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análises setoriais e impressões com que esperamos contribuir

PERSPECTIVAS
PROMISSORAS

para a reflexão sobre o atual ce-

nário e as possibilidades à frente,
especialmente no que se refere ao
comércio internacional e, em parti-

cular, às relações franco-brasileiras.
Para começar, uma breve entre-

vista com os presidentes nacional e regionais da CCIFB. A seguir,
traçamos um raio X da nossa balança comercial em 2017. Desta-

camos os recordes de produção da agropecuária brasileira e o
fascínio exercido pela França na área da gastronomia. Vale ainda conferir a reportagem sobre os produtos franceses e brasilei-

ros reconhecidos pela denominação de origem e acompanhar a
ligeira análise sobre os rumos do mercado do luxo.

Preparamos uma reportagem sobre empreendedorismo,

mostrando exemplos concretos, e outra acerca da aplicação dos
conceitos de sustentabilidade no dia a dia das organizações.

Igualmente interessantes são as análises sobre a nova lei de

imigração brasileira e acerca da entrada em vigor na Europa da

regulação sobre proteção de dados, os artigos sobre a reforma

trabalhista e a respeito dos impactos gerados pelas intensas

transformações digitais. Para completar, o posicionamento da

CCIFB sobre mudanças no setor de mel e derivados e sobre os

contratos com a administração pública e soluções de conflitos.
Um especial destaque é dado ao tema infraestrutura, que

estampa a capa desta edição. Boa leitura!
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ENTREVISTA

MAXIME RABILLOUD

DIVERSIDADE,

INOVAÇÃO

E SUSTENTABILIDADE
ESTES SÃO OS PRINCÍPIOS
QUE NORTEIAM O TRABALHO
NA GESTÃO DO PRESIDENTE
NACIONAL DA CCIFB
Por Marcelo Couto

O

empresário Maxime Rabilloud assumiu em
2017 o comando nacional da Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB) e da regional
do Rio de Janeiro para um mandato de dois
anos. Na ocasião, o presidente destacou o
comprometimento em dar continuidade
às missões tradicionais da entidade e de promover esforços voltados a prepará-la para o futuro, como intensificar
o apoio a startups, valorizar as competências das empresas
francesas nos setores ligados a cidades sustentáveis e promover reflexões sobre ações de responsabilidade social, entre outras iniciativas. Na entrevista a seguir, ele destaca as
prioridades e analisa o cenário econômico verde-amarelo,
além de enfatizar o potencial de desenvolvimento das relações bilaterais, o papel das câmaras de comércio na atualidade e as expectativas quanto à retomada dos investimentos em infraestrutura no Brasil. Acompanhe:

O Brasil é o maior parceiro comercial da França na
América Latina, reunindo um terço dos negócios
na região
França_Brasil
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Analisando o atual cenário, quais são suas recomendações
para as empresas francesas que pensam em investir no
Brasil?
Momentos de instabilidade são temporários e é preciso
foco no longo prazo. O crescimento de 1% do PIB em 2017,
anunciado pelo IBGE, após dois anos de queda e forte recessão enfrentada pelo Brasil, mostra uma perspectiva de
retomada da economia. Para 2018, economistas consultados pelo Banco Central apontam crescimento econômico
em torno de 2,5%. Alguns agentes, como o BNDES [Banco
Nacional do Desenvolvimento], estão ainda mais otimistas e apontam expansão de até 4%. Alguns desafios, porém, precisam ser superados para que o Brasil siga atraindo o interesse estrangeiro. Maior objetividade e processos
céleres dariam mais segurança e previsibilidade para as
empresas trabalhar e gerir seus investimentos.
Brasil e França possuem relações históricas em várias
áreas. Acerca do comércio é possível ampliar ainda mais
as trocas bilaterais?
O Brasil é, de longe, o maior parceiro comercial da França na América Latina, representando um terço dos negócios franceses destinados à região. As exportações da
França para o Brasil incluem produtos industriais e equipamentos de transporte. Por outro lado, as importações
envolvem produtos agrícolas e agroalimentares, assim
como energia. No entanto, mais do que o comércio bilateral, que poderia ser mais dinâmico caso o acesso ao mercado brasileiro fosse simplificado, a relação econômica
franco-brasileira é estruturada por investimento direto:
os investimentos franceses no Brasil totalizam mais de 25
bilhões de dólares; 900 empresas francesas estão instaladas no País e empregam em torno de 500 mil pessoas. O
desafio para os próximos anos será manter esse impulso
(no período 2014-2016, a França foi o quarto maior investidor em fluxos e o segundo em termos de número de aquisições) e atrair investimentos brasileiros na França. Além
de grandes empresas, hoje marcas brasileiras se instalam
na França tendo como foco o mercado europeu.
Qual o papel das câmaras de comércio nos tempos modernos?
As câmaras de comércio do século 21 devem desempenhar, cada vez mais, um papel de inteligência econômica coletiva, catalisadora de reflexão e ações colaborativas de seus associados diante dos desafios comuns
França_Brasil
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– socioeconômicos, políticos, tecnológicos e humanos
– em sinergia com seus parceiros institucionais locais
e internacionais. No caso da CCIFB, devemos reforçar
nossa atuação em rede, tanto no âmbito das antenas
regionais (Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São
Paulo) quanto da rede francesa, para abordar de maneira eficiente desafios e oportunidades de expansão das
empresas, contribuindo para o fortalecimento das relações bilaterais em diversas frentes.
Quais setores da economia moderna possuem mais
chances de prosperar nas relações entre França e Brasil?
A relação franco-brasileira é baseada em alta tecnologia e transferência de tecnologia. Para dar alguns
exemplos, temos a inauguração do Centro de Pesquisa
e Inovação da L’Oréal, no Rio de Janeiro; e a instalação
da fábrica de trens de passageiros da Alstom em São
Paulo, a primeira planta dessa modalidade em território brasileiro. O Brasil é o sétimo maior mercado de
tecnologias da informação e comunicação. Mais de 150
startups francesas operam em São Paulo, primeira cidade latino-americana a ter um French Tech Hub [rede
internacional de empreendedores franceses de novas
tecnologias]. Além disso, o Brasil tem demonstrado
forte potencial inovador, gerando um novo fluxo de intercâmbio e investimento. Hoje, projetos brasileiros de
alta tecnologia são desenvolvidos na França. Convencida da importância do papel das startups na economia
do amanhã, a França quer internacionalizar o ecossistema empresarial, atraindo talentos, startups, scale-ups,
investidores e mídias internacionais. O dinamismo notável do ecossistema francês, associado à criatividade
brasileira, terá como resultado o desenvolvimento e o
fortalecimento dos novos vínculos nos próximos anos.
O governo brasileiro anunciou em 2017 um ousado
programa de concessões e privatizações. Qual é o
potencial de negócios para os franceses nesse caso?
Prevemos parcerias público-privadas em projetos de infraestrutura, incluindo aeroportos e blocos de linhas de
transmissão de energia elétrica, além de iniciativas no
setor de petróleo e gás. Nessas áreas a indústria franceFrança_Brasil

10

Especial_2018

sa é muito atuante e possui operações sólidas no Brasil.
Dados do BNDES indicam que as perspectivas de investimento para a indústria brasileira entre 2017 e 2020
beiram R$ 500 bilhões. Apenas o setor de petróleo e gás
representaria 59% do total, reforçando os sinais positivos como os resultados das rodadas realizadas pela ANP,
a extensão do Repetro e as discussões de conteúdo local. Segundo a ANP, os próximos leilões têm potencial de
gerar mais de US$ 80 bilhões em investimentos. Além
disso, segundo estimativa da Abespetro, que representa
empresas de serviço do setor, a retomada da cadeia de
produção poderá gerar 500 mil empregos diretos e indiretos nas mais diversas áreas. Para destravar esse potencial, a indústria brasileira de petróleo deve recuperar e
manter o interesse estrangeiro. O resultado dos últimos
leilões mostrou o apetite de petroleiras internacionais.
A cadeia de fornecedores brasileira também tem muito
a ganhar com o intercâmbio e a expertise das francesas
no que diz respeito a aquisição de dados, construção de
poços, projeção, fabricação e instalação de equipamentos, remoção de instalações e execução de reparações
necessárias. Nesse sentido, como presidente CCIFB, tenho o compromisso de apoiar e reforçar a aproximação
entre empresas dos dois países, para que Brasil e França possam construir juntos uma indústria ainda mais
competitiva.
Quais realizações gostaria de alcançar na sua gestão?
Gostaria de implementar eventos voltados a infraestrutura, de modo a contribuir para gerar oportunidades de
negócios, além de promover iniciativas para troca de
experiências e reflexão, como o seminário Cidades do
Amanhã. Este reunirá empresas, agentes de fomento e
gestores públicos para discutir desafios na construção
de cidades inteligentes e gerar projetos de mobilidade,
eficiência energética e iluminação pública. Além disso,
estamos desenvolvendo uma agenda de trabalho que
prioriza a diversidade, em particular a de gênero, assim
como a inovação e a sustentabilidade. Por fim, gostaria
de estreitar nossa rede de cooperação com instituições
de ensino e fomento à pesquisa, com o objetivo de aproximar o meio empresarial ao de pesquisa e inovação. n

ENTREVISTA

THIERRY FOURNIER

CONFIANÇA

EM ALTA

MAIS DE 70% DOS
EMPRESÁRIOS FRANCESES
APOSTAM NO AUMENTO
DAS VENDAS EM 2018
Por Marcelo Couto

A

Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB-SP),
em parceria com a consultoria Ipsos, realizou
um estudo exclusivo sobre a expectativa dos
empresários franceses e brasileiros quanto ao cenário econômico, aos desafios e às
oportunidades para 2018. A pesquisa aponta
que 76% dos entrevistados apostam em alta nas vendas ao
longo do ano e quase um quarto deles deve ampliar o aporte de investimentos no País.
“Essa avaliação positiva é fruto de algumas variáveis econômicas, como, por exemplo, a melhora dos indicadores da
inflação e queda dos juros”, explica Thierry Fournier, presidente da CCIFB-SP. “Quando questionados sobre a importância do Brasil entre os países emergentes, o estudo mostra
que o País está em terceiro lugar. Entre os da América Latina,
ele assume a primeira colocação”, pontua.
Outro dado relevante é que 36% dos entrevistados planejam realizar contratações de pessoal. Quando questionados
sobre os riscos para as suas atividades e negócios no curto
prazo, os empresários destacam as incertezas eleitorais, a cri-

As companhias devem explorar as mudanças
tecnológicas para construir novos modelos de
negócios
França_Brasil
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se política e a dificuldade na aprovação das reformas. “Outro
desafio é a digitalização, que afeta fortemente o modelo de
negócio da maioria”, destaca Fournier na entrevista a seguir.
Com base no estudo da CCIFB e da Ipsos, podemos dizer que
a confiança do empresariado francês no Brasil está de volta?
A confiança está voltando, sim, em consequência de
uma melhora da demanda em geral e dos indicadores
macroeconômicos do País. A estabilização da inflação
e a histórica redução da taxa de juros (Selic) ajudaram
claramente nesse sentido. No entanto, vale notar que a
confiança ainda não voltou aos níveis de antes da crise.
Na sua avaliação, quanto às incertezas eleitorais, a
crise política e a dificuldade na aprovação das reformas
podem afetar a confiança do empresariado?
Percebemos que tem havido uma certa desvinculação entre política e economia, o que é um sinal muito bom de
que o Brasil está buscando virar a página e voltar a avançar.
Ainda assim, as incertezas quanto ao cenário eleitoral não
permitem que todas as energias sejam liberadas, inclusive
em relação aos grandes projetos de investimento. Quanto às reformas, o adiamento da reforma da Previdência
é claramente muito ruim a médio e longo prazos para o
equilíbrio das contas do Brasil. Esperamos que, logo após
as eleições, a equipe do novo governo retome o tema e o
coloque na lista das prioridades absolutas. Além disso, devemos prosseguir com a reforma tributária, outro aspecto
crítico para a economia. Para completar, esperamos uma
concreta e visível aplicação da recente reforma trabalhista.

Sobre a pesquisa
A pesquisa foi realizada pela Ipsos, em
novembro e dezembro de 2017, junto aos
associados da CCIFB. No universo de 160
participantes, 63% são presidentes e CEOS, e
49% vêm de multinacionais. Dentre os setores
de atuação, 58% são da área de serviços,
18% da indústria, 10% do comércio e 14% dos
demais segmentos.

As transformações digitais são citadas como um desafio
para os negócios. Qual é o temor dos empresários e quais
as suas recomendações para eles?
A transformação digital impacta toda a cadeia de valor
dos diferentes negócios. Tem sido assim no mundo inteiro.
O desafio decorre do fato de que a velocidade das mudanças tem sido bem superior à capacidade natural de ajuste
das culturas e dos processos internos das empresas estabelecidas. Recomendo que, em vez de olhar para o passado, as companhias explorem as mudanças para construir
novos modelos de negócios com foco na experiência do
cliente e evoluam para se tornar organizações menos verticais, mais entrópicas e ágeis. O tempo do controle total
da criação de valor acabou. Precisamos trabalhar de maneira diferente. Nesse sentido, as novas gerações têm um
papel crítico e podem nos ajudar a repensar tudo. ■
França_Brasil
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PIERRE DUSSAUD

FORÇA

MINEIRA

TRADIÇÃO E INOVAÇÃO
SE ENCONTRAM NOS
PLANOS DA CCIFB-MG
PARA O FUTURO PRÓXIMO
Por Cristiane del Gaudio

F

ortemente dedicada ao segmento de infraestrutura,
uma das grandes vocações mineiras, a CCIFB em Minas
Gerais deverá ampliar as ações voltadas a negócios inovadores, segundo destaca Pierre Dussaud, presidente
regional da entidade. A seguir, ele comenta brevemente as iniciativas em curso e perspectivas para o ano.

Qual tem sido o foco da CCIFB em Minas Gerais e quais são os
planos e as prioridades para 2018?
Historicamente, a nossa principal atuação é no polo de infraestrutura. Realizamos diversos eventos voltados a essa
área e, evidentemente, continuaremos atuando nesse segmento tão importante para o estado de Minas Gerais e a
nossa entidade. Para 2018, acrescentaremos outro eixo de
ação na câmara regional. Nesse sentido, enfatizaremos as
atividades voltadas à inovação, já que Belo Horizonte tem
um grande potencial a ser desenvolvido nessa direção.
Queremos, por exemplo, incentivar startups, sobretudo
apoiando-as para se estruturar e atuar no mercado.
O sr. atua no setor de engenharia. Quais são as suas expectativas sobre o programa de concessões e investimentos proposto pelo governo brasileiro?
Estamos otimistas. Mais recentemente, as empresas do setor começaram a demonstrar algum crescimento e a perspectiva é boa. Para 2018, esperamos um retorno significativo dos investimentos industriais, um dos pontos críticos da
recessão econômica enfrentada nos últimos tempos, quando houve grandes cortes e o setor sofreu fortemente. Como
disse, as expectativas são positivas e devem melhorar. Em
mercados como o de energia, bastante representativo, os
sinais de recuperação apareceram primeiro e creio que devem persistir daqui para frente. ■

França_Brasil
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JOAQUIM FERRAZ-MARTINS FILHO

ENCANTOS DO

PARANÁ
CCIFB-PR APOIA O
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL E BUSCA
ATRAIR INVESTIMENTOS
Por Cristiane del Gaudio

O

Paraná é uma das regiões brasileiras que se destacam por pujança econômica, bom nível educacional e elevado IDH, condições que ajudam
a impulsionar o desenvolvimento e atraem negócios. O presidente regional da CCIFB, Joaquim
Ferraz-Martins Filho, comenta a vocação local
para o segmento automotivo, do qual ele faz parte, e cita esforços
para estimular as atividades de empresas de variados setores.
Quais os setores mais expressivos no Paraná para as relações
entre França e Brasil e como eles podem ser incrementados?
Temos forte presença da indústria automobilística, incluindo
peças e componentes, mas há outros setores de alto potencial.
Para pequenas e médias empresas temos estimulado inclusive a contratação da ECTI Professionnels Seniors, associação
sediada na França que ajuda companhias em expansão a realizar avanços técnicos e administrativos. Com baixo investimento e curto intercâmbio pode-se adquirir expertise para atuar
em novos mercados. Por outro lado, mostramos aos franceses
os atrativos locais para a instalação de novos negócios.
O sr. é da indústria automobilística, que está passando por
mudanças. Quais as novidades desse segmento no Brasil?
As mudanças têm sido as mais significativas dos últimos cem
anos. No aspecto mercadológico, o desafio atualmente é a
implementação do Rota 2030, programa governamental que
deve substituir o antigo Inovar-Auto. O objetivo é estimular
o emprego de tecnologias inovadoras, reduzir emissões de
poluentes e promover melhorias de consumo. No entanto, há
questionamentos sobre as condições para que as companhias
se adaptem, mantenham preços competitivos e garantam a
lucratividade. Isso é importante na tomada de decisão das
montadoras acerca de trazer ou não projetos para o País. ■
França_Brasil
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Realizações CCIFB

CÂMARA
EM NÚMEROS
ALGUNS INDICADORES DAS ATIVIDADES DA
CCIFB EM 2017 NAS SUAS QUATRO REGIONAIS

C

riada há 118 anos com o objetivo de promover o desenvolvimento das relações econômicas, financeiras, comerciais, industriais,
científicas e culturais entre a França e o
Brasil, a CCIFB é a maior câmara francesa
na América Latina e também uma das mais
respeitadas instituições do gênero instaladas no Brasil.
A entidade mantém parceria com diversas câmaras
regionais francesas e ainda integra o Conselho das Câmaras de Comércio da União Europeia, favorecendo uma
ação coesa do empresariado europeu no Brasil. As quatro unidades regionais (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Paraná) e a representação no Rio Grande do Sul
formam uma rede de ação articulada voltada a criar con-

França_Brasil
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dições para que os associados estabeleçam parcerias e
desenvolvam novos negócios.
Além de um amplo portfólio de serviços de apoio a empresas, a CCIFB atua como interlocutora de diversos órgãos franceses no mundo dos negócios, como Assemblée
des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie
(ACFCI), CCI France International – Union des CCI Françaises à l’Étranger e CCI France – Chambres de Commerce en
France, Conseil National du Patronat Français (CNPF).
Para 2018 um conjunto de novidades está a caminho
para aprimorar ainda mais a comunicação e os serviços
oferecidos. Veja a seguir alguns dos principais números que dão uma breve dimensão do trabalho realizado
pela entidade ao longo de 2017!

