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CCIFB celebra trajetória bem-sucedida
de promoção de negócios sustentáveis e
ampliação do comércio bilateral

Associados
Institucionais

a melhor maneira de ir mais longe

Editorial

C

ompletar 120 anos é mesmo para celebrar. Fundada em
1900, a Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB) reúne
mais de 770 associados e se orgulha de ser a mais antiga
câmara de comércio bilateral em atuação no Brasil, esti-
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mulando o desenvolvimento das relações econômicas, financeiras,
comerciais, industriais, científicas e culturais entre os dois países.
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presariais. Para cumprir essa missão, conta com quatro unidades

disso, possui representação no Rio Grande do Sul. Em conjunto, essa
associados estabeleçam parcerias e desenvolvam negócios.

Continuamente, a entidade promove eventos com líderes empre-
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sariais e governamentais, de maneira que os associados ampliem
sua rede de contatos e tenham acesso a informações de alto nível. E
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mais: a entidade atua como interlocutora de diversos órgãos no mundo
dos negócios e é parceira de diversas

câmaras regionais pelo mundo. Adi-

cionalmente, faz parte do Conselho
das Câmaras de Comércio da União
Europeia (Eurocâmaras de São Pau-

lo), para uma ação coesa e positiva do empresariado no Brasil.

Neste momento de celebração vale lembrar que tão importante

quanto a ação articulada da CCIFB é a atuação no dia a dia das empresas associadas em suas respectivas áreas de atuação. É justamente isso que pretendemos mostrar nas duas edições especiais da

revista neste ano. Neste primeiro semestre, damos foco à presença

das indústrias francesas que atuam nos mais diversos setores e es-
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tão profundamente enraizadas na estrutura produtiva e econômica
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para a frente, no segundo semestre, trataremos das companhias
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do Brasil, tornando-se referência em seus setores de atividade. Mais
que atuam nas crescentes áreas de comércio e serviços no País.

Esperamos, dessa maneira, contribuir para mostrar o quão in-

tensa e produtiva tem sido a relação franco-brasileira ao longo do
tempo e, principalmente, evidenciar o potencial que ainda há para
ampliar laços e tirar proveito dessa profícua relação bilateral.
Vamos celebrar! ■
Comitê editorial
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P

restes a passar o bastão do comando nacional
da Câmara de Comércio França-Brasil, a presidente Sandrine Ferdane pontua as conquistas
obtidas pela entidade ao longo de seus 120 anos
e o compromisso da CCIFB de seguir acompanhando as oportunidades de comércio e investimentos entre os dois países. Entre os aspectos que contribuem para a admirável longevidade da CCIFB, ela destaca a
capacidade demonstrada pela Câmara de transformação para
acompanhar as demandas e as mudanças tecnológicas e de
mercado, com vistas a dar suporte às companhias francesas
aqui instaladas ou interessadas em atuar em solo brasileiro.
Também CEO do BNP Paribas no Brasil, Sandrine retorna à
França para ocupar uma nova posição no banco. Na entrevista
a seguir, ela comenta os desafios enfrentados durante a crise
econômica dos últimos anos, a atuação da CCIFB para estimular as relações bilaterais entre Brasil e França e os aprendizados para a carreira da vivência no Brasil. Acompanhe:

Queremos uma Câmara aberta tanto a
grandes quanto a pequenas empresas.
Todas têm muito a contribuir
França_Brasil
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O que você considera mais valioso nessa trajetória da CCIFB?
Completar 120 anos é algo bastante relevante. Isso nos
leva a refletir sobre o nosso início lá em 1900... Olhando
o Brasil atual fica até difícil imaginar como era o País naquela época, tamanhas foram as transformações de lá
para cá em todos os sentidos. A primeira constatação é
que se havia a Câmara de Comércio é porque já havia empresas francesas aqui. A presença francesa no Brasil é histórica. Há muito tempo a França econômica, e não apenas a cultural, está ligada a este País. E com o tempo essa
aproximação só aumentou, revelando crescimento e consistência ao longo desse período de mais de um século,
marcado por ciclos muito profundos. A propósito, esse é
um aspecto que demonstra a dimensão cultural das empresas francesas: elas costumam acompanhar os ciclos
da economia local, sabendo que há sobressaltos em certos momentos, mas acreditando no potencial da região.
Acho que isso também deve ser comemorado. Trata-se
de uma relação duradoura e persistente ao longo de muitos anos, o que significa também promessa para o futuro.
Muito provavelmente, essas empresas estão prontas para
encarar os próximos desafios. Elas estão aqui para ficar.
A Câmara também acompanhou esse ciclo de mudanças.
Qual deve ser a missão da entidade nos dias atuais?
A gente quer uma Câmara aberta tanto às grandes empresas quanto às pequenas, que têm muito a contribuir.
A presença francesa é feita por grandes companhias e
novos entrantes. Além das maiores e mais importantes, a
França é feita por negócios familiares, que podem querer
se internacionalizar, e o Brasil é um país destinado a eles
também. A Câmara quer e deve abrigar essas empresas.
Outro desafio tem a ver com a presença da nova indústria, que envolve a economia digital e startups. O mundo
muda, e as empresas refletem isso. A CCIFB, por sua vez,
reflete as empresas. Em função das mudanças, a Câmara
precisa se atualizar e estar aberta a esses ecossistemas.
A gente quer incluir essas novas configurações. Para sermos relevantes aos nossos associados, precisamos falar
sobre o que é relevante para eles. Hoje temos temas ligados à nova economia e precisamos falar sobre isso.
França_Brasil
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SANDRINE FERDANE

A proximidade bilateral e a parceria nos negócios entre
Brasil e França ainda têm espaço para crescer?
Economicamente, sim. Tudo depende de como anda a
economia brasileira. Quando ela cresce há mais oportunidades para as empresas. Por exemplo, com as privatizações, as concessões e os projetos de infraestrutura,
muitas empresas francesas se interessam e se candidatam. Elas participam dessas oportunidades, e isso deve
trazer mais investimentos franceses ao Brasil.
Pode-se dizer que isso ocorre mais no campo dos
investimentos do que do próprio comércio, considerando
que diversos players franceses atendem ao mercado a
partir de suas unidades já instaladas no Brasil?
Sim, mas também pode ser os dois. Você não atende um
mercado grande como o Brasil somente com exportações,
é preciso produzir localmente. Isso foi percebido há muito
tempo e, por isso, a maioria das grandes empresas possui
uma base de produção local e algumas, inclusive, já são
empresas com cores “brasileiras”. Basta considerar que
para os 500 mil funcionários empregados por empresas
francesas aqui são 497 mil brasileiros ou algo dessa ordem. Ou seja, são empresas feitas por brasileiros. E o futuro deve ser promissor, pois o Brasil vai se abrir. O projeto
do atual governo pretende permitir que o País ganhe em
competitividade, e isso vai incentivar mais o comércio. É
possível atrair investimento para ter base de produção local – para suprir o mercado nacional e, eventualmente,
o regional, como é o caso do setor de automóveis, que, a
partir do Brasil, atende o mercado argentino –, como importar peças de forma competitiva quando for mais interessante. Isso pode ser uma oportunidade para aumentar
o fluxo comercial, de importação e exportação.
O Brasil ainda precisa desenvolver muito a sua
competitividade para atender ao mercado francês
com o padrão de qualidade esperado?
Sim. A posição do Brasil no ranking Doing Business é muito baixa, comparável à de países da África, o que claramente não está certo. Isso tem a ver com custo da infraestrutura, burocracia e dificuldade de entender e aplicar o
sistema tributário. Todos esses aspectos que conhecemos
França_Brasil
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bem implicam em competitividade, ou seja, produzir
com bom custo e boa qualidade. Essa condição afasta o
Brasil da competitividade internacional, como mostra o
ranking. Daí a importância das chamadas “microrreformas”, que, na verdade, são “macro”, considerando o impacto que terão. É óbvio que a reforma da Previdência
foi importante para conter o custo do gasto público em
relação à economia. Gastar se traduz em mais dívida, e
se você mede o peso da dívida contra o PIB nacional percebe que ela estava indo para 100%, comparável com a
de países já desenvolvidos e mais velhos, enquanto aqui
a população é jovem. Feita a reforma da Previdência, as
demais devem permitir ao País ser mais competitivo.
Para essa celebração dos 120 anos, a sustentabilidade
aparece como grande bandeira da CCIFB. Por
que a escolha dessa questão em especial?
Escolhemos o tema sustentabilidade ao chegar à presidência da Câmara. Não foi um assunto escolhido em função dos problemas pontuais enfrentados pela Amazônia,
por exemplo, porque ele surgiu antes das queimadas. Mas
tornou-se tema central também por isso. Hoje, não se pensa nada em termos de desenvolvimento de produtos, empresas e mercados que não estejam ligados diretamente
à questão da sustentabilidade. É uma preocupação que
transforma tudo. Trata-se de algo que o consumidor quer,
assim como o investidor e o funcionário. O investidor institucional quer saber para onde está indo o seu dinheiro,
onde está sendo empregado e como esse investimento se
posiciona com relação à preocupação ambiental. Antes de
tudo, por razões econômicas, porque há uma percepção
de que quem não atende a esses padrões não tem futuro.
É uma questão global...
Sim. No Brasil, talvez seja um tema que tenha chegado um
pouco mais tarde, por ser um país mais fechado. Em termos financeiros, talvez não se tivesse a preocupação do
investidor tão cedo como na Europa. Mas hoje está no radar de todo mundo. O ano de 2020 será o ano de “cair essa
ficha” definitivamente no Brasil. Até o final do ano, aposto
que será um tema central na hora de pensar em um investimento, em projetos desenvolvidos e no dinheiro aplica-

do, para que se possa estar confortável com relação a essa
questão. O País tem muito a contribuir com o meio ambiente, especialmente por sua importância nos recursos
naturais. Esse tema aqui deverá ser preponderante.
Para além do meio ambiente, a sustentabilidade
contempla os aspectos econômico e social. Esses outros
dois pilares também foram contemplados?
O ambiental faz parte da preocupação que engloba também o social. Acaba sendo o mesmo movimento, porque a
sociedade caminha em direção ao equilíbrio ambiental. O
que a gente faz precisa contemplar a inserção social. Se continuarmos como estamos hoje, caminharemos para uma
sociedade cada vez mais desigual. E isso não é sustentável.
A propósito, a França tem muito a contribuir com as questões que envolvem sociedade e igualdade, porque é um país
onde essa discussão está bastante avançada. Temos uma
série de problemas, mas as pessoas se sentem tratadas de
outra forma trabalhando em um ambiente cultural francês,
em termos de direito e respeito. As novas gerações privilegiam muito essas questões. Querem contribuir e ter autonomia, uma vida além do trabalho e mais balanceada.
A CCIFB tem apostado bastante em temas como
empreendedorismo e fortalecimento do ecossistema
de startups. São temas que vieram para ficar?
Tivemos várias iniciativas que refletem isso. Recentemente, por exemplo, surgiu o movimento de impulso à
inovação para o setor de tecnologia, o French Tech, através de startups. Trata-se de uma iniciativa do governo
francês para apoiar o ecossistema de startups francesas onde quer que elas estejam no mundo. É mais uma
“dinâmica de grupo”, você não tem um fundo. Uma
delas, presente no Brasil, a Loggi, tornou-se um novo
unicórnio brasileiro [startup avaliada em US$ 1 bilhão
ou mais]. Em dois anos, o Brasil passou de dois para dez
unicórnios e agora é um dos três países com mais unicórnios no mundo. Mesmo com a economia devagar.
Isso mostra que o potencial brasileiro é muito grande,
e o empreendedor francês está presente, participando
desse movimento, também ativamente nos eventos da
Câmara. É importante ter essa ponte com o ecossiste-

ma de startups. Para eles é vital, e, para nós, da Câmara,
também é fundamental tê-los aqui dentro. Temos ainda
o Prêmio Startup, em conjunto com a Business France,
que incentiva a participação e dá visibilidade aos jovens
e também aos mais experientes empreendedores.
Qual é a missão da Câmara para que ela
possa continuar tendo essa relevância no futuro?
Somos um lugar de networking. Promovemos eventos para
permitir aos associados ouvir diretamente o que está acontecendo no mercado e ficarem conectados. Temos ainda
as comissões, importantes para debater temas de setores
específicos e divulgar o conhecimento das empresas sobre
assuntos de relevância. Nesses espaços discute-se como é
trabalhar no Brasil e, principalmente, as dificuldades encontradas, em uma troca de experiências. Para completar,
estamos reformando nossa infraestrutura para oferecer
um lugar de troca mais agradável e moderno.
A sra. chegou à presidência nacional da CCIFB neste
momento comemorativo e, agora, vai passar o bastão.
Pessoalmente, o que espera dessa transição?
Aceitei um novo desafio e acho que mudar é importante, ainda mais quando se trata de evolução. No final do
dia, estou contente de me projetar em uma contribuição
diferente. Pessoalmente, pode parecer difícil sair do Brasil, mas como sou também brasileira, com nacionalidade
desde 2003 e uma família que gosta de estar aqui, tenho
a impressão de estar indo para a França, e não voltando
para lá. Assumirei uma posição global no BNP Paribas, e
isso me interessa muito. Estou diante de algo diferente
que me espera, mas não estou deixando o Brasil, porque
mantenho laços aqui. Quanto à Câmara, a transição ocorre em um momento relevante não apenas para a entidade, mas também para a França e o Brasil. Foi uma experiência muito rica estar à frente da CCIFB, porque vivenciei
o período crítico da crise econômica do País. Agora, acredito que esteja começando um ciclo de recuperação e
aparecerão muitas oportunidades para a economia e
para as empresas francesas. A Câmara terá papel importante para manter essa conexão, como sempre teve. Para
isso, temos uma equipe muito bem preparada. ■
França_Brasil
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Inovação

| La Fabrique
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O PROJETO LA FABRIQUE DEVE
ACELERAR STARTUPS E INTEGRAR NOVO
HUB DE INOVAÇÃO EM SP

ecossistema, apoiar as startups e construir parcerias de negócio com o objetivo de se reinventarem e manterem
o protagonismo da atuação global, ao
mesmo tempo em que lançam luz sobre as iniciativas de inovação locais.

Ganhos de eficiência

Na avaliação do BNP Paribas Brasil, o
La Fabrique representa uma oportunidade para ampliar a cultura de inovação
nas empresas e ajudá-las a ganhar eficiência. “A cooperação com startups desenvolve e gera negócios, e atrai talentos.
Cada vez mais precisamos estar atentos
ao mercado tecnológico e, por isso, decidimos investir nesse projeto”, explica

Fotos: Divulgação/Ricardo Hara

E

m uma iniciativa inédita, os
grupos de origem francesa
BNP Paribas, Carrefour, Edenred e Ingenico, líderes nos segmentos de corporate banking,
varejo, soluções transacionais
e soluções de pagamento, respectivamente, inauguraram em fevereiro, o
La Fabrique. Trata-se do mais novo centro de inovação de São Paulo, cujo objetivo é promover investimentos e acelerar empresas, startups e projetos de
desenvolvimento e tecnologia no Brasil.
Inicialmente, o La Fabrique possui
122 posições para abrigar parceiros
das quatro gigantes francesas. O espaço dedicado ao La Fabrique fica
dentro do State – o maior hub independente de inovação e economia
criativa do Brasil e um dos maiores da
América Latina. Ele soma mil metros
quadrados, numa parceria com duração mínima de três anos. O local, que
abrigará, ainda, palestras e eventos,
será compartilhado por essas companhias e startups que estejam dentro
de suas áreas de interesse.
O La Fabrique contempla espaço
para cada uma das quatro empresas
investidoras e uma área compartilhada, a fim de favorecer as interconexões
do ecossistema. A concretização do
projeto é fundamental para que as gigantes francesas possam fomentar o

a CEO do banco, Sandrine Ferdane. “O
Brasil se torna um ecossistema de inovação cada vez mais vibrante. Participar de
uma iniciativa como o La Fabrique ajudará a transformar o BNP Paribas no País
e trazer inovação para o grupo em todo o
mundo”, acrescenta a executiva.
Sandrine destaca ainda que a eficiência do La Fabrique é fundamental
em um mundo no qual se ganha menos dinheiro com margens reduzidas
por taxas de juros mais baixas globalmente. De acordo com ela, o Grupo pretende concluir ao menos oito
projetos em 2020, dois para cada uma
das quatro unidades de negócios. Globalmente, o Grupo dispõe de mais de
1 bilhão de euros para investir em tecnologia para otimizar processos e melhorar a experiência do cliente.
No mesmo sentido, o Carrefour Brasil
considera que o novo projeto fomenta o
processo de criação na implementação
de ideias inovadoras em todo o ecossistema do grupo. “Unimos a expertise
de negócio e a maturidade de mercado
dessas quatro grandes empresas com o

Executivos das quatro gigantes francesas durante a inauguração do La Fabrique

França_Brasil
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Inovação

| La Fabrique

O La Fabrique contempla espaço para cada uma das empresas investidoras

frescor do conhecimento em inovação
das startups, que vêm desenvolvendo
novas soluções e serviços para contribuir
cada dia mais com o mercado brasileiro”,
afirma Paula Cardoso, CEO do Carrefour
eBusiness Brasil. Mesmo antes de passar
a integrar o La Fabrique, o Grupo Carrefour Brasil vinha investindo em startups para desenvolver seu comércio eletrônico, segundo acrescenta Stéphane
Engelhard, vice-presidente de Assuntos
Institucionais do Grupo Carrefour Brasil.
Segundo o executivo, o Carrefour vem

reforçando investimentos em inovação. A
companhia anunciou que, como parte do
seu plano de transformação digital e crescimento no País, deve investir em torno
de R$ 2 bilhões por ano até 2024. A companhia varejista também já havia adquirido
a plataforma de conteúdo digital E-Mídia
e, depois, comprado parte da fintech brasileira Ewally Tecnologia e Serviços, para
oferecer conta digital a seus clientes.
Com 150 milhões de euros investidos
em inovação, o Grupo Edenred considera que a inovação não está apenas em

seu DNA, mas ultrapassa os muros corporativos, como no programa de inovação aberta (Open Innovation) e em desafios com universitários, entre outras
iniciativas. “Há dois anos, trabalhamos
para viabilizar o La Fabrique, fortalecendo as iniciativas de empresas francesas presentes no Brasil de modo a
contribuir positivamente para o desenvolvimento do País”, diz Gilles Coccoli,
Chief Operating Officer (COO) Américas
da Edenred. Segundo ele, a concretização do La Fabrique é fundamental para
que as empresas investidoras possam
fomentar o ecossistema, apoiar as startups e construir parcerias de negócio
a fim de se reinventarem e manterem
o protagonismo da atuação global ao
mesmo tempo em que lançam luz sobre as iniciativas de inovação locais.
A inovação permeia os negócios da
Edenred Brasil, que oferece soluções
transacionais para empresas, comerciantes e empregados e que integra
as marcas Ticket, Ticket Log, Repom e
Edenred Soluções Pré-Pagas. Canais
web, aplicativos, inteligência artificial
para atendimento virtual e migração
para o sistema de cloud computing em
nove países das Américas são alguns
dos exemplos de investimentos realizados pela empresa nos últimos tempos para garantir segurança, comodidade e agilidade nas diversas formas
de interações com seus públicos.
Para completar, Helcio Beninatto,

