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NOVA GERAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS

MONTADORAS PROJETAM O FUTURO E APOSTAM EM CARROS
CADA VEZ MAIS CONFORTÁVEIS, EFICIENTES E CONECTADOS

Associados
Institucionais

ENTREVISTA

Alexandre Bassaneze

CHEIA DE GÁS
AIR LIQUIDE GANHA NOVA
IDENTIDADE, AMPLIA OPERAÇÕES E
SE DESTACA EM INOVAÇÃO NO BRASIL

R

Marcelo Couto

econhecido globalmente pelo fornecimento de gases, tecnologias e serviços para a indústria e a área da saúde, o Grupo Air
Liquide tem atuação destacada também no Brasil, onde está
presente desde 1945 e possui uma rede de atendimento que cobre 80% do território nacional. Em 2017, numa demonstração de
que aposta no País, a companhia inaugurou duas novas unidades operacionais. Ainda no ano passado, foi listada entre as 150 empresas
mais inovadoras do Brasil, fruto dos seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, segundo destaca o diretor geral da empresa, o engenheiro
Alexandre Bassaneze. Na entrevista a seguir ele comenta as recentes iniciativas da organização e analisa cenários para o futuro.

ENTREVISTA
COMPLETA

Em 2017, fomos listados entre as
150 empresas mais inovadoras do Brasil

FOCO
por ESTELA CANGERANA

TECNOLOGIA

SOBRE RODAS

MONTADORAS FRANCESAS
PROJETAM O FUTURO E
APOSTAM EM CARROS CADA
VEZ MAIS CONFORTÁVEIS,
EFICIENTES E CONECTADOS

T

ecnologia para gerar facilidades no dia a dia,
ampliar o conforto, a segurança e, ainda, manter um olhar atento à sustentabilidade. Essa
diretriz, que tem sido a palavra de ordem das
montadoras, deve continuar norteando as
apostas em inovação. Os avanços para a condução autônoma – ou quase –, a melhora da mobilidade
e a redução dos impactos ao meio ambiente estão na linha de frente dos anúncios que chegam ao mercado.
O Grupo Renault, por exemplo, declarou que pretende
se tornar um dos primeiros a oferecer tecnologia de condução autônoma de nível 4 do tipo “mind off” (ou seja,

FOCO

sem supervisão do condutor) para os veículos de produção em série. A montadora já desenvolveu um sistema de
condução autônoma que evita obstáculos com a mesma
precisão dos pilotos de teste. “O Grupo quer estar entre os
líderes em inovação em produtos, tecnologia e design”, declarou Simon Hougard, diretor do Laboratório de Inovação
Aberta, instalado no Vale do Silício, nos Estados Unidos.
Com os avanços na área, a intenção da Renault é lançar, até 2022, mais de 15 modelos com diferentes níveis de
capacidade de condução autônoma. Enquanto isso não
acontece, e ainda sem informações se algum desses modelos chegará ao
Brasil, a montadora
comemora 20 anos
de fabricação no
País em 2018, apostando no sucesso
do modelo Kwid.
A Nissan, do mesmo grupo, também
anunciou
investimentos
em inovação tecnológica. Com o
“Nissan Intelligent
Mobility”, a estratégia é alcançar
a equação “zero-

-zero”, presente em veículos com condução autônoma,
zero emissão de poluentes e zero fatalidade no trânsito. O
modelo Kicks, disponível no Brasil, é um dos que seguem
essa premissa.
Uma das grandes novidades da marca, porém, deve ser
anunciada durante o Salão do Automóvel de São Paulo
de 2018. Começará a ser comercializado no Brasil em 2019
o Nissan Leaf, um
dos carros elétricos mais vendidos
no mundo. O lançamento, que faz
parte da estratégia
de incluir híbridos
no mercado brasileiro, foi confirmado pelo presidente
da Nissan América Latina, José Luis
Valls, no último
Salão de Tóquio.
“O Brasil é o principal mercado na
região, tem que ser

um dos primeiros a receber o modelo. Teremos também
outras opções que completarão a estratégia”, afirmou o
executivo à imprensa na ocasião.