814 ASSOCIADOS

As mais importantes companhias de origem francesa ou
brasileira, interessadas nas relações bilaterais entre os países,
estão associadas à CCIFB. São empresas de serviços, comércio e
indústria, dos mais variados segmentos econômicos.

170 NOVOS MEMBROS

A CCIFB conquistou 170 novos associados em 2017. São empresas
que acreditam na força da atividade associativa e no trabalho
desenvolvido pela entidade para encontrar parceiros, construir
networking, aproveitar benefícios e fazer negócios.

285 EVENTOS

Em praticamente todos os dias úteis do ano, a CCIFB promove um
curso, simpósio, fórum, debate ou palestra sobre os temas mais
relevantes na economia, no comércio internacional, na legislação
ou no ambiental setorial em que atuam as empresas associadas.
Basta escolher um deles para se inscrever e aproveitar.

12.330 PESSOAS

Este foi o número de pessoas que, em 2017, aproveitaram
as oportunidades de ampliar conhecimentos, compartilhar
experiências e realizar networking nos 285 eventos
promovidos pela CCIFB em suas quatro unidades regionais.

380 INSERÇÕES

A CCIFB é continuamente fonte de informação relevante
e confiável para a imprensa brasileira. No último ano
foram publicadas 380 reportagens nos principais veículos
nacionais com a participação de porta-vozes da entidade.
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TROCAS

VALIOSAS

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA A FRANÇA TOTALIZARAM
US$ 2,22 BILHÕES EM 2017, ENQUANTO IMPORTAÇÕES SOMARAM
US$ 3,7 BILHÕES. COMÉRCIO BILATERAL DEVE CRESCER EM 2018
Clarisse Sousa
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O

Brasil e a França têm
uma relação de amizade de longa duração.
Iniciativas conjuntas
incluem a troca de
know-how e expertise,
especialmente no compartilhamento
de recursos materiais, tecnológicos, humanos e naturais. Bastante abrangente, essa relação envolve as áreas militar,
espacial, energética, econômica e educativa, entre outras. Isso é possível graças a um compromisso social e político
iniciado nos anos 1990 e que se consolidou mais fortemente nos anos 2000.
De lá para cá, colaborações recíprocas
passaram a contribuir para que essa
parceria cresça cada vez mais.
A concretização de acordos bilaterais é comprovada pelos números. Para

entender quanto e como a França participa dos negócios brasileiros, basta
analisar as transações da balança comercial do País. Dados do Ministério
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), divulgados no início deste ano, mostram que o Brasil teve um
superávit (exportações maiores que
as importações) de US$ 67 bilhões na
suas trocas comerciais com o mundo.
E o país europeu segue desempenhando um papel importante como destino
dos produtos brasileiros, assim como
para as compras externas do País.
Segundo Jean-Claude Bernard, chefe
do serviço de economia da embaixada
francesa no Brasil, “durante um longo
período, o comércio entre os dois países beneficiou o Brasil, mas a baixa dos
preços das matérias-primas no perío-

do 2012 a 2016 mostrou um excedente
francês temporário, que também pode
ser explicado pelas grandes entregas
de equipamentos de aviação civil, equipamentos de defesa e ferroviários”. Ele
destaca, no entanto, que mudanças
nos preços mundiais das matérias-primas agrícolas e minerais muitas
vezes explicam as variações de um ano
para o outro. “A França esteve entre os
20 maiores clientes do Brasil em 2017
(com foco em agronegócio e metais),
enquanto é o sétimo maior fornecedor
do País (serviços e produtos manufaturados)”, explica Bernard.
De acordo com os dados do MDIC,
a recuperação dos preços internacionais dos bens primários e a safra recorde de grãos contribuíram para que
o saldo da balança comercial brasilei-
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ra fechasse 2017 com resultado recorde. Esse é o maior valor atingido (US$
67 bilhões) da série histórica, iniciada
em 1989. Em comparação com 2016,
a balança comercial mostra um crescimento de 40,5%. Esse número foi
formado pela diferença entre exportações de US$ 217,7 bilhões e importações de US$ 150,7 bilhões.

Embarques para a França

As exportações brasileiras para a
França totalizaram US$ 2,22 bilhões
em 2017, um volume de 11,3 bilhões de
toneladas. Na comparação com o saldo da balança do ano anterior, quando
foram comercializados US$ 2,3 bilhões,
houve queda de 3,6%. Embora em volume menor do que o observado em
2016, as commodities da soja ficaram
no topo do ranking das exportações,
França_Brasil

20

Especial_2018

com US$ 391,7 milhões, totalizando
1,2 bilhão de toneladas, ante 1,7 bilhão
de toneladas do período anterior,
uma queda de 31%.
O item que mais chama a atenção,
no entanto, é o que vem em seguida:
minérios de ferro. Com relação ao mesmo produto exportado no ano anterior,
houve crescimento de 64%. Isso porque
em 2017 as vendas externas brasileiras
de minérios ao país europeu somaram
US$ 360 milhões, enquanto em 2016
foram US$ 219 milhões. Em volume, foram 7,7 milhões de toneladas.
Por outro lado, as vendas dos franceses aos brasileiros, por sua vez, tiveram crescimento de 1,2%, com US$ 3,7
bilhões, em 2017. No ano anterior, a
França havia vendido ao Brasil US$ 3,6
bilhões. O destaque das importações
brasileiras, nesse caso, foram os fungi-

cidas (US$ 201 milhões), além de aviões
e veículos aéreos (US$ 142 milhões). Em
volume, esses itens somam 6,1 milhões
de toneladas.
A partir desses dados, nota-se que
as importações do Brasil aos franceses
geraram um déficit de US$ 1,5 bilhão,
mas a corrente de comércio, no entanto, manteve-se no mesmo patamar de
2016, com US$ 5,9 bilhões. Tradicionalmente, a França compra produtos
agroalimentares do Brasil – mas, cada
vez mais, bens industriais também. Ela
exporta para o Brasil equipamentos –
especialmente aviões –, peças para automóveis e aeronáutica, além de produtos farmacêuticos e químicos.

Comércio com o mundo

Ao falar sobre o balanço global das
importações, o ministro brasileiro da

Intercâmbio comercial brasileiro com a França
2013
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2017

9,9
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6,5

4,4
2,9

2,2
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Projeções para 2018

u

u

u

u
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3,6

5,9

5,9

3,7

2,2

EXPORTAÇÃO US$ FOB (A)

u

5,7

Aquecimento da demanda interna.
O crescimento esperado para a economia brasileira deve intensificar a
demanda por importações, tanto
por parte das empresas quanto das
famílias.
Aumento da produção de commodities minerais, em especial de petróleo
e de minério de ferro. Consequentemente, aumento das exportações
desses dois itens.
Manutenção do volume exportado
de grãos. Previsão é de uma segunda
maior safra de grãos, com 226,5 milhões de toneladas. Com isso, o volume
de vendas externas deve ser mantido.
Crescimento da economia e do comércio mundial. A economia mundial deve
crescer 3,7%, inclusive com aumento
de parceiros comerciais brasileiros. E
o comércio mundial deve crescer 3,2%
em volume. Esses aumentos devem
contribuir para o bom desempenho
da balança comercial brasileira.
Manutenção do nível da
taxa de câmbio.
Abertura e facilitação de comércio,
realizadas pelo MDIC.

IMPORTAÇÃO US$ FOB (B)

Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC), Marcos Pereira, lembrou que
houve um acréscimo em relação a 2016
de 10,5%, pela média, sobre o mesmo
período anterior (US$ 137,5 bilhões). “O
acréscimo das importações, segundo
os economistas, significa que houve retomada do crescimento da economia
brasileira”, afirmou Pereira.
“O superávit recorde se deve ao aumento das exportações e das importações durante o ano. É importante
destacar esse desempenho, porque o
saldo aferido em 2016 foi resultado de
uma queda nas importações de 20% e
de 3,5% nas exportações em relação a
2015. Agora, temos uma retomada real
da economia e, sobretudo, no comércio
exterior brasileiro”, diz o ministro.
No caso das vendas ao exterior, os
destaques ficam com as exportações
de produtos básicos (+28,7%), com
maiores embarques de petróleo bruto,
minério de ferro, soja em grão, minério
de cobre, milho em grão, carne bovina,
entre outros. Já no grupo dos semimanufaturados, que avançou 13,3% no pe-

CORRENTE COMERCIAL (A + B)

Fonte: MDIC

3,4

6,7

ríodo, os maiores aumentos foram devido às vendas de semimanufaturados
feitos de ferro ou aço, ferro fundido,
madeira serrada, ferro-ligas, celulose,
óleo de soja e açúcar.
Por fim, foi registrado um crescimento de 9,4% na venda de produtos
manufaturados. Isso ocorreu, principalmente, por exportações mais expressivas de óleos combustíveis, máquinas para terraplanagem, tratores,
automóveis, laminados planos, veículos de carga, óxidos/hidróxidos de alumínio, chassis com motor e autopeças,
entre outros ítens.
Para 2018, a expectativa brasileira é
de aumento do comércio pelo segundo ano consecutivo. Para o secretário
de Comércio Exterior do MDIC, Abrão
Neto, “o saldo positivo deve ser robusto
e ficar na casa de 50 bilhões de dólares,
o que seria o segundo maior superávit da série histórica, atrás apenas de
2017”, diz. Segundo o secretário, isso
deve acontecer pela tendência de as
importações crescerem mais do que as
exportações em 2018. n
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Mercados Perfil

BRASIL
208,5 MILHÕES
DE HABITANTES

O Brasil é uma das cinco nações
mais populosas. Com extensão
superior a 8,5 milhões de km2,
o País tem densidade
demográfica de
24 hab./km2.

+1,5

PONTO
DE CONFIANÇA

O Índice de Confiança
Empresarial, medido pela
Fundação Getulio Vargas, subiu 1,5
ponto em janeiro de 2018 e alcançou
94,9 pontos, o maior nível desde
DESEMPREGO
abril de 2014, quando o
indicador havia ficado
ACIMA DE
A taxa média de desocupação em
em 95,5 pontos.
2017 foi de 12,7%, a maior da série
histórica iniciada em 2012. A
situação atinge 13,23 milhões de
trabalhadores.
DE

12%

R$ 30.407

1,9%

CRESCIMENTO

Essa é relação do PIB per capita
Após forte recessão, o Produto
apurada pelo Instituto Brasileiro de
Interno Bruto (PIB) deve crescer 1,9%
Geografia e Estatística (IBGE) com
em 2018, segundo projeção do
base em dados em 2016 (o mais
Fundo
Monetário Internacional
NA
DE IDH
recente).
feita em janeiro.
PRODUÇÃO INDUSTRIAL
O Índice de Desenvolvimento
Após três anos no vermelho, a
Humano (IDH) brasileiro tem
produção da indústria brasileira
avançado, apesar de o País ainda
voltou a subir em 2017.
ocupar a 79ª posição no ranking
O crescimento reflete a
da Organização das Nações
DE INFLAÇÃO
retomada econômica
Unidas.
Em 2017, pela primeira vez,
do País.
MÍNIMO DE
o Índice Nacional de Preços ao
O salário mínimo do trabalhador
Consumidor Amplo (IPCA) ficou
brasileiro foi reajustado em 1º de
abaixo do mínimo definido pelo
janeiro de 2018 e é válido para
regime de metas de inflação. A
todo o território nacional.
meta é de 4,5% com margem
MIL STARTUPS
de 1,5 para cima ou para
A Associação Brasileira de
baixo.
Startups contabilizou mais de 4 mil
filiadas em 2017. O Estado de São
Paulo responde por mais de um
BILHÕES DE SUPERÁVIT
terço dessas empresas.
Foi o resultado da balança de
comércio do Brasil com o restante
do mundo em 2017. Trata-se do melhor
resultado em 29 anos. Exportações
cresceram 18,5% (US$ 217 bilhões)
e importações subiram
10,5% (US$ 150 bilhões).

+2,5%

0,754

2,95%

R$ 965

4,2

US$ 67
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FRANÇA

IDH DE

1,9%

DE
CRESCIMENTO

ABERTURA
DE EMPRESA

POLO DE
INVESTIMENTO

10 MIL STARTUPS

O Produto Interno Bruto (PIB)
francês registrou em 2017 o melhor
resultado nos últimos seis anos. A
projeção para 2018 é de 1,8%.

Em apenas 3 dias e meio é
possível abrir uma nova empresa
na França. O indicador mede o quão
favorável ao empreendedorismo
é um país.

Estima-se que a França tenha pelo
menos 10 mil empresas classificadas
como startups. Paris concentra
mais da metade delas.

1.498,47

EUROS DE MÍNIMO

1% DE INFLAÇÃO

A mais recente atualização do
salário mínimo francês ocorreu
em dezembro de 2017. O valor
anterior era de 1.480,27 euros.

Os preços ao consumidor
aceleraram em 2017 e a inflação ficou
em 1%, após índices de 0,2% em
2016 e 0% em 2015.

A França atraiu 1.117 projetos
de investimento estrangeiro em
2016 (dado mais recente). Foram 21
novos aportes por semana, em
média. As iniciativas somaram
30.108 empregos ao longo
do ano.

0,897

O Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) da França é bastante
alto, o que coloca o país em 21º no
ranking mundial.

67,1 MILHÕES
DE HABITANTES

DESEMPREGO
DE

9%

1ª EM INOVAÇÃO

O Top 100 Innovators da
Clarivate Analytics colocou a França
em 1º lugar na Europa e em 3º no
mundo dentre os países mais
inovadores.

A população francesa está
distribuída em uma área total de
quase 545 mil km2. O país tem
densidade demográfica de
98,8 hab./km2.

A taxa de desemprego na
França ficou abaixo de 9% em 2017.
É o menor nível desde 2009, segundo
informações do Institut National
de la Statistique et des Études
Économiques (Insee).

US$

36.877,96

POR HABITANTE

Segundo dados da Euromoney
Institutional Investor Company, essa
é a renda per capita da França,
com base em dados de 2016.
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LONGO
CAMINHO DE
OPORTUNIDADES
DESAFIO DE ATENDER À FORTE DEMANDA DE
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA ATRAI INVESTIMENTO
DE EMPRESAS FRANCESAS NO BRASIL
Luciana Fleury

Fotos: Divulgação

P

rojeções para 2018, baseadas em dados parciais,
apontam que os gastos em
infraestrutura no Brasil deverão somar R$ 101,5 bilhões,
o que representa aumento
nominal de 12,3% e real de 7,9% em relação a 2017 (com base numa inflação
estimada em 4,02%). O dado, levantado pela Inter.B Consultoria Internacional de Negócios, aponta para o início
de uma recuperação gradual nos investimentos setoriais após uma forte

contração no biênio 2016-17. Apesar
desse indicador positivo, o montante a
ser investido representa apenas 1,43%
do PIB, índice abaixo dos 2,1% da média
histórica e muito longe do ideal.
“No Brasil, temos grande demanda
de investimento em infraestrutura. Precisamos aportar cerca de 4,15% do PIB
por cerca de duas décadas só para nos
aproximarmos dos níveis que caracterizam uma infraestrutura minimamente adequada às necessidades do País,
sem que isso signifique atingirmos a

fronteira da modernidade”, diz Cláudio
Frischtak, sócio-gestor da Inter.B.
A constatação dá ainda mais relevância a iniciativas como o Programa
“Agora, é Avançar”, do Governo Federal,
um dos maiores em concessões e privatizações dos últimos tempos. Lançada em novembro de 2017, a empreitada
envolve um grande número de projetos a cargo de estados e municípios
no modelo de PPPs (Parcerias Público-Privadas), em um forte chamamento
de união de forças com o setor privaFrança_Brasil
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Foto: Divulgação

Queremos diversificar ainda mais nossa atuação
no mercado brasileiro, especialmente quanto
às soluções das chamadas cidades
inteligentes
PIERRE DUSSAUD, presidente da Snef do Brasil

Foto: Divulgação

do para superar gargalos. Esse convite
que vem encontrando receptividade
de muitas empresas francesas. Nos
últimos anos, essas organizações têm
buscado consolidar e ampliar a presença na área, contribuindo ao aportar
elementos como experiência internacional, planejamento financeiro eficiente e tecnologia, sem desconsiderar
as potencialidades locais. “Estamos
convencidos de que, no Brasil, gerencia-se projetos com brasileiros”, diz Dominique Ferreira, diretor presidente da
Vinci Energies do Brasil. Tendo destacado sua atuação em solo verde-amarelo na área de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, a mul-
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tinacional de origem francesa deu um
passo importante em 2017 ao assumir
a concessão do aeroporto de Salvador.
A movimentação é coerente: a Vinci é
o quinto operador mundial de aeroportos e, anualmente, mais de 135 milhões de passageiros passam em seus
terminais. Para Ferreira, a presença em
mais de 100 países e a trajetória vivida em quase 200 anos de existência
proporciona à empresa profundo conhecimento no manejo da engenharia
financeira inerente a acordos de concessão, permitindo otimizar o custo
global do empreendimento por um
lado e obter bons resultados durante
o período de operação.