O espaço dedicado ao La Fabrique fica dentro
do State, o maior hub independente de inovação
e economia criativa do Brasil
França_Brasil
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O projeto adota como referência grandes
complexos mundiais de inovação, entre eles o
Station F, situado em Paris

CEO da Ingenico para a América Latina,
afirma que o La Fabrique será o braço
de inovação da Ingenico no Brasil e faz
parte do plano estratégico da companhia. “Nosso mercado passa por um importante momento de transformação
digital, e queremos oferecer cada vez
mais soluções de pagamento seguras
e diferenciadas aos nossos parceiros e
clientes. Contar com a estrutura do La
Fabrique é estar na vanguarda do setor
e a oportunidade de nos aproximarmos
do ecossistema de fintechs e startups
para alavancar a área de meios de pagamentos”, destaca o executivo.
A Ingenico atua no mercado fintech e
soma 40 anos de experiência no setor,
incluindo a fabricação de terminais e
o fornecimento de soluções e serviços
para ajudar adquirentes e varejistas a
otimizar suas operações. Com presença em todos os continentes, o grupo se
tornou importante parceiro dos maiores players do mercado, oferecendo
alta tecnologia para uma experiência
de compra rápida e segura. A empresa afirma que investe em uma equipe
multidisciplinar de especialistas para
se antecipar às tendências do mercado.

para indústria 4.0, indústria criativa,
mobilidade urbana, inovação de engenharia de alta tecnologia e ciências
naturais, entre outras iniciativas.
O espaço, instalado em uma área de
20 mil m2, que nos anos 1940 abrigou
uma indústria metalúrgica, fica na região da Vila Leopoldina, na zona oeste
da capital paulista, e tem como referências grandes complexos mundiais
de inovação, como Station F (instalado
em Paris), New Lab (Nova York), FActory (Berlim) e La Nave (Madri). O local
foi escolhido para que o La Fabrique
integre um ecossistema que permita
o relacionamento e a troca de experiência com outros players que têm o
mesmo objetivo de desenvolver soluções e tecnologia para as necessidades das companhias brasileiras. ■

La Fabrique :

um centro de inovação
Formado pelas gigantes francesas
BNP Paribas, Carrefour, Edenred e
Ingenico, o La Fabrique é um centro de inovação que tem como
missão investir e acelerar empresas, startups e projetos de desenvolvimento e tecnologia no Brasil.
Em parceria inédita, as companhias, líderes em seus segmentos, unem forças para fomentar
o grande potencial brasileiro de
inovação e empreendedorismo no
State, hub independente de inovação da cidade de São Paulo, escolhido para abrigar a iniciativa.

Criatividade e negócios

Fisicamente, o La Fabrique está situado no State, hub que abriga áreas de
inovação, pesquisa e desenvolvimento
de grandes empresas, conectando-as a
universidades e startups com soluções
França_Brasil
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EXPECTATIVAS

RENOVADAS

França_Brasil

14

1º Semestre_2020

BARÔMETRO CCIFB-IPSOS APONTA
QUE EMPRESARIADO FRANCOBRASILEIRO MANTÉM OTIMISMO

A

Câmara de Comércio França-Brasil e o
Instituto Ipsos divulgaram a quinta edição do
Barômetro CCIFB-Ipsos,
pesquisa periódica de
opiniões e percepções dos associados
da entidade acerca de temas relacionados à economia nacional e suas perspectivas. Desta vez, os pesquisadores
pediram aos executivos franco-brasileiros que avaliassem o ano de 2019
e comentassem as expectativas para
2020, além de opinar sobre riscos e desafios para o negócio, analisar o cenário
de comércio exterior, câmbio e endividamento e, para completar, apontassem caminhos para a sustentabilidade.
O levantamento mostra que os associados se mantêm otimistas para
2020, porém menos animados do que
em 2019. Agora, 73% dos entrevistados
acreditam que este ano será melhor do
que o passado – esse índice chegava a
81% um ano atrás, possivelmente porque estavam mais confiantes quanto
ao ritmo das reformas conduzidas pelo
governo federal e quanto à capacidade de retomada do ritmo econômico.
Vale lembrar também que as respostas
foram colhidas entre 4 de dezembro
de 2019 e 12 de janeiro de 2020, antes
ainda da revisão de expectativas internacionais decorrentes dos impactos da pandemia do coronavírus e dos

contratempos político-institucionais
do governo federal: o aumento de confiança no governo federal e na equipe
econômica demonstrada na pesquisa
de 2018 perdeu força em 2019 e apresenta queda nesse novo levantamento.

Relevância global

Independentemente das questões
globais e internas do Brasil, o estudo
evidencia que o País ocupa papel significativo para as companhias associadas. Considerando todos os territórios nos quais essas empresas estão
presentes, o Brasil ocupa a 8ª posição
(média) em termos de importância
para os negócios das organizações. É
a primeira vez que aparece tão bem
colocado desde que o levantamento
começou a ser feito, em 2016. Entre os
países emergentes e os da América Latina, o Brasil segue em segundo lugar.
Em comparação ao último exercício fiscal, a importância do Brasil no
ranking global se manteve igual para
a grande maioria das empresas (58%).
No entanto, há um clima de otimismo
maior para 2020. Praticamente a metade dos entrevistados disse que o desempenho do País deve melhorar em relação ao conjunto de nações onde atuam.
A expectativa positiva talvez esteja
relacionada aos melhores resultados
obtidos em 2019 na comparação com
o ano anterior por 46% dos entrevista-

dos. Trata-se do melhor indicador desde o início da medição. Menos de 20%
das companhias disseram ter fechado
o ano com desempenho pior do que o
do exercício anterior. Pode ainda parecer um número elevado, mas basta
lembrar que, em 2017, a expectativa
era exatamente inversa: 44% dos dirigentes previam queda de resultados.
Todos os parâmetros melhoraram em
2019. Ao todo, 57% das empresas dizem
que suas próprias vendas aumentaram
em relação às de 2018, enquanto 54% reconhecem que houve melhoria na economia nacional e 44% enxergam melhorias do setor onde atuam. Os números
são expressivamente melhores do que
os colhidos no levantamento anterior.
As expectativas para vendas e investimentos se mantêm otimistas.
Mais de 80% dos entrevistados apostam em crescimento das vendas e
56% estão certos de que o volume de
investimentos será maior neste ano.
Já as expectativas de fusões e aquisições (M&A) para os próximos 12 meses
diminuiu na recente pesquisa (19%).

Riscos e desafios

Os processos de transformação digital estão na ordem do dia. Oito em cada
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dez associados avaliam positivamente
o impacto digital nos negócios, principalmente pela maior agilidade nos processos e abertura de oportunidades.
Analisando as perspectivas para o primeiro semestre de 2020, o empresariado
considera que os maiores riscos estão na
não aprovação das reformas estruturais
e no aumento das tensões políticas no
plano nacional. Na sequência aparecem
preocupações quanto à desaceleração
da economia, elevação da concorrência
(incluindo a informalidade) e dificuldade de repasse do aumento de custos
para os seus produtos ou serviços.
Dentre os projetos de reforma que
estão em pauta no momento, a reforma tributária é tida como a mais importante para os negócios (89% das
respostas). Na sequência aparecem as
iniciativas voltadas à desburocratização e a reforma política, antes de itens
como a maior abertura da economia
nacional e as reformas administrativa
e do sistema educacional. O ingresso
do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) figura no rodapé da lista de
prioridades, à frente apenas das discussões sobre o pacto federativo.
Em termos de geração de emprego, há
poucas mudanças. Metade dos associados afirma que a quantidade de funcionários se manteve igual em 2019 se comparada à de 2018 e 56% acredita que esse
número permanecerá estável em 2020.
Além da queda de confiança na capacidade de o governo e sua equipe conduzirem as reformas prometidas, caiu a percepção de que o País está indo no rumo
certo: agora 70% dos entrevistados
acreditam que o Brasil está no caminho
adequado, enquanto no levantamento
França_Brasil
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PERFIL
NEGÓCIOS
NO BRASIL
AVALIAÇÃO
GERAL

Participantes do Barômetro têm posições
estratégicas nas organizações, sendo
o setor de serviços o mais presente
Para as empresas multinacionais, a operação
brasileira ocupa, em média, o 8º lugar no ranking
A avaliação positiva permanece em
crescimento (46%), obtendo o melhor percentual
entre as edições anteriores da pesquisa

RESULTADOS

As vendas também apresentaram melhora,
assim como os indicadores econômicos

ÍNDICES
ECONÔMICOS

Avaliação quanto à taxa de juros e ao índice
de inflação melhoraram em 2019 e é ainda
mais positiva para 2020

REFORMAS
ESTRUTURAIS

A não aprovação de reformas é o maior risco
para os negócios. A reforma tributária é
prioritária. Aumento de tensões
políticas também é um fator de risco

QUESTÕES
DIPLOMÁTICAS
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
CLIMA E
CONFIANÇA
RUMO DO PAÍS

Sobre a situação diplomática entre
Brasil e França, para 28% essa relação
impactou os negócios da empresa
Impacto digital nos negócios é visto como
positivo por 84% dos associados
(mais agilidade e oportunidades)
Há otimismo quanto ao futuro da empresa, mas
queda na confiança e aumento da preocupação
quanto ao futuro do País
70% dos entrevistados afirmam que o Brasil
está no rumo certo (o índice era de 81% na
pesquisa anterior)

anterior, em 2018, esse índice chegava
a 81%. Nesse sentido, os associados demonstram maior preocupação quanto
ao futuro do País, perspectiva diferente
da que havia em 2018, quando otimismo
era o sentimento predominante.

Sustentabilidade

Aproveitando o tema escolhido para
marcar as celebrações dos 120 anos da
Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB), a pesquisa também buscou enten-

der as posições do empresariado acerca
da sustentabilidade. De acordo com o
levantamento, a reciclagem é a prática
mais estimulada pelas empresas.
Consumo consciente de água e de
energia também são temas que despertam grande interesse entre as empresas, e a prática atual é considerada
satisfatória para quatro em cada dez
associados, o que revela um espaço
para o fortalecimento de políticas e
iniciativas dentro das organizações. ■

UMA
REDE DE
NEGÓCIOS
A SEU SERVIÇO!
Presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba a CCIFB oferece:

Eventos
Eventos e encontros para fortalecer o networking e criar oportunidades
de negócios;
Locação
Locação de sala para reuniões;
Novos negócios

fo
Identificação de fornecedores,
clientes e/ou parceiros potenciais, de
acordo com necessidades específicas do associado, bem como acesso
direto aos contatos que forem levantados após intermédio da Câmara.

Saiba mais no site www.ccfb.com.br
e nas redes sociais
SP:

+55 (11) 3060-2290

|

ccfbsp@ccfb.com.br

RJ:

+55 (21) 2220-1015

|

ccfbrj@ccfb.com.br

MG: +55 (31) 3213-1576

|

diretoriamg@ccfb.com.br

PR:

|

ccfbpr@ccfb.com.br

+55 (41) 3254-2854

|

Presença francesa Indústrias

MARCANTES

CONTRIBUIÇÕES
INDÚSTRIA
FRANCESA ESTÁ
PRESENTE EM
PRATICAMENTE
TODOS OS SETORES
DO BRASIL

H

á cerca de 600 empresas francesas instaladas no Brasil, as quais
empregam em torno de
500 mil funcionários e
contribuem para a efetiva geração de trabalho e renda no País.
Dentre essas companhias estão muitas indústrias que há bastante tempo
construíram unidades de produção no
Brasil e se destacam especialmente por
utilização intensiva de mão de obra, investimentos contínuos em melhorias
de produtividade e qualidade, incentivos a projetos de pesquisa e desenvolvimento, adoção de políticas de inovação
sustentável e valorização das pessoas,
entre outras contribuições. Com o trabalho que realizam se tornam grandes
dinamizadoras de extensas cadeias de
produção em praticamente todos os
setores da economia nacional.
Para exemplificar o trabalho feito pelas indústrias de matriz francesa presentes no Brasil publicamos, nas páginas a seguir, histórias de companhias
associadas à CCIFB e que merecem ser
celebradas neste momento comemorativo do aniversário da entidade. Para

todos os lados que olhamos há uma
empresa com uma bela trajetória a ser
apresentada e um histórico de aprendizados, persistência e confiança no País.

Histórias para contar

Começamos pela Air Liquide Brasil,
uma das maiores empresas de gases, tecnologias e serviços para a área industrial
e medicinal do País, cuja presença por
aqui ultrapassa 75 anos e que continua
se destacando pelas constantes inovações apresentadas. Já o grupo industrial
Alstom é um dos destaques em infraestrutura de energia e transporte, com
atuação relevante na indústria de materiais ferroviários e produção de energia.
O grupo Arkema foi estabelecido
após a divisão da filial química da
Total SA, a partir de 2006, e se consolidou a partir da aquisição de diversos
negócios também no Brasil.
No Brasil, o grupo EDF é composto por quatro empresas: EDF Norte
Fluminense, Citelum, EDF Renewables e
Framatome, todas contribuindo para a
transição energética e importantes para
a consolidação do nome EDF no País.
Outra empresa do setor, a ENGIE está

presente no Brasil há mais de 20 anos,
atuando na geração de energia elétrica e oferecendo serviços e soluções. É a
maior produtora privada de energia elétrica do País e, com a aquisição da TAG,
tornou-se detentora da mais extensa
malha de transporte de gás natural.
Na área da beleza o grande ícone é a
L´Oréal, que dispensa apresentação tamanho prestígio no mercado e cuja presença no Brasil ultrapassa meio século.
Quando se pensa em luxo, o grupo
LVMH - Moët Hennessy.Louis Vuitton
é lembrado como o maior nome do setor e que segue confiando na retomada
econômica para expandir os negócios.
Michelin é sinônimo de pneus e está
em terras verde-amarelas desde 1927
com representação, e 1981 com produção local. Hoje, mantém aqui dois
complexos industriais, que produzem,
além dos pneus para ônibus e caminhões, pneus para carros de passeio,
mineração e máquinas agrícolas, que
abastecem o mercado mundial.
Entre as companhias globais de bebidas, a Pernod Ricard ocupa posição
destacada com o seu extenso portfólio de marcas consagradas e premium.
No Brasil não é diferente.
No último ano, a Renault cresceu e
atingiu novo recorde no Brasil, com 9%
de participação de mercado, tornando-se a quarta colocada em vendas.
A Safran voa no segmento aeronáutico verde-amarelo há mais de quatro
décadas, sendo parceira industrial e
tecnológica para as indústrias e para
o governo brasileiro.
A Saint-Gobain é líder no mercado
de habitat, fornecendo materiais de
construção de alta performance. No
Brasil, acompanha a crescente urbanização e necessidades de infraestru-

tura, somando 57 fábricas espalhadas
pelas cinco regiões do País.
Em mais de um século no Brasil, a
Sanofi ampliou suas atividades organicamente e via aquisições, constituindo-se numa das maiores companhias do
mercado farmacêutico do País, com presença histórica na promoção da saúde.
A Schneider Electric, por sua vez, é
um grupo multinacional especializado em produtos e serviços para distribuição elétrica, controle e automação,
muito presente por aqui.
Com atuação bastante abrangente,
o Grupo SNEF oferece soluções completas para empresas, desde o estudo
de concepção até a manutenção e reforma nas áreas de hidrelétrica, energia, indústria, fornecimento e implantação de sistemas metroferroviário,
aeroportuário, portuário e rodoviário,
infraestrutura e conectividade.
A Tereos é uma agroindústria que
produz açúcar, etanol e energia elétrica. Já o Grupo Total atua no Brasil
desde 1975, hoje com subsidiárias nos
segmentos de exploração & produção,
marketing & serviços, refino & químicos, e gas, renewables & power.
A Valeo fornece produtos automotivos com crescente atuação no Brasil.
Outra francesa é a Vallourec, fornecedora de tecnologias e soluções tubulares do mercado de energia. No Brasil
começou em 1952, quando o mercado
de tubos de aço sem costura ganhava
corpo. Por sua vez, a VINCI é uma das
maiores multinacionais de energia,
automação e serviços de TI, no Brasil
desde 2010. Para completar, também
no setor de energia, a Voltalia produz
energia e presta serviços na produção
com fontes renováveis a partir de matriz solar, eólica, hídrica e biomassa. ■
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Presença francesa Air Liquide