Os esforços da marca se concentram justamente no
objetivo declarado de promover a satisfação total dos
clientes, com 10 compromissos do Peugeot Total Care,
que busca a excelência na prestação de serviços.
Do mesmo grupo, a Citroën também prepara um
grande lançamento para 2018, com a chegada do C4
Cactus. O modelo virá na nova versão apresentada recentemente em Paris, pronto para competir com o Jeep
Renegade, Ford Ecosport, Hyundai Creta, Honda HR-V e
Nissan Kicks.
■

Reestruturação

Reposicionamento estratégico, com
uma oferta inovadora e alinhada às demandas futuras do consumidor, também deve continuar sendo a tônica da
Peugeot. A companhia completou a renovação de suas linhas em 2017.
Entre os destaques dos novos modelos
estão o SUV Peugeot 3008, colocado no
mercado brasileiro em meados de 2017,
e o lançamento do SUV Peugeot 5008,
previsto para o primeiro semestre de
2018. De acordo com a montadora, os
dois apresentam conforto, tecnologia e
sofisticação para agradar até os consumidores mais exigentes.

QUER SABER MAIS?
A fábrica do futuro

Visão da Nissan

apresentada pelo
Grupo PSA:

para o futuro
da mobilidade
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VOLTANDO

A ACELERAR
MELHORA ECONÔMICA
REFLETE NA PRODUÇÃO E
VENDA DE VEÍCULOS

D

epois de um período difícil, com juros altos
e vendas em baixa, o mercado de veículos
vem mostrando recuperação no Brasil. Os
números de automóveis produzidos e emplacados subiram em 2017 na comparação
com o ano anterior. A melhoria do cenário
impactou positivamente o desempenho de todo o seg-

mento, inclusive o das companhias francesas no País.
Em 2017, foram fabricados 2,6 milhões de veículos
no Brasil, o que representa uma alta de 25,2% na produção total em relação a 2016, segundo números
apurados pela Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores (Anfavea). O resultado é
consequência de uma curva ascendente observada
mês a mês.
Em relação aos licenciamentos, a alta foi de 7,4%. Em
outubro, pela segunda vez no ano, foram comercializadas mais de 200 mil unidades em um único mês. “O ritmo médio diário de vendas se manteve acima das 9,5
mil unidades, mais um sinal da retomada da confiança
diante de indicadores econômicos positivos, como redução do desemprego, inflação em baixa e queda da
taxa de juros”, afirma o presidente da Anfavea, Antonio
Megale.

Francesas

As montadoras francesas seguiram a tendência de
expansão, com destaque para o grupo que inclui a
Renault e a Nissan. Essa última foi a quinta que mais
cresceu entre os licenciamentos, com alta de 29,3%
no acumulado até outubro. A Renault também teve
desempenho expressivo, de 20,1%, pelos dados da Anfavea. A Peugeot subiu 2,7% e a Citröen foi a única a
apresentar retração, de 7%, entre 2016 e 2017.
A elevação dos negócios foi, inclusive, um dos destaques do balanço do Grupo Renault mundial no
terceiro trimestre de 2017, em boa parte graças aos
bons resultados dos novos modelos Captur e Kwid. A
região Américas teve progressão nas vendas de 14%,
acima do avanço total de 9,4%. “O Grupo continua
a aproveitar a recuperação do mercado brasileiro,
que avançou 14,6%. As vendas aumentaram 24,8% e
a participação de mercado atingiu 8,5% (alta de 0,7
ponto percentual)”, declarou a empresa em nota à
imprensa. O desempenho fez a montadora elevar a
expectativa de alta de 5% para 8% em 2017, no Brasil.
■
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Marcelo Couto