Para que companhias como a Vinci
se interessem nas licitações, porém,
os termos dos contratos precisam ser
muito bem pensados. Dedicar-se a tarefa de equacionar interesses públicos
mantendo a atração do investimento
privado é uma das frentes de atuação
da Engie, maior companhia francesa
de engenharia consultiva. Com uma
história de 40 anos de Brasil, acumula longa lista de trabalhos de apoio à
construção, ao desenvolvimento e à
operação de rodovias, ferrovias, portos, saneamento, transporte urbano e
aéreo, oferecendo estudos e projetos
de engenharia, arquitetônicos, de impactos ambientais, de viabilidade téc-

Foto: Divulgação

visão distorcida

nica etc. Está em suas mãos desenhar
o roteiro da relicitação das rodovias
federais Dutra e Ayrton Senna, assim
como as regras para privatização das
companhias estaduais de saneamento
do Amapá e de Rondônia. “Para produzir um edital, são necessários diversos
estudos e o levantamento de aspectos
técnicos, construtivos, jurídicos e financeiros, além de pensar nas contrapartidas”, explica o diretor-presidente da
Egis Brasil, Jean-Emmanuel Seixas. “Um
bom edital garante o sucesso do leilão,
pois estimula a participação de mais
concorrentes. Quanto mais competição,
melhor o resultado da outorga para o
governo e os benefícios para a sociedade, como uma tarifa de pedágio menor”.
Ao considerar a quantidade de concessões desafiadoras que vem conquistando, não restam dúvidas de que

a Snef Engenharia tem aproveitado
bons editais nos últimos anos. No
mercado brasileiro desde 2010, a companhia tem vencido licitações para a
construção de usinas hidrelétricas e
de energia solar fotovoltaica, para a
transmissão e distribuição de energia, além de projetos de mobilidade
urbana, como a construção dos VLTs
de Santos e do Rio de Janeiro. Entre
as conquistas mais recentes estão os
contratos para a construção das linhas 4 (Amarela) e 15 (Prata) do Metrô
de São Paulo. No entanto, a empresa
quer mais. “Pretendemos diversificar
ainda mais nossa atuação no mercado brasileiro, especialmente no que
diz respeito às soluções das chamadas
cidades inteligentes”, afirma Pierre
Dussaud, presidente da Snef do Brasil. Uma das intenções é proporcionar

Pesquisa realizada pela consultoria Ipsos
mostra que a percepção do brasileiro
sobre infraestrutura está descolada da
realidade. O levantamento mostra que
o tema, na sua forma mais abrangente,
está distante da compreensão do público. Quando perguntados de maneira espontânea, 24% dos 1.200 entrevistados
não souberam responder o que investimento em infraestrutura significava
para eles. Para a maioria dos demais, o
conceito se aplica à solução de problemas próximos às necessidades básicas,
como a construção de hospitais, postos
de saúde ou escolas.
Na visão de Danilo Cersosimo, diretor da
Ipsos, porém, o ponto que mais chama a
atenção é o fato de 65% afirmarem que
o Brasil deveria investir mais em infraestrutura para gerar mais empregos. Segundo ele, essa é uma visão distorcida,
nascida de um discurso adotado historicamente pelos diversos governos. “O ideal seria construir a visão que infraestrutura está relacionada com planejamento
de longo prazo diante da necessidade de
resolver problemas que afetam a economia, os negócios de uma maneira geral
e que, em última instância, também vão
resolver questões ligadas à qualidade de
vida”, defende. O resultado seria abrir
espaço para uma melhor qualidade nos
debates sobre o tema, resultando em
uma maior participação da população
nas definições de rumos do País.

uma melhor gestão da iluminação
pública, com um sistema de monitoramento em tempo real. O objetivo
é aumentar a qualidade do serviço
prestado ao mesmo tempo em que se
diminuem os gastos com manutenção, pela precisão na identificação de
onde está o problema, e de consumo,
com opções inteligentes para controle
da intensidade da luz de cada ponto
de iluminação, por exemplo. “Estamos
França_Brasil
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Foto: Divulgação

É difícil negociar com o poder público. Por isso,
é comum que reajustes de preços periódicos
previstos em editais sejam negados

Imagem: Divulgação

FERNANDA ASSIS SOUZA, advogada associada do escritório
Chenut Oliveira Santiago

desenvolvendo uma rede de comunicação dedicada para isso na cidade de
Marselha, na França; a principal característica é ser uma rede com muitos
pontos de coleta pela qual passa um
volume de informações relativamente
reduzido”, comenta. O desejo é oferecer isso aos municípios brasileiros:
“Estamos analisando como podemos
participar desse mercado aqui que, é
claro, tem de ocorrer via PPT.”
Quem também está em busca de diversificação e encontrou um novo ramo
para atuar é a Engie, a maior geradora
privada de energia elétrica do Brasil.
No final de 2017, a empresa entrou no
negócio de transmissão de energia.
França_Brasil
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“Já temos experiência em construir
linhas de transmissão, mas as chamadas linhas de conexão, ou seja, as que
unem as usinas ao sistema interligado.
Algumas são até extensas, mas não se
comparam ao desafio que assumimos
ao conquistar este leilão, que é um conjunto de linhas no Paraná totalizando
1.100 km e cinco subestações”, relata Gil
Maranhão Neto, diretor de Estratégia,
Comunicação e Responsabilidade Social
Corporativa da Engie Brasil.
Além disso, a companhia vem registrando crescimento acima da média
nacional no quesito aumento de capacidade instalada. Arrematou duas usinas da Companhia Energética de Minas

Gerais (Cemig) que passaram por relicitação em 2017 e está implementando
projetos de usinas solares e eólicas.

Entraves

Mesmo contando com o entusiasmo de empresas como as de origem
francesa, o Brasil ainda precisa resolver
problemas relacionados a projetos de
infraestrutura. O mais relevante deles é a falta de continuidade. Mapeamento de uma Comissão Especial do
Senado, divulgado no começo de 2017,
indicava a existência de 22 mil obras
públicas inacabadas, considerando
somente projetos financiados com recursos federais. “É essencial que o País

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

tenha uma política de infraestrutura
de longo prazo, planejada, integrada e
desenhada para ser continuada pelos
diferentes governos”, diz Ferreira.
Atrapalha muito, também, a insegurança jurídica. É comum leilões concluídos serem questionados na Justiça
por perdedores descontentes. Até mesmo fazer valer as regras para manter
o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos é complicado. “Na prática, é
muito difícil negociar com o poder público; é comum ter negado os reajustes
de preços periódicos previstos no edital,
por exemplo”, destaca Fernanda Assis

Uma das intenções da Snef Brasil é
proporcionar uma melhor gestão da
iluminação pública

Souza, advogada associada do Chenut
Oliveira Santiago. A boa notícia é que,
em sua atuação como coordenadora da
Comissão de Infraestrutura da CCIFB,
ela já nota mudanças. “Representantes
do governo, em sua participação nos
eventos que organizamos, revelam que
estão sensíveis a essas questões e vêm
buscando formas de promover maior
segurança jurídica, mais previsibilidade
e menor ingerência do Estado”, diz.

Outra boa sinalização é a queda de
desembolsos do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Social), o que
tem gerado interesse de outras instituições financeiras participarem do
financiamento de projetos de infraestrutura, resultando em um maior volume de recursos disponíveis e menos
burocracia para o acesso ao capital.
Em janeiro, a Caixa Econômica Federal
anunciou acordo para uma cooperação técnico-financeira com a Agência
Francesa de Desenvolvimento (AFD)
e com a Caisse des Dépôts (CDC)
para investimentos em PPPs ligadas
a energia renovável, saneamento e
infraestrutura. Para implementação
dos financiamentos em conjunto com
a Caixa, as instituições francesas contam com um fundo de investimento
em projetos de infraestrutura de longo prazo de 600 milhões de euros.
Outro ponto favorável é o novo contexto competitivo nascido após a Lava
Jato. “O abalo sofrido por grandes empreiteiras, envolvidas em escândalos
de corrupção, abriu espaço para novos
entrantes”, diz Seixas. São boas novas
para quem deseja entrar no mercado.
Quem já deu esse passo confirma que
vale a pena. “O esforço para entrar no
Brasil não deve ser subestimado, mas,
uma vez vencida essa dificuldade, ele
se revela ser o país das oportunidades”, garante Dussaud. n

Estamos convencidos de que, no
Brasil, se gerencia projetos com
brasileiros
DOMINIQUE FERREIRA, diretor-presidente da
Vinci Energies do Brasil
França_Brasil
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Opinião Contratos públicos

NEGÓCIOS
COM O GOVERNO

CCIFB APOIA OS CHAMADOS DISPUTE BOARDS
PARA SOLUCIONAR CONTROVÉRSIAS

A

Comissão de Infraestrutura da CCIFB publicou
um position paper, no
qual aponta oportunidades e aborda as medidas adotadas pelo
governo brasileiro para incentivar investimentos. O documento destaca os
mais importantes aspectos jurídicos
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das contratações públicas e parcerias
entre empresas privadas e o governo.
“O documento reúne informações divulgadas às empresas, visando melhor
preparar as companhias para participar de projetos e atrair investimentos
para o Brasil”, comenta a advogada
Fernanda Assis Souza, sócia do escritório Chenut Oliveira Santiago e coorde-

Nesses casos, nem mesmo a arbitragem conseguiria oferecer respostas
céleres, na medida em que o procedimento pode levar mais de um ano para
chegar ao fim. “Assim, não raro nos deparamos com contratos paralisados e
aguardando uma solução judicial para
a controvérsia, notadamente no que se
refere àquelas avenças que têm por objeto grandes obras de engenharia e infraestrutura contratadas pelo governo
brasileiro”, diz o documento.

Resolução de controvérsias

nadora da Comissão de Infraestrutura
da CCIFB-SP.
Recentemente, o escritório Chenut
Oliveira Santiago também apoiou a
CCIFB na produção de um documento sobre a instituição dos chamados
“Dispute Boards” no âmbito de grandes contratos com o governo. O documento parte da premissa de que todo
grande contrato é um potencial nascedouro de grandes e demoradas disputas, e que o Poder Judiciário brasileiro
não tem condições de dar respostas
rápidas quando provocado por uma
das partes, até porque o julgamento da
maioria das questões demanda a produção prévia de provas periciais.

Em função da demanda de celeridade e eficácia, foi criado o instituto do
Dispute Board (Comitê de Resolução
de Controvérsias), que nada mais é do
que um grupo composto por profissionais experientes, independentes e de
confiança das partes, contratado para
acompanhar de perto toda a execução
contratual e o progresso das atividades
desenvolvidas. O objetivo central é evitar
a instauração de impasses e, não sendo possível, solucionar, em tempo real,
aqueles existentes, evitando-se a formação de um litígio propriamente dito.
O Dispute Board foi utilizado na construção da Linha 4 do metrô de São Paulo
e previsto em alguns contratos relativos
aos Jogos Olímpicos de 2016, realizados
no Rio de Janeiro. O mesmo mecanismo pode ser implementado tanto em
contratos privados quanto em algumas
modalidades de contratos públicos.
Atualmente, a legislação brasileira permite a instituição de Dispute
Boards em três situações: contratos
de concessão (Lei nº 8.997/95), con-

tratos de parceria público-privada
(Lei nº 11.079/2004) e em contratos
financiados por organismos internacionais (Lei nº 8.666/93).
Em março deste ano, o município de
São Paulo, em adição à legislação nacional, passou a permitir a adoção do mecanismo em todos os contratos administrativos continuados celebrados pela
sua administração direta ou indireta.
A lei paulistana (16.873/2018) determina que o Comitê seja instituído pelas
partes e composto por três membros
(dois engenheiros e um advogado, preferencialmente) e prevê que os Dispute
Boards possam ser formados e processados com base em regras de instituições especializadas ou de acordo com
as definições do edital de licitação.
O documento publicado pela CCIFB
considera que a edição da lei paulistana, a eficácia dos Disputes Boards e a
recepção positiva do mecanismo pela
jurisprudência e doutrina brasileiras
devem estimular o crescimento do
instituto. “Tais comitês têm o condão
de mitigar os entraves para os investimentos em infraestrutura no Brasil,
a saber, morosidade na solução dos
litígios, constantes paralisações dos
contratos, falta de segurança jurídica
e transparência”, diz o documento. É
nesse contexto que a CCIFB “incentiva
e apoia a previsão de Dispute Boards
em todos os contratos complexos, notadamente de grandes obras e infraestrutura, bem como espera que as
possibilidades legais de utilização de
tal mecanismo em avenças públicas
aumentem cada vez mais”. n
França_Brasil
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Agronegócio Safra recorde

GRANDE VOCAÇÃO

VERDE-AMARELA

O AGRONEGÓCIO TEM SIDO O MAIS
BEM-SUCEDIDO SETOR DA ECONOMIA
BRASILEIRA. TENDÊNCIA É QUE A PUJANÇA
CONTINUE NOS PRÓXIMOS ANOS

O

Clarisse Sousa

s indicadores econômicos de 2017 revelam
um Brasil que deixou
para trás a situação
de “recessão técnica”
que vinha se arrastando desde o segundo trimestre de 2015,
quando o Produto Interno Bruto (PIB)
registrou duas quedas consecutivas. A
economia brasileira começa a dar tímidos sinais de retomada. A inflação fechou o ano no menor nível desde 1998,
com 2,95%, e a estimativa do governo
é de que o PIB tenha registrado expansão de 1,1% em 2017.
Enquanto quase todos os setores sofrem em meio ao turbulento cenário
político-econômico, e aos poucos alcançam números positivos, o agronegócio
vem mantendo resultados bastante ex-
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pressivos. No terceiro trimestre do ano
passado, o setor já demonstrava que
fecharia o ano com excelente desempenho. Isso porque, de acordo com dados
do PIB divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
crescimento da agropecuária no acumulado do ano atingiu 14,5%.
Somente o PIB agropecuário somou
R$ 70,2 bilhões, um ganho de 9,1%, do valor estimado para o PIB brasileiro, que foi
R$ 1,6 trilhão no trimestre, crescimento
de 1,4%. Segundo o IBGE, esse saldo positivo foi puxado pelos ganhos de produtividade na agricultura.
De acordo com o diretor executivo da
Associação Brasileira do Agronegócio
(Abag), Luiz Cornacchioni, o agro possui
uma relação positiva com a economia
nacional. “Entramos neste século com
uma exportação de US$ 20 bilhões e alcançamos cifras superiores a US$ 80 bilhões. O Brasil alçou posição importante
entre os países líderes no ranking da produção e exportação em diversas cadeias
da área de grãos, biocombustíveis, açúcar, café e proteína animal”, explica.
Segundo Cornacchioni, o PIB pode chegar a 3% em 2018 “e teremos maior consumo interno. As taxas de inflação e de câm-

As exportações brasileiras do agronegócio em 2017 somaram US$ 96 bilhões, um crescimento de 13% em relação a 2016. O setor foi responsável por 44,1% das vendas externas
do Brasil. O saldo da balança agropecuária foi superavitário em US$ 81,8 bilhões, ante
os US$ 71,3 bilhões do ano anterior. Foi o segundo maior da história, menor apenas que o
registrado em 2013 (R$ 82,9 bilhões). “Esse saldo demonstra a importância do setor para
a economia. O agro foi essencial para a manutenção das contas externas durante a crise”,
diz o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. “Os produtos que
mais contribuíram para o aumento das exportações foram soja (+US$ 6,3 bilhões), itens
florestais (+US$ 1,3 bilhão), carnes (+US$ 1,26 bilhão); cereais, farinhas e preparações (+US$
953,8 milhões) e o complexo sucroalcooleiro (+US$ 889,34 milhões).
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Agronegócio Safra recorde

bio devem seguir no mesmo ritmo se as
eleições transcorrerem com estabilidade”.
O resultado da agropecuária reflete a
supersafra de grãos. Recordes impulsionaram os números. Para a safra 2017/18,
a estimativa da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) é de 227,9 milhões de toneladas, um recuo de 4,1% em
relação à safra passada (237,7 mi de ton.).
Ainda assim, será a segunda maior safra.
Para o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri
Geller, a situação climática é muito favorável e contribui para as boas perspectivas. “A cada pesquisa, observa-se
crescimento. Estamos na expectativa
dessa tendência prosseguir nos próximos levantamentos. Estão aí os resultados, a queda na inflação, muito em

Expansão ilimitada

O agronegócio é mesmo uma grande vocação brasileira. E os contínuos
recordes na produção comprovam essa
capacidade. O País tem dimensões continentais e a agricultura está presente em
todo o território nacional. Para quem deseja investir no segmento, são muitas as
oportunidades também na pecuária, na
agroindústria, nas pesquisas tecnológicas, assim como nos serviços e, especialmente, na infraestrutura do setor.
“Um dos sérios gargalos do agronegócio está na parte de infraestrutura e
logística para o escoamento da colheita.