75 ANOS

EM SOLO BRASILEIRO
HISTÓRICA EXPANSÃO AO LONGO DE
DÉCADAS MARCA A TRAJETÓRIA
DA AIR LIQUIDE NO BRASIL

O

ano de 1945 marcou o
início de uma nova era
no Brasil e no mundo. A
segunda Guerra Mundial chegou ao fim, e
começou o período
da Era Nuclear, criou-se a Organização
das Nações Unidas (ONU) e houve uma
reorganização política em territórios
europeus. No Brasil, chegou ao fim o Es-
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tado Novo de Getúlio Vargas, com a sua
deposição, e teve início o período de redemocratização, que duraria até 1964,
quando começou a Ditadura Militar.
Foi nesse momento que a Air Liquide
desembarcou no Brasil. “As empresas
europeias estavam em busca de mercados externos para se reerguer e expandir. E o Brasil se destacava nesse cenário
como um mercado promissor e cheio de
potencial”, conta Alexandre Bassaneze,
diretor-geral da Air Liquide Brasil.
Era 30 de outubro de 1945 quando
o engenheiro francês Michel Legrand
e seus sócios, o também francês
François Aulbry e o brasileiro Octavio
Marcondes Ferraz, obtiveram o registro da empresa Oxigênio do Brasil pe-

rante a Junta Comercial de São Paulo.
Nascia, assim, a Air Liquide Brasil, que
em 2020 completa 75 anos.
“Iniciamos nossas atividades aqui
com um escritório administrativo, no
centro de São Paulo, e a primeira unidade de produção também na capital
paulista”, explica Bassaneze. No portfólio, soluções para as áreas da indústria
e da saúde, como oxigênio, nitrogênio
e argônio, além de produtos e acessórios para soldagem e oxigenoterapia.
Nos anos 1950, a empresa inaugurou unidades de produção em Canoas
e Caxias do Sul, ambas no Rio Grande
do Sul, e em 1961 iniciou as operações
da usina de acetileno de Cumbica, em
Guarulhos (SP). Na década de 1960
abriu uma unidade no então recém-criado Polo Industrial de Aratu, na região metropolitana de Salvador.
Em 1971, a Oxigênio do Brasil abriu seu
capital na Bolsa de Valores de São Paulo. A década também marcou o início
das operações da Oxicap, instalada em
Mauá, na Grande São Paulo, em uma associação entre a Oxigênio do Brasil e a
Oxiteno. Nos anos 1990, dois avanços: o
lançamento da marca VitalAire, com soluções para tratamentos em domicílio, e
a adoção da marca global pela operação
brasileira, com o fechamento do capital
da então Oxigênio do Brasil e a mudança para o nome Air Liquide Brasil.
No início dos anos 2000, a Air Liqui-

Receita bilionária

A Air Liquide cresceu 3,2% em
2019, em relação a 2018. As receitas globais do grupo totalizaram
21,9 bilhões de euros. O grande
destaque foi o setor de gás e serviços, principal responsável pelo
desempenho da companhia no
ano, com participação de 21,04 bilhões de euros no total da receita
obtida. A região das Américas foi
responsável por 8,4 milhões de
euros do total, um crescimento de
1,5% em relação ao ano anterior.

de adquiriu parte da operação da Messer Gases em diversos países, inclusive
no Brasil. “Desenvolvemos um plano
estratégico e passamos a investir forte
em nossa expansão geográfica e capacidade produtiva”, conta Bassaneze.
Então, a partir de 2010, a empresa intensificou seu processo de expansão
pelo País, com a aquisição de empresas de distribuição de gases e de home
care e atendimento domiciliar.
Hoje, o Brasil é o principal País em
termos de tamanho para os negócios
da Air Liquide na América Latina, segundo Bassaneze. “O maior faturamento da região vem daqui, onde
está nossa sede.” A Air Liquide está

presente em 71 localidades em todo o
País, cobrindo cerca de 80% do território nacional. São mais de 1.200 profissionais, que atendem às demandas
dos segmentos industrial e medicinal
com soluções para setores variados.

Capacidade aumentada

A mais recente parceria da Air Liquide
Brasil, firmada em outubro de 2019, foi
com a Oxiteno. O acordo prevê a construção de uma unidade de liquefação de
gás carbônico no Polo Petroquímico de
Capuava, em Santo André (SP). A planta
fará a captação do CO2 resultante das
operações da Oxiteno. A nova unidade
ampliará sua capacidade de produção
de CO2 em aproximadamente 20%.
De acordo com Bassaneze, “a planta
deve entrar em operação ainda neste
ano. O projeto também possui viés sustentável, possibilitando a correta destinação do CO2. A iniciativa contribuirá
com a meta global da Air Liquide de reduzir em 30% seu volume de emissões
de carbono até 2025, considerando, como
base, os seus níveis de emissão de 2015”.
“Temos uma visão de longo prazo
com relação a nossos investimentos.
Nós não sabemos quando, mas acreditamos que, certamente, o Brasil estará
entre as cinco maiores economias do
mundo em 2050. Até lá, a gente espera
continuar crescendo, investindo e expandindo no País”, finaliza o diretor. ■

Acreditamos que, certamente, o Brasil estará entre as
cinco maiores economias do mundo em 2050
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Presença francesa Alstom

NEGÓCIOS
NOS TRILHOS
ALSTOM COMPLETA 65 ANOS NO
MERCADO BRASILEIRO COM FORTE
PARTICIPAÇÃO NO SETOR DE TRANSPORTES

E

ste é um ano de comemorações para a Alstom. Em 2020 a
empresa completa 65 anos no
Brasil. Sua trajetória foi marcada pelo desenvolvimento
da infraestrutura dos trans-

portes, através da então Mecânica Pesada, a partir de uma decisão estratégica
do engenheiro francês Charles Schnneider no início dos anos 1950 de construir
uma fábrica de bens de equipamentos
– que se tornaria a Alstom – em Taubaté

(SP), para participar do desenvolvimento da infraestrutura brasileira.
Nos anos 1990, a Alstom adquiriu a
CMW, empresa brasileira de sinalização ferroviária, e comprou os ativos da
Mafersa, principal empresa de fabricação de material rodante no País. Atualmente é destaque nos transportes
de passageiros, como nos metrôs de
São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre,
Fortaleza, Recife e Brasília, além do Veículo leve sobre trilho (VLT) do Rio de
Janeiro. Além disso, tem implementado soluções tecnológicas para operadoras de transporte de carga. Também
participa de quase todos os projetos de
energia no Brasil, incluindo Itaipu.

Fotos: Divulgação

Transporte ferroviário

No Rio de Janeiro, o VLT é um dos grandes destaques da Alstom no setor de transportes
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Depois da venda das suas atividades de energia para a GE em 2015, a
Alstom se tornou um dos líderes do
setor de transporte ferroviário mundial e brasileiro. No Brasil, fabrica carros em aço inoxidável e exporta trens
para Estados Unidos, Índia, África
do Sul e para os principais países da
América Latina. Hoje, entrega carros
para os metrôs de Buenos Aires, na Argentina, e de Santiago, no Chile.
No Brasil, na parte de sinalização, a
Alstom participa da modernização das

A Alstom acredita no potencial de negócios
do mercado brasileiro e nas possibilidades de
exportação a partir do Brasil

linhas do metrô de São Paulo, permitindo a circulação de mais trens. Na
capital paulista, foi responsável pelas
Linhas 1, 2 e 3 do metrô, além do fornecimento de 66 sistemas Driverless de
Controle Automático de Trens (ATCs) e
Controle de Trens Baseado em Comunicação (CBTC). Para a Linha 5, forneceu o
sistema de ventilação para as estações
túneis para o novo trecho. Para a Linha
2, ofereceu 96 carros de 16 trens, além
de energia de sinalização e sistemas
auxiliares. A Linha 4 recebeu infraestrutura e sistema auxiliar de energia.
Também em São Paulo, a
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) recebeu sistemas
de sinalização, equipamentos internos e centro de controle operacional
da Alstom, com 20 novos trens, manutenção de cerca de 120 máquinas e
reforma de 266 motores de tração.
Já no Rio de Janeiro, o destaque é o
VLT, inaugurado em junho de 2016 para
os Jogos Olímpicos, que cobre 28 km. A
Alstom é responsável pelo fornecimento de um sistema integrado de VLT que
consiste em 32 veículos Citadis, sistema
de alimentação de energia pelo solo,
sinalização, telecomunicação, entre
outros. “O veículo ajuda a minimizar o
trânsito e a poluição, ao mesmo tempo
em que oferece um modal confortável,
confiável e conectado eficientemente com outros tipos de transporte”,

afirma Michel Boccaccio, sênior vice-presidente da Alstom América Latina.
Para preservar e renovar a arquitetura original do Rio de Janeiro, o VLT optou
pela solução de energia livre de catenárias combinando duas tecnologias: APS,
que fornece energia por um terceiro trilho no solo, e supercapacitores, módulos
instalados no veículo para armazenar
energia. O Citadis tem 44 metros de comprimento e capacidade para transportar
420 pessoas por VLT. Os primeiros cinco
veículos foram desenhados e produzidos
em La Rochelle, na França e os outros 27
foram fabricados em Taubaté. Na capital fluminense, também foi responsável
pelo sistema de sinalização para a Linha 4
e centro de controle para as Linhas 1,2 e 4.

Protagonismo nos transportes

A empresa é protagonista de grandes
momentos do setor ferroviário no Brasil.
Inaugurou a primeira fábrica de trens de

passageiros do País, em Taubaté; através
de uma transferência de tecnologia entre La Rochelle, na França, e São Paulo, 27
dos 32 VLTs do VLT Carioca que circula no
centro do Rio foram fabricados no Brasil.
O VLT do Rio é o segundo no mundo a
ter um sistema 100% livre de catenárias.
“Desde 1955 no País, a Alstom já fabricou mais de 4.500 carros e implantou os
mais modernos sistemas de sinalização
ferroviária, contribuindo com a mobilidade urbana de diversas cidades brasileiras ou fora do Brasil”, afirma Boccaccio
“Apesar das dificuldades de mercado, acreditamos no potencial de negócios brasileiro e nas possibilidades
de exportação a partir do Brasil”, diz
Boccaccio. A Alstom, em São Paulo, gerencia todas as atividades do grupo
na América Latina: a unidade industrial de Taubaté é a única unidade de
material rodante da empresa na América Latina e em São Paulo. ■

Responsabilidade social

A Alstom Foundation existe há 13 anos e investe anualmente cerca de 1 milhão
de euros em projetos sociais ao redor do mundo. No Brasil, a Fundação fez parceria com a Arca de Noé de Apoio social, para ajudá-los a construir o primeiro
centro de treinamento profissional para jovens na favela. O objetivo do projeto
é aumentar a empregabilidade de pessoas vulneráveis e menos qualificadas e
oferecer-lhes um futuro melhor. O projeto é voltado para jovens entre 16 e 35
anos e oferece cursos anuais em três áreas: padaria, gestão de hospitalidade e
vendas, em parceria com outras empresas.
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Presença francesa Arkema

EXPANSÃO
CONTÍNUA
TRAJETÓRIA DO
GRUPO ARKEMA
É MARCADA POR
AQUISIÇÕES NO
SETOR QUÍMICO
NO BRASIL
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A

história da Arkema no
Brasil é marcada especialmente por aquisições no segmento em
que atua, de especialidades químicas e materiais avançados. Na França, a empresa
se estabeleceu com a reestruturação
da divisão química da Total S.A. em
2004. Hoje, a Arkema compreende três
áreas de negócio: materiais de alta performance (adesivos, polímeros técnicos), química industrial (gases fluorados, água oxigenada) e soluções para
revestimentos (acrílicos e resinas).
Em pouco mais de uma década, o
grupo foi lançado na bolsa de Paris
(em 2006) e, ano a ano, viu seu faturamento passar de 5 bilhões para os

atuais 8,8 bilhões de euros anuais obtidos em vendas nos 55 países em que
está presente. Número que o tornou
o maior grupo químico francês e um
dos líderes do mercado europeu.
No Brasil, a Arkema começou atuando nos mercados automotivo e de óleo
e gás nos anos 1980. Em 1991, a Fosfanil,
antiga indústria química de Mauá, região metropolitana de São Paulo, que
pertencia à Arkema, foi fechada, e, com
isso, a francesa saiu do mercado nacional de fertilizantes. “A partir de então,
até 2012, passamos a focar no desenvolvimento da parte de trading e nos mercados de refrigeração e gás, investindo
na fábrica de Rio Claro”, explica Eric
Schmitt, presidente da Arkema Brasil.
A planta da Arkema em Rio Claro, no
interior de São Paulo, produz uma variedade de peróxidos orgânicos usados
principalmente na produção de elastômeros e peróxido de benzoíla, substâncias utilizadas na medicação contra
acne e no poliestireno. Além disso, a
unidade possui uma estação de abastecimento de gás odorante e refrigerante.
Com o passar dos anos, a Arkema se
desenvolveu com novas filiais, apostan-

O desenvolvimento de atividades nas regiões
em crescimento, como é o caso do Brasil, é um
elemento-chave de nossa estratégia

do em aquisições no Brasil. Foi assim
com a aquisição da Coatex, especializada em emulsões e aditivos, em 2007, e
a compra da planta de Araçariguama,
também no interior paulista, em 2012.
A planta de Araçariguama produz tecnologias de resinas com baixos compostos orgânicos voláteis, incluindo emulsões à base d’água, alto teor de sólidos e
aditivos de alto desempenho para formuladores de revestimentos arquitetônicos,
acabamentos industriais, produtos de
construção, tintas de tráfego e adesivos.
Quatro anos mais tarde, em 2016, o
grupo adquiriu também no Brasil a Bostik, negócio de adesivos e selantes da
Total, avaliada em mais de 1,7 bilhão de
euros, que opera por meio da subsidiária
Usina Fortaleza Indústria e Comércio.
“A Bostik, líder em tecnologias de
cola e adesivo, juntou-se ao grupo para
aprimorar sua oferta de produtos. A
fábrica no Brasil está localizada em
São Roque, a dez minutos da fábrica
da Coatex e Coating Resins”, destaca
Schmitt. Mais recentemente, em 2019,
a Arkema adquiriu a ArrMaz, fabricante de surfactantes especiais para
os mercados de nutrição, mineração e
infraestrutura, que tem unidades em
Minas Gerais e Rio de Janeiro.
“O desenvolvimento de nossas atividades em regiões em crescimento é um
elemento-chave de nossa estratégia. Estamos dando todos os passos possíveis
para implementar soluções inovadoras

que atendam às necessidades de nossa
base de clientes brasileiros”, diz Eric Schmitt. Segundo ele, com foco em química
inovadora, “a Arkema desenvolve materiais e cria novas utilizações que aceleram a performance dos clientes com
materiais leves e resistentes, recursos renováveis e naturais, novos recursos energéticos, tratamento de água, soluções
para eletrônicos e desempenho, além de
eficiência e isolamento residencial”.
A Arkema tem seis unidades de produ-

ção, três laboratórios, 11 centros de distribuição e três subsidiárias comerciais no
Brasil, empregando 400 funcionários. Os
principais clientes do grupo no País atuam nos setores de construção civil, indústria de plásticos, revestimentos, tintas, refrigeração, embalagens, óleo, gás,
automotivo e transporte. “Entendemos
que essas áreas são de alto potencial e estão em constante crescimento no Brasil,
que é uma potência econômica importante no mundo”, conclui o presidente. ■

Compromisso com o clima

Para demonstrar que está comprometida com o clima e com a redução
da pegada ambiental, o grupo Arkema está trabalhando para reduzir
o consumo de recursos como energia e água, diminuir as emissões decorrentes de sua atividade, desenvolver o uso de recursos renováveis e
promover a economia circular. Como parte de sua estratégia, a empresa adotou um plano climático alinhado com o Acordo de Paris. O grupo
estabeleceu um novo objetivo ambiental: reduzir suas emissões absolutas de gases de efeito estufa (GEE) em 38% em 2030 em comparação
a 2015. “Há muitos anos a Arkema está comprometida com a luta contra o aquecimento global. Em 2018, graças aos esforços realizados em
todas as suas unidades ao redor do mundo, o grupo adiantou sua meta
de 2025 de reduzir suas emissões diretas intensivas de GEE em 50% em
comparação a 2012”, diz o presidente. Hoje, a Arkema está em uma nova
fase, com a decisão de aumentar seus esforços e contribuir para limitar
o aquecimento global no final do século para menos de 2 °C. Isso resulta, para o grupo, em um novo objetivo de longo prazo de reduzir suas
emissões absolutas em mais de 1,7 milhão de toneladas métricas de CO2
em comparação a 2015, atingindo menos de 3 milhões de toneladas em
2030, independentemente do aumento de sua produção.
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Presença francesa EDF

FORÇA
PARA CRESCER

U

Foto: Divulgação

COMPOSTA POR
QUATRO EMPRESAS
NO BRASIL, EDF
BUSCA CONSOLIDAR
PROJETOS
INOVADORES

ma das maiores empresas de eletricidade do
mundo, líder em crescimento com baixas
emissões de carbono,
a Electricité de France
(EDF) está presente no Brasil desde 1996.
Por mais de duas décadas, o Grupo
EDF tem contribuído com a expansão
energética do país e fortalecido a sua
participação no mercado brasileiro.
Para isso, conta com uma equipe de
alto nível, comprometida e criativa.
Hoje presente nos cinco continentes, a EDF acumula experiência em

EDF é líder em crescimento com baixas emissões de carbono

França_Brasil

26

1º Semestre_2020

todos os segmentos do setor elétrico:
geração, transmissão, distribuição,
comercialização e outros serviços
relacionados à eletricidade.
No Brasil, o Grupo EDF é composto por quatro empresas: EDF Norte
Fluminense, Citelum, EDF Renewables e
Framatome. “Todas contribuem para a
transição energética, o desenvolvimento
econômico e social do Brasil e são importantes para a consolidação do nome EDF
no País”, afirma Yann des Longchamps,
country manager do Grupo EDF no Brasil, e CEO da EDF Norte Fluminense.
A EDF Norte Fluminense é um dos

Há mais de duas décadas no Brasil,
Grupo EDF considera País prioritário em
sua expansão internacional
principais ativos no Brasil do grupo. Em
atividade desde 2004, a empresa é uma
plataforma de desenvolvimento para
negócios de geração de energia elétrica. Uma empresa que oferece soluções
competitivas, combinando alta performance industrial e econômica bem
como preservação do meio ambiente.
A EDF Norte Fluminense possui uma
usina termelétrica, situada em Macaé
(RJ), com capacidade de 827 MW, que
produz cerca de 25% da energia consumida na região metropolitana do Rio (aproximadamente 2,5 milhões de pessoas).
A empresa também é a principal
acionista da Sinop Energia, primeiro
empreendimento hidrelétrico da EDF
no Brasil, em operação desde 2019.
Instalada no rio Teles Pires (MT), a
usina tem capacidade de 401,88 MW

podendo atender o consumo de 50%
do estado (cerca de 1,6 milhão de pessoas). Em breve, Sinop será operada
remotamente pelas equipes da EDF
Norte Fluminense situadas em Macaé
(RJ), a 2.500 km de distância, o que representa um belo desafio tecnológico.
Além da geração de energia, a EDF
Norte Fluminense desenvolve atividades
de O&M (operação e manutenção) para
usinas térmicas e hídricas, e oferece serviços energéticos em vistas a atender a
demanda do mercado e contribuir para a
modernização do setor elétrico brasileiro.
A EDF Renewables, no Brasil desde 2015,
tem três empreendimentos e está entre
as líderes do País no setor de energias renováveis. Os projetos eólicos e solares da
empresa totalizam cerca de 1GW de capacidade instalada e em construção.