om vistas a reforçar o caixa, estimular a economia e aprimorar
os serviços disponíveis ao público, o governo federal decidiu
oferecer à iniciativa privada a administração de 14 aeroportos, 11 lotes de linhas de transmissão, 15 terminais portuários
e parte da Eletrobras. Com a medida, anunciada em agosto de
2017, espera-se arrecadar cerca de R$ 44 bilhões ao longo dos
anos de vigência dos contratos. Para completar, foram incorporadas ao pacote novas concessões de rodovias, da Casa da Moeda, da Lotex e da Companhia Docas do Espírito Santo. Ao todo, são 57 projetos de venda de empresas
e parcerias público-privadas.
Na entrevista a seguir, o Secretário de Articulação para Parcerias e Investimentos na Presidência da República, Marco Aurélio de Barcelos Silva, comenta
as iniciativas em curso e as expectativas do governo e assegura que essa é “a
hora de fazer bons negócios no Brasil”. Acompanhe:

ENTREVISTA
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Mercado brasileiro de infraestrutura
passa por um momento de renovação

ENOLOGIA
por NEIDE MARTINGO

CONQUISTANDO

PALADARES
VINHO FRANCÊS ATRAI
CONSUMIDORES BRASILEIROS E
GERA BONS NEGÓCIOS

A

mudança de paladar dos brasileiros está sendo celebrada
pelos produtores e distribuidores de vinho francês. Com o crescimento da demanda, empresários
do setor vislumbram boas perspectivas
para 2018 e os próximos anos, mesmo com a crise que
atrapalhou os negócios. Somente de janeiro a agosto de 2017, a importação
do produto francês subiu 80%, bem acima do crescimento médio de 35%
registrado pelo conjunto de vinhos comprados do exterior pelo Brasil.
“Assistimos a uma retomada da importação dos vinhos franceses”, confirma Philippe Ormancey, sócio-fundador da distribuidora Chez France. Ele observa que,
além do Brasil, o produto tem se destacado globalmente. “O mundo todo mostra a preferência pelo vinho feito na França, o qual é mais estruturado, encorpado. Cada vez mais
pessoas apreciam essas características”, considera.
Mesmo com a disposição dos brasileiros em consumir mais os produtos importados, os impostos
altos ainda atrapalham bastante o setor. Os vinhos franceses entram no Brasil com incidência de tributos como PIS/Confins e ICMS, o que não acontece com os produtos trazidos do Chile e da Argentina.

Nem o peso da tributação elevada afasta o otimismo do
segmento, que aposta na tendência de aumento gradual
e consistente daqui para frente. “A participação dos vinhos
franceses no Brasil passou de 3% para 5%”, diz Ormancey.
Hoje, cada brasileiro consome 2,5 litros de vinho por ano.
“O consumidor quer mais opções no ponto de venda e também online. O grande desafio hoje é
oferecer um produto com qualidade e preço
acessível. Atualmente as ofertas apresentam um custo-benefício que vale a pena”,
detalha o executivo.

Desafio

O gerente de exportação para a América dos Sul da Bordeaux Tradition, Guillaume Turbat, reforça essa análise.
Ele observa que, em razão da crise, os brasileiros querem
um vinho mais em conta, mas sem abrir mão da qualidade. “Temos muito trabalho pela frente. O consumidor paga
por um produto e quer que o preço valha a pena”, afirma.
A nova realidade pós-crise, que afetou o faturamento a
partir de 2015, exige uma cuidadosa seleção dos produtos a serem ofertados pelos importadores. “Quem comprava 12 garrafas com preço unitário de R$ 180, adquire
hoje seis com valor de R$ 85”, revela François Dupuis, do
Club Taste-Vin. Ainda assim, ele corrobora a expectativa de retomada e destaca o crescimento do número de
consumidores. “O Brasil é ainda o País das oportunidades”, diz o importador.
Os vinhos da tradicional região de Bordeaux chamam
a atenção de quase a metade dos brasileiros que apreciam a bebida. Há, no entanto, espaço para a bebida provinda das demais localidades, como Vale de Loire, Languedoc e Provença, segundo Jean Paschoal Chalard, da
Só Vinho, importadora de produtos orgânicos. “Apesar
dos 125% pagos de impostos na importação, a expectativa é positiva”, diz. “O vinho tinto é o preferido dos brasileiros”, conclui.
■