A ocupação das áreas de produção em
zonas de fronteira significa um distanciamento maior para acessar os portos,
principalmente de Santos (SP) e Paranaguá (PR). Os embarques pelos portos
do chamado Arco Norte [formado por
Itacoatiara, no Amazonas, e Itaqui, no
Maranhão; Santarém e Barcarena, no
Pará, e Salvador] ainda são bem modestos e representam um quarto do total”,
ressalta Cornacchioni.
São vários os desafios, especialmente no que se refere ao desenvolvimento
mais intensivo de ferrovias e hidrovias. “O
País tem um grande potencial hidroviário
a ser explorado, que vem sendo demonstrado pela saída de soja e milho pelo Arco
Norte”, conta Marcelo Bezerra, presidente
da Conab, que destaca a necessidade de

Entramos neste século exportando
US$ 20 bilhões e alcançamos cifras superiores
a US$ 80 bilhões
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função da produtividade no campo, a
cesta básica caindo de preço por causa
da expectativa da próxima safra”, diz.

LUIZ CORNACCHIONI, diretor executivo da Associação Brasileira do
Agronegócio (Abag)
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Além de contribuir com o abastecimento interno,
o agronegócio de grande escala vem promovendo
sucessivos superávits na balança comercial
MARCELO BEZERRA, presidente da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab)

Medidas de incentivo
à produção

O Plano Agrícola 2017/18 destinou
R$ 200 bilhões para financiar a agricultura brasileira. Houve redução de um
ponto percentual ao ano nas taxas das
linhas de custeio e investimento e de
dois pontos nos programas voltados à
armazenagem e à inovação tecnológica. No custeio, os juros caíram de 8,5% e
9,5% para 7,5% e 8,5% ao ano. O mesmo
aconteceu em relação aos programas
de investimento. O Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural
(Pronamp) tem juros de 7,5% ao ano;
o programa de Inovação Tecnológica
(Inovagro) oferece crédito para o uso
de conectividade no campo e conta
com R$ 1,26 bilhão. Já o Moderfrota,
que financia a compra de máquinas e
implementos, tem R$ 9,2 bilhões.
Para proteger a produção, o agricultor
tem à disposição R$ 550 milhões do
Programa de Subvenção ao Prêmio do
Seguro Rural (PSR), com aumento de
37,5%. Mas ainda é pouco. Este é um
dos pontos mais sensíveis nas políticas
públicas. Menos de 8% das áreas cultivadas são cobertas com o benefício.
“Trata-se de um risco elevado para o
setor. Por isso, merece tratamento
prioritário. À medida que essa questão for resolvida, a disponibilidade de
crédito aparecerá naturalmente, pois
a garantia do produtor saldar a dívida
fica coberta”, explica Luiz Cornacchioni,
diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag).

mais investimentos no principal modal
utilizado atualmente, o rodoviário.
Nas últimas dez safras, o Brasil apresentou crescimento de 362% na exportação
de milho e de 149% na de soja, considerando problemas crônicos como custeio
de estradas, preços de combustíveis, custos com manutenção de caminhões e carga tributária, entre outros. Apesar disso, o
País é um dos principais players internacionais, e os especialistas concordam que
avanços na logística resultarão em melhor competitividade, logo, em conquista
de novos mercados. “Ainda existem destinos pouco explorados para nossas exportações, principalmente para produtos de
valor agregado”, pondera Bezerra.
Cornacchioni, da Abag, também acha
importante aumentar a participação no
mercado agrícola mundial, de 7% para
10%, no prazo de cinco anos: “O foco das
ações vai no sentido de abrir e ampliar
os mercados na Ásia para os produtos
nacionais, para carnes bovina, de frango
e suína, frutas, lácteos, ovos e farinhas. ”

Fazendas mais conectadas

A infraestrutura de armazenagem nas
fazendas também é um desafio. Com
estrutura bem montada, o produtor
consegue escalonar suas vendas. Outro
grande desafio é reduzir as oscilações de
preço provocadas por excesso ou escassez de produção, de forma que esta possa chegar ao consumidor a preços justos.
Isso sem falar na questão da conec-

tividade no campo, que, embora tenha
crescido e influenciado no aumento da
produção, devido à alta eficiência das
máquinas e equipamentos, ainda tem
muito a melhorar. No Brasil, há tecnologias e pesquisas avançadas para o desenvolvimento contínuo da agricultura.
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) trabalha para criar
um modelo brasileiro, superando as barreiras que limitam a produção.
O elevado incremento produtivo da
agropecuária nacional, com baixa ampliação das áreas ocupadas, demonstra
alto investimento em tecnologia e seu
retorno em produtividade. “Além de
contribuir com o abastecimento interno, o agronegócio de grande escala vem
promovendo sucessivos superávits na
balança comercial. A pequena propriedade, responsável por boa parte do abastecimento interno do País, vem sendo
fortalecida com políticas públicas como
o Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA) e as Compras Institucionais, além
da apropriação de técnicas de produção
mais eficientes”, conta Bezerra, da Conab.
Há muito espaço para crescer. Em síntese, o Brasil tem grandes áreas, solo, clima e tecnologia, e os produtores tornam-se cada vez mais empreendedores. O
conjunto dessas variáveis indica que a
tendência de crescimento deve se manter nos próximos anos. “Temos condições
de ser um dos principais produtores de
alimentos do mundo”, finaliza Bezerra. n
França_Brasil
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Opinião Inspeção sanitária

NEM TUDO
É DOCE
SETOR DE MEL E DERIVADOS ENCONTRA
DIFICULDADES PARA EXPORTAR À EUROPA

A

marcelo couto

Comissão Jurídica da
CCIFB analisou o novo
regulamento de inspeção industrial e sanitária dos produtos
de origem animal, introduzido pelo Decreto nº 9.013/2017,
e os impactos negativos gerados no
mercado de mel e derivados.
Até dezembro de 2017, as chamadas
“Casas de Mel”, essenciais à cadeia
produtiva do segmento, eram responsáveis pela aquisição de matéria-prima do produtor rural, para extração
e posterior fornecimento a entrepostos, que beneficiavam e exportavam
o produto final. As “Casas de Mel” se
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submetiam a elevados padrões de higiene e qualidade de instalações, equipamentos e vestuários, enquanto a
extração seguia padrões de segurança
alimentar, assegurados por análises
realizadas em laboratórios especializados e nos próprios entrepostos.
Decreto e mudanças
A nova lei modificou as regras de inspeção industrial e sanitária. “No caso
do mel e derivados, em razão da redação de regras confusas, tem-se adotado
excessiva burocratização da cadeia produtiva, cuja disparidade com a prática
comercial ocasiona impactos relevantes na exportação de produtos à União

Europeia”, registra o position paper produzido pela Comissão Jurídica da CCIFB
sobre o assunto. Somente nos últimos
cinco anos, o Brasil exportou cerca de 50
milhões de dólares em produtos desse
setor para os países da União Europeia.
O novo marco regulatório retirou as
“Casas de Mel” da cadeia apiária e criou
a figura das Unidades de Extração de
Produtos de Abelhas (Uepa). Desses estabelecimentos, segundo interpretação
dada à norma até o fechamento desta
edição, exige-se a obtenção de registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF)
para estarem aptos a fornecer matéria-prima aos entrepostos exportadores.
Ocorre que a maioria das antigas
“Casas de Mel” não possui estrutura técnica e financeira para atender
a exigências de certificação do SIF, ficando impossibilitada de se habilitar
como Uepa. Consequentemente, sem
a certificação do SIF, não pode fornecer

matéria-prima aos entrepostos de exportação para a União Europeia.
Impactos negativos
A Comunidade Europeia considera
a extração de matéria-prima e centrifugação do mel atividades primárias.
Portanto, para a execução e o fornecimento do produto, os estabelecimentos devem observar práticas de
higiene dos gêneros alimentícios, sem
necessidade de comprovar registro em
órgão regulador. “A interpretação dada
à nova legislação brasileira tornou-a
mais exigente e restritiva que as normas da UE sobre o assunto”, aponta o
documento da Comissão Jurídica.
Poucos fornecedores de matéria-prima dos entrepostos exportadores
(antigas “Casas de Mel”) puderam atender às novas exigências da fiscalização
do Ministério da Agricultura, limitando
o produto disponível ao mercado inter-

no. O resultado é que as exportações de
mel e derivados já encontram gargalos
econômicos, em decorrência do aumento significativo dos respectivos custos
que, por sua vez, acarretam a redução
da competitividade do produto brasileiro frente ao mercado externo, reduzindo drasticamente as exportações.
“O tratamento excessivamente
burocrático trazido pelo Decreto
nº 9.013/2017 aos fornecedores da cadeia apiária, bem como a equivocada
interpretação das normas que regulam a exportação de mel e derivados,
sobretudo para a União Europeia, já
trazem resultados negativos ao mercado brasileiro”, reforça o documento.
A expectiva da Comissão é que os
operadores e fiscais do novo regulamento acolham as corretas orientações formuladas pelo setor apiário,
dando coerência com as práticas dos
mercados nacional e internacional. n
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SAVOIR FAIRE
CERTIFICADO
O “SABER FAZER” FRANCÊS CONFERE AO PAÍS
245 PRODUTOS COM SELO DE DENOMINAÇÃO
DE ORIGEM PROTEGIDA E CONTROLADA

A

vocação da França em
produzir artigos mundialmente reconhecidos
por sua tradição e qualidade é incontestável.
O país figura entre os
primeiros na lista daqueles que mais
possuem produtos com certificação,
com 245 registros, e fica atrás apenas
da Itália, que possui 295. Alguns itens
alimentícios franceses, como queijos,
frios e vinhos, carregam histórias e peculiaridades regionais garantidas por
controles de qualidade que comprovam a sua autenticidade.
Para que o consumidor tenha certeza
de que está adquirindo um produto autêntico, a União Europeia criou “selos”
que certificam a origem e o know-how
na fabricação de produtos de regiões
específicas. A Denominação de Origem

Clarisse Sousa

Protegida (DOP) é concedida a artigos
cujas principais etapas de produção
são realizadas de acordo com o savoir
faire (conhecimento prático e artesanal,
ou seja, o “saber fazer”) reconhecido em
uma determinada área, o que imprime
suas características a esse produto.
Por meio do DOP, os produtos são
distinguidos por vínculos cultural e
histórico particulares. Por essa razão, o
selo é considerado modelo de promoção e proteção contra fraudes. Com a
denominação, os detentores garantem
a propriedade industrial, eliminando
marcas que utilizem as mesmas designações indevidamente. Um exemplo é
o queijo roquefort, produzido com leite
de uma criação de ovelhas específicas,
maturado na cidade de Roquefort, na
região de Aveyron, e que sofre a ação
do fungo Penicillium roqueforti.

França_Brasil

39

Especial_2018

Origem Indicação geográfica

Além do DOP, há ainda o selo de
Apellations d’Origine Controlées (AOC),
ou Denominações de Origem Controlada (DOC). Nesse caso, para que um
produto seja contemplado, a tradição
francesa leva em conta o conceito de
terroir: a localização geográfica em que
ele se desenvolve, além de questões
como solo e clima. Esse selo protege o
nome do produto e do território ao qual
ele pertence, por isso, o item leva também o nome da região, como o queijo
camembert de Normandie. Ele só pode
ser assim chamado se for produzido na
Normandia, noroeste da França, respeitando os critérios daquela região.
O mais famoso vinho branco AOC é,
sem dúvida, o champagne, produzido
na região de Champagne, nordeste da
França, a partir da fermentação da uva.
Além da localização, o vinho tem seu
nome protegido, de forma que nenhuma outra bebida no mundo pode ser assim chamada. Os vinhos que possuem
as mesmas características e são produzidos exatamente como o champagne
em outros países, ou mesmo na França,
devem ser denominados “espumante”.

Garantia de qualidade

Esses selos determinam padrões para
uma lista que inclui vinhos, queijos,
azeites, embutidos, pães, frutas e vegetais – para citar alguns. Atualmente, as
regras de certificação são estabelecidas
pela Lei nº 2081, de 1992, instituída pela
União Europeia para proteger produtos
agrícolas e alimentícios. Algumas déca-
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das antes, para resguardar o mercado
vitivinícola, a França criou o selo DOC,
em 1935. Somente a partir de 1990 é que
a preocupação se estendeu aos demais
produtos, e a certificação foi então ampliada com o DOP, para manter a sintonia com um regulamento da UE.
Existem ainda duas outras modalidades de certificação na Europa: as
Indicações Geográficas Protegidas
(IGP) e as Especialidades Tradicionais
Garantidas (ETG). A primeira se dá
quando pelo menos um estágio de
produção, transformação ou elaboração ocorre na zona geográfica que lhe
dá nome, como charolais de Bourgogne (carne), bergamote de Nancy (doce),
miel de Provence (mel) e o emmental
de Savoie (queijo).
Já o ETG destaca o modo de fabricação de um produto, sem relação com o
território. Na França, o moules de bouchot possui o selo. É um sistema tradicional de cultivo de mexilhões, a mais
antiga técnica de produção desse molusco. Os mexilhões ficam acondicionados em redes tubulares, fixadas em
grandes estacadas no mar.
Na lista de produtos franceses que
possuem certificação DOP, IGP e ETG estão ainda: queijos como brie de Meaux,
bleu d’Auvergne, gruyère, Cantal, Morbier, reblochon e chabichou du Poitou;
as frutas maçã de Limousin, uva chasselas de Moissac, uva muscat du Ventoux
e châtaigne d’Ardèche; cereais como
lentilha verde do Puy e feijão-branco tipo
coco de Paimpol, entre outros.

Vinhos franceses

Maior produtora de vinhos finos do mundo, a França tem um controle bastante
rigoroso para a bebida. A maior garantia
da qualidade dos vinhos é a certificação
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC),
instituída em 1935. O selo funciona para
os vinhos assim como para os demais
produtos, para atestar as características
de sua origem, a forma de fazê-lo, e a localidade a que pertence. Além de AOC,
que é a mais alta classificação, a bebida
pode ainda ser rotulada como Vins de Pays
(vinhos regionais) ou vinhos VDQG (Vin
Délimité de Qualité Supérieure).
Entre as regiões mais famosas estão Borgonha, onde são cultivadas a uva pinot
noir e as brancas chardonnay e aligoté;
Beaujolais, região ao sul da Borgonha,
onde cultiva-se a tinta gamay; Bordeaux,
onde são cultivadas as uvas tintas cabernet sauvignon, merlot e cabernet franc,
malbec e petit verdot e algumas brancas
como sauvignon blanc, sémillon, muscadelle e ugni blanc. Em Champagne, as
principais são as tintas pinot noir e pinot
meunier, e a branca chardonnay.
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Origem Indicação geográfica

No Brasil

Enquanto a França tem mais de 80
anos de certificação, no Brasil, esse mecanismo tem pouco mais de duas décadas. A Lei da Propriedade Industrial
9.279/96 estabelece duas modalidades
de indicações geográficas: a Indicação
de Procedência (IP) e a Denominação
de Origem (DO). De acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável pela certificação, o Brasil possui 54 produtos
com indicações geográficas.
A IP refere-se ao nome do local que
se tornou conhecido por produzir, extrair ou fabricar determinado produto ou prestar certo serviço. O primeiro
registro foi concedido em 2002 à Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos para os tintos, brancos e espumantes da região,
que congrega parte dos municípios
gaúchos de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. Isso significa
que apenas os vinhos produzidos nessa região podem ostentar o título de
vinho do Vale dos Vinhedos.
Em 2007, foi a vez da Associação
dos Produtores e Amigos da Cachaça
Artesanal de Paraty obter o reconhe-
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cimento da sua cachaça, um tipo de
aguardente composto. No mesmo
ano, o Conselho das Associações dos
Cafeicultores do Cerrado (Minas Gerais) obteve registro do café da região
por singularidades como altitude e
clima ameno sujeito a geada de baixa
intensidade, características que possibilitam boa bebida.
Na DO, o nome geográfico designa
produto ou serviço cujas características se devam essencialmente ao meio
geográfico, incluídos aí fatores naturais e humanos, como o arroz do litoral norte gaúcho, requerido em 2010.
No ano seguinte, o selo foi concedido
aos camarões marinhos cultivados na
região da Costa Negra, no Ceará.
As rendas de Divina Pastora (SE) e
do Cariri (PB) são exemplos de produtos brasileiros com indicações
geográficas consagradas, assim como

as cachaças de Salinas (MG) e Abaíra
(BA), o artesanato em estanho de São
João Del-Rei (MG), as opalas e joias artesanais de Pedro II (PI), o mel do Pantanal (MT/MS) e de Ortigueira (PR), a
própolis vermelha dos manguezais de
Alagoas e as panelas de barro de Goiabeiras (ES), entre outros.
Entre os casos mais recentes estão
o guaraná de Maués (AM), em janeiro
de 2018, e, em 2017, a erva-mate de São
Matheus (PR), a farinha de mandioca
de Cruzeiro do Sul (AC), as uvas finas de
mesa de Marialva (PR) e o mel de abelhas do oeste do Paraná. No ano anterior, o inhame da região de São Bento
de Urânia (ES), o café verde, torrado e
moído da região de Pinhal (SP), entre
outros. Vinte estados têm produtos
com certificação. O Rio Grande do Sul
lidera o ranking com dez produtos, seguido por Minas Gerais, com oito. n

Tecnologia Sigilo

DADOS

SOB PROTEÇÃO
NOVO REGULAMENTO COMEÇA
A VIGORAR NA EUROPA

A

partir de 25 de maio, as
empresas que tratam
dados pessoais de residentes de países da
União Europeia devem
se adequar ao novo Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD). As mudanças atingem as em-
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presas baseadas no bloco e também as
de fora dele. O impacto dessas transformações foi tema de palestra promovida em março nas regionais da CCIFB
no Rio de Janeiro e em São Paulo.
De forma geral, as empresas devem
demonstrar que foram tomados os
devidos cuidados”, ressalta Fernando
Santiago, sócio do escritório Chenut
Oliveira Santiago Advogados. Entre
as principais obrigações que passam
a vigorar estão: informar a finalidade de tratamento dos dados e sua

categoria, por quanto tempo ficarão
armazenados e nomear um representante ou DPO (Data Protection Officer) junto à Autoridade Europeia para
Proteção de Dados (AEPD).
A seguir, uma breve entrevista com
Santiago (foto), advogado inscrito no Bureau de Paris e na OAB de São Paulo. Ele
assessora empresas europeias e brasileiras notadamente em temas relacionados às novas tecnologias. Acompanhe:

Quais as principais preocupações
quanto à proteção de dados no
mundo atualmente?