Expansão pelo caminho da inovação faz parte do DNA da empresa

A Framatome, por sua vez, é um dos
principais atores mundiais no setor
da energia nuclear. Reconhecida por
suas soluções inovadoras e tecnológicas, fornece serviços para as usinas de
Angra 1 e 2, assim como equipamentos e soluções para o projeto do novo
empreendimento nuclear de Angra 3.
E a Citelum, no Brasil desde 1999, é
uma empresa especializada na gestão
da iluminação pública e equipamentos conectados. Presente em nove
estados e 22 cidades do País, onde é
responsável por 673.052 pontos de luz
para 8.569.868 beneficiários, sendo
considerada referência em qualidade
de serviço, segurança e soluções para
cidades cada vez mais inteligentes.
Segundo Yann des Longchamps,
desde 2014, o Grupo EDF considera o
Brasil um país prioritário em sua expansão internacional. Assim, o grupo
tem a ambição de ampliar sua presença no mercado brasileiro avaliando
novas oportunidades de negócios nas
áreas de geração térmica, hidrelétrica
e em energias renováveis, bem como
no ramo de serviços energéticos.
“A nossa dinâmica de expansão passa necessariamente pelo caminho da
inovação, que faz parte do nosso DNA.
Um belo exemplo disso é o recente lançamento do Prêmio EDF Pulse Brasil,
iniciativa que dá visibilidade a projetos inovadores que contribuem para a
transição energética e outros desafios
do mundo atual”, completa Yann. ■
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Presença francesa ENGIE

GERAÇÃO
DE ENERGIA
ENGIE É REFERÊNCIA EM
SUSTENTABILIDADE NA SUA ÁREA

E

m constante transformação,
o setor de energia no Brasil
tem um histórico de mais de
20 anos de numerosos processos de fusão e aquisição
entre empresas. A ENGIE,
maior produtora privada de energia
elétrica do País, é resultado de alguns

desses processos. Sua origem remete à
estatal Gerasul, um braço de geração de
energia da antiga Eletrosul, subsidiária
da Eletrobrás. A empresa foi adquirida
em 1998 pela belga Tractebel, então
controlada pelo grupo francês Suez.
À frente dos negócios do grupo no Brasil desde aquela época, Maurício Bähr,

Usina Hidrelétrica Machadinho, no rio Pelotas, município de Piratuba (SC)
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atual CEO da ENGIE Brasil, conta detalhes da chegada da empresa ao País: “Foi
em 1996 que começamos a buscar oportunidades no setor de energia elétrica
brasileiro. Dois anos depois, naquele
1998, antes mesmo da aquisição da Gerasul, havíamos conquistado a concessão da Hidrelétrica de Cana Brava – um
investimento de US$ 750 milhões para
construir e operar a usina por 35 anos.”
Localizado no Rio Tocantins, em Goiás,
Cana Brava tem potência instalada de
450 MW, podendo abastecer mais de 5
milhões de habitantes. “Foi o nosso primeiro sucesso. Em seguida, adquirimos
a Gerasul. E, a partir daquele momento,
vieram muitas outras conquistas. São
22 anos de grandes investimentos feitos no Brasil”, conta o CEO.
Em 2002, a Suez se juntou à Gas de
France, passando a se chamar GDF SUEZ
– já naquela época um dos líderes mundiais no setor de energia, com atuação
em diversos países. O mercado brasileiro, no entanto, foi ganhando mais
e mais atenção, sobretudo, a partir da
crise financeira mundial desencadeada
em 2008: a GDF Suez atuava em mercados maduros, que sofriam com a crise
sem apresentar alternativas, enquanto
no Brasil as oportunidades se multiplicavam em diferentes direções.
Só naquele ano de 2008, a Tractebel
Energia, o braço de geração da GDF

SUEZ no Brasil, adquiriu seis usinas,
entre hidrelétricas, PCHs (pequenas
centrais hidrelétricas) e eólicas. Também iniciou a construção de uma termelétrica movida a biomassa. Em 2011,
começou a investir em novos parques
eólicos. No ano seguinte, inaugurava a
hidrelétrica de Estreito, com mais de 1
mil MW de capacidade instalada, entre
Maranhão e Tocantins. Em 2014, iniciou a operação da então maior usina
fotovoltaica do País – Cidade Azul, em
Santa Catarina – e do complexo Trairi,
no Ceará, com quatro parques eólicos.
A intenção era diversificar o portfólio
e apostar cada vez mais em fontes de
energia alternativas e renováveis.
Em 2015, a GDF SUEZ passa a se chamar ENGIE, assim como as empresas
do grupo no País, e passa a atuar em
diferentes segmentos no Brasil: “Abrimos várias frentes de negócios. Entramos em iluminação pública, eficiência
energética, monitoramento de cidades, mobilidade urbana e estamos
focados na transição para uma economia de baixo carbono”, conta Bähr.
Hoje, a ENGIE Brasil reúne 61 usinas
com capacidade instalada de 10.211
MW, o que representa cerca de 6% da
capacidade do País. E quase 90% dessa sua capacidade é proveniente de
fontes renováveis e com baixas emissões de GEE. Está consolidada no mercado livre de energia elétrica e é uma
das maiores em geração fotovoltaica
distribuída. Oferece ainda soluções

Fontes renováveis estão no foco da ENGIE

integradas para melhorar infraestrutura, reduzir custos e aumentar a eficiência de empresas e cidades.
Mais um capítulo na história de aquisições no Brasil foi escrito, no ano passado,
quando a ENGIE adquiriu a Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) e agora
detém a mais extensa malha de transporte de gás natural do País, com 4.500
quilômetros, passando por dez estados e

194 municípios. Foi uma das negociações
mais relevantes no processo de abertura
do mercado de gás no Brasil e marcou a
entrada da ENGIE no setor no País.
Em consórcio com o investidor canadense CDPQ (Caisse de Dépot et Placement du Québec), a ENGIE aportou
mais de 31 bilhões de reais em 90% das
ações da TAG – os 10% restantes permanecem com a Petrobras. A ENGIE ficou
com 58,5% dos ativos, sendo 29,25% por
meio da subsidiária local – a ENGIE Brasil Energia – e a CDPQ, com 31,5%.
“Foi um investimento vultoso e que
evidencia o compromisso da empresa
com o Brasil”, diz Maurício Bähr.
A ENGIE Brasil gera cerca de 3 mil
empregos diretos. É uma referência
em sustentabilidade, tendo recebido reconhecimentos diversos como
os prêmios Empresa do Ano (2019)
da Época Negócios, Brasil Ambiental
da Câmara de Comércio Americana
(Amcham-Rio), Fritz Muller, ADVB/SC
Empresa Cidadã, Expressão de Ecologia, Valor Carreira, Prêmio LIF (Câmara de Comércio França-Brasil), Prêmio
Destaque Agência Estado Empresas,
Prêmio Ser Humano (Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Santa Catarina), Melhor Empresa
da América Latina em Relações com
Investidores (revista “Institutional Investor”), Prêmios Abrasca de Relatórios Anuais e de Criação de Valor, Best
Investor Relations (da revista “Institutional Investor”), entre vários outros. ■

Hoje, a ENGIE Brasil reúne 61 usinas com
capacidade instalada de 10.211MW, o que
representa cerca de 6% da capacidade do País
França_Brasil
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Presença francesa L’Oréal

ÍCONE NA ÁREA DA

BELEZA

Q

EM 2019, A L’ORÉAL COMPLETOU
60 ANOS DE PRESENÇA NO BRASIL

ue a França é uma referência na fabricação
de produtos de beleza
é indiscutível e isso
vem de séculos: na Renascença, o país já se
destacava na produção – ainda artesanal
– de sabões, pomadas e tintas para esconder os efeitos da idade. No século 19,
quando, nas sociedades conservadoras
dos países anglo-americanos, havia certo
preconceito contra maquiagens, as francesas apreciavam cremes e pinturas. O
país é hoje o principal produtor mundial
de cosméticos. E uma das indústrias que
mais se destaca no segmento é a L’Oréal,
líder mundial em beleza, atualmente na
quarta posição no Brandz França, ranking
das empresas mais valiosas do país.
No Brasil, a L’Oréal chegou em 1959,
época em que a televisão e a publicidade revolucionavam os padrões de
consumo e impulsionavam a importação de produtos industrializados. “Era o
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auge dos Anos Dourados, período marcado por transformações no País e muitas oportunidades”, comenta Patrick
Sabatier, diretor de relações institucionais e comunicação da L’Oréal Brasil.
O primeiro lançamento no Brasil foi
o da coloração Imédia Creme (hoje Imédia Excellence), que logo se tornou líder
de vendas. “Desde então, construímos
uma relação de amor e confiança com
os consumidores brasileiros. Trouxemos para o Brasil o melhor da beleza
mundial e apresentamos aos brasileiros

Produtos da marca conquistaram
a confiança dos brasileiros

nossas grandes marcas internacionais.
Com o tempo, completamos o portfólio
com marcas locais”, acrescenta.
Uma vez instalada no Brasil, a L’Oréal
passou a pesquisar produtos específicos para os brasileiros. “A enorme
diversidade de paisagens, etnias e culturas faz do Brasil um lugar único no
mundo. Essa diversidade étnica e cultural vem inspirando a L’Oréal desde a
nossa chegada”, explica Sabatier.
Só em tipos de cabelo, a L’Oréal catalogou no Brasil oito. Além disso, as
mulheres brasileiras têm uma rotina
de tratamento capilar um tanto elaborada: em média, usam cinco produtos
todos os dias, enquanto as francesas
usam três. No que se refere a tons de
pele, dos 66 classificados pela empresa,
55 são encontrados entre os brasileiros.
O diretor também destaca que, no Brasil, “a beleza é uma característica essencial, um sinal de expressão e de autoafirmação”. Chega a apostar que, no quesito
beleza, as mulheres brasileiras estão entre as mais exigentes do mundo.
Os brasileiros estão entre os que mais
consomem produtos cosméticos e de
perfumaria: o país é quarto maior mercado de beleza no mundo, o segundo
em fragrâncias e desodorantes e tercei-

Sustentabilidade

O Centro de Pesquisa & Inovação
da L’Oréal é considerado o laboratório
mais sustentável do País e recebeu recentemente o certificado LEED Platinum. As metas de sustentabilidade do
grupo estão expressas no programa
Sharing Beauty With All, que, no Brasil,
tem três focos: transformar a cadeia de
valor, combater mudanças climáticas e
promover o protagonismo social.
Para a transformação da cadeia de
valor, a empresa conta com uma fer-

Foto: Divulgação

ro em coloração e proteção solar. Pelos
números de venda e nível de exigência
dos consumidores, o país é estratégico.
A L’Oréal Brasil tem 19 marcas organizadas em quatro divisões de negócios.
Em 2017, a empresa inaugurou, no Rio
de Janeiro, um Centro de Pesquisa &
Inovação, o primeiro do grupo na América Latina. “Esse investimento reforça
nosso compromisso de longo prazo com
o Brasil e nos torna mais ágeis para lançar inovações adaptadas aos desejos da
consumidora brasileira, com potencial
de lançamento mundial, ao mesmo
tempo em que também adaptamos as
melhores inovações globais para nossos
consumidores”, explica Sabatier.

A L’Oréal estimula o uso de energias renováveis. No alto, Centro de Pesquisa & Inovação

ramenta de análise do ciclo de vida do
produto, por meio da qual são monitoradas e controladas todas as fórmulas
novas ou renovadas, com o objetivo de
reduzir o impacto ambiental.
Quanto ao protagonismo social, há
iniciativas diversas. As Escolas da Beleza
e a Casa de Barbearia, por exemplo, capacitam pessoas em situação vulnerável. “Já formamos mais de 1.100 estudantes em comunidades em Nova Iguaçu e
no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Mais de 60% dos alunos encontram
emprego ou abrem o próprio salão de
beleza. Além disso, temos ações educacionais. O projeto Escreva seu Futuro, por
exemplo, empodera mulheres por meio
da alfabetização e autoestima. No ano

passado, mudamos a vida de 101 mulheres. Também fazemos um trabalho
educacional sobre prevenção do câncer
de pele com o projeto A Gente Cuida, que
já beneficiou mais de 41 mil pessoas em
situação de extrema vulnerabilidade no
Brasil inteiro”, resume Sabatier.
As ações para sustentabilidade vêm
sendo reconhecidas: pelo quarto ano,
a L’Oréal recebe da CDP (Carbon Disclosure Project) a pontuação máxima
(A) nas três categorias avaliadas: mudanças climáticas, segurança da água
e florestas. No Brasil, foi eleita a melhor
empresa de gestão de biodiversidade
pelo Guia Exame de Sustentabilidade
2019 e recebeu, pela terceira vez, destaque na categoria bens de consumo. ■
França_Brasil
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Presença francesa Michelin

PNEUS

QUE O BRASIL

(RE)CONHECE
MICHELIN SE TORNOU REFERÊNCIA
AO LONGO DE SEUS 90 ANOS NO PAÍS

T

ratando-se de pneus, sobretudo para veículos de
carga ou de transporte,
a Michelin é referência
para os brasileiros. E não
é à toa: a empresa está
no Brasil há mais de 90 anos. Seu primeiro escritório comercial foi inaugurado em São Paulo em 1927. “No período entre as duas grandes guerras, a
Michelin se expandia pelo mundo, e
o Brasil, com dimensões continentais,
despertava o interesse. Inicialmente,
havia representantes comerciais no
Maranhão e no Pará, mas a comunicação com a matriz era difícil, o que justificou a abertura do escritório em São
Paulo”, conta Nour Bouhassoun, presidente da Michelin América do Sul.
Logo depois da Segunda Guerra, a
empresa lançou uma tecnologia revolucionária: o pneu radial, com estrutura
França_Brasil
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composta por fios de aço, proporcionando mais durabilidade, capacidade
de carga e conforto. Foi patenteado pela
Michelin em 1946 para veículos de carga. “Era espetacular para os caminhões
e ônibus brasileiros, pois permitia redução no consumo de combustível e
maior segurança na frenagem”, diz
Nour, acrescentando que esse primeiro
produto para o transporte de carga e de
passageiros foi o que motivou a abertura de uma fábrica Michelin no País.
A fábrica foi inaugurada em 1981 no
bairro carioca de Campo Grande. No
mesmo ano, para abastecer a produção, foi também inaugurada uma fábrica de fios e cabos de aço, em Itatiaia,
município do Estado do Rio de Janeiro.
Pensando na matéria-prima essencial
dos pneus, a Michelin iniciou, dois anos
depois, as suas atividades agrícolas:
plantações de seringueiras na Bahia,

para extração do látex. A iniciativa comprovava o propósito da empresa de se
desenvolver no Brasil: “foi um investimento de longo prazo: a seringueira
leva em torno de sete anos para chegar
ao ponto de extração”, comenta Nour.

Investimentos e aquisições

Segundo ele, um dos fatores que reduzia a produtividade das seringueiras era a presença de um fungo, o Microcyclus uley. Então, nos anos 1990,
em parceria com o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (Cirad),
da França, a Michelin lançou um programa de pesquisa que resultou no desenvolvimento de mudas resistentes e
com o dobro da produtividade.
A Michelin tinha, à época, 9 mil hectares de plantações e, em 2004, lançou o
programa Ouro Verde Bahia, dividindo

Foto: Divulgação

a propriedade em uma área para pesquisas (1 mil hectares), uma reserva ecológica (3 mil hectares), com viveiro para
produzir até 35 mil mudas de espécies
nativas, e 12 médias propriedades. O programa é até hoje um exemplo de compromisso socioambiental da empresa.
Em paralelo, a Michelin ia lançando novas tecnologias e conquistando ainda
mais o mercado brasileiro: nos anos 1990,
lançou os primeiros pneus sem câmara,
reconhecidos pela alta performance em
veículos de carga. No final daquela década, inaugurou uma fábrica de pneus para
automóveis e caminhonetes de passeio.
Em 2008, a aposta foi no segmento de
mineração e terraplanagem – foi inaugurada, no bairro de Campo Grande,
uma fábrica de pneus específicos para
uso nessas atividades. Oito anos depois, a fábrica já produzia pneus (com
a tecnologia radial e baixa pressão) para
grandes tratores, colheitadeiras e outros
veículos agrícolas. “É um tipo de pneu
que, quando passa na lavoura, não compacta o solo”, explica o presidente.
O gerenciamento de frotas foi outro
segmento em que a Michelin investiu,
adquirindo empresas como Sascar (gestão digital) e Seva (fabricante de dispositivos eletrônicos e sistemas de telemetria). “Compramos o fornecedor para
garantir a nossa produção”, explica Nour.
Para expansão no segmento de motos e bicicletas, foi comprada, em
2016, a Levorin, fabricante brasileira de

Unidade industrial da Michelin no bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro

pneus, com unidades em Guarulhos
(São Paulo) e Manaus. No ano passado, outras aquisições: da Camso, líder
mundial em esteiras de borracha para
equipamentos agrícolas, pneus maciços e bias para empilhadeiras; e da
Fenner, líder mundial de bandas transportadoras e de polímeros reforçados.
Hoje a Michelin conta com cerca de

8 mil funcionários no Brasil, é líder na
América do Sul nos segmentos de pneus
de carga, moto e bicicleta e mineração.
Sediada em Clermont-Ferrand na França, a empresa está presente em 170 países, emprega mais de 127.000 pessoas
em todo o mundo e dispõe de 69 centros
de produção implantados que fabricam
mais de 200 milhões de pneus. ■

Vamos manter o ritmo de investimentos. Temos uma
presença forte no Brasil, conhecemos bem esse
mercado e isso nos dá muita segurança
França_Brasil
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Presença francesa LVMH