Do Brasil
para a França

Vinho brasileiro, com sotaque francês.
Desta forma a Vinhetica (junção das
palavras vinho e ética) se apresenta
ao mercado. O projeto do enólogo
francês Gaspar Desurmont, iniciado há
cinco anos, era desenvolver um vinho
de qualidade, com respeito ao meio
ambiente, em uma região brasileira
conhecida pela experiência vinícola:
a Campanha Gaúcha. De acordo com
Jean Pierre Bernard, sócio de Gaspar,
a vinícola respeita os princípios de
sustentabilidade. O projeto vingou e os
produtos, além do Rio Grande do Sul,
já chegam a São Paulo, Rio de Janeiro,
Florianópolis e Curitiba. Os vinhos
brasileiros com tradição francesa já
começaram inclusive a ser exportados
para a França e a Bélgica.
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UMA NOVA

ECONOMIA
COM A CRESCENTE IMPORTÂNCIA DOS DADOS
NA GERAÇÃO DE NEGÓCIOS, EMPRESAS
CORREM PARA REVER CONCEITOS E ESTRATÉGIAS
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esde as discussões iniciais sobre como explorar o chamado Big Data até a geração de
negócios concretos a partir dele, ocorreram
grandes evoluções no mundo empresarial.
As transformações tornaram certas companhias milionárias, enquanto outras ficaram
encurraladas e buscam recuperar o tempo perdido.
O poder alcançado por gigantes como Google, Ama-

zon, Apple e Microsoft, que geram receita – e muita – a
partir da informação bem trabalhada, incentivou uma
geração enorme de novos negócios, já nascidos sob esses conceitos. “São fintechs, marketplaces, agrotechs,
healthtechs, cleantechs, que dividiram o mundo em dois
tipos de empresas: as que nascem prontas para a nova
economia, e as outras, criadas no modelo antigo e estão
correndo atrás da disruptura”, explica Frédéric Donier,

coordenador da Comissão de Inteligência
Estratégica e sócio-presidente
da Crescendo
Consultoria.
O consultor
alerta
que,
mais dia menos dia, todos
serão obrigados
a se envolver no
processo de transformação dos negócios. É a “uberização” da
economia, alerta Donier. Tanto na França quanto no Brasil o processo é visível. Por aqui, a primeira onda de setores afetados, cinco anos atrás, incluiu varejo, bancos
e empresas de telecomunicações. Depois, foi a vez das
indústrias automotiva e de transformação. Em 2017, na
terceira onda, o setor de saúde e farmacêutico se
deu conta da nova realidade. “Até a relação com o médico mudou, o paciente
vai à internet se informar”, diz.

Intervenção

todos os envolvidos com o negócio, incluindo parceiros,
fornecedores, colaboradores e até a comunidade.
A boa notícia é que, se a intervenção precisa ser profunda e muitas vezes difícil, os resultados de quem encarou o desafio se mostram compensadores. “A empresa
que consegue se estruturar com o Big Data aprimora
seus negócios. Os dados passam a ser fonte de novos negócios”, diz o consultor. Para completar, ele destaca que
nesse processo há muitas companhias que se unem às
startups, nascidas com o DNA da transformação digital,
para acelerar a migração para a nova economia.
■

Digital

Cultural

Processual

profunda

Transformação
empresarial 3.0

“As empresas efetivamente se veem
ameaçadas e são obrigadas a adotar a postura
de transformação. Para sobreviver é preciso capitalizar as oportunidades digitais para adquirir novos negócios”, afirma. Trata-se da chamada Transformação Empresarial 3.0. Enquanto na
década de 1990 (época da mudança 1.0), as adaptações atingiam apenas partes das companhias,
Organizacional
nos anos 2000 (Era 2.0), elas chegaram a todos os
departamentos das empresas. Agora, na fase 3.0,
a revolução vai além dos muros internos, e alcança