Trata-se de um tema que tem ocupado um lugar de destaque junto ao
compliance das empresas, posto que
os dados pessoais por elas armazenados podem tornar-se um passivo
importante em caso de vazamento. O
custo de tal passivo pode ser extremamente elevado, tanto do ponto de vista
financeiro (multas mínimas de 10 milhões a 20 milhões de euros, ou de 2% a
4% do faturamento anual mundial das
empresas) quanto do ponto de vista de
imagem, pois uma empresa cujos dados são vazados perde credibilidade
no mercado e expõe a risco os
seus clientes, sobretudo tratando-se de dados pessoais
sensíveis.

E do ponto de vista dos
cidadãos?

Assim como as empresas,
os cidadãos estão
despertando para
os riscos que representa o fato
de transmitir
informações
pessoais todo

o tempo para terceiros, posto que se
pode traçar um perfil muito acurado
das pessoas com base em seu comportamento, lugares que frequenta,
horários, compras, visitas em sites etc.
Essas informações podem ser utilizadas para o bem (direcionar marketing
do interesse da pessoa, guardar os
sites que visita frequentemente), mas
podem ter efeitos nocivos se utilizadas de forma inadequada, como
identificar e discriminar quem frequenta determinado local de culto,
aumentar o custo ou negar apólices
de seguro àqueles que adotam um
comportamento considerado inadequado pelo gestor do risco das companhias, recusar a contratação de um
empregado que tenha histórico de
saúde frágil etc.

Como o assunto está sendo tratado pela
legislação na Europa?

O RGPD representa a evolução no quadro legislativo anterior, visando adaptá-lo aos novos tempos, às novas tecnologias e, sobretudo, à profusão de dados
pessoais coletados em quantidade cada
vez maior no mundo. Trata-se
da mudança de um sistema
de controle a priori, baseado em autorizações prévias, para um sistema fundado na responsabilização
daqueles que coletam dados, que devem comprovar a
todo momento que tomam as devidas
providências e
os
cuidados
devidos para
evitar danos
aos titulares
dos dados.

As soluções adotadas pela Europa pode-

riam ser úteis ao Brasil?

As empresas brasileiras devem iniciar a
adoção dos princípios europeus sobre o
tema. Isso porque existem no Brasil dois
projetos de lei sobre a questão, ambos
inspirados no modelo europeu de proteção de dados. Por sinal, mesmo na
ausência de uma lei geral de proteção
de dados pessoais, o Ministério Público
tem atuado no Brasil para defender os
direitos dos cidadãos titulares de dados
vazados. O exemplo mais recente é o de
uma empresa cujo banco de dados contendo aproximadamente 2 milhões de
clientes vazou. Em consequência, o Ministério Público do Distrito Federal solicitou que comunicasse pessoalmente
cada titular dos dados vazados sobre a
ocorrência do sinistro em questão, informando ainda os detalhes das informações vazadas. A proteção dos dados
pessoais já começou.

Quais os aspectos mais contundentes

da proteção de dados que ainda devem
merecer discussões no âmbito legal
internacional?

A questão da nuvem já é bem discutida,
mas, a meu entender, a titularidade dos
dados compartilhados é uma das mais
complexas. Cito um exemplo: você tem
uma conta no Facebook na qual tem
fotos em companhia de vários outros
usuários, compartilhada no perfil de
todos eles. Um dia você decide sair do
Facebook, apagar a sua conta, e solicita
o apagamento de todos os seus dados
pessoais. Aquela foto em que você saiu
com outros usuários é um dado pessoal
seu ou deles? O tratamento a ser dado
a questões como essa não é claro. E isso
é só o começo. Pense em todos os carros
conectados no trânsito, por exemplo. n
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Gastronomia Art de vivre

TRADIÇÃO EM

SABORES
Q

GASTRONOMIA FRANCESA ESTÁ NA
LISTA DE PATRIMÔNIO CULTURAL
IMATERIAL DA HUMANIDADE
Clarisse Sousa

uando se fala em
França é quase impossível não mencionar
as delícias produzidas
no país. Não à toa, a
gastronomia francesa
integra a lista do Patrimônio Cultural
Imaterial da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)
desde 2010. A cozinha francesa frequentemente é tema de livros, protagoniza obras do cinema e marca presença no cardápio de aficionados pela
boa mesa. Os alimentos expressam, ao
mesmo tempo, tradição e sofisticação.
Ao longo dos séculos, a cozinha francesa passou por transformações, evoFrança_Brasil
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luiu e se reinventou. Hoje, clássica ou
moderna, não há quem resista aos sabores da culinária mais prestigiada do
mundo, assim como ao seu charme e
beleza. Em todas as circunstâncias, os
franceses reúnem-se ao redor de uma
boa comida. Pode ser uma refeição entre amigos, um almoço de negócios ou
um banquete, a comida é o centro da
convivência e enaltece o humanismo
da mesa e o deleite em conjunto.
“Partamos de uma constatação: a
França é a pátria por excelência das
artes da mesa e, em primeiro lugar,
dos alimentos terrestres. De onde
vem essa gulodice e esse verdadeiro
culto ao bem-comer e ao bem-beber
erigido como arte nacional? Por que

e como a gastronomia desabrochou
na França a ponto de se tornar uma
referência universal? A culpa recai,
principalmente, sobre os gauleses, a
Igreja e Luís XIV...”, escreve em seu livro
“Gastronomia Francesa” o historiador
francês Jean-Robert Pitte.
Os gauleses foram, sim, responsáveis
pelo desenvolvimento do culto do comer e beber bem na França, perpetuado no decorrer dos séculos. O seu modo
rústico de cozinhar foi aperfeiçoado e
hoje é consagrado como art de vivre.
Na Idade Média, os banquetes em comemorações eram uma oportunidade
de mostrar riqueza e prestígio.
A grande culinária francesa, porém,
conquistou sua importância durante
o reinado de Luís 14, quando a refeição
se tornou uma verdadeira peça teatral.
O auge do serviço à la française ocorreu no século 18. O monarca incentivou
a estruturação do “ritual” da refeição,
que inclui bebidas e entradas, seguidas
pelos assados, passando por entremets
(entre pratos) até chegar às sobremesas. Os restaurantes, entretanto, ade-

Fotos: Shutterstock

Auvergne

riram a esse serviço com o advento da
Revolução Francesa.
Também no século 18, os cozinheiros
passaram a destacar o que havia de melhor e mais requintado, buscando combinar produtos a fim de conquistar harmonia de sabores. Entre os renomados
chefs está Auguste Escoffier, restaurateur
e escritor culinário que inovou ao criar
uma apresentação mais simples e natural dos pratos no começo do século 20.
Os chefs franceses tornaram-se conhecidos mundo afora especialmente
a partir dos anos 1960. Paul Bocuse,
eleito Chef do Século pelo The Culinary
Institute of America (CIA), em Nova
York, criou o concurso Le Bocuse d’Or,

Alsácia

Bretanha

visando colocar a profissão no centro
das atenções e partilhar a gastronomia francesa. Michel Guérard fundou
a nouvelle cuisine, questionando o uso
abundante de creme e manteiga, enquanto outros chefs, como os irmãos
Troisgros, Alain Chapel e Georges
Blanc, também marcaram época. No
final do século 20, Alain Ducasse, Guy
Savoy, Joël Robuchon e Michel Troisgros representavam uma parte dos
chefs que souberam refinar a herança
do passado e valorizar produtos locais.

Especialidades regionais

O trabalho desenvolvido por ilustres
chefs permanece e influencia o mun-

do. Na França, graças à preservação de
tradições ao longo dos séculos, pode-se desfrutar de muitas especialidades,
incluindo clássicos da culinária, como
vinhos, pães e queijos, em cada uma de
suas 18 regiões. A seguir, as particularidades e curiosidades de algumas delas:
Alsácia – A localidade está impregnada de tradições culinárias germânicas.
A gastronomia é famosa por inúmeras
iguarias, bem como pela rota dos vinhos, que se estende por mais de 170
quilômetros. A estrela aqui é o chucrute, um prato à base de repolho, linguiças, bacon e batatas. As delícias alsacianas ainda incluem foie gras (sua
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Borgonha
origem, aliás); flammekueche, torta flambada com diferentes guarnições; baeckeoffe, ensopado; spätzle, massa rústica de
farinha, creme de leite e ovos; além do
munster fermier, que leva o queijo alsaciano. Para acompanhar, nada como um
bom vinho branco da região.
Auvergne – Fincada no coração da França, Auvergne tem uma natureza bem
preservada. Suas características geográficas (montanhas com clima frio) transparecem na essência gastronômica. Patê
com batatas, tarte tatin, pounti, fiambre,
salsichas e salsichões ou lentilhas verdes
du Puy-en-Velay e a truffade são bons
exemplos. Na região são produzidos os
vinhos Saint-Pourçain, Châteaugay, MaFrança_Brasil
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Île-de-France

dargue e Boudes, entre outros.
Borgonha – A boa reputação gastronômica da região é internacionalmente conhecida. Na Borgonha, as tradições estão
bem vivas, os produtos locais são de alta
qualidade e os chefs transbordam talento. A diversidade de sabores na elegante
cozinha inclui degustação de boeuf bourguignon (feito com carne charollais), coq
au vin (com frango de Bresse), presunto
du Morvan, lesmas, pain d’épices (pão
temperado) e kir (vinho branco com licor
de amora). Tudo isso, claro, regado aos famosos vinhos da região.
Bretanha – A Bretanha tem diversos
atrativos, tanto de suas paisagens

quanto de suas especialidades culinárias, entre charcutarias e produtos do
mar. É no porto de Cancale que se encontra a ostra plana mais famosa da
França. Há uma variedade de charcutaria: rilletes de porco, presunto cru defumado, pâté Hénaff ou ainda a andouille
de Guémené. A cidra bretã e a da Normandia ostentam indicação geográfica
protegida (IGP). Também são imperdíveis as cervejas e o licor chouchen.
Île-de-France – Com 70 restaurantes
com estrelas do Guia Michelin, Paris,
a capital francesa, é o centro das tendências culinárias. As brasseries servem
clássicos como steak-frites e pommes
parisiennes (batatas), ou o croque-mon-

Nord Pas-De-Calais
sieur (sanduíche torrado de queijo e
de presunto), assim como pratos mais
elaborados. A região de Île-de-France
tem ainda entre suas especialidades
aves, cordeiro, assim como cogumelos
parisienses e agrião de Méréville; sem
esquecer dos aclamados queijos brie
de Meaux, Melun ou Coulommiers. Algumas das mais famosas exportações
francesas teriam saído de Paris: como os
bolos financier, o brioche e o croissant.
Nord Pas-De-Calais – Cheia de particularidades, a cozinha de Calais é uma
mistura de influências flamengas com
Picard. Os grandes destaques são carbonade flamande (carne com cebola
e cerveja), coelho com ameixas e po-

Bordeaux
tjevleesch (carne). Para acompanhar,
há a opção de escolher uma cerveja
artesanal ou um licor local, como o
geniére (feito com junípero). Os queijos de Calais são igualmente imperdíveis, particularmente os Vieux-Lille e
os fortes, feitos com maroilles (de cor
alaranjada). As famosas moules-frites
(mexilhão com batata frita) podem ser
degustadas com as mãos.

A cidade de Bordeaux

Não é possível falar sobre a gastronomia francesa e não mencionar Bordeaux. A cidade símbolo da arte de viver
francesa é aclamada por seus vinhos e vinhedos. Um verdadeiro playground para
chefs da alta gastronomia, Bordeaux foi

responsável pela criação de uma nova
geração que defende as especialidades
do sudoeste da França. A cidade tem milhares de restaurantes, e aos endereços
com estrela Michelin combinam estabelecimentos acessíveis e animados, como
o Symbiose, no Quai des Chartrons, que
recebeu o prêmio de Melhor Bar Original
de Le Fooding em 2017.
Entre as delícias de Bordeaux estão
o cordeiro de Pauillac, a carne da região de Bazas e a famosa lampreia no
molho de vinho tinto bordelaise. Já os
vegetarianos podem aproveitar os aspargos Blaye ou cogumelos cèpes em
molho de alho. Para os amantes de doces, o mais famoso aqui é o canelé, feito
com açúcar, rum e baunilha. n
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Artigo

REFORMA
TRABALHISTA
COMO A NOVA LEI BRASILEIRA
IMPACTA AS RELAÇÕES ENTRE
PATRÕES E EMPREGADOS

A

Michely Xavier*

Lei 13.467/2017, mais conhecida como Reforma Trabalhista, altera a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) aprovada pelo Decreto-Lei
5.452, de 1o de maio de 1943, para adequar a
legislação às novas relações de trabalho. Sancionada em 13 de julho de 2017, a nova lei entrou em vigor em 11 de novembro de 2017 e trouxe uma série
de novidades. Saiba quais foram as principais mudanças:
Responsabilidades trabalhistas – A responsabilidade solidária é reconhecida quando há empresas integrantes de
um mesmo grupo econômico. Elas são responsáveis por
obrigações decorrentes da relação de emprego umas das
outras. No entanto, foi dada nova interpretação ao conceito de grupo econômico, pois não configurará grupo a mera
identidade de sócios, sendo necessárias a demonstração do
interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a
atuação conjunta das empresas dele integrantes.
Responsabilidade do sócio retirante – Antes não havia
qualquer previsão na CLT a esse respeito. Agora, o artigo
10-A prevê que o sócio retirante responda subsidiariamenFrança_Brasil
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te pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao
período em que figurou como sócio, somente em ações
ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação
do contrato, tudo isso com a observância da seguinte ordem de preferência: I – a empresa devedora; II – os sócios
atuais; e III – os sócios retirantes. Ele responderá solidariamente quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato.
Negociado x legislado – Foi reconhecida a prevalência de
convenções e acordos coletivos sobre a Lei, podendo ser
discutidas questões de jornada de trabalho (observados os
limites constitucionais), banco de horas e intervalo intrajornada, respeitando-se o limite mínimo de 30 minutos para
jornadas superiores a seis horas, dentre outras disposições.
Deve-se assegurar a participação de sindicatos na defesa de
direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria e
obrigatoriedade da participação destes nas negociações.
Um ponto interessante acrescido à nova lei é a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, implicará o pagamento,
de natureza indenizatória, apenas do período suprimido e
com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da
hora normal de trabalho, o que põe fim a várias condenações com entendimentos de pagamentos de uma hora extra diária e não apenas o período suprimido. O legislador
deixou ainda expresso no artigo 611-B, o que não poderá ser
objeto de transação em negociação coletiva, como questões relacionadas a registro em CTPS, salário mínimo, 13º
salário e férias anuais remuneradas, entre outros ítens.