GLAMOUR

QUE CONQUISTA

A

GRUPO LVMH APOSTA NO POTENCIAL
DO MERCADO BRASILEIRO

pesar da crise que a economia brasileira vem
passando, o mercado de
luxo se mantém firme.
Segundo estudo do Euromonitor International,
o segmento movimentou R$ 26 bilhões
em 2018. O levantamento prevê que até
2023 esse número será de R$ 29 bilhões.
Para o maior nome global do setor, o
Grupo francês LVMH - Moët Hennessy
Louis Vuitton–, ainda há esperança de
que a economia cresça e mais brasileiFrança_Brasil
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ros passem a consumir seus produtos.
Assim acredita Davide Marcovitch, presidente do Grupo para a América Latina.
“Acreditamos que as políticas adotadas pelo governo possam desamarrar a economia e logo voltaremos a ter
anos brilhantes e toda a empolgação
que tivemos ao desembarcar aqui”,
diz. A “empolgação”, de que ele se recorda com entusiasmo, vem dos tempos em que o Grupo resolveu apostar
fortemente no Brasil, trazendo algumas de suas marcas para o mercado

nacional. Acreditando no potencial
brasileiro, em 1998, acabou criando
uma filial de perfumes e cosméticos com marcas como Christian Dior,
Guerlain e Givenchy, entre outras.
Mas foi a partir de 1999 que o grupo
começou a se expandir rapidamente no
País, com a abertura de 11 lojas da Louis
Vuitton, fortalecendo-se no mercado
em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba,
Brasília, Campinas, Goiânia e Porto Alegre. A primeira incursão da marca aqui,
no entanto, não ocorreu como se esperava. Era o início de 1990 quando a LV
enviou US$ 500 mil para a abertura de
sua primeira butique no País. Naquele
mesmo ano, era anunciado o confisco
da poupança pelo Plano Collor e toda
essa verba foi “sequestrada” pelo período de 18 meses. Isso obrigou a marca a

Tradição em espumantes

Criado em 1989 com a fusão dos
Grupos Louis Vuitton e Moët Hennessy,
a origem do Grupo LVMH remonta a
1365, data da fundação da mais antiga
marca do grupo, Le Clos Des Lambrays,
um vinhedo na Borgonha. Um dos vinhos mais prestigiados do mundo, o
Château D’yquem (1593), assim como
os champagnes Ruinart (1729), Moët &
Chandon (1743) e Veuve Clicquot (1772),
são marcas históricas do grupo.
Marcovitch lembra que também no
Brasil a presença das marcas do grupo
é “antiga”: “Podemos dizer que data de
1808, quando o rei de Portugal veio com
a sua corte para o Rio de Janeiro, fugindo
da invasão de Napoleão Bonaparte a seu
país. Junto deles vieram também caixas
de Veuve Clicquot e de Moët & Chandon.”
A chegada ao Brasil na história recente do grupo, de modo intensivo e com
investimento forte, foi em 1973, quando a Moët & Chandon decidiu abrir
na Serra Gaúcha (RS) a sua segunda
unidade de produção de espumantes
Chandon fora da França. A primeira foi
em Mendoza, na Argentina, em 1959.

“Os enólogos da Chandon praticamente iniciaram uma tecnologia de produção de espumante que até então não
existia no Brasil. O que havia aqui era
algo ainda rudimentar. A Chandon trouxe um savoir-faire que acabou revolucionando a viticultura da Serra da Gaúcha,
transformando-a em um dos terroirs de
melhor produção de espumantes finos
das Américas”, ressalta o presidente. ■

Fotos: Divulgação

enviar outros US$ 500 mil até a recuperação do valor confiscado.
“Com o Plano Real, em 1994, e a estabilização da economia, as maisons do
grupo se sentiram mais incentivadas a
investir no Brasil”, lembra o presidente,
que pondera os altos e baixos da economia. “Apesar disso, o consumidor brasileiro privilegiado tem renda suficiente para
consumir artigos de luxo. E nem sempre
ele os adquire no Brasil, mas também durante as viagens para fora do País.”
O ano de 1999 marcou ainda a chegada da primeira loja da ChristianDior,
em São Paulo. “É preciso destacar, entretanto, que a marca esteve no Brasil
no longínquo 1951, quando fez o seu
primeiro desfile de alta-costura na
América do Sul”, recorda Marcovitch.
Mais recentemente, além de continuar abrindo lojas de suas marcas no País,
como a Sephora, que hoje são 23, o grupo adquiriu a cadeia de hotéis Belmond,
dona do Copacabana Palace, no Rio de
Janeiro, e do Hotel das Cataratas, em
Foz do Iguaçu (PR). Neste momento, a
LVMH negocia a incorporação da marca
de joias Tiffany, dos Estados Unidos: “O
acordo foi fechado no final de 2019 e agora estamos dando sequência aos trâmites legais, que devem ser finalizados no
começo do segundo semestre de 2020.”
Em 2019, o faturamento global do
grupo chegou a 53,7 bilhões de euros.
Um crescimento de 15% em comparação a 2018: “Para o Brasil, nossa expectativa é abrir novas lojas. Prevemos
para 2021 a abertura de uma loja da
marca italiana Loro Piana, de roupas
femininas e masculinas.” Também
são marcas do Grupo as italianas Fendi, Bulgari e Emilio Pucci, as suíças Tag
Heuer, Zenith e Hublot, entre outras.

Moët Hennessy do Brasil engloba a produção de Chandon na cidade de Garibaldi, na Serra Gaúcha
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Presença francesa Pernod Ricard

SINÔNIMO DE

BEBIDAS PREMIUM

D

PERNOD RICARD GANHA
O MERCADO BRASILEIRO COM
GRANDE OFERTA DE DESTILADOS

esde que foi fundada,
em 1975, o caminho
percorrido pela Pernod
Ricard tem sido direcionado à conquista
de novos mercados
internacionais. Para isso, a francesa do
segmento de bebidas destiladas guia
os negócios para a diversificação de seu
portfólio a fim de agradar paladares do
França_Brasil
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mundo todo. A expansão ao longo dos
anos, com aquisições ambiciosas, sem
dúvida, deixou orgulhosos seus fundadores, o parisiense Jean Hémard e o
marselhês Paul Ricard, ambos proprietários de bebidas históricas que se
uniram na criação da Pernod Ricard.
A chegada ao Brasil ocorreu em 2001,
após a marca alçar voos para regiões
como Japão (1986), Hong Kong (1990)

e Coreia do Sul (1992). Aqui desembarcou com a aquisição da Seagram, empresa canadense que durante muitos
anos foi a maior destilaria de bebidas
alcoólicas do mundo. O investimento
trouxe ao mercado brasileiro marcas
como o rum Montilla e a vodca Orloff.
Nos anos seguintes, registrou crescimento considerável no portfólio da
companhia no País, que hoje figura
entre os dez maiores do grupo.
Após a chegada ao mercado brasileiro, o portfólio da Pernod Ricard passou
a crescer consideravelmente a partir de
fusões e aquisições ao longo dos anos
que se seguiram. Com o foco do negócio voltado para o segmento premium
e superpremium de bebidas, a compa-

Pernod Ricard soma 400 funcionários no Brasil, com fábricas
em PE e RJ. As unidades atuam ainda como centro
de distribuição, com outra instalação em MG

nhia evoluiu bastante dentro dessas categorias, trazendo marcas importadas
como Chivas Regal, Ballantine’s, Royal
Salute, The Glenlivet, Jameson, Kahlúa,
Pernod, Ricard, Havana Club, Malibu,
Wyborowa, Absolut, Beefeater, Altos,
Perrier-Jouët, Mumm Cordon Rouge,
Mumm Cuvée, Monkey 47, Plymouth,
Seagram’s e Lillet, entre outras.
Como parte de seus objetivos de criar
sabores diversificados e agradar paladares locais, a empresa passou a desenvolver marcas nacionais. Com isso,
incrementou o seu portfólio com os
rótulos Ron Montilla, Orloff, Passport,
Natu Nobilis, São Francisco e Janeiro.

Mercado nacional

A categoria de gim vem crescendo fortemente no Brasil nos últimos anos. Segundo dados do Euromonitor International,
o consumo da bebida cresceu 491,5% em
volume entre 2013 e 2018. E a Pernod Ricard é dona de uma importante fatia do
mercado de gins importados disponíveis
aos consumidores brasileiros.
“Com os números da categoria aumentando na faixa de três dígitos desde 2017,
a expectativa é que o mercado de gim
cresça a uma taxa anual de 28,5% até
2023, segundo projeção do International
Wine and Spirit Research (IWSR)”, diz em
nota a assessoria de comunicação da
Pernod Ricard. Com o grande potencial
de crescimento de consumo da bebida,
“esse número deve se expandir nos

Marcas reconhecidas e prestigiadas

próximos anos e a Pernod Ricard Brasil
prevê lançamentos na categoria”.
De olho nas tendências globais do setor de bebidas para trazer ao mercado
brasileiro novos rótulos, e atendendo
às expectativas do consumidor local, a
Pernod Ricard apostou no lançamento
da Brand Factory, uma startup criada
no ano passado para desenvolver ou
trazer novas marcas de forma independente da companhia: “A ideia é
atuar como incubadora de novos rótulos, empreendimentos e experiências.”
Embora trabalhe exclusivamente
com marcas da Pernod Ricard, a busca por esses novos rótulos e a estratégia para o lançamento de merca-

do serão realizados totalmente pela
Brand Factory. A escolha pela criação
da startup se deu, entre outros fatores,
pelo funcionamento de forma independente da Pernod Ricard. Com isso, a
companhia entende que a unidade terá
“mais agilidade e menos burocracias”.
Alguns rótulos já foram trazidos ao
mercado brasileiro por meio da Brand
Factory, como Havana Club, Altos, Lillet,
Beefeater Pink, Plymouth e Monkey 47.
Para todas essas marcas, a empresa
propõe o período de incubação de quatro anos: “Ou seja, a Brand Factory traz
a marca para a sua unidade de negócio, faz um plano de quatro anos de
incubação e ‘devolve’ para a Pernod
Ricard com corpo suficiente para que a
marca se mantenha sozinha.”

Negócios em números

A companhia divulgou recentemente
o resultado global referente ao primeiro
semestre do ano fiscal 2020, que considera o desempenho da empresa entre
julho e dezembro de 2019. De acordo
com o balanço, a Pernod Ricard atingiu
R$ 25,7 milhões em vendas em todo o
mundo. Esse número foi 2,7% maior do
que o mesmo período do ano passado.
As marcas que mais se destacaram
neste cenário foram Jameson, Martell,
The Glenlivet, Malibu, Ballantine’s,
Royal Salute e Beefeater. No Brasil, a
empresa alcançou bons resultados na
categoria de vodca, uísque e gim. ■
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Presença francesa Renault

UMA DÉCADA DE

FORTALECIMENTO
A RENAULT ATINGE
9% DE PARTICIPAÇÃO
E JÁ É A QUARTA
MONTADORA EM
VENDAS NO BRASIL
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N

o ano passado, a Renault
manteve a trajetória
de crescimento que segue de forma contínua
desde 2010 e registrou
novo recorde no Brasil,
com 9% de participação de mercado.
Com esse desempenho, fechou 2019
como quarta colocada em vendas. Enquanto o mercado brasileiro cresceu
7,4%, a companhia teve alta de 11,3% nos
licenciamentos em relação a 2018.
Entre os destaques da marca no

mercado estão o Kwid, que fechou o
ano como o quarto modelo mais vendido e líder do segmento de entrada, e
o Master, líder pelo sexto ano no segmento de furgões com até 3,5 ton de
peso bruto total. São números impressionantes para uma companhia com
pouco mais de 20 anos de produção no
Brasil, período no qual se consolidou
como uma das maiores montadoras e
demonstrou sintonia com as exigências e transformações da sociedade.
Segundo a Renault, a história da

companhia foi construída com base na
compreensão de estilos de vida e movida por fazer das pessoas a sua fonte
de inovação, lançando continuamente
novos veículos, tecnologias e serviços
com o propósito de facilitar a vida dos
clientes, por meio de inovações mecânicas, conceituais e de design.

Complexo Ayrton Senna

Fotos: Divulgação/REnault

A Renault fabrica no Brasil desde 1998,
quando inaugurou o Complexo Ayrton
Senna em São José dos Pinhais (PR). Ao
longo de pouco mais de duas décadas,
produziu milhões de veículos e motores.
Além do complexo fabril, a montadora
possui um centro de engenharia e outro
de design, para desenvolver produtos
com o jeito do consumidor brasileiro.
Mais recentemente, a companhia inaugurou a quarta unidade de seu complexo: a Curitiba Injeção de Alumínio, reunindo as melhores práticas nessa área
da Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi no
mundo, além de ser a única linha de injeção de cabeçote no Grupo Renault. Em
2019, a Renault também celebrou os 20
anos de fabricação de motores no Brasil.
A Curitiba Motores (CMO), igualmente

instalada no Complexo Ayrton Senna, já
produziu mais de 4 milhões de motores.
A fábrica tem capacidade para produzir
600 mil unidades por ano.
Pioneira na tecnologia para veículos
elétricos, a Renault é ainda referência
em projetos de mobilidade com zero
emissão. No Brasil, desde 2013 comercializa veículos elétricos para empresas
e projetos de mobilidade sustentável.
São cerca de 20 clientes e parceiros, somando mais de 200 veículos elétricos
Renault em circulação no País, número
que coloca a marca como líder de veículos 100% elétricos também no Brasil.
Além das soluções de mobilidade zero
emissão, a companhia tem investido em
espaços de inovação, os Renault LAB,
para o desenvolvimento de projetos e
pesquisas com foco em temas como
empreender. Somente em 2019 foram
inaugurados cinco desses espaços.
Na última década, a Renault vem
sendo eleita umas das 150 melhores
empresas para se trabalhar no Brasil,
segundo ranking que analisa fatores
internos para reconhecer empresas
que se destacam em gestão de pessoas e clima organizacional. Nesse mes-

Em 2019, a Renault celebrou os 20 anos de fabricação de motores no Brasil

Instituto Renault

Prestes a completar dez anos, o Instituto Renault já beneficiou mais
de 740 mil pessoas, atuando nos
eixos de inclusão social e mobilidade sustentável. Entre as ações de
destaque incluem-se: Associação
Borda Viva, voltada ao desenvolvimento social do bairro onde a empresa está instalada em São José
dos Pinhais (PR); Geração Futuro,
curso de qualificação de jovens da
comunidade da Borda do Campo
para o mercado de trabalho; Renault Experience, programa que
estimula o empreendedorismo e
a inovação entre universitários; e
O Trânsito e Eu, ação de educação
no trânsito que visa sensibilizar as
crianças sobre noções de cidadania
e convivência segura no trânsito.

mo sentido, conquistou pelo terceiro
ano o Prêmio WEPs – Empresas Empoderando Mulheres, além de ter vencido o Prêmio AB Diversidade no Setor
Automotivo, iniciativa que dá visibilidade às organizações que promovem
ambientes mais plurais e incisivos
com relação a gênero, etnia, pessoa
com deficiência, LGBT+ e gerações.
Com várias conquistas a celebrar ao
longo de seus poucos mais de 20 anos
no Brasil, a Renault aposta no mercado
nacional e em uma atuação de excelência organizacional. No âmbito global, o Grupo, que atua como montadora de automóveis desde 1898, apoia-se
no desenvolvimento internacional, na
complementariedade de suas marcas,
nos veículos elétricos e em sua aliança
com a Nissan e a Mitsubishi Motors. ■
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Presença francesa Safran

VOO SÓLIDO

E PARCERIAS DURADOURAS
INVESTIR NA QUALIFICAÇÃO CONTÍNUA DE SUA
EQUIPE É UMA DAS FORÇAS DA SAFRAN NO BRASIL

N

a segunda metade da
década de 1970, a Marinha do Brasil fez a sua
primeira compra de
helicópteros Esquilo –
ou Eurocopter Ecureuil,
como as aeronaves são chamadas em
seu país de origem, a França. Muito leves, esses helicópteros eram equipados
com turbinas Arriel 1, fabricadas na
França pela Safran Helicopter Engines.
Para dar suporte técnico e logístico
aos novos usuários de seus produtos,

a Safran inaugurou no Brasil, em 1977,
o sua primeira base no país – um escritório comercial.
Os primeiros seis helicópteros – do modelo HB350B, monoturbina – chegaram
ao Brasil até 1980. Naquele ano, foi inaugurada, em Itajubá (MG), uma planta da
Helibrás (Helicópteros do Brasil S.A.), que
fazia a montagem das aeronaves. Outras
três unidades do Esquilo foram adquiridas em 1983. Depois, começaram a vir
modelos biturbina. O número de unidades encomendadas crescia e em modelos

Inaugurada no Brasil em 1977, a Safran consolida sua atuação em níveis regional e global
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variados. Além da Marinha, a Força Aérea
Brasileira e o Exército também passaram
a adquirir helicópteros. Em 1984, a FAB
encomendou 30 Esquilos monoturbina
e outros 11 biturbina. A Aviação do Exército, por sua vez, comprou 32 Esquilos e
36 unidades do Eurocopter Panther, aqui
conhecido como Pantera, um bimotor,
também equipado pela Safran.
O crescimento da frota de helicópteros justificou a construção pela Safran de um centro de manutenção
– instalado, em 1983, no aeroporto de
Jacarepaguá, no Rio e Janeiro.
Nos anos 1990, o uso de helicópteros no Brasil cresceu tanto no mercado
militar como no civil. “Os governos dos
estados faziam aquisições para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros.
Em São Paulo, especialmente, o mercado
civil crescia muito. E, ainda, com o desenvolvimento do offshore, as aeronaves passaram a ser muito usadas para
o transporte de pessoas às plataformas
de petróleo e gás”, lembra François Haas,
presidente da Safran Helicopter Engines
no Brasil. Um helicóptero muito usado
no offshore era o Super Puma, equipado
com o motor Makila, da Safran.