QUER SABER MAIS?
CASE DE INOVAÇÃO DO
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
COM A AIR LIQUIDE BRASIL
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INDÚSTRIA 4.0, CUSTOMER CENTRICITY E USER
EXPERIENCE FORAM OS TEMAS DISCUTIDOS

A

CCIFB-SP, com apoio da Investe São Paulo,
realizou em novembro de 2017 o 9º Fórum
de Inovação e Tecnologia, com o objetivo de
divulgar experiências e tendências, além
de estimular parcerias franco-brasileiras.
As discussões dessa vez se deram em torno
dos desafios da indústria 4.0, dos avanços do Customer
Centricity e do User Experience. Também como parte da
programação, os participantes acompanharam a entrega
do 9º Prêmio de Comércio Exterior (leia na pág. ao lado).
O presidente da CCIFB-SP, Thierry Fournier, destacou
na abertura do evento, a importância dos esforços de
inovação empresarial e o empenho da câmara na promoção do tema. Por sua vez, Sérgio Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações Institucionais da

Investe São Paulo, apresentou o trabalho realizado pela
agência de fomento para apoiar as empresas paulistas.
Coube ao embaixador da França no Brasil, Michel Miraillet,
mostrar a posição de vanguarda da França no cenário europeu e mundial de desenvolvimento tecnológico e inovação, graças a investimentos em pesquisa. Para completar, Richard Gomes, diretor da Business France, abordou o
projeto França Inovadora e enfatizou a instalação em São
Paulo do primeiro French Tech Hub da América Latina.

Indústria 4.0

O conceito de Manufatura Avançada ou de Indústria 4.0
e a sua aplicação na prática tomou conta do primeiro bloco de discussões, mediada por Charles Douceur. Exemplos
concretos foram apresentados por Fabiano Silva (Renault),

Luiz Egreja (Dassault Systemes), Cristiano dos Anjos Gonçalves (Schneider Electric), Fabiano Assunção (Saint-Gobain) e Augusto dos Santos Moura Junior (IHM Stefanini).
Também chamada de Quarta Revolução Industrial, a Indústria 4.0 se apoia nas seguintes tecnologias: robôs que
executam diversas funções; manufatura aditiva (impressoras 3D moldam e produzem peças); simulação de produtos desde a fase de concepção; operação de sistemas
integrados, com toda a cadeia de valor dotada de dados
100% digitalizados; Internet das Coisas; Big Data e avançados sistemas de análise; computação em nuvem; segurança da informação; e realidade aumentada.

Prêmio do
Comércio Exterior

A FuturMaster levou o 9º Prêmio de Comércio
Exterior, promovido pela CCIFB. A empresa,
de origem francesa, fornece sistemas para
planejamento e otimização de toda a cadeia
de suprimentos, os chamados Advanced
Planning Systems (APS). Os softwares
oferecidos atuam em ambientes complexos e
dinâmicos, tratando a maioria das variáveis
xperiência é tudo
envolvidas no processo de decisão da
A segunda parte do fórum, mediada por Frédéric Donier, empresa, solução que se adapta a diversas
da Crescendo Consultoria, foi dedicada à aplicação dos connecessidades de demandas.

E

ceitos de Customer Centricity e User Experience (UX). Ambos estão interligados, dizem respeito ao foco no cliente e,
para serem verdadeiramente colocados em prática, devem
impactar estruturas e políticas corporativas, processos
operacionais e ações da marca, entre outras medidas.
Foram convidados a expor as iniciativas de suas
empresas na aplicação desses dois conceitos: Odin
Demassieux (CAP Digital), Charles Boussion (Edenred),
Marcus Figueredo (Hi Technologies), Fabien Mendez
(Loggi) e Matthieu Grymonprez (Leroy Merlin). A intenção foi mostrar bons exemplos e inspirar os participantes a desenvolverem seus projetos.
■
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ARTUR AVILA
MATEMÁTICO É UM DOS TALENTOS QUE ESTIMULAM
O DESENVOLVIMENTO DESSA ÁREA DA CIÊNCIA