Contrato de trabalho/modalidade específica – Foi criada
a possibilidade de livre estipulação do contrato de trabalho, ou seja, um acordo individual entre patrão e empregado. Isso na hipótese de o empregado ser portador de diploma de nível superior e receber salário igual ou superior
a R$ 11.062,62. Nestes casos, é possível prevalecer o que for
ajustado no contrato de trabalho sobre a Lei.
Contrato de trabalho autônomo – A nova lei pemite a contratação de autônomo, desde que cumpridas as formalidades
legais, sem exclusividade, de forma contínua ou não, e afasta
a qualidade de empregado. Mas muito cuidado: somente o
trabalho verdadeira e efetivamente autônomo, sem subordinação jurídica, não enseja reconhecimento de vínculo.
trabalho da gestante – Durante a gestação a profissional será
afastada de atividades, operações ou locais insalubres e trabalhará em local salubre, excluíndo o pagamento de adicional de
insalubridade. A lei prevê, no entanto, que ela poderá atuar em
operações insalubres de grau médio e mínimo, se assim quiser.
Para isso, deve apresentar atestado de saúde, emitido por médico de sua confiança, do sistema privado ou público de saúde,
que autorize a permanência no exercício de suas atividades.
Jornada – Não será mais computado como período extraordinário o tempo que o empregado a seu bem querer buscar
proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas,
más condições climáticas, bem como permanecer nas dependências da empresa para exercer qualquer tipo de atividade
particular como práticas religiosas, lazer, estudos e higiene

pessoal, por exemplo.
As decisões na Justiça do Trabalho majoritariamente vinham declarando que tais situações configuravam tempo à disposição da
empresa e computava tais períodos na jornada de trabalho para fins de pagamento de
horas extras. Outra mudança é que o tempo
que o empregado leva desde a residência até a
ocupação efetiva de seu posto de trabalho e para
o seu retorno não mais será computado na jornada de trabalho, por não ser considerado tempo à disposição do empregador, inclusive se o meio de transporte for
fornecido pela empresa, pondo fim ao pagamento das horas
extraordinárias denominadas horas in itinere.
Regulamentação do home office – A reforma trouxe a regulamentação do teletrabalho (o conhecido home office). Determinou-se ainda a possibilidade de regime misto e de alteração
entre os dois regimes, desde que com mútuo acordo. Ficou dispensado o controle de jornada de trabalho nessa modalidade
de contrato. As responsabilidade por aquisição, manutenção
ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura para a prestação do trabalho remoto, bem como pelo
reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato, sendo que essas utilidades não integrarão a remuneração do empregado. O empregador deve ainda instruir
os seus empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto
às precauções para evitar doenças e acidentes de trabalho.
Férias – As férias poderão ser fracionadas em até três períodos, desde que com a concordância do empregado, sendo que
um desses períodos não poderá ser inferior a 14 dias corridos
e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos
cada um. É expressamente vedado na nova lei que o início das
férias seja no período de dois dias que antecede feriado ou
dia de repouso semanal remunerado. Foi revogada a previsão
anterior da CLT que previa aos menores de 18 anos e maiores
de 50 que somente teriam suas férias concedidas sempre de
uma só vez. n

*Michely Xavier
Advogada, especialista em Direito e Relações de Trabalho
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COMPETÊNCIA PARA FAZER

ACONTECER
EMPREENDEDORES APONTAM CAMINHOS PARA SUPERAR
BARREIRAS E APRESENTAR SOLUÇÕES INOVADORAS
A PROBLEMAS COMPLEXOS
Luciana Fleury
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A Hi Technologies surgiu com o propósito de “reinventar a tecnologia médica por meio da telemedicina”. Ainda
na faculdade, Marcus Figueredo, CEO
da companhia, começou a desenvolver
softwares para equipamentos médicos.
Nasceu daí o desejo de democratizar o
acesso à saúde. Hoje, o principal produto é o Hi Lab, plataforma que realiza
mais de 20 tipos de exames de sangue
a distância. Uma cápsula de exame,
com gotas de sangue retiradas do paciente, é colocada em um equipamento
portátil, que faz uma leitura eletrônica do material e envia as informações
para o laboratório central. De lá, especialistas analisam e emitem o laudo
com os resultados. São no máximo 15
minutos para realizar cada exame. A

solução, de baixo custo, é utilizada por
hospitais, clínicas e até farmácias.
Para Figueredo, a grande chave da
inovação é ser altamente tolerante ao
erro, o que permite a experimentação.
“Nossa equipe sabe que não há nenhum
problema em errar ao tentar seguir um
novo caminho para desenvolver um
novo código ou definir uma estratégia,
por exemplo. É importante ter capacidade e flexibilidade para reconhecer a falha o mais rápido possível e corrigir”, diz
Figueredo. Segundo ele, muitas iniciativas deixam de ser inovadoras depois de
uma trajetória bem-sucedida por incorporarem o medo de perder o que já foi
conquistado com um passo mal dado.
Não se abater pelo erro foi a saída
de Guilherme Brammer, que, antes de

Equipamento portátil da Hi
Technologies que realiza mais de 20
tipos de exames de sangue

Foto: Divulgação

E

m um movimento crescente e cada vez mais intenso,
os brasileiros têm buscado
respostas a problemas complexos de sua realidade em
estruturas simples, ágeis e
inovadoras. São iniciativas capitaneadas por pessoas que se lançam ao desafio de empreender, partindo de um
propósito definido e ideias disruptivas.
Problemas históricos em áreas como
saúde, educação e destinação de lixo,
entre outras, não as assustam. Antes,
a sensação de que há muito que fazer
motiva essas pessoas.
“O Brasil ainda tem muitas deficiências. Cabe a mim, como empreendedora,
desenhar serviços para responder a essas
questões. O que todos vêm como problema é, também, um campo de oportunidades”, afirma Alexandrine Brami,
coordenadora da Comissão de Empreendedorismo da Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB) e CEO e cofundadora do
Ifesp de Idiomas, Treinamentos e Coaching, grupo responsável pela criação de
uma plataforma de ensino de francês a
distância. É exatamente para reconhecer
o esforço de quem adota a postura pela
busca de soluções que a CCIFB promove,
há três anos, o Prêmio Empreendedor
CCIFB-SP. Em 2018 a iniciativa chega à
quarta edição. Na mais recente premiação foram contempladas as inspiradoras
soluções desenvolvidas pelas companhias Hi Technologies, Boomera e 4YOU2.

Nossa equipe sabe que não há nenhum
problema em errar ao tentar seguir um novo
caminho na hora de definir uma estratégia
MARCUS FIGUEREDO, CEO da Hi Technologies
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Todo empreendedor é apaixonado por sua
ideia. O que eu descobri, na prática, é que é
preciso se apaixonar pelo problema
GUILHERME BRAMMER, fundador da Boomera

encontrar um caminho de sucesso com
a Boomera, investiu em um projeto de
negócios colaborativos que não decolou: “Coloquei dinheiro e tempo sem
saber se, de fato, estava resolvendo um
problema que afetava muita gente.”
Não ter faturado um real lhe fez perceber que não basta ter uma “sacada”
que pareça genial. “Todo empreendedor é apaixonado por sua ideia. O que
eu descobri, na prática, é que é preciso
se apaixonar pelo problema, e não pela
solução”, diz Brammer. Ele exemplifica
lembrando que a humanidade sempre
procurou formas para se comunicar,
primeiro usando as paredes das caver-

nas, depois a escrita, o telefone e, atualmente, o celular.
Com essa lição aprendida, Brammer
lembrou-se de algo que sempre o incomodou durante os 18 anos que atuou
como engenheiro de materiais em
indústrias de embalagens: o grande
desperdício de matéria-prima e o volume de resíduos enviados para aterros
sanitários. Resoluto em atacar a questão, resolveu descobrir maneiras para
transformar resíduo em matéria-prima
novamente e poder devolvê-los em forma de novos produtos para a sociedade.
Para isso, conectou catadores de lixo a
engenheiros de processos e designers e
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passou a aplicar os conceitos de logística
reversa e da chamada engenharia circular. Um dos primeiros cases da empresa
foi transformar embalagens metalizadas de salgadinhos, chocolates e refresco
em pó em instrumentos musicais e, em
uma ação patrocinada pela marca de refrescos Tang, espalhá-los em cem escolas
públicas, viabilizando aulas de música.
Hoje, seis anos depois, a Boomera tem
processos inovadores de reciclagem e
tem patentes para reciclagem de produtos como fraldas usadas e cápsulas
plásticas de café. A empresa emprega
150 pessoas diretamente, tem mais de 7
mil catadores associados via 235 cooperativas e seus produtos estão em 15 mil
pontos de venda.

Problemas parecidos,
soluções diferentes

A trajetória da 4YOU2, fundada por
Gustavo Fuga, mostra como dificuldades enfrentadas pessoalmente podem
ser catalizadoras de boas ideias. Nascido
na periferia do Rio de Janeiro, Fuga disse que viveu um forte choque cultural
ao passar no concorridíssimo vestibular
da Universidade de São Paulo (USP) e
começar a frequentar as aulas do curso
de Economia. “Logo no começo do curso,
descobri que o fato de eu não falar inglês
era um problema, pois grande parte dos
livros de referência eram nesse idioma”,
conta. Sem perceber, no entanto, ele
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Criatividade francesa

Desde julho de 2017, a França abriga o
maior campus de startups do mundo, o
Statin F. Localizado em Paris, o espaço tem
34 mil metros quadrados, o suficiente para
3 mil startups desenvolverem suas ideias, e
uma agenda intensa de atividades ligadas
ao empreendedorismo. A iniciativa é mais
uma entre diversas outras para apoiar empreendimentos inovadores. O French Tech
Ticket, por exemplo, é um programa para
atrair startups do mundo inteiro a aderir a
incubadoras francesas, recebendo 14 mil
euros em investimento.
Além disso, o país criou uma modalidade de visto especial, de quatro anos de
duração, para permitir a entrada de empreendedores, engenheiros e investidores
que venham a trabalhar em empresas ou
startups com escritório na França.
A perspectiva é criar um ambiente favorável para o surgimento de ideias revolucionárias e premiadas como a de Sylvain
Gariel, eleito pela renomada publicação
“MIT Technology Review” o inovador
francês do ano passado. Com apenas 29
anos, ele está à frente da DNA Script, que
desenvolve uma nova tecnologia inovadora para síntese de DNA, deixando de lado
os componentes químicos usados pelas
outras empresas e usando enzimas naturais que já desempenham esse papel
na natureza. Com aplicações diversas, o

Foto: Divulgação

achou uma solução: “Comecei a conviver
com muitos estrangeiros, na própria USP
e fiz muitos amigos gringos. Quando me
dei conta, em apenas um ano, estava falando inglês sem ter estudado em uma

DNA sintetizado pode servir tanto para
desenvolver medicamentos quanto para
criar cultivares agrícolas que precisem de
menos fertilizantes.
Também tem usos variados o NeOse,
um “nariz eletrônico” desenvolvido pela
startup francesa Aryballe Technologies e
vencedor do Prêmio Inovação do Cosmetic
360, evento internacional do segmento de
cosméticos realizado em Paris anualmente. É só apontar o dispositivo para uma
fonte de odor para que o equipamento
identifique o cheiro de acordo com uma
base de dados. Capaz de reconhecer até
50 odores diferentes, o NeOse pode ajudar
no controle de qualidade de várias etapas
produtivas de indústrias alimentícias e de
cosméticos, por exemplo.
As novidades francesas também vêm sendo reconhecidas fora do território hexágonal. Na última edição do Web Summit,
evento internacional de inovação, atualmente sediado em Lisboa, Portugal, a
grande campeã foi a LifeinaBox. Desenvolvida pela startup francesa Lifeina, trata-se
de uma minigeladeira portátil para transporte de remédios, que mantém os medicamentos a uma temperatura entre dois
e oito graus Celsius. Seu funcionamento
é associado a um aplicativo que permite
ao usuário acompanhar a manutenção da
temperatura interna e configurar lembretes para tomar os remédios na hora certa.

escola.” Bastou ele ter consciência desse
processo para tomar a decisão de, aos 18
anos, sem dinheiro e sem ter formação
no idioma, abrir uma escola de inglês
para pessoas de baixa renda.

Origem francesa

Richard Cantillon, importante escritor e
economista do século 17, é considerado por
muitos como um dos criadores do termo
empreendedorismo, tendo sido um dos
primeiros a diferenciar o empreendedor
(aquele que assume riscos e começa algo
novo), do capitalista (aquele que fornece
o capital). O termo tem origem do latim
imprehendere e nasce da derivação da
palavra francesa entrepeneur.

Fica fácil entender então porque o
grande diferencial da proposta é ter,
como professores, estrangeiros que vêm
ao Brasil interessados em, num período
que pode variar entre seis meses e um
ano, vivenciar uma troca cultural. A aposta na interação é tão grande que a seleção dá preferência para quem não saiba
o português, para que o aprendizado
ocorra nessa tentativa mútua de entendimento entre aluno e professor. Os estrangeiros, inclusive, ficam hospedados
em casas de famílias nas comunidades
onde atuam. O resultado são aulas dinâmicas, 100% baseadas em conversação,
complementadas com uma plataforma
on-line. Desde 2012, já são mais de 10 mil
alunos atendidos em sete unidades e a
previsão é chegar a 21 unidades até 2019.
Vivendo a experiência de estar à frente de uma proposta tão inovadora, Fuga
acredita que controlar a empolgação
seja o ponto mais importante para empreendedores, especialmente os mais jo-

Ter um plano claro de onde se quer estar em
determinado intervalo de tempo ajuda a identificar
qual oportunidade vale a pena abraçar
GUSTAVO FUGA, fundador da 4YOU2
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mente se redefinindo. Desde então, já
formou mais de 20 mil alunos.
Como para todo empreendedor, não
foram poucos – e ainda não são – os
momentos em que Alexandrine teve
de tomar decisões complexas, que definiram rumos importantes. E, apesar de
ser um negócio pautado pelo frescor do
“novo”, pela incorporação de tecnologias recém-nascidas, ela não abre mão
da ajuda da experiência. “Desde o começo eu me cerquei de mentores; são
CEOs de grandes empresas com quem,
ao menos uma vez por mês, troco ideias
de maneira informal, seja em um almoço ou com um telefonema, e isso me
ajuda a ter mais segurança sobre o caminho a seguir”, diz Alexandrine.

vens, como ele. Manter o foco é um mantra. “Ter um plano claro de onde se quer
estar em determinado intervalo de tempo ajuda a identificar qual oportunidade
realmente vale a pena abraçar, analisando se ela ajuda a chegar ao ponto desejado. Um empreendedor geralmente tem
um nível de energia gigantesco, mas ainda assim, é limitado. E quem troca muito
de destino tem mais dificuldade de chegar a algum lugar”, alerta Fuga.
Se na 4YOU2 o presencial se sobrepõe às ferramentas on-line, utilizadas
de forma complementar no ensino
do inglês, a proposta do Ifesp para o
aprendizado de francês é exatamente o contrário, em uma demonstração
que desafios semelhantes podem ser
resolvidos com soluções diversas. Com
metodologia adaptativa, a robusta plataforma do Ifesp mescla aulas a distância com tutores e aprendizagem autônoma. Tudo é pensado para atingir os
objetivos específicos de cada aluno: se
o desejo for trabalhar em um organisFrança_Brasil
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mo internacional, por exemplo, além do
ensino do idioma, há apoio para montagem da candidatura e preparação para
entrevista etc. “Ensinamos francês em
um tempo recorde, usando o que há de
melhor no on-line para garantir uma
interação tão boa quanto a presencial.
Disponibilizamos o acesso a uma escola
virtual 24 horas, e o aluno pode escolher ter aulas em turma ou particulares. Usamos tecnologia para recriar as
condições de aula presencial, mas totalmente on-line. Como tudo é gravado,
se o aluno perde aula, basta apertar um
botão para assistir ao que foi explicado,
por exemplo”, descreve Alexandrine.
A opção pelo ensino virtual está calcada na ideia absorvida por Alexandrine do chamado “propósito inovador
massivo”, ou seja, a busca por uma
solução que seja facilmente escalável.
Nascido em 2007 como uma escola tradicional, o Ifesp fez a transição para a
digitalização em 2009, em um formato
embrionário do que é hoje e foi rapida-

Corrida de obstáculos

Ainda que criatividade, ousadia e
disposição para inovar sejam características positivas dos brasileiros, como
mostram os exemplos apresentados, há

Clube para PMEs

A CCIFB-SP lançou em outubro de 2017 o
Clube PME/PMI. O objetivo da iniciativa
é reunir executivos que atuam em pequenas e médias empresas e indústrias
para debater desafios e oportunidades
de fomento aos negócios. Segundo
Bertrand Chambert-Loir, coordenador
do grupo, durante os encontros serão
apresentadas ações práticas que possam ajudar na tomada de decisão.
“Queremos reunir lideranças para compartilhar experiências e tirar dúvidas
sobre questões do dia a dia das companhias que estão se desenvolvendo no
Brasil”, diz Chambert-Loir. “Cada encontro trará uma temática diferente, escolhida em parceria com os participantes
do clube, de modo a atender possíveis
demandas estratégicas para o futuro
do negócio”, anuncia.

Foto: Divulgação

Diferencial da 4YOU2 é ter professores
estrangeiros que vêm ao Brasil interessados
em vivenciar uma troca cultural

uma permanente corrida de obstáculos
para empreender no Brasil. A principal
queixa é a falta de um ambiente verdadeiramente favorável à inovação, como
uma legislação diferenciada e linhas de
crédito moldadas para startups. “A dinâmica de negócios inovadores é completamente diferente da relacionada a uma
micro ou pequena empresa. Seria necessário um modelo de formalização mais
adequado e estruturas de apoio efetivo
para providências importantes, como o
registro de patentes globais”, comenta
Brammer. Ele também critica a efetividade dos poucos fundos de inovação existentes. “Os processos são extremamente
burocráticos e, quem tenta, enfrenta
tantos obstáculos que acaba cansando.