Fotos: Divulgação

As novas demandas motivaram a
Safran a expandir sua capacidade de
suporte aos clientes no Brasil. Foi, então, construído em Xerém, no Rio de Janeiro, o Centro de Revisão de Motores
Safran Helicopter Engines. Com certificações da EASA, a Agência Europeia
para a Segurança da Aviação, e da FAA,
a Administração Federal de Aviação
dos Estados Unidos, o centro de Xerém
revisava não apenas os motores dos
clientes brasileiros, como de todos na
América Latina e, aos poucos, passou a
receber turbinas do mundo inteiro.
Em 2012, dez anos depois de inaugurado, o Centro foi ampliado com investimentos da ordem de 10 milhões de
euros. Além de uma nova linha de montagem, com capacidade para entregar
até 200 motores por ano – novos ou
em revisão –, foi instalado um banco de
provas apto a testar a turbina Makila 2.
Hoje, a Safran tem em Xerém um
dos seus quatro maiores centros industriais globais de excelência. Desde
2002, mais de 3.000 motores Arriel e
Makila foram revisados em Xerém –
em alguns anos, quase metade deles
veio de outros continentes.
“Temos no Brasil uma atuação regional e global. E o que eu considero uma
das nossas maiores forças no País é a
equipe. São cerca de 200 funcionários
com grande flexibilidade, capacidade
de adaptação, proatividade e muita capacidade de inovação”, destaca Haas.
A qualificação profissional dos funcio-

Nova linha de montagem tem capacidade para entregar até 200 motores por ano

nários é uma prioridade para a empresa, que tem investido continuamente
em treinamentos para seus engenheiros e técnicos, no Brasil e no exterior.
Além do Centro de Revisão em Xerém,
a Safran conta com duas operações
em São José dos Campos, no estado de
São Paulo. Uma é a Safran Eletronics &
Defense Brazil, criada em 2012 para desenvolver projetos em óptica e optrônica
para as indústrias de defesa, segurança
e aeroespacial. A outra operação, Safran
Cabin, é voltada à engenharia de interiores de aeronaves – desenvolve projetos de
modernização das cabines, por exemplo.
As atividades da Safran na América
Latina já representaram cerca de 10%

do faturamento global da empresa,
que está presente em quase 60 países
no mundo. Hoje, em decorrência da crise econômica no Brasil, a participação
latino-americana está em torno de 7%.
Apesar da retração, François Haas confirma que os planos de investimento e
a presença da Safran no País estão garantidos: “Nós estamos muito fortes no
Brasil, temos uma atuação muito sólida
junto a cerca de 300 clientes que atendemos diretamente daqui. E uma coisa
que ficou evidente nesses mais de 40
anos de atividade é que o atendimento
local é fundamental, é uma chave para o
nosso sucesso. Não vamos abrir mão disso”, garante o presidente da empresa. ■

O atendimento local é considerado a chave para o
sucesso da Safran no Brasil e seu grande diferencial
para os mais de 300 clientes que atendem no País
França_Brasil
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| Saint-Gobain

A PREVISÃO É

CRESCER

EXPECTATIVAS
POSITIVAS PARA
O SETOR DA
CONSTRUÇÃO TRAZ
BOAS PERSPECTIVAS
PARA A SAINT-GOBAIN
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N

a década de 1930, o potencial de negócios a
serem desenvolvidos no
Brasil chamava a atenção
das grandes empresas
estrangeiras. Um país
com dimensões continentais, com uma
crescente urbanização e, principalmente, com grande necessidade de infraestrutura. Foi assim que a Saint-Gobain

enxergou o mercado brasileiro naquela
época e resolveu apostar no País em 1937.
“A Saint-Gobain participou de momentos históricos no Brasil, como a revolução industrial que ocorreu também
no País. De lá para cá, no decorrer de sua
trajetória, o grupo atuou ativamente do
desenvolvimento econômico de diversos segmentos de negócio, fornecendo
soluções para grandes obras de infraes-

Em 2019, a Saint-Gobain registrou vendas anuais de
R$ 8,1 bilhões. Para 2020, a perspectiva é crescer por
volta de 10% em faturamento e de 5% a 6% em volume

trutura, investindo continuamente em
expansão e inovação”, afirma Thierry
Fournier, CEO do Grupo Saint-Gobain
na América Latina. Atualmente, o Brasil
faz parte dos cinco mercados mundiais
mais importantes para a Saint-Gobain.
Entre os destaques no portfólio da
empresa estão produtos e serviços para
edifícios residenciais e comerciais. Além
de atuar também em mercados industriais com materiais para aplicações em
segmentos como: automotivo, siderúrgico, gás, petróleo, eletrodomésticos,
saúde e segurança, entre outros. Segundo Founier, desde que chegou ao Brasil,
a Saint-Gobain vem ganhando espaço
no dia a dia dos brasileiros, com a oferta de “produtos de qualidade, marcas
fortes no mercado da construção civil,
como Brasilit e Quartzolit, e, na área industrial, em segurança, conforto, bem-estar, inovação e sustentabilidade”, diz.

Futuro no Brasil

A perspectiva para 2020 é crescer por
volta de 10% em faturamento e de 5%
a 6% em volume, caso o PIB do País aumente 2%. A expectativa de lançamento de empreendimentos imobiliários
para as classes média e alta deve se refletir nas vendas da Saint-Gobain a partir deste ano. Segundo o Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Estado
de São Paulo (SindusCon-SP), a expectativa é que o setor avance 3%.
O CEO da Saint-Gobain informa que

o grupo tem capacidade para aumentar a produção, caso necessário, para
a expansão estimada e há aportes
previstos para a elevação da capacidade de fabricação de alguns produtos. “Mudanças têm sido adotadas na
forma de estruturação das atividades,
como organização das operações em
função do mercado. O grupo dá continuidade também às iniciativas de
transformação digital, inovação e proximidade com os clientes, iniciadas há
pouco mais de cinco anos”, comenta.
De acordo com Fournier, há investimentos previstos para a elevação da
capacidade fabril de alguns produtos
conforme a retomada do crescimento da economia no Brasil. Para a Brasilit, que fabrica telhas de fibrocimento e placa cimentícia, estão previstos
R$ 20 milhões, recurso que possibilitará
elevar a capacidade de 5% a 6% no próximo ano. Na Weber, detentora da marca
de argamassas Quartzolit, o grupo vai investir R$ 50 milhões em um polo químico

direcionado à construção — os recursos
incluem também uma nova unidade.
Em fevereiro, a Saint-Gobain anunciou a aquisição da Sonex, empresa
do setor de soluções acústicas e de
forros removíveis clicados e que também importa e comercializa linha de
forros, com soluções que integrarão
o portfólio de produtos para construção do grupo. Fournier destaca ainda
as parcerias relevantes: “estamos no
Cubo Itaú, o segundo maior hub de
inovação do mundo, desde sua inauguração, e ainda temos atuação com o
Getninjas, aplicativo para contratação
de serviços e profissionais”.
Nos últimos anos, um dos principais
objetivos da Saint-Gobain tem sido acelerar a transformação da organização.
“A nossa meta é nos tornarmos uma
organização cada vez mais ágil e inteiramente focada nas necessidades dos
nossos clientes, para facilitar o aproveitamento das oportunidades digitais em
todos os níveis, a fim de nos adaptarmos mais rapidamente aos novos hábitos de consumo, melhorar a produtividade e garantir a satisfação dos nossos
colaboradores”, pontua Fournier.
Com presença nas cinco regiões do Brasil, o grupo registrou vendas anuais de
R$ 8,1 bilhões em 2019. No País, são mais
12 mil colaboradores, 57 fábricas, 34 centros de distribuição, três mineradoras,
75 lojas, três escritórios comerciais e um
centro de pesquisa e desenvolvimento. ■
França_Brasil
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| Sanofi

100 ANOS

PROMOVENDO SAÚDE
SANOFI ATUA NO
BRASIL DESDE 1919.
PAÍS É UMA DE SUAS
MAIORES OPERAÇÕES
MUNDIAIS
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A

Sanofi é uma companhia biofarmacêutica
global, com história centenária no Brasil, onde
atua desde 1919. Possui
foco em saúde humana
e se dedica a apoiar as pessoas em seus
desafios de saúde, prevenindo doenças
por meio de vacinas e proporcionando
tratamentos para combater a dor e aliviar o sofrimento. Está ainda ao lado de
pacientes com doenças raras e daqueles que lidam com doenças crônicas.

Em mais de um século de atuação no
Brasil, o grupo ampliou suas atividades
organicamente constituindo-se numa
das maiores companhias farmacêuticas do País, onde mantém cinco unidades de negócio: uma voltada a medicamentos com prescrição médica para
problemas agudos de saúde e doenças
crônicas; Consumer Healthcare, com
produtos voltados para o autocuidado;
Sanofi Pasteur, com foco em vacinas; Sanofi Genzyme, com medicamentos para
doenças raras e complexas; e Medley, de

genéricos. Em todo o mundo, a empresa
soma 100 mil colaboradores, distribuídos
em 100 países. Globalmente, são 75 plantas industriais e recursos de 6 bilhões de
euros investidos anualmente em Pesquisa & Desenvolvimento até 2021.
A operação brasileira está entre as
dez maiores no mundo. Para se ter ideia
da importância da base verde-amarela
basta considerar que “um terço dos negócios da América Latina são realizados
no Brasil, com a maior plataforma industrial fora da Europa”, diz Félix Scott,
diretor-geral da Sanofi no Brasil. Ao todo
foram investidos 13,1 milhões de euros
na Unidade de Estudos Clínicos de São
Paulo em 2018. No ano passado, a companhia registrou “faturamento de 1,013
bilhão de euros no País e investimos R$
44 milhões em inovação incremental”.
O compromisso da Sanofi com o
desenvolvimento do Brasil é demonstrado pela presença no País da maior
plataforma industrial da companhia
fora da Europa. “Nossa história com
vacinas no Brasil, por exemplo, começa
em 1974, com o início das operações da
Pasteur, que hoje é a Sanofi Pasteur. Em
2011, tivemos globalmente a compra da
Genzyme, hoje Sanofi Genzyme, nossa
área de negócios focada em cuidados
especializados para doenças complexas e raras”, afirma Scott. Por meio da
Sanofi Genzyme, a empresa oferece
soluções para pessoas com condições
complexas e debilitantes, muitas vezes
difíceis de serem diagnosticadas.

No Brasil e no mundo, a divisão de vacinas lidera a produção para gripe e poliomielite. Há ainda vacinas para combater outras doenças infecciosas. Entre
outras iniciativas que refletem o alinhamento com as necessidades da saúde
pública brasileira estão: a fábrica de
Suzano (SP), que é fornecedora mundial
de medicamento para o tratamento da
Leishmaniose, doença negligenciada;
parceria com foco no desenvolvimento
de tratamento para Malária; e, historicamente, o apoio oferecido à saúde pública no abastecimento de vacinas para
campanhas de imunização.
Na linha de medicamentos de prescrição, a companhia possui portfólio
para tratamentos em áreas terapêuticas como inflamação, hipotiroidismo
e doenças cardiovasculares, além de
tratamento de doenças crônicas. Por
outro lado, os medicamentos isentos
de prescrição e produtos de consumo são também uma das principais
linhas de atuação da empresa, com

Em 2019, foram investidos R$ 44 milhões
em inovação incremental

produtos destinados ao autocuidado.
O grupo possui ainda a Medley, uma
das marcas mais reconhecidas no setor no Brasil. Ela é a responsável pela
produção de medicamentos genéricos na fábrica de Campinas (SP), onde
também fica o centro de desenvolvimento de genéricos da companhia.
“A Sanofi sempre teve um olhar para a
criatividade e a inovação, com valorização do capital humano, ou seja, de seus
talentos. Pretendemos ser a 5ª maior
operação da Sanofi no mundo até 2030
— hoje estamos entre as 10 maiores.
Nosso objetivo é seguirmos engajados
na construção de um futuro com mais
qualidade de vida para aqueles que utilizam nossos medicamentos”, ressalta o
diretor. “Estamos ao lado dos que convivem com doenças raras e crônicas e
acreditamos que é possível transformar
a inovação científica em soluções de
cuidado com a saúde de todos.”
Até 2030, a companhia espera que mais
de 50% das vendas da Sanofi no Brasil sejam de medicamentos inovadores. “Para
isso, serão investidos R$ 16 milhões em
inovação digital em 2020, considerando
iniciativas com foco em pessoas, eficiência e crescimento do negócio; promoção
de esforços na produção e no desenvolvimento de medicamentos para oncologia
e imunoterapia; e na construção de soluções digitais que atendam às necessidades de médicos e pacientes, para que as
pessoas estejam cada vez mais donas de
sua jornada de saúde”, finaliza. ■

Entre seus planos de desenvolvimento no
Brasil, a Sanofi pretende ser a 5ª maior
operação da companhia no mundo até 2030
França_Brasil
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Presença francesa Schneider Electric

INOVAÇÃO

CONECTADA À

SUSTENTABILIDADE
SCHNEIDER
ELECTRIC ENFOCA O
DESENVOLVIMENTO
DE TECNOLOGIAS
EFICIENTES E
SUSTENTÁVEIS

A

o longo de mais de 180
anos de história e muitas
transformações,
a francesa Schneider
Electric vem se reinventando no decorrer do
tempo. Inicialmente conhecida como
uma indústria de aço e metal, hoje é
referência no setor de energia e tecnologia. O resultado é uma receita global
crescente a cada ano, como os 26 bilhões de euros em 2018, sendo 45% dela

Empresa chegou ao Brasil quando o País já era um grande produtor de energia renovável
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obtida em negócios ligados à Internet
das Coisas (IoT), dado que evidencia sua
atenção às transformações digitais.
Um exemplo dessa postura pautada
pela inovação são os investimentos em
empresas embrionárias. Até 2024, a Schneider pretende investir 500 milhões de
euros em startups. Outro exemplo é o
EcoStruxure, uma plataforma e arquitetura de sistema aberta, interoperável e habilitada para IoT. A plataforma
aproveita os avanços em IoT, mobilidade,
detecção, nuvem, análise e segurança
cibernética para oferecer inovação em
todos os níveis. Isso inclui produtos conectados, aplicativos, análises e serviços.
O EcoStruxure já foi implementado e
permite a empresas descentralizar as
operações, digitizar os processos (refere-se ao processo de transformar o negócio em digital) e descarbonizar, isto é,
reduzir emissões de gases de efeito estufa. “Um dos nossos desafios é ajudar
os clientes no Brasil e na América do
Sul a alcançar suas metas em sustentabilidade. Para isso, disponibilizamos
tecnologia e a entregamos através da
plataforma EcoStruxure. A ideia é que os
processos industriais sejam mais eficien-

Foto: Diculgação

Do faturamento global anual na América do Sul, 40% do montante é referente ao Brasil

tes e produtivos. Em outras palavras, as
empresas passam a produzir mais com
menos recursos, fortalecendo os negócios e reforçando a atuação sustentável”,
diz Rafael Segrera, presidente da Schneider Electric para América do Sul.
“Cada vez mais, empresas de portes
e segmentos diversos precisarão refletir e, sobretudo, agir para minimizar
o impacto das mudanças climáticas.
Eficiência energética, mais do que
nunca, é uma palavra-chave, e a Schneider Electric trabalha para garantir
que ‘Life is On’ seja realidade em todos
os lugares, para todos, em todos os
momentos”, ressalta Segrera.

Volta ao tempo

A história da Schneider Electric teve
início em 1836, quando os irmãos
Adolphe e Eugène Schneider adquiriram minas e fundições em Le Creusot,
na França. Alavancada pela Revolução
Industrial, a demanda por ferro e aço
cresceu significantemente. Era preciso
abastecer a indústria metalúrgica, a pesada, a construção naval e as ferrovias.
Rapidamente, a Schneider virou símbo-

lo de inovação. Além da construção de
pontes, seus navios e locomotivas se
espalharam pelo mundo, incluindo o
Brasil e outros países da América do Sul.
A empresa desembarcou no Brasil
em 1947, quando o País se firmava como
um dos maiores produtores de energia
renovável do mundo, com a construção
de usinas hidrelétricas. Rio de Janeiro
foi a cidade escolhida para estabele-

Zero emissões

A Schneider Electric anunciou
em setembro de 2019, na Climate Week de Nova York, que estava
acelerando o prazo de cumprimento do seu objetivo de demonstrar a neutralidade de carbono no seu próprio ecossistema
em cinco anos, de 2030 para
2025, a fim de alcançar zero
emissão até 2030 e cooperar com
todos os fornecedores para conseguir uma cadeia de distribuição neutra de carbono até 2050.

cer a Sociedade Brasileira de Comércio
Representação (Bracorep), escritório
que cuidava da importação dos equipamentos da Schneider. Em seguida, a
Somatec – uma das principais marcas
adquiridas pela companhia – instalou
seu escritório comercial no Brasil.
A partir da década de 1950, os investimentos no País se intensificaram. Em
1956, foi lançada a pedra fundamental
da unidade fabril da Mecânica Pesada
em Taubaté (SP), no Vale do Paraíba.
A fábrica de Jurubatuba, na região de
Interlagos, em São Paulo, veio em 1972.
O local logo ficou pequeno, e a solução
foi se espalhar pela capital paulista.
Hoje, entre 3% e 4% do faturamento
global anual da Schneider Electric refere-se à América do Sul. Desse montante,
40% diz respeito somente ao Brasil. No
País, 35% da receita provém do ramo da
construção, 29% da infraestrutura, 18%
da indústria e 18% do setor de TI. Por
aqui, somam-se três mil colaboradores
alocados em cinco fábricas (Guararema, Fortaleza, Curitiba, Blumenau e
Porto Alegre), dois escritórios administrativos e um centro de distribuição.
“O Brasil é uma região que oferece
muitas possibilidades para seguirmos
crescendo. As pessoas aceitam bem tudo
o que tem a ver com transformação digital. Toda a tecnologia disponível pode ser
aplicada aqui. Trata-se de um país que
produz e tem uma tradição industrial.
Porém, por razões políticas e também de
realidade, não é uma indústria avançada
em termos de produtividade e eficiência. Isso significa que temos um grande
passo a dar para melhorar. E os jovens
brasileiros estão prontos para receber
com facilidade essas tecnologias. Acredito no País. Existe muito potencial e há
muito que melhorar”, conclui Segrera. ■
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Presença francesa SNEF

SOLUÇÕES

SOB MEDIDA
HÁ UMA DÉCADA NO BRASIL, A SNEF ATUA
NAS ÁREAS INDUSTRIAL, DE ENERGIA
E DE INFRAESTRUTURA

A

história da SNEF em
solo brasileiro começa
em 2010. As oportunidades do mercado de
geração de energia do
País atraíram a atenção
da empresa, especialista em soluções
para energia, processos industriais, telecomunicações e tecnologia da informação. Naquele ano, a multinacional
fundada em Marselha, em 1905, chegou
ao Brasil a partir da aquisição da Energ
Power, companhia sediada em Belo Horizonte e com foco no setor hidrelétrico.
Uma das grandes transformações da
empresa no mercado nacional após a
aquisição da Energ Power, segundo Pierre Dussaud, diretor para América Latina da SNEF, veio a partir de uma série
de medidas tomadas pela companhia:
verticalização dos processos produtivos,
reforço de todas as etapas de gerenciamento de projeto, investimento em melhorias nas atividades de montagem,
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construção de projetos e manutenção
e ampliação da capacidade de execução de serviços especializados que dão
suporte a outras operações da empresa.
“O resultado dessas mudanças foi a
melhoria nos gerenciamentos de ris-

cos, em particular na fase de construção de um projeto. Além disso, aumentamos a oferta de serviços aos nossos
clientes. Isso tudo nos permite dar sequência à expansão dos negócios da
SNEF no Brasil, com a diversificação de
nossos mercados”, explica o executivo.