O

matemático franco-brasileiro Artur
Avila foi o contemplado da 17ª edição do
Prêmio Personalidade, concedido pela
CCIFB no Rio de Janeiro. A distinção anual
visa homenagear brasileiros e franceses
que contribuem para o fortalecimento
das relações bilaterais e, desta vez, buscou ressaltar a cooperação científica entre os países e estimular a aproximação do meio empresarial ao da pesquisa e inovação.
“Fico honrado em receber este prêmio. Por um lado, ele reforça os laços entre a França e o Brasil na matemática. Por
outro, representa um reconhecimento da importância da
pesquisa científica para a sociedade em geral”, disse Avila
ao receber o prêmio em dezembro, na capital fluminense.
Ele destacou ainda a importância do Instituto de Matemática Pura e Aplicada em seu processo de formação.
Para a CCIFB, o prêmio representa um marco em seu
programa de ações voltadas ao diálogo entre o empresariado e os campos de estudo da ciência. O tema será uma
das prioridades da entidade agora em 2018, ano em que o

Rio sediará o Congresso Internacional de Matemáticos e
o Encontro Mundial de Mulheres em Matemática.

Debates

Antes da outorga do Prêmio, foram realizados dois
bate-papos. O primeiro entre Maxime Rabilloud e o
jornalista de ciência do jornal O Globo, Cesar Baima. O
segundo, uma entrevista do documentarista João Moreira Salles com Artur Avila. Durante a conversa, Baima
comentou os desafios científicos no Brasil. “Não se faz
ciência sem investimento. O mínimo recomendado é 2%
do PIB. No Brasil, nunca passamos de 1,2%”, disse. “Ciência não é gasto, é investimento”, destacou.
O cineasta João Moreira Salles, que contribui para o fomento da pesquisa e divulgação científica por meio do
Instituto Serrapilheira, chamou atenção para o incentivo
que a matemática precisa ter no Brasil. “A ciência não faz
parte da imaginação brasileira. A ciência não faz parte da
cultura brasileira. É uma porta fechada. Os gestores públicos não sabem a importância da ciência”, resumiu.
■
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ALEXANDRE ALLARD
EXECUTIVO LIDERA O EMPREENDIMENTO CIDADE MATARAZZO,
PROJETO QUE PROMETE TRANSFORMAR A CAPITAL PAULISTA

A

CCIFB-SP homenageou com o prêmio Personalidade do Ano o arquiteto Alexandre
Allard, fundador do grupo que leva o seu
nome e responsável pelo projeto Cidade
Matarazzo, que promete transformar a capital paulista. “Nossa intenção é saudar a
contribuição do Grupo Allard pelo grandioso projeto”,
disse Sueli Lartigue, diretora da CCIFB-SP. “Como representante e fomentadora das empresas francesas no
Brasil, esse é um dos nossos papéis”, acrescentou.
Allard nasceu em Washington, nos Estados Unidos, mas
cresceu na África. Começou a carreira profissional na
França, a partir de onde expandiu os negócios em vários
países até chegar ao Brasil. “Ele antecipou muitas tendências que viraram realidades, além de criar o conceito de
ligar a arte e o artesanato com a modernidade e a inovação”, destacou a diretora ao realizar a entrega do troféu.

O empreendimento

O projeto Cidade Matarazzo envolve a construção do
primeiro hotel seis estrelas do grupo francês Allard no
Brasil. O empreendimento, o Hotel Rosewood de São
Paulo, deverá totalizar recursos financeiros da ordem de
R$ 1,5 bilhão até 2019.
O hotel terá 274 apartamentos, um centro de congressos com sete salões e locais para eventos, além de uma
capela. Como incremento ao lazer, a estrutura incluirá
um centro cultural com teatro e auditório para projeções e palestras, salão de exposições, estúdio de música.
Outros destaques do projeto serão a área gastronômica com cerca de 30 restaurantes, um campus para empreendimentos de tecnologia criativa, um jardim poético de 20 mil m² e 15 terraços, além de um espaço de
varejo que abrigará estandes para exposição de produtos de artesãos bem como mais de 200 marcas estabelecidas e 1.500 vagas de estacionamento, em uma área
construída de 145 mil m² no terreno de 27 mil m².
■
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Alexandre Allard conta
porque investir no Brasil
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MEDIAÇÃO