Além do mais, o dinheiro vem com uma
destinação específica, algo que não combina com a rapidez com que as coisas
mudam. Muitas vezes, quando o recurso chega, o tempo para investir naquilo
já passou ou o desenvolvimento tomou
um outro rumo”, explica. Segundo ele, o
ideal seria facilitar a concessão de microcréditos para viabilizar protótipos e
fomentar a experimentação.
Não obstante ser inadequado, seguir
o modelo de formalização tradicional
é, também, muito complicado. Fuga
lembra da dificuldade que teve para
acessar informações básicas sobre
questões jurídicas, contábeis, tributárias e trabalhistas. “Em nenhum lugar
está escrito de forma clara e acessível
como contratar corretamente, quais os
impostos que incidem sobre o negócio, quais legislações são necessárias
atender”, diz, ressaltando que a falta de

clareza coexiste com inúmeros procedimentos e detalhes.
A maior barreira, porém, é um paradoxo: enquanto a tentativa e o erro são considerados a base da inovação, falhar não
parece ser uma opção para empreendedores brasileiros. “Nos EUA, é possível
montar um empreendimento, quebrar,
abrir outro negócio e quebrar novamente; não tem problema acertar só na
quarta ou quinta tentativa, são vários casos de sucesso estrondosos que tiveram
trajetórias desse tipo. Aqui, no entanto,
por toda a burocracia e custos, quebrar
significa perder muito, poucos conseguem se reerguer e ter uma segunda
chance. Além disso, há uma questão
cultural, a sociedade brasileira como um
todo tem rejeição à derrota, e é comum
até mesmo a família e amigos próximos
se posicionarem contra quem quer assumir riscos”, comenta Figueredo. n
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Artigo

TRANSFORMAÇÃO

DIGITAL
REALIDADES, PERSPECTIVAS
E DESAFIOS DOS ATUAIS
AVANÇOS TECNOLÓGICOS

T
André Miceli

anto o processo quanto o conceito de transformação digital assumem conotações diferentes
em função da pouca quantidade de casos e
do contexto de cada empresa. Por isso, é difícil
termos uma definição universal. No entanto,
em termos gerais, transformação digital no
âmbito empresarial pode se entendida como a integração
da tecnologia em todas as áreas de uma companhia, resultando em mudanças fundamentais na maneira como opeFrança_Brasil
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ram e geram valor aos clientes. Além disso, é uma mudança cultural que exige desafiar continuamente o status quo,
experimentar novos modelos e sentir-se à vontade com o
fracasso. Às vezes, isso significa afastar-se dos processos de
negócios de longa data em favor de práticas relativamente
novas que ainda estão sendo definidas.
A definição da Wikipedia, embora vaga, aborda como os
efeitos desse processo vão além das empresas e envolvem a
sociedade como um todo: “Transformação digital está associada às mudanças e à aplicação da tecnologia digital em todos
os aspectos da sociedade humana.” Apesar da multiplicidade
de definições e entendimentos, há aspectos comuns entre os
estudos que os líderes de negócios e tecnologia consideram
ao iniciar um processo de transformação digital. São eles: experiência do cliente, agilidade operacional, cultura e liderança,
ativação da força de trabalho e integração de tecnologia.
Todo esse processo tem implicações sociais, nas organizações e nos indivíduos. O poder transformador de inteligência
artificial, big data, internet das coisas, tecnologias móveis e
blockchain acabará por gerar uma quarta revolução indus-

trial. A evolução deve aumentar padrão, expectativa e qualidade de vida. No entanto, pode ter efeitos disruptivos, sobretudo nos mercados de trabalho.
É fundamental para a coesão social e a sustentabilidade
de nossos modelos sociais e para instituições democráticas
fortes que a rápida mudança tecnológica seja efetivamente
gerenciada, a fim de maximizar os benefícios e minimizar os
efeitos negativos das transformações. Isso inclui equipar cidadãos de todas as idades com as ferramentas e capacidades
para participar plenamente e com sucesso do processo. Das
muitas áreas impactadas, há duas mais relevantes: sustentabilidade e mercado de trabalho (empregos e habilidades).
Dados do Fórum Econômico Mundial mostram que a tendência histórica sustenta que, a cada aumento de 1% no PIB
global, as emissões de CO2 aumentaram aproximadamente
0,5% e a intensidade de recursos em 0,4%. As práticas comerciais atuais contribuirão para uma diferença global de 8
bilhões de toneladas entre a oferta e a demanda de recursos
naturais até 2030, o equivalente a US$ 4,5 trilhões de crescimento econômico perdido até 2030.
Segundo o portal do jornal inglês “The Guardian”, o uso estimado de energia da rede bitcoin, responsável pela verificação
das transações feitas com a criptomoeda, é de 30.14 TWh por
ano, superior ao de 19 outros países europeus. Isso significa
que a rede consome cinco vezes mais eletricidade do que é
produzido pelo maior parque eólico da Europa, o London Array. Nos níveis atuais de consumo de eletricidade, cada transação individual de bitcoin usa quase 300 kWh de eletricidade
– o suficiente para ferver cerca de 36.000 chaleiras de água.
Embora seja mais difícil isolar o consumo de energia de outras redes de pagamento, um dos dois centros de dados da Visa
nos EUA funcionará com cerca de 2% da potência requerida pela
rede bitcoin. Isso evidencia os desafios a serem enfrentados antes de a transformação digital ganhar toda a escala possível.
As estimativas atuais das perdas globais de empregos devido à digitalização variam de 2 milhões a 2 bilhões de postos até 2030. Há grande incerteza, com preocupação também com o impacto nos salários e nas condições de trabalho.
Os millennials (geração nascida nos anos 1990 e também
conhecida como geração Y) possuem uma relação diferente com o “ter”, ao contrário das anteriores. Isso explica, em
parte, o surgimento de cada vez mais empresas de compartilhamento. A falta desses desejos permitirá uma vida mais
barata. “Segundo o escritor Yuval Noah Harari, autor do artigo “O Significado da Vida em um Mundo sem Trabalho”, “eles

serão ‘inúteis’, pois não produzem e não querem nada. Essa
observação pode ser suficiente para mostrar a necessidade
de uma possível renda mínima universal para garantir a capacidade a estes, que ficarão incapazes de se empregar. Por
fim, a popularização dos mecanismos de realidade virtual e
aumentada acabará por intervir no modo de vida dessa classe. Então, é muito provável que muitos deles vivam um ambiente paralelo. Ficarão imersos on-line e nas redes sociais.
Sempre numa realidade virtual”.
Apesar do enorme desafio criado pelo cenário descrito, o
processo de transformação digital tem potencial para impactar positivamente esses mesmos segmentos. A digitalização pode gerar milhões de empregos até 2030 somente
nas indústrias de logística e eletricidade. Em outros lugares,
com a tecnologia da informação, o impacto pode ser bastante positivo. Um diferencial competitivo, para indivíduos e organizações, será a capacidade de as empresas melhorarem
o conhecimento dos funcionários em áreas lógicas, como
programação e análise de dados. Somente assim será criada
uma geração de talentos pronta para os desafios.
As iniciativas digitais nas indústrias que examinamos podem emitir cerca de 26 bilhões de toneladas de emissões de
CO2 nos próximos anos. Isso é quase equivalente ao CO2 emitido por toda a Europa na história da humanidade. Por isso,
é necessário encontrar formas mais baratas de processamento e armazenamento e superar obstáculos relacionados
à aceitação de novos modelos de negócios, de clientes com
diferentes necessidades e, consequentemente, minimizar o
impacto ambiental da própria tecnologia digital.
As organizações devem criar estratégias que incluam um
plano para treinar e manter ativos seus funcionários. Se
olharmos revoluções tecnológicas anteriores (principalmente a Revolução Industrial), perceberemos que as empresas
que se mantiveram no topo por maiores períodos foram as
que conseguiram se mover e se adaptar rapidamente. Para
os governos, o desafio é igualmente urgente. O aumento da
desigualdade com todos os seus impactos e a deflação salarial ou mesmo a agitação social requerem ação imediata
para capacitar a força de trabalho, ajustar questões ambientais e segurança, fomentando a inovação, o empreendedorismo e a otimização da própria transformação digital. n

André Miceli é professor de MBA de Marketing Digital e Internacional da Fundação Getulio Vargas (FGV)
França_Brasil 59 Especial_2018

|

Sustentabilidade Estratégia de negócio

França_Brasil

64

Especial_2018

DO DISCURSO À

ESTRATÉGIA

J

EMPRESAS DESENVOLVEM AÇÕES E PROGRAMAS DE
SUSTENTABILIDADE, MAS, EM GERAL, AINDA FALTA
INTEGRAR O CONCEITO A SEUS MODELOS DE NEGÓCIO

á se passaram mais de quatro décadas desde a primeira
conferência ambiental da Organização das Nações Unidas (ONU), em Estocolmo, na
Suécia, em 1972. De lá para cá,
a discussão sobre a preservação ambiental no contexto do desenvolvimento das sociedades evoluiu muito, tendo
ganhado profundidade e sofisticados
contornos. Em vários outros grandes
eventos internacionais que se seguiram
– a ECO 92, as Conferências das Partes
(COP) e, destacadamente, a Rio+20, em
2012 –, países do mundo inteiro assumiram compromissos com o desenvolvimento sustentável. O setor empresarial,
sobretudo a partir da virada do século,
colocou o tema em sua pauta e avançou
na busca de soluções para minimizar o
impacto de suas atividades.
“Não há dúvidas de que o nível de
preocupação das empresas com a ques-

Luciana Lana

tão ambiental é hoje bem maior que
há 10 ou 15 anos. Elas se lançaram em
iniciativas as mais diversas com foco
na proteção do meio ambiente”, afirma
Aron Belinky, coordenador do Programa
de Produção e Consumo Sustentáveis
do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas.
Ele identifica motivações múltiplas
para isso: as empresas buscam melhorar suas imagens institucionais, conquistar financiamentos – cada vez mais
atrelados ao cumprimento de requisitos
de sustentabilidade, e até obter vantagens econômicas (como as proporcionadas por programas de reciclagem e
eficiência energética): “As empresas estão percebendo que não sobreviverão se
não mudarem suas formas de atuação.”
Nesse aspecto reside o maior desafio para o setor empresarial: integrar
a sustentabilidade a sua estratégia de
negócio: “As montadoras, por exemplo,

estão preocupadas com o futuro de
seus negócios. Esse modelo de veículos
individuais movidos por combustíveis
fósseis terá de ser alterado. Por isso, partem para alternativas como os veículos
elétricos, assim como estudam o uso
compartilhado e outras tendências.”
Para Marina Grossi, presidente do
Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS),
“sustentabilidade e desenvolvimento
ainda não são pensados de forma integrada”. Ela concorda que a sustentabilidade tem de estar na gestão de negócios
e acrescenta que é importante que seja
mensurável: “É necessário promover
ações que permitam perceber os ganhos
de ser sustentável e os riscos de não ser”.
Belinky destaca que muitas normas
de gestão ambiental, indicadores de
responsabilidade social, relatórios de
sustentabilidade, índices de investimentos éticos e prêmios de cidadania
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corporativa surgiram do pioneirismo
de empresas e organizações sociais
dedicadas a mudar os paradigmas na
relação com seus stakeholders e com a
sociedade. “Grandes corporações acabam por engajar seus fornecedores
– empresas de médio e pequeno porte. Fora isso, há uma nova geração de
empresas que surge com uma visão
de longo prazo, apostando em novos
modelos de desenvolvimento e com
soluções sustentáveis”, diz.
A definição, em 2015, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS), representa para os especialistas um marco normativo que orienta
a atuação das empresas. “No Brasil,
ainda não são muito conhecidos, mas
a Europa – tanto os governos quanto
a sociedade civil, a academia e as empresas – tem colocado os ODS em evidência”, diz Belinky, acrescentando que,
com a retirada dos Estados Unidos do
Acordo de Paris, a França tende a assumir um papel relevante para manter o
freio nas mudanças climáticas.

Por ocasião da COP 21, quando foi
negociado o Acordo de Paris, 39 das
maiores empresas francesas, com
um total de 4,4 milhões de empregados em todo o mundo, assumiram
compromisso com a redução de suas
emissões de carbono. Elas planejaram
investir, entre 2016 e 2020, pelo menos
45 bilhões de euros em projetos industriais e de inovação referentes a energias renováveis, eficiência energética
e tecnologias com baixas emissões de
carbono. Durante o mesmo período,
pretendem promover o financiamento de pelo menos 80 bilhões de euros
em projetos para evitar alterações climáticas. O compromisso antevê ainda
investimentos de 15 bilhões de euros
em novas capacidades nucleares e 30
bilhões em gás natural.
Sobre as empresas europeias com
atuação no Brasil, Marina Grossi destaca que “podem trazer um novo olhar,
novos hábitos, novas tecnologias e estratégias, que somem às empresas brasileiras e suas experiências locais. Tam-

Embaixadas dão exemplo

Em uma amostra de compromisso
com o meio ambiente, o Ministério
das Relações Exteriores da França lançou o movimento Embaixada Verde,
incentivando bases operacionais
diplomáticas em diversos países a
adotar medidas sustentáveis. No
Brasil, a embaixada da França conseguiu reduzir em 26,5% o consumo
de energia elétrica entre 2014 e 2016,
com o uso de lâmpadas LED e sensores de presença. Os gastos com papel
também foram reduzidos – em 80%
– e copos plásticos foram substituídos por copos recicláveis à base de
amido de milho. O consumo de água
caiu quase 70%.

bém trazem suas experiências com
compromissos globais já assinados e
adotam suas políticas globais aqui”.
Coordenador da Comissão de Sustentabilidade da Câmara de Comércio

O nível de preocupação das empresas com a
questão ambiental é hoje bem maior que há 10
ou 15 anos
ARON BELINKY, coordenador do Centro de Estudos em Sustentabilidade
da Fundação Getulio Vargas
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belas iniciativas no Brasil

MICHELIN E SEU OURO VERDE
Em 1984, a Michelin adquiriu um terreno
de 9 mil hectares, no sul da Bahia, a 150 km
da capital Salvador, visando produzir borracha para suas duas unidades industriais
no Brasil. A área está inserida no corredor
central da mata atlântica, reconhecido
pela Unesco como Patrimônio Mundial
Natural.
Tendo em vista a contaminação do seringal pelo fungo conhecido como mal
da folha, a empresa criou um programa
de pesquisa e desenvolvimento de variedades de seringueiras mais produtivas
e resistentes ao fungo. Depois, em 2003,
dividiu a área, vendendo cerca de 5 mil
hectares a 12 produtores, que tiveram
acesso a créditos junto aos bancos do
Nordeste e do Brasil. A venda das terras
foi financiada em prazo de oito anos. Os
novos produtores diversificaram a lavoura
plantando cacau entre as seringueiras e
começaram a usar as variedades desenvolvidas pela Michelin.
A empresa, por sua vez, passou a comprar
deles a produção de látex. No restante da
área, 1 mil hectares foram destinados a
um centro de estudos da biodiversidade e em outros 3 mil hectares foi criada
uma reserva ecológica, com viveiro para
produção anual de 35 mil mudas de espécies nativas da mata atlântica. Cerca
de 100 mil árvores, de 215 espécies, foram

França-Brasil (CCIFB), Thierry Botto
lembra que, desde o primeiro Fórum de Sustentabilidade realizado
pela Câmara, em 2009, as iniciativas empresariais na área têm se
multiplicado: “são muitas ações nas
áreas de energia limpa, tratamento
de efluentes e redução de emissões,
tanto para edificações como para processos produtivos e ainda soluções de
mobilidade”, comenta.
Ele enfatiza a atuação da L’Oréal,
reconhecida como a companhia

plantadas em 270 hectares.
JARDIM FILTRANTE DA L’ORÉAL
Inaugurado em 2017 no Rio de Janeiro, o
novo Centro de Pesquisas e Inovação da
L’Oréal tem um arrojado sistema de tratamento natural dos efluentes industriais
e sanitários e das águas pluviais. Com
plantas depuradoras nativas, o chamado
jardim filtrante faz a purificação da água
sem aditivos químicos, bactérias ou outro
agente de filtragem. A zona da raiz dessas
plantas é rica em microrganismos capazes
de transformar poluentes em alimentos
para as plantas, sem contaminá-las.
Ao fim do tratamento, a água pode ser reutilizada nos banheiros, lavagens e na irrigação. Com a iniciativa, o consumo de água no
Centro de Pesquisa foi reduzido em cerca
de 40%. Além disso, o jardim proporciona
a redução de emissões de gases de efeito
estufa, pois absorve gás carbônico através
das plantas e não gera lodo, eliminando, assim, o transporte de resíduos contaminados
encontrados nos processos convencionais
de tratamento de efluentes.
Resultado da parceria da L’Oréal com a
empresa de biotecnologia Phytorestore,
o projeto do jardim filtrante foi vencedor
na categoria Grande Prêmio de Infraestrutura Sustentável do Green Solutions
Awards, premio internacional promovido pela Construction 21, plataforma
presente em 11 países.

número 1 em sustentabilidade entre 500 concorrentes no ranking internacional Newsweek Green, da
revista “Newsweek”. A L’Oréal também conquistou a nota AAA como
líder em sustentabilidade no prêmio
CDP Europe Awards pelas iniciativas
mundiais de redução de emissões de
carbono, otimização de gestão da água
e ações para lidar contra o desmatamento em sua cadeia de suprimento.
“Esse reconhecimento demonstra o
forte compromisso da L’Oréal no ca-

CENTRO SUSTENTÁVEL DA RENAULT
Ao unificar as operações de três
armazéns em um único centro de distribuição, a Renault criou, no município
de Quatro Barras, no Paraná, um parque
logístico de 60 mil m2 que atende a diversos requisitos de sustentabilidade, tendo
recebido as certificações LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design), concebida e concedida pela ONG americana
U.S. Green Building Council, e AQUA-HQE,
elaborada pela Fundação Vanzolini
com os padrões internacionais da
Haute Qualité Environmentale. A
eficiência no uso dos recursos naturais é
um dos destaques.
O prédio administrativo do centro, com
cerca de 900 m2, é autossuficiente em
energia elétrica, contando com um
sistema de placas fotovoltaicas.
O galpão, com 67 mil m2 de área construída, conta com uma cobertura skylight,
com aberturas laterais e superiores que
potencializam a iluminação e a ventilação
naturais.
O centro também conta com um sistema de captação e reaproveitamento da
água das chuvas, utilizado no paisagismo
e nas bacias sanitárias. Responsável pela
distribuição de 7 milhões de peças a concessionárias de todo o país, o Centro é o
quarto maior da Renault no mundo e o
maior na América.

minho da transformação sustentável.
Queremos dar contribuição efetiva
para enfrentar os desafios ambientais”, declarou Jean-Paul Agon, CEO do
Grupo L’Oréal. No Brasil, a empresa se
destacou como a de melhor atuação
na categoria Mudanças Climáticas do
Guia Exame 2017.
Outras empresas de matriz francesa reconhecidas por iniciativas sustentáveis no Brasil são a fabricante
de pneus Michelin e a montadora de
automóveis Renault. n
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TALENTOS VINDOS

DO EXTERIOR
NOVA LEI SIMPLIFICA A CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAIS ESTRANGEIROS NO BRASIL

O

novo marco regulatório de imigração (Lei nº
13.445/2017), em vigor
desde novembro do último ano, promete simplificar o processo de
contratação e a atuação de profissionais
estrangeiros no Brasil, mas apresenta
exigências para as quais as empresas
devem ficar atentas, segundo observa
João Marques, presidente da consultoria
de mobilidade global EMDOC. “A nova lei
é uma evolução, pois incentiva projetos
de atratividade. Por outro lado, as empresas devem ficar ainda mais atentas
na hora de realocar um expatriado ou
contratar um estrangeiro, por exemplo,
pois a Lei traz multas altíssimas a cada
efetivação irregular”, pondera.