Diversificando os negócios

A expansão da companhia francesa começou em 2011, quando iniciou
suas atividades no setor industrial.
Hoje, a SNEF tem presença diversificada nos segmentos de alimentos, farmacêutico, automotivo e de óleo e gás,

Atuar na indústria 4.0 deve contribuir fortemente com o crescimento da SNEF no Brasil

Novos produtos

No ano passado, a empresa lançou a
plataforma Lumen, desenvolvida com
investimento de US$ 2 milhões. A solução é composta por uma série de tecnologias, como AI Cognitive, Digital Twin,
Indústria 4.0, UX e IoT. A plataforma re-

Fotos: Divulgação

além de já ser reconhecida em soluções para sistemas de transporte em
geral (metroferroviário, rodoviário,
aeroportuário e portuário), energia,
tração, telecomunicações e segurança.
A SNEF iniciou suas atividades no
segmento de infraestrutura em 2014,
com projetos de VLT (veículo leve sobre
trilhos) na cidade de Santos (SP) e no
Rio de Janeiro. Atualmente, a empresa
está participando, entre outras iniciativas, do projeto de construção das linhas 4 e 15 do Metrô de São Paulo.
Em 2018, a SNEF realizou outra aquisição, dessa vez a Sequor, empresa
do Rio Grande do Sul, que desenvolve software para a Indústria 4.0. Essa
movimentação colocou a companhia
francesa entre as líderes do mercado
brasileiro de soluções digitais para as
indústrias. “Hoje nosso nível de diversificação nos ajuda muito a minimizar
os efeitos cíclicos ligados aos grandes
investimentos. Nosso posicionamento
sobre o mercado das energias renováveis e da Indústria 4.0 permitiu um
crescimento significativo mesmo durante os anos de recessão que o Brasil
enfrentou”, explica Pierre Dussaud.

Foram investidos US$ 2 milhões para o desenvolvimento da Plataforma Lumen

cebe informações de sensores instalados
na linha de produção de uma indústria,
mas também de softwares de gestão
empresarial, de produção e de ciclo de
vida de produto, para serem analisados
por algoritmos de machine learning criados pela Sequor, empresa do grupo SNEF.
Com informações captadas, o Lumen
cria o que se chama na indústria de “digital twin”, uma reprodução digital do
comportamento da fábrica, tornando
possível prever comportamentos, identificar problemas, e testar configurações
alternativas. “O sucesso imediato dessa
plataforma nos deixa muito otimistas. Já
abrimos uma subsidiária da Sequor nos
Estados Unidos, para atender à demanda
de nossos clientes na América do Norte.
Nos próximos meses, vamos abrir tam-

bém uma na Europa”, anuncia Dussaud.
Segundo Dussaud, nestes últimos
anos a empresa aumentou, também, a
presença em outras regiões do País. Ele
informa que a matriz da SNEF fica em
Belo Horizonte, mas conta com escritórios regionais em Goiânia, Curitiba,
Rio de Janeiro e São Paulo. A companhia
emprega 1.500 pessoas e contabiliza faturamento anual de R$ 350 milhões.
Um dos focos da SNEF é o mercado de
energias renováveis, em particular a energia solar, aproveitando o crescimento do
setor e da infraestrutura do segmento.
“Acredito que nossa atividade na Indústria 4,0 deve contribuir fortemente com
nosso crescimento. Pensando em aproveitar esse potencial, temos investido
muito em inovação no Brasil”, afirma. ■

Oportunidades do mercado de geração de
energia do Brasil atraíram a atenção da SNEF, que
é especializada em soluções para o setor
França_Brasil
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Presença francesa

| Tereos

CENÁRIO BASTANTE

PROMISSOR

BRASIL CONTINUA SENDO ESSENCIAL PARA
CRESCIMENTO DOS NEGÓCIOS DA TEREOS
COM AÇÚCAR E ETANOL

A

cana-de-açúcar responde por 80% da produção mundial de açúcar,
tornando-se a principal
matéria-prima do produto. Colhida manual
ou mecanicamente, a cana é triturada e esmagada. Essa moagem produz
um suco e um resíduo fibroso, o bagaço. É com esse bagaço que a francesa
Tereos também fabrica álcool e etanol.
Somente em 2018/2019, o grupo produziu 22,3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar processadas, principalmente para a produção de biocombustíveis.
Sua história no Brasil começa na virada do século. No início dos anos 2000,
disposta a diversificar seus negócios,
até então com foco na cooperativa de
produtores de beterraba para a produção de açúcar na França, a Tereos
decidiu investir no processamento da
cana-de-açúcar. Naquele momento, o
Brasil era o país líder mundial na produção de açúcar e álcool. Então, de
olho no expressivo mercado brasileiro,
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desembarcou no País por meio de uma
parceria com o Grupo Cosan, maior
produtor brasileiro de açúcar à época.
“O Grupo anteviu a importância de
expandir suas fronteiras e, depois de
levar suas operações para países do
leste europeu, foi a primeira empresa

estrangeira no setor sucroenergético
no Brasil”, pondera Jacyr Costa Filho,
diretor da Região Brasil do Grupo Tereos. Mais tarde, em 2002, o grupo adquiriu a marca Guarani, de açúcar para
o varejo, na época a terceira produtora
de açúcar brasileira, com a aquisição
da também francesa Béghin-Say.
A Guarani processava 3 milhões de toneladas de cana. “Hoje, temos uma capacidade instalada de 23 milhões de toneladas anuais. Além de produzir açúcar
e etanol, fazemos cogeração de energia
elétrica, vendendo 1.100 GW/hora por ano
de energia, que é suficiente para abaste-

Além de produzir açúcar e etanol, a Tereos também faz a cogeração de energia elétrica

Hoje somos o terceiro maior produtor mundial de
açúcar, segundo no Brasil

Em 2018, a Tereos e a VLI, empresa
de logística, firmaram um acordo de
investimento conjunto no valor de
R$ 200 milhões, para a construção de
dois armazéns no estado de São Paulo, e assinaram um contrato de longo
prazo para o transporte de 1 milhão de
toneladas de açúcar bruto por ano.

Parceria estratégica

“Construímos um armazém no interior de São Paulo e outro no Porto de
Santos, onde fica o terminal de embarque, ambos para uso exclusivo nosso.
Além disso, fechamos um contrato de
30 anos de movimentação de carga entre esses terminais, o que nos dá confiança de ter uma parceria importante

Fotos: Divulgação

cer uma cidade com cerca de 1 milhão de
habitantes”, explica Costa Filho.
Em 2002, ao assumir o controle acionário da Guarani, dando início a uma fase
de amplo desenvolvimento da empresa,
“crescemos de duas para sete unidades
industriais de processamento de cana-de-açúcar. De lá para cá, investimos
muito na modernização do nosso parque
e no crescimento da produção ”, ressalta.
Além de atuar nos segmentos de
açúcar, etanol e bioenergia, produzida
a partir do bagaço da cana-de-açúcar,
desde 2011 a Tereos também explora o
segmento de amidos no Brasil, processando milho e mandioca em uma unidade industrial na cidade de Palmital,
no estado de São Paulo.

Em 2018/2019, a empresa processou 22,3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar

no mercado de exportação.” Por meio
dessa aliança, a Tereos assegura a infraestrutura logística para o escoamento,
do interior do estado até o porto, da
sua produção, garantindo a expectativa de crescimento dessas operações.
“Estamos passando por um momento bastante promissor” — é assim que
Costa Filho vê o momento atual da empresa no Brasil e no mundo. De acordo
com ele, os preços de açúcar no mercado internacional em ascensão e as políticas adotadas por diversos países para
a adoção cada vez maior de biocombustíveis na matriz energética influenciam
para que as perspectivas sejam bastante positivas. Outro fator bastante
positivo é o RenovaBio, que entrou em
vigor em 24 de dezembro de 2019. O
programa criado pelo governo brasileiro visa garantir um aumento de 18% de
participação de bioenergia sustentável
na matriz energética do país até 2030.
“O RenovaBio é um programa
autossustentável. Além de ser positivo
para o meio ambiente, estimulará a cogeração de energia, prática que melhora
o score das usinas em relação aos créditos de descarbonização (CBIOs). A cogeração também é uma fonte de receita
para as usinas”, diz. “Esse é um grande
estímulo e estamos otimistas com relação a isso. Também estamos otimistas
com o aumento do uso de etanol no
mundo, que acaba fortalecendo a estratégia brasileira de ter o etanol na sua
matriz energética”, conclui o diretor. ■
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Presença francesa Total

COMPETÊNCIA E

DIVERSIFICAÇÃO

L

íder na França e quarta maior
empresa do mundo no setor
de petróleo e gás, a Total chegou ao Brasil em 1975, quando
a Petrobras, então única operadora do setor no País, contava com parcerias estratégicas de empresas estrangeiras para desenvolver
projetos offshore. Um dos maiores desafios já era a profundidade dos poços
– mais de mil metros, em média. Junto
com a Petrobras, a Total atuou na exploração de petróleo no Norte do País.
Ao longo destes mais de 40 anos,
a empresa não apenas reforçou sua
atuação no segmento de E&P (exploração e produção) como ampliou a
presença no País, passando a atuar em
fabricação de lubrificantes, indústria
petroquímica, projetos de gás natural,
setor de energia renovável e, mais re-
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Fotos: Arquivo/Total

TOTAL FOI
PRIMEIRA EMPRESA
INTERNACIONAL A
OPERAR CAMPO EM
PRODUÇÃO NO
PRÉ-SAL BRASILEIRO

Exploração e produção: Total reforça atuação no segmento e amplia presença no Brasil

centemente, distribuição e comercialização de combustíveis. No segmento
de E&P, a Total expandiu seu portfólio
no País mantendo o foco em projetos
em águas profundas, umas das principais expertises globais da empresa.
O crescimento da Total E&P no Brasil
ganhou relevância a partir de 2013,
quando a empresa adquiriu dez novos
blocos de exploração na 11ª Rodada de
Licitações da ANP e integrou, com 20%
de participação, o consórcio que arrematou a área de Libra, no primeiro leilão do pré-sal sob o regime de partilha.
Um segundo momento de expansão
ocorreu no âmbito da aliança estratégica com a Petrobras, quando a Total con-

cluiu, em janeiro de 2018, a aquisição
dos ativos de Lapa e Iara, ambos no pré-sal da bacia de Santos. Foi, então, a primeira empresa internacional a operar
um campo em produção no pré-sal brasileiro – o campo de Lapa. Em outubro
de 2019, reforçou o seu portfólio como
operadora no Brasil com a aquisição do
bloco C-M-541, na bacia de Campos. Foi
a maior oferta feita por um consórcio
na 16ª Rodada de Licitações da ANP.
Atualmente, a Total E&P do Brasil
possui um portfólio composto por 21
ativos marítimos, nas bacias de Campos, Santos, Barreirinhas, Ceará, Espírito Santo, Foz do Amazonas e Pelotas.
Somente em Santos, nos campos de

Lapa, Mero e Iara, a empresa produz
uma média de 30 mil barris de óleo
por dia. A meta é elevar a produção no
Brasil para 150 mil barris/dia em 2024.
A empresa já investiu US$ 7 bilhões no
segmento de upstream no Brasil, desde
2010. Para os próximos cinco anos, a perspectiva é de que sejam investidos em upstream cerca de US$ 700 milhões por ano.
No segmento de refino e químicos,
atua por meio de sua subsidiária Hutchinson, líder global em tecnologias
de controle de vibração, gerenciamento de fluidos e vedação. No Brasil, a
empresa conta com cinco unidades
operacionais e é um dos principais fornecedores para a indústria automotiva. Entre seus produtos, destacam-se
sistemas de vedação e antivibração, e
mangueiras de borracha e plástico.
Em gás e energias renováveis, a Total
conta com três empresas atuando no
Brasil: a Total Gás & Eletricidade, a Saft
e a Eren do Brasil. Esta possui atualmente cinco projetos solares para geração de energia elétrica, com capacidade instalada de 140 MW, e 160 MW de
projetos eólicos em desenvolvimento.
As primeiras plantas da Eren no País,
localizadas no município de Bom Jesus
da Lapa (BA), foram inauguradas em
2018, com capacidade de 25 MW cada.
Em 2019, também comissionou plantas
fotovoltaicas no município de Dracena
(SP), com capacidade para gerar energia para abastecer 83 mil casas.
Já a Total Gás & Eletricidade participa

Total Brasil Distribuidora: companhia agora possui ampla rede de postos no País

de importantes projetos: o Gasoduto Bolívia-Brasil, que transporta gás da Bolívia
para o Brasil, e o Gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre. Com a abertura do mercado de gás natural, a Total tem interesse
em desenvolver novos projetos. A subsidiária Saft, por sua vez, produz sistemas
e soluções de bateria de longa duração
para diversos setores, como óleo e gás,
ferrovias, indústria e serviços públicos.

Mercado-chave

“O Brasil é considerado um país-chave para a estratégia global de crescimento da companhia. O potencial das
reservas de óleo e gás e dos recursos
naturais, o mercado consumidor local
e a reconhecida expertise dos profissionais brasileiros são atrativos para os
nossos investimentos de longo prazo
na região”, comenta Philippe Blanchard,

diretor-geral da Total E&P do Brasil e representante do Grupo Total no País.
Em 2018, com a entrada no mercado
de varejo de combustíveis, a empresa
adquiriu a distribuidora Zema Petróleo,
a revendedora e varejista Zema Diesel
e também a Zema Importação. Com a
aquisição, passou a contar com uma
rede de 280 postos de serviço no País. No
setor de lubrificantes, a Total tem uma
moderna fábrica em Pindamonhangaba, com capacidade de produzir 70 mil
toneladas de lubrificantes e fluidos especiais por ano para os setores automotivo, industrial, agrícola e marítimo.
“O início das atividades no mercado
varejista foi o primeiro passo de um
plano ambicioso da empresa para se
tornar uma das principais distribuidoras de combustíveis do Brasil”, afirma Philippe Blanchard. ■

O Brasil é considerado um país-chave para a
estratégia global de crescimento da companhia
França_Brasil
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Presença francesa

| Valeo

DESTAQUE

NO SETOR
AUTOMOTIVO

O

setor automotivo tem
importante
participação na estrutura
industrial
mundial.
No Brasil, representa
cerca de 22% do PIB industrial, de acordo com o Ministério da

Foto: Divulgação

VALEO ACOMPANHA
DESENVOLVIMENTO
DO SEGMENTO NO
BRASIL HÁ 46 ANOS

Desde o início, a Valeo se destaca como referência em inovação no setor de autopeças
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Economia. Devido a seus encadeamentos, é um setor cujo desempenho pode
afetar significativamente a produção
de vários outros segmentos industriais.
Fora da cadeia automotiva propriamente dita, destacam-se os setores de
aços e derivados, máquinas e equipamentos e materiais eletrônicos, entre
outros. O setor de aço e derivados representa um dos insumos mais importantes, especialmente para autopeças.
Fundada em 1923 e presente no Brasil
desde 1974, quando criou uma atividade de sistemas térmicos em São Paulo,
a multinacional francesa Valeo acompanha de perto todo o desenvolvimento desse mercado brasileiro. Aqui, ela
desembarcou após a aquisição da empresa Cibié, produtora de faróis. “Nos
últimos 50 anos, o mercado nacional
de autopeças cresceu muito e a Valeo
foi pioneira nesse cenário, sendo referência em inovação neste mercado”,
diz Rafael Galperin, diretor do Grupo
Valeo para Vendas e Desenvolvimento
de Negócios na América do Sul.
Hoje, a empresa tem sete unidades

industriais no País, instaladas em cidades como Gravataí (RS), São Paulo,
Campinas (SP) e Itatiba (SP). Das linhas de montagem dessas fábricas
saem desde sistemas de ar-condicionado, passando pelos de arrefecimento do motor, elétricos, gerenciamento
do motor, iluminação, segurança e
transmissão até chaves de seta e sistemas de limpadores de para-brisas,
que atendem tanto os veículos de passeio como os pesados e os mercados
originais e de reparação automotiva.
Dona de um importante portfólio
de sensores da indústria automotiva, a empresa é uma das líderes no
desenvolvimento de tecnologias inteligentes para a mobilidade. Somente
em 2018, mais de 1.355 patentes foram
registradas pela Valeo, o que contribuiu para que a empresa conquistasse o primeiro lugar no ranking do Instituto de Propriedade Industrial (INPI)
francês, pelo terceiro ano consecutivo.
De acordo com Galperin, mais recentemente, com a digitalização, a Valeo
investiu nas soluções digitais para estar
cada vez mais próxima de seus clientes.
“A Valeo Service, por exemplo, divisão de
aftermarket da empresa, possui programa de fidelidade 100% digital, além de
ser a única empresa do mercado reparador a possuir uma ferramenta de análise
remota, baseada em realidade aumentada, voltada para tirar dúvidas e ajudar

o mecânico em seu dia a dia”, destaca.
Segundo o diretor, como empresa de
tecnologia, “a Valeo investe fortemente em inovação e está no centro das
três revoluções que estão redefinindo
a indústria automotiva: a eletrificação, os veículos autônomos e a mobilidade digital”. Atenta às demandas do
clima, trabalha no desenvolvimento de
produtos e sistemas que contribuem
para a redução e emissão de CO2.
Uma das frentes da empresa são
inovações para o que chama de “carro
do futuro”. Além disso, “a Valeo busca
inovar também nas tecnologias para
os veículos que já estão em circulação,
proporcionando desenvolvimento tecnológico para os mercados de reposição
e reparos”, observa Galperin. Essa estratégia, aplicada globalmente e também
no Brasil, é realizada a partir de uma
análise minuciosa sobre as principais
tendências da sociedade, como demografia, envelhecimento da população,
urbanização e mudanças nas necessidades de mobilidade etc. durante um
período de 30 a 50 anos, para obter
informações para a elaboração de um
roteiro tecnológico de dez anos.