SOLUÇÃO

DE CONFLITOS

CENTRO DE MEDIAÇÃO DA CCIFB NO RIO AJUDA
EMPRESAS A RESOLVEREM DISPUTAS DE FORMA AMIGÁVEL

H

á um ano e
meio (desde
setembro
de 2016) a
Câmara de
Comércio
França-Brasil do Rio de
Janeiro passou a oferecer
um novo serviço com o
lançamento do seu Centro
de Mediação. A iniciativa
foi implementada com o
objetivo de promover a
adoção desse instrumento alternativo na solução
de conflitos empresariais,
especialmente diante do
crescente desenvolvimento das relações comerciais
entre o Brasil, a França e
os demais países.
O Centro de Mediação (CM-CCIFB) apoia-se na expertise
francesa, atuando em cooperação com reconhecidas
instituições do setor, como o Centre de Médiation et
d’Arbitrage de Paris (CMAP), entidade parceira e referência europeia no assunto. Outro diferencial é a composição do corpo de mediadores, que reúne profissionais experientes, com atuação nacional e internacional, entre os
quais se incluem os ex-presidentes do Supremo Tribunal
Federal, ministros Joaquim Barbosa e Ellen Gracie.
Ao optar pela mediação, as partes preservam as suas
relações e podem até realizar novos negócios, conforme
destaca o advogado Carlos Roberto Siqueira Castro, presidente do CM-CCIFB (foto ao lado), doutor em Direito

“Por ser rápida e de baixo custo, a mediação é um poderoso recurso nas mãos das pequenas e médias empresas
que não podem esperar anos a fio pelo desfecho judicial
ou de arcar com os custos envolvidos nesses processos”,
destaca Claudine.

Formação e treinamentos

Público e Mediador formado pelo CMAP. “A mediação
propõe-se a resgatar a comunicação entre os envolvidos. No meio corporativo, isso faz com que as empresas
possam recompor seu relacionamento. O Centro realiza
o contato entre as partes e dá suporte para sustentação
desse cenário, de modo que as relações comerciais possam ser mantidas de forma satisfatória”, diz.
A vice-presidente do CM-CCIFB, Claudine Bichara de
Oliveira (foto acima), acrescenta que a proposta é atender a demanda por trocas consensuais, céleres e menos
onerosas para a resolução de eventuais controvérsias.
Ela acrescenta que a proposta visa atender aos associados, a comunidade empresarial em geral e aos profissionais interessados nos procedimentos de mediação e na
formação de mediadores qualificados.

Como destaca a vice-presidente, além dos serviços de Mediação, o CM-CCIFB atua na formação de mediadores. Por
meio de convênios, a entidade reúne formadores experientes, com atuação internacional, aptos a ensinar os procedimentos e as técnicas necessárias ao desempenho da função, a partir de treinamentos e casos práticos. Os módulos
são focados na área corporativa. Em paralelo, são apresentadas metodologias fundamentais, como técnicas de comunicação não violenta, análise adaptada à gestão de conflito e, aprendizado da linguagem corporal, entre outras.
■

Mediação na prática

A Mediação é um método de solução consensual de conflitos que propõe uma abordagem
amigável e soluções construídas entre as partes. É uma alternativa aos tradicionais processos
judiciais e caracterizada por ser uma opção célere, confidencial e de menor desgaste
financeiro e emocional para as partes envolvidas.
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por MARC TAWIL*

FRANÇA TEM A
MAIOR INCUBADORA
MUNDIAL DE STARTUPS

TEXTO

Station F recebeu investimento equivalente
a R$ 1 bilhão e reúne, sob o mesmo teto,
um completo ecossistema empresarial
* MARC TAWIL é vice-coordenador da Comissão de Comunicação
e Marketing da CCIFB-SP e head da Tawil Comunicação
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