Por ocasião da aplicação da nova lei,
a CCIFB promoveu uma série de discussões sobre o tema e, em parceria com
a EMDOC, convidou especialistas para
discutir e orientar o empresariado acerca das novidades. Participaram dos debates: André Zaca Furquim, diretor adjunto do Departamento de Migrações
do Ministério da Justiça; Paulo Gustavo
Iansen Sant’Ana, conselheiro e chefe da
Divisão de Imigração do Ministério das
Relações Exteriores; Diógenes Perez de
Souza, chefe do Núcleo de Passaportes
da Polícia Federal em São Paulo; Hugo
Medeiros Gallo, presidente do CNIg –
Conselho Nacional de Imigração e coordenador geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Luiz Alberto Matos dos
Santos, coordenador de apoio ao Conse-

lho Nacional de Imigração do Ministério
do Trabalho, além de Beatriz Nogueira,
da Organização para as Nações Unidas
(ONU), e de João Marques e Renê Ramos,
ambos da EMDOC.
Na avaliação de Beatriz, que atua com
refugiados no Brasil pela ONU, o novo
marco traz uma grande oportunidade
de trabalho para estrangeiros que estão
no País fugidos de guerras e conflitos. Já
Luiz Alberto, considera que o marco dá
mais clareza e segurança jurídica para
as empresas e os profissionais. Hugo
Medeiros, enfatizou que o novo marco
foi fruto de um intenso esforço de diversos órgãos e áreas do governo federal. A
antiga lei estava em vigor havia 37 anos.
Para André Furquim “a união de vários
setores do governo federal vai culminar
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numa grande base de dados compartilhada, que será um dos mais importantes avanços na área de imigração
do País e a fiscalização caberá à Polícia
Federal, de acordo com a nova norma.
Segundo o conselheiro Paulo Sant’Ana,
a política migratória se faz também
com informação e inteligência de dados.
“O novo marco traz ainda uma mudança significativa na política brasileira de
imigração, já que os setores do governo
de relações exteriores deixam de se dedicar somente ao fluxo de mercadorias
e negócios e passam a focar também no
fluxo de pessoas”, explicou.
Como toda nova legislação, ainda há
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dúvidas sobre o que muda para o imigrante, como as empresas devem agir e
quais benefícios que a norma traz para o
Brasil. A seguir as principais dúvidas e respostas, elencadas pelo time da EMDOC.

Adaptação à nova
regulamentação

As empresas devem ajustar seus processos. Da mesma forma que traz transparência, dinamismo e modernidade,
a nova lei impõe obrigações e explicita
os riscos para quem não cumprir as regras. É importante rever as documentações dos imigrantes e expatriados que
chegam às corporações, além de ficar

atento ao e-social, para evitar riscos de
compliance e multas para a empresa.

Responsabilização das
empresas

Em caso de contratação irregular,
desde o presidente da companhia até
a equipe de Recursos Humanos, os administradores podem ser condenados
à detenção de até cinco anos. A fiscalização será feita pela Polícia Federal.
Pela primeira vez, a imigração terá
todo o sistema unificado, com o cruzamento de dados de consulados, embaixadas, Polícia Federal, Ministério do
Trabalho, Ministério da Justiça, Receita

Federal, entre outros, deixando em evidência qualquer falha. As companhias
devem rever os seus processos migratórios e a cadeia fornecedora de todos
os serviços ligados ao tema.

Multas para companhias

Em caso de profissionais irregulares,
as multas podem chegar a R$ 5 milhões,
dependendo do potencial econômico da
companhia. Para as pessoas físicas a penalidade por ato pode variar de R$ 100
até R$ 10.000. Já para as pessoas jurídicas
a multa pode ser de R$ 1.000 até R$ 1 milhão, podendo ser multiplicado por cinco
vezes dependendo do porte da empresa.

Captação de talentos

Dos 20 países mais desenvolvidos,
o único que nunca havia criado uma
medida dinâmica para atratividade de
profissionais era o Brasil. Para a implementação do programa Mais Médicos,
por exemplo, foi necessária uma medida provisória. Agora, o governo pode
identificar profissões mais carentes e
estabelecer uma regra que faça com
que estes profissionais entrem e trabalhem no Brasil com mais facilidade.

Facilidade para se estabelecer
no Brasil

Agora, o governo deve analisar em
até cinco dias úteis os pedidos de autorização de trabalho, com duração de
180 dias e em até 48 horas para situações de emergência comprovada. É um
dos prazos mais rápidos do mundo em
análise desse tipo de processo. A lei
também agilizou o processo para
permanência após o período de
seis meses de trabalho. Caso a
pessoa precise ou queira ficar
por mais tempo, o trâmite é
feito no Brasil, por meio da Polícia Federal ou do Ministério
do Trabalho.

Criação de regras
imigratórias

Após identificar a
necessidade de desenvolvimento
em
determinadas áreas,
o governo passa essa
orientação para os ministérios da Justiça, do
Trabalho e das Relações
Exteriores (nesta ordem),
responsáveis por identificar
profissionais indicados para

essa demanda. Os três órgãos ouvem o
Conselho Nacional de Imigração para determinar o que é necessário para que a
regra seja atrativa e esteja de acordo com
as leis do País.

Não “liberou geral”

O profissional que solicitar autorização para entrar e trabalhar no Brasil terá que corresponder aos critérios
estabelecidos na lei, para que os vistos
possam ser emitidos. Existe um facilitador para quem está apto e tem condições de cumprir todas as regras, mas
isso não significa que qualquer pessoa
terá o direito em mãos.

Concorrência com brasileiros

A maior presença de estrangeiros
não pretende tirar o emprego do cidadão local, mas trazer mão de obra
qualificada para posições carentes no
mercado brasileiro. A maior rapidez
para a definição do visto tem uma série de premissas e a principal delas é
preencher posições nas quais o profissional estrangeiro vai agregar valor.

Validação de diplomas

Esse é um dos grandes entraves para
a entrada de imigrantes que buscam
exercer funções que exijam a comprovação de qualificação. Apesar de ter sido
aprimorado, o processo pode levar até
seis meses e, muitas vezes, tem custos
elevados. Segundo Marques, em um
país que precisa ser atrativo, a revalidação não pode ser cara, demorada e burocrática. Ele diz que a análise do currículo escolar frequentemente se apega a
itens específicos da educação nacional
que não são técnicos e não devem ser
determinantes para conceder ou não a
validação do diploma. n
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Prêmio Personalidade

ELES FAZEM A

DIFERENÇA
ARTUR AVILA E
ALEXANDRE ALLARD
CONQUISTAM
O PRÊMIO
PERSONALIDADE
FRANÇA-BRASIL

A

mais recente edição do
Prêmio Personalidade
França-Brasil contemplou o
matemático
Artur Avila (no Rio de
Janeiro) e o arquiteto
Alexandre Allard (em São Paulo). No final de 2017, eles entraram para o seleto grupo de mais de 20 líderes de diferentes segmentos que, desde a criação
da iniciativa em 2001, foram reconhe-

Matemático Artur Avila
(à dir. na foto ao lado) e o
arquiteto Alexandre Allard
(2º à esq. na pág. ao lado)
entraram para o grupo de
personalidades reconhecidas
pelas contribuições ao
desenvolvimento das relações
franco-brasileiras

cidos pelas contribuições para o desenvolvimento das relações bilaterais
ou por ajudar a aproximar e fortalecer
os laços entre os dois países, por meio
de atividades nas áreas socioeconômica, política, ambiental, filantrópica,
cultural ou acadêmica.
O carioca Artur Avila Cordeiro de Melo,
38 anos, naturalizado francês, tornou-se
conhecido como o primeiro latino-americano e lusófono a receber a medalha
Fields, considerada o prêmio Nobel da
matemática. Entre as honrarias já recebidas por ele destaca-se a Legião de
Honra da França. Atualmente vive entre
o Rio de Janeiro e a França e possui contribuições em diversas áreas, sobretudo
na de sistemas dinâmicos.
“Fico honrado e feliz em receber este
prêmio. Por um lado, ele reforça os laços
entre a França e o Brasil na matemática. Por outro, representa o reconhecimento da importância da pesquisa
científica para a sociedade em geral”,
disse Avila ao receber o prêmio em 5 de
dezembro na capital fluminense. Ele
destacou ainda a importância do Instituto de Matemática Pura e Aplicada
(Impa) em seu processo de formação.
No caso da CCIFB, o prêmio representou
um marco no seu programa de ações voltadas ao diálogo entre o empresariado e
o estudo da ciência. O tema será uma das
prioridades da entidade para 2018, quando o Rio sediará o Encontro Mundial de
Mulheres em Matemática e o Congresso
Internacional de Matemáticos.

Negócios criativos

Já o arquiteto e empreendedor
Alexandre Allard é o fundador do grupo que leva o seu nome e comandante
do projeto Cidade Matarazzo, que promete transformar a capital paulista e
torná-la o centro de negócios criativos
do País. Allard nasceu em Washington
(EUA), mas cresceu na África. Começou
a carreira profissional na França a partir de onde expandiu os negócios em
vários países até chegar ao Brasil.
O projeto Cidade Matarazzo envolve a
construção do primeiro hotel seis estrelas do grupo francês Allard no Brasil.

Até 2019 o Hotel Rosewood de São Paulo deverá receber recursos financeiros
da ordem de R$ 1,5 bilhão.
O empreendimento terá 274 apartamentos, centro de convenções com
sete salões, centro cultural com teatro
e auditório, estúdio de música, área
gastronômica com cerca de 30 restaurantes, campus para empreendimentos de tecnologia criativa e um amplo
espaço de varejo, que abrigará de artesãos a 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. n
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Agenda

w

EXPOLUX

24 a 27 de abril – São Paulo

w

FEIMEC

24 a 28 de abril – São Paulo

w

AGRISHOW

30 de abril a 4 de maio
Ribeirão Preto (sp)
www.agrishow.com.br

w

APAS SHOW

w

GLASS SOUTH AMERICA
ENERSOLAR + BRASIL

w

w

22 a 24 de maio – São Paulo

w

w

FCE COSMETIQUE
FCE PHARMA

www.intersolar.net.br

www.fcepharma.com.br

w

28 a 30 de agosto – São Paulo

w

HOSPITALAR

22 a 25 de maio – São Paulo
www.hospitalar.com

w

w

VITÓRIA STONE FAIR

w

5 a 8 de junho – Serra (ES)

NATURALTECH

6 a 9 de junho – São Paulo

BIO BRAZIL FAIR | BIOFACH
AMERICA LATINA

w

w

EXPOVINIS BRASIL

12 a 14 de junho – São Paulo
www.expovinis.com.br

w

FISPAL FOOD SERVICE

12 a 15 de junho – São Paulo
www.fispalfoodservice.com.br

w

FISPAL TECNOLOGIA

26 a 29 de junho – São Paulo
www.fispalfoodservice.com.br

w

FRANCAL

16 a 19 de julho – São Paulo
www.francal.com.br
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w

FEITINTAS

w

w

w

FIRE SHOW

w

w

FEBRATÊXTIL

23 a 25 de outubro
São Paulo

www.febratextil.Fcem.com.br

10 a 13 de maio – Colmar

HOPIPHARM

16 a 18 de maio
Bordeaux

PARIS HEALTHCARE

29 a 31 de maio – Paris

EXPOBIOGAZ

6 e 7 de junho
Estrasburgo

FRANCE AIR EXPO

7 a 9 de junho – Paris

CANNES LIONS

18 a 22 de junho – Cannes
www.canneslions.com

w

E-COMMERCE PARIS

10 a 12 de setembro – Paris
www.parisretailweek.com

NATEXPO

23 a 24 de setembro
Lyon
www.natexpo.com

w

Sial Paris

21 a 25 de outubro – Paris
www.sialparis.fr

w

FOIRE ÉCO-BIO D’ALSACE

www.cannesairshow.com

3 a 5 de outubro – São Paulo

www.fispvirtual.com.br

8 a 19 de maio – Cannes

www.expo-biogaz.com

w

3 a 5 de outubro – São Paulo

CANNES FILM FESTIVAL

www.parishealthcareweek.com

12 a 15 de setembro
São Paulo

FISP

11 a 15 de abril – Paris

www.hopipharm.fr

www.fireshow.com.br

6 a 9 de junho – São Paulo
www.biobrazilfair.com.br

28 a 31 de agosto
Cachoeiro de Itapemirim (ES)

EASL ANNUAL MEETING

www.ecobio.alsace

www.feitintas.com.br

www.naturaltech.com.br

w

w

www.cachoeirostonefair.com.br

www.vitoriastonefair.com.br

w

CACHOEIRO STONE FAIR

w

www.festival-cannes.com

www.highdesignexpo.com

INTERSOLAR SOUTH
AMERICA

22 a 24 de maio – São Paulo

w

FOOD INGREDIENTES
SOUTH AMERICA

28 a 30 de agosto – São Paulo

5 de abril – Paris

www.easl.eu

21 a 23 de agosto – São Paulo

www.fcecosmetique.com.br

22 a 24 de maio – São Paulo

w

PET SOUTH AMERICA

HIGH DESIGN – HOME &
OFFICE EXPO

ENERGY CLASS FACTORY
www.energie-industrie.com

13 a 15 de agosto – São Paulo

www.fi-events.com.br

w

w

VIII CONGRESSO ANDAV

21 a 23 de agosto – São Paulo

www.exposec.tmp.br

w

3 a 12 de agosto – São Paulo

www.petsa.com.br

22 a 24 de maio – São Paulo

EXPOSEC

BIENAL DO LIVRO

congressoandav.com.br

www.enersolarbrasil.com.br

w

8 a 10 de agosto – São Paulo

www.bienaldolivrosp.com.br

9 a 12 de maio – São Paulo
www.glassexpo.com.br

w

w

7 a 10 de maio – São Paulo
www.apasshow.com.br

GREENBUILDING

www.expogbcbrasil.org.br

www.feimec.com.br
w

24 a 27 de julho – São Paulo
www.fipan.com.br

www.expolux.com.br

w

FIPAN

EQUIP’HÔTEL

11 a 15 de novembro
Paris
www.equiphotel.com

w

SALON POLLUTEC

27 a 30 de novembro
Lyon
www.pollutec.com

Passo a passo para baixar o
aplicativo da
Se você tem iPhone (ou iPad)

Clique no ícone App Store, disponível
na tela de navegação do seu aparelho, para abrir a
loja oficial da Apple. No rodapé da página escolha
a opção “Buscar” representada por uma lupa. Vá
ao campo de digitação, escreva “França Brasil” e
clique em “Buscar”.

Passo

Passo

Escolha a revista, clique em “Obter” e em
“Instalar”. O sistema pedirá o seu “ID Apple”
(a sua conta pessoal na Apple, previamente
criada) e a respectiva senha.
Passo
O download será iniciado. Terminado
o processo, abra o aplicativo e comece a
navegar.

Se você tem smartphone ou tablet
com sistema Android

Passo
Clique no ícone Play Store (Google Play) no
seu smartphone.
Passo

Localize o aplicativo “França Brasil”. Para isso,
basta tocar na lupa, localizada no topo
direito e digitar no espaço ao lado o nome
do aplicativo. Para concluir, toque na lupa do
seu teclado virtual.
Passo
Selecione o aplicativo desejado, toque nele
e clique em “Instalar”; depois “Aceitar”.

Esse processo é feito apenas na primeira vez. Serão mostradas as capas de todas
as revistas existentes do acervo até momento. Selecione a edição desejada e clique para baixá-la.
Depois, a cada edição, uma nova revista será disponibilizada e você poderá acessá-la.

O que você está esperando para desfrutar desse incrível recurso?

E AGORA PARIS!

NOVA ROTA PARTINDO DE FORTALEZA

3 VOOS DIRETOS
POR SEMANA

AIRFRANCE.COM.BR