Aposta em diversidade

Hoje, além de investir na qualidade
de seus produtos, a Valeo se destaca
no Brasil por seu pioneirismo na promoção de ambientes mais plurais na

indústria automotiva, segmento que
é, tradicionalmente, pouco inclusivo e
diverso. Galperin ressalta que o tema
diversidade é trabalhado em todas as
unidades, a partir de quatro pilares:
gênero, pessoas com deficiência, cultural e social e geracional.
Essa preocupação com a diversidade foi fundamental para que a companhia se destacasse no índice de
igualdade de gênero apurado anualmente pelo governo francês com as
maiores empresas do País. Segundo
os assessores, os ótimos resultados alcançados pela unidade brasileira ajudaram a impulsionar a média final da
multinacional francesa, que atingiu
79 pontos, dos 100 pontos disponíveis,
considerando as 23 divisões da Valeo
que participaram do levantamento.
Na pontuação por países, o Brasil se
sobressaiu com 89 pontos, mesma
média conquistada pelas empresas
que mais pontuaram no índice.
A trajetória da empresa tem colaborado para a obtenção de bons resultados. Em 2018, o grupo gerou 19,3 bilhões
de euros em vendas e investiu cerca de
11% das suas vendas de equipamento
original (OE) em pesquisa e desenvolvimento. No mundo, a companhia tem
186 unidades industriais, 59 centros
de pesquisa e desenvolvimento e 15
plataformas de distribuição. Emprega
113.600 funcionários em 33 países. ■

Uma das frentes da Valeo são as iniciativas para o
“carro do futuro” e a busca por inovar nas tecnologias
dos veículos que já estão em circulação
França_Brasil
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Presença francesa Vallourec

PRESENÇA

DE AÇO
VALLOUREC É UMA
DAS MAIORES
ESPECIALISTAS DA
INDÚSTRIA DE TUBOS
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A

Vallourec é uma das
maiores fornecedoras
de tecnologias e soluções tubulares do
mercado de energia
(óleo e gás, geração
de energia) do mundo. A expertise da
companhia se estende também aos
setores automotivo, mecânico e da
construção civil. Presente em mais de
20 países, a francesa, sediada em Paris,

trabalha constantemente em pesquisa
e projeto de novas soluções para mercados responsáveis por toda a cadeia
desenvolvimento da economia global.
No Brasil, a história da companhia
começa em 1952, quando o mercado
brasileiro de tubos de aço sem costura
ganhava corpo e, aos poucos, via aumentar a demanda por produtos para
atender a emergente indústria petrolífera nacional na época. Com o passar
dos anos, a Vallourec acompanhou o
desenvolvimento do novo e promissor
setor do País, e, em 2000, a companhia
se juntava à alemã Mannesmann em
uma sociedade “joint-venture”. Após
13 anos, a Vallourec adquire 100% do
controle acionário do negócio.
A multinacional inaugurou a primeira fábrica no Brasil em 2011, o complexo Vallourec & Sumitomo Tubos do
Brasil, no município de Jeceaba (MG).
A operação da unidade era compar-

abertura dos mercados de refino e gás
natural. Além disso, há ainda a possibilidade de discussão sobre regulação
do setor para a abertura desses dois
segmentos”, comenta Dellaretti Junior.
No setor de siderurgia, a expectativa também é positiva para a empresa.
Dados do Instituto Aço Brasil apontam
crescimento de 5,3% na produção do setor e de 5,1% em vendas internas.

Novos negócios

Para os próximos anos, a companhia
também vislumbra um cenário positivo. De acordo com Dellaretti Junior, se
os projetos das petroleiras decolarem
no País, a Vallourec está preparada técnica e tecnologicamente para atender
a um mercado com diversos novos desafios. “A expectativa é de que os ciclos
de inovação se reduzam tanto em áreas de execução quanto em tecnologia.
Algumas tecnologias devem entrar em
operação no curto prazo e abrirão uma
nova fronteira, destravando mais campos de petróleo a serem explorados”, diz.

Tendo em vista as transformações que
ocorrem no setor e o aumento da demanda por serviços mais eficientes e com
bom custo-benefício, a Vallourec tem investindo na otimização das suas linhas de
produtos, embarcando tecnologias que
aliam resistência à corrosão, resistência à
fadiga e vida útil às novas configurações
do mercado, que são mais competitivas
e adaptadas aos anseios das operadoras.
“Outro ponto que acreditamos que
pode se intensificar neste ano é a preparação para a transição energética,
com medidas para estimular o uso do
gás e o aumento da oferta por energias renováveis onshore e offshore.
Estamos preparados para todas essas
demandas”, conclui. ■

Fotos: Divulgação

tilhada entre as empresas Vallourec
e Sumitomo. O complexo siderúrgico
fica numa região estratégica, próximo
dos fornecedores de minério e carvão,
principais matérias-primas da empresa, com logística facilitada por ferrovias
que conectam aos portos de Espírito
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Em
mais uma movimentação de expansão,
dessa vez em 2016, a Vallourec Tubos do
Brasil e a Vallourec & Sumitomo Tubos
do Brasil se fundem, criando a Vallourec
Soluções Tubulares do Brasil (VSB).
A companhia possui sete unidades no
País. “Em Minas Gerais, as unidades de
Berreiro e Jeceaba são focadas na produção dos tubos de aço sem costura. A
Vallourec Florestal é responsável pela
produção do carvão vegetal que abastece o forno das unidades produtoras de
tubo, e a Vallourec Mineração supre as
necessidades de abastecimento interno de minério de ferro”, explica Hildeu
Dellaretti Junior, superintendente de Relações Institucionais, Comunicação Externa e Meio Ambiente. A empresa ainda
mantém em Minas Gerais uma unidade responsável pelos serviços administrativos. No Rio de Janeiro, a Vallourec
Transportes e Serviços atua no setor de
óleo e gás; já no Espírito Santo, a Tubos
Soldados Atlântico (TSA) realiza serviços
de revestimento anticorrosivo.
Em 2019 o governo brasileiro realizou
uma série de grandes de leilões com
36 áreas do pré-sal. A expectativa é de
que, após os resultados, o mercado no
País fique ainda mais movimentado
com a chegada de investidores internacionais. “Para este ano, espera-se uma
reação ainda mais robusta do mercado
de óleo e gás e a expectativa é que a retomada seja acelerada. Na agenda do
setor, ainda estão previstos avanços na

Vallourec atua em praticamente todos os setores industriais do País que necessitam de aço
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Presença Francesa VINCI Energies

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

VINCI ENERGIES
ESTUDA EXPANDIR
SUAS ATIVIDADES
NAS ÁREAS DE
INFRAESTRUTURA E
SOLUÇÕES DIGITAIS

E

volução digital e transição
energética. Essas são as duas
grandes transformações que
o mundo tem vivenciado
para as quais a VINCI Energies
dedica total atenção. O grupo
VINCI – que completou seu bicentenário
em 2017 – é um conglomerado empresarial presente em mais de cem países
que emprega cerca de 220 mil pessoas
nos cinco continentes. A VINCI Energies, uma das empresas do grupo, está
entre as maiores multinacionais dos
setores industrial, de energia e de tecnologia da informação e comunicação.

No Brasil, a VINCI Energies atua desde
2010, quando adquiriu a Cegelec, especializada em manutenção e reparação
industrial, predial e de infraestrutura.
A empresa passou a exercer uma diversa gama de atividades de gerenciamento de instalações e serviços de manutenção industrial. Depois, em 2015, foi
a vez de a mineira Orteng Engenharia
ser adquirida. No ano seguinte, as duas
empresas passaram a atuar sob as
marcas Actemium e Omexom.
A Actemium é uma rede de especialistas dedicados a processos industriais. A empresa presta serviços

Com foco na conectividade, empresa expande atuação em eficiência energética e dados para implementar novas tecnologias
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Espaço dedicado para o desenvolvimento de soluções e novos negócios

de consultoria, engenharia, realização, comissionamento e manutenção
para segmentos como aeronáutico,
automotivo, de óleo e gás, mineração, mobilidade urbana, saneamento,
papel e celulose, entre outros.
Já a Omexom atua em toda a cadeia
de energia, suprindo as demandas relacionadas a infraestrutura elétrica
envolvidas na geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica.
O grupo estuda a possibilidade de
expandir as suas atividades no Brasil
na área de infraestrutura e soluções
digitais por meio da marca Axians. A
Axians atende clientes do setor privado,
entidades do setor público, operadoras
e prestadores de serviços oferecendo
uma gama diversificada de soluções e
serviços de tecnologia da informação e
comunicação, que incluem aplicativos
de negócios e análise de dados, redes
corporativas e espaços de trabalho digitais, datacenters e serviços em nuvem,

infraestrutura de telecomunicações
e segurança cibernética. As equipes
especializadas em consultoria, design,
integração e serviço da Axians desenvolvem soluções personalizadas de
transformação digital que favorecem os
resultados comerciais de seus clientes.
Em um mundo em constante evolução, a VINCI Energies enfoca conectividade, performance, eficiência energética e dados para implementar novas
tecnologias e apoiar tanto a transformação digital como a transição energética.
Com seus pilares fundamentados
na agilidade e na inovação, as unidades de negócios da VINCI Energies aumentam a confiabilidade, a segurança
e a eficiência da energia das infraestruturas de transporte e de comunicação, das fábricas, dos grandes edifícios e dos sistemas de informação.
Hoje, a VINCI Energies conta com 2.300
colaboradores no Brasil e gera uma receita de 700 milhões de reais. Entre 2016 e

2019, a companhia cresceu 91% no País.
O mercado brasileiro é considerado
pelo diretor como um mercado dinâmico, crescente e aberto a soluções
inovadoras. “Isso combina perfeitamente com nossos objetivos”, comenta o diretor-geral da VINCI Energies no
Brasil, Jean-Michel Lang.
Jean-Michel Lang também observa que
o mercado brasileiro é maduro e muito
competitivo: “Tanto nós, como nossos
concorrentes, estamos bem estabelecidos
e consolidados, trabalhando nas oportunidades de crescimento do mercado.”
Desde que chegou ao Brasil, a VINCI
Energies tem estado muito atenta às
startups nacionais – sobretudo nas
áreas de digitalização, tratamento de
dados e inteligência artificial, pois as
novas tecnologias nessas áreas têm
múltiplas aplicações e são fatores-chave para o sucesso em inovação.
Em 2019, o grupo inaugurou, em Minas
Gerais, o L’Atelier, um espaço dedicado ao
fomento da inovação. O L’Atelier conta
com um living lab em que são desenvolvidas e demonstradas soluções, em especial para iluminação inteligente, mobilidade, smart grid, indústria 4.0, segurança
e monitoramento e gestão de ativos.
Outra iniciativa da VINCI Energies no
Brasil é o Omexom Institute, um centro
de treinamento de excelência em construção de linhas de transmissão e subestações. Ele oferece às empresas e aos
indivíduos a possibilidade de aprimorar
suas competências no setor de energia.
O diretor destaca que a presença local do grupo e seu compromisso de longo prazo são condições favoráveis que
“permitem trazer para o Brasil soluções
novas e diferenciadas”. “Nosso posicionamento local e global nos favorece”,
complementa Jean-Michel Lang. ■
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Presença francesa Voltalia

INVESTIMENTO CONSTANTE EM

MATRIZ RENOVÁVEL

VOLTALIA É PIONEIRA NO SEGMENTO DE
ENERGIA RENOVÁVEL PRODUZIDA NOS
PARQUES EÓLICOS DA REGIÃO NORDESTE

P

rodutoradeenergiarenováveleprestadora de serviços no setor, a Voltalia
é uma empresa de matriz francesa
que quase pode se considerar brasileira: “nós estávamos deste lado
do Atlântico, atuando na Guiana
Francesa,quando,naturalmente,olhamosparao
mercado brasileiro. A empresa tinha acabado de
ser fundada. Praticamente começamos a operar
nos dois países – França e Brasil – ao mesmo tempo”,contaoCEOdaVoltalia,RobertKlein.
Segundo ele, os estudos começaram a
ser feitos no início dos anos 2000, e em
2005 a empresa foi fundada. No ano seguinte, buscando expansão, suas ações
foram lançadas na Bolsa de Valores.
“Foi um ano de boom no segmento de
energias renováveis e os investimentos
começavam a pipocar tanto no Brasil
como em outros países”, comenta.
No Brasil, foram os ventos da região
Nordeste que despertaram o interesse
da empresa: os primeiros projetos da
Voltalia foram todos de parques eólicos,
a maioria no Rio Grande do Norte, estado brasileiro que mais produz energia
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eólica – cerca de 30% do total do País.
“Nós fomos pioneiros no segmento”, diz
Robert, lembrando que a empresa participou dos primeiros leilões de energia
eólica no país e conquistou contratos
de venda a partir de 2011.
A produção de energia elétrica
no Brasil pela Voltalia começou com
a entrada em operação, em 2014, do
Complexo de Areia Branca, com capacidade total instalada de 90 MW. Depois
vieram os complexos de São Miguel do
Gostoso (108 MW) e Vamcruz (93MW),
todos no Rio Grande do Norte.
Robert Klein destaca que esses investimentos incentivaram muitos fabricantes de turbinas a também virem
operar no Brasil: “passaram a olhar
para esse mercado emergente, que não
tinha tradição em energia eólica, mas
apresentava grande potencial”.
Hoje a energia eólica representa 9%
de toda a capacidade de geração de
energia elétrica do Brasil e a Voltalia
é uma das líderes. Entre 2016 e 2017,
inaugurou os complexos de Vila Pará
e Vila Acre, ambos no Rio Grande do
Norte, no município de Serra do Mel.
Os complexos se valeram da infraestrutura já existente na região, construída para o Complexo Areia Branca,
que incluía linha de transmissão de
alta tensão de 52 quilômetros.
Outros projetos para o local foram
iniciados posteriormente com o nome

Fotos: Divulgação

cação geográfica (com projetos para
outras regiões brasileiras que não o
Nordeste) e nas fontes de energia, a
Voltalia também alterna a forma de
atuação: desenvolve, constrói e opera
seus próprios projetos e para terceiros.
A novidade para este ano é a entrada
da empresa no ramo de geração distribuída, o que decorre da aquisição, em
2019, na França, da Helexia, empresa de
serviços no setor de energia, com grande expertise na instalação de painéis solares em telhados. A intenção, no Brasil,
é oferecer as instalações em telhados e
também construir usinas de médio porte (conhecidas como “fazendas solares”)
para fornecimento direto aos clientes.

Investimento
socioambiental
Ventos da Serra do Mel é um dos maiores sites de energia éolica da América Latina

de Ventos da Serra do Mel. Segundo
Klein, a estratégia foi concentrar investimentos numa mesma região para
ganhar em escala e na facilidade de
operação. “Ventos da Serra do Mel se
consolida como um dos maiores sites de
energia eólica da América Latina”, diz.
Fora isso, a Voltalia também diversificou sua atuação passando a investir em
pequenas centrais hidrelétricas e em
energia solar. No Amapá inaugurou a
usina de Oiapoque, central hidrotérmica
com capacidade instalada de 12 MW. E,

tendo vencido, no ano passado, mais um
leilão de energia, deu início a dois projetos fotovoltaicos para a Serra do Mel com
capacidade total de 32 MW. No mesmo
leilão foi aprovado o projeto da PCH Cabuí, em Minas Gerais, com 16 MW de potência a ser instalada no rio Paraibuna.
“O Brasil representa hoje a maior parte dos MWs instalados pelo grupo”, diz
o CEO da Voltalia. Relatório da empresa
aponta que o País representará mais de
50% da capacidade de geração até 2023.
Segundo Klein, além da diversifi-

Para Robert Klein, a Voltalia tem
cumprido no Brasil missões muito relevantes: na área social, desenvolve
iniciativas para o desenvolvimento das
comunidades próximas às suas instalações. “São ações relacionadas à saúde e
à educação que beneficiam diretamente populações muito pobres”, comenta.
No aspecto ambiental, destaca que o
Brasil poderia ter sua matriz energética
totalmente composta por fontes renováveis e que a empresa tem contribuído.
Além de Brasil e França (incluindo
Guiana Francesa), a Voltalia consolidou
sua atuação na Grécia e em Marrocos
e está presente em outros 16 países. ■

O Brasil representa hoje a maior parte dos MWs
instalados pela Voltalia, com capacidade para
gerar 50% do volume de energia até 2023
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80% dos
empresários

Consideram a reforma tributária a mais
importante (Barômetro CCIFB-Ipsos)

US$ 29 bilhões
É a estimativa do estoque de
investimentos franceses no Brasil

120 anos

Estão sendo completados pela Câmara
de Comércio França-Brasil em 2020

+770 associados

Integram o quadro associativo da CCIFB em suas quatro regionais

+600
empresas
francesas

Estão no Brasil, fornecendo
produtos e serviços para
variados segmentos
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500 mil
pessoas

Trabalham nas companhias
francesas instaladas no
território brasileiro
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Em 2020, a Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB)

comemora 120 anos. Somos a Câmara bilateral mais antiga

do Brasil e a maior Câmara francesa da América Latina.

Com quatro regionais localizadas em São Paulo, Rio de

Janeiro, Minas Gerais e Paraná, promovemos Comissões

temáticas, eventos, cursos, workshops e, claro, muito
networking,
qualificado.

gerando

conexões,

interação,

e

conteúdo

Como membros da rede internacional de Câmaras francesas,
contribuímos para o fortalecimento das relações entre os dois

países,

impactamos

positivamente

a

economia

e

a

sociedade, e acompanhamos nossas empresas em um

mundo em transformação.

Junte-se a nós neste ano de muitas atividades e celebrações.

