a expec-

tativa é de que o País torne-se cada vez mais 

um destino de investimento e de aproveitamen-

to de oportunidades.

O vice-presidente de Operações no Brasil, He-

lio Botelho Diniz, explica que a especialidade 

do grupo é identificar possibilidades de investi-

mentos, desenvolver e financiar os respectivos 

projetos nas áreas onde atua. Em entrevista à 

Brasil-Canadá, Diniz falou sobre os desafios 

enfrentados na companhia, onde está desde 

2007, e dos avanços dela ao longo de uma dé-

cada de presença no País. Acompanhe:

F orbes & Manhattan is a commercial bank, 
headquartered in toronto, and with offices, 

operations and assets around the world. the group 
came to Brazil ten years ago, having developed 
business in the mining, energy, gas and oil indus-
tries, in addition to products for agriculture. Many 
of the projects developed by the company have long 
maturation periods, but the expectation is that the 
country will become a destination for investments 
and that it is a place where one should take advan-
tage of offered opportunities.

the operations vice President in Brazil, Helio 
Botelho Diniz, explains that the group special-
izes in the identification of investment opportu-
nities and the development and financing of the 
respective projects in its field of activities. in an 
interview with Brasil-Canadá, Diniz talked about 
the challenges faced by the company, where he 
has worked since 2007, and about the progress 
achieved during the decade the company has 
been in the country. read on:
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editorial

desenvolvimento 
econômico e 
cultural

História, como se sabe, é marcada pela constante interação de culturas – e 

isso se deve principalmente aos contatos para trocas comerciais. No mundo 

contemporâneo, globalizado e interdependente, esse processo tornou-se 

ainda mais intenso. Conhecer e respeitar hábitos e costumes gera empatia, ajuda a 

identificar necessidades e pode contribuir para promover o enriquecimento mútuo dos 

parceiros nos planos econômico, social e, no sentido mais amplo, do conhecimen-

to humano. Oportunidades comerciais e aprofundamento das relações culturais e so-

ciais andam de mãos dadas, como temos mostrado nas edições da Brasil-Canadá, 

nesta inclusive.

Brasil e Canadá desfrutam condições privilegiadas de interação e integração, como 

destacaram o embaixador Jamal Khokhar durante almoço promovido em abril pela 

CCBC e também a nova presidente da Câmara, Esther Donio B. Nunes, em entre-

vista à Brasil-Canadá. Essa convicção, compartilhada pelo empresariado de ambos 

os países e pelos cidadãos – que se interessam crescentemente uns pelos outros –, 

permite-nos vislumbrar o desenvolvimento crescente e constante das relações bilate-

rais e dos seus agentes econômicos, agora e no futuro, de forma efetiva e duradoura.

Nesta edição acompanhe uma seleção de novos temas que evidenciam as promis-

soras relações bilaterais. Destaque para a seção Negócios, em que companhias de 

peso anunciam investimentos, a entrada em operação de novos projetos, parcerias e 

aquisições nos mercados de ambos os países. Outro tema em pauta e com grandes 

chances de desenvolvimento são as tecnologias verdes. Os dois países vêm realizan-

do aportes financeiros e trocando experiências para assegurar a sustentabilidade das 

atividades econômicas.

Em foco também os preparativos do Brasil para os mais importantes eventos espor-

tivos internacionais, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Essas conquistas ajudarão o 

País a marcar pontos no esforço de desenvolvimento. A expectativa nacional é que a 

oportunidade não seja desperdiçada.  A experiência canadense, nesse caso, pode ser 

um incentivo adicional ao aproveitamento dos legados transmitidos após o término 

das competições e do cômputo do quadro de medalhas.

E mais: na seção Mosaico, as contribuições da canadense Light para o desenvolvi-

mento do Brasil ao longo do século 20; a história do empresário Sérgio Herz, herdei-

ro da Livraria Cultura e que mantém estreitas ligações com o Canadá; e o mercado de 

produtos orgânicos, nas páginas de agronegócio.

Boa leitura, com votos de que Brasil e Canadá estejam cada vez mais próximos, 

econômica e culturalmente. Condições para isso não faltam!

Boa leitura!
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