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conceito UX, como companhias
tradicionais e startups podem

trabalhar juntas e se beneficiar
mutuamente, o sucesso do programa francês de atração de ne-

gócios VIE, as boas práticas de

governança corporativa para ficar longe de escândalos de corrupção, e o potencial de crescimento do mercado de biodiesel no
Brasil. Na seção “Turismo”, um convite para aproveitar a viagem

à França e conferir de perto belas exposições culturais em cartaz
e que devem se estender ao longo de 2019.

Para começar a leitura, confira uma entrevista com o sociólo-

go brasileiro Glauco Arbix, internacionalmente reconhecido por
suas produções relacionadas a inovação, tecnologia e desenvolvimento. Aproveitando esse momento pós-eleições, trazemos

também breves reflexões de economistas convidados a traçar
perspectivas para o Brasil na área econômica. Acompanhe! ■
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ENTREVISTA
GLAUCO ARBIX

A CHAVE DO

PROGRESSO
NÃO HÁ COMO OBTER
COMPETITIVIDADE SEM INVESTIR
FORTEMENTE EM INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA
Por Marcelo Couto

O

sociólogo Glauco Arbix acompanha de perto
os avanços relacionados a inovação, tecnologia e competitividade no Brasil e no mundo. Professor titular da Universidade de São
Paulo (USP), ele tem se dedicado, ao longo
dos últimos 20 anos, a analisar o impacto do
desenvolvimento científico e tecnológico sobre as empresas
e a sociedade. Arbix atua na coordenação do Observatório
de Inovação e Competitividade, grupo de estudos interdisciplinares ligados ao Instituto de Estudos Avançados da USP.
Com vasta experiência acadêmica, tornou-se prestigiado
conferencista e tem contribuído ativamente com o debate
público acerca dos rumos da inovação no Brasil. Entre 2003
e 2006, foi coordenador geral do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, período no qual também presidiu o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

O Brasil tem muitos desafios a superar e deve acelerar
para não ficar para trás no cenário de intensa
competição internacional
França_Brasil
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(Ipea). Mais recentemente, foi presidente da Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep), de 2011 a 2015.
Na entrevista a seguir, ele analisa as intensas transformações pelas quais o mundo vem passando e afirma que
a inovação é a chave para o desenvolvimento econômico
e social. “Os esforços de inovação geram uma reação em
cadeia que faz a organização e seus concorrentes avançarem”, afirma. E alerta: “o Brasil tem muitos desafios a superar e deve acelerar para não ficar para trás no cenário de
intensa competição internacional.” Acompanhe.
O que propõe a teoria da inovação e sociologia
econômica, da qual você é especialista?
A ideia básica é de que inovação é a chave para impulsionar o progresso econômico e social. Esse conceito começou a ser desenvolvido no início no século passado
pelo economista e cientista político austríaco Joseph
Schumpeter, um dos primeiros a considerar as inovações tecnológicas como motor do desenvolvimento capitalista, mas depois ficou esquecido, sendo recuperado
somente a partir dos anos 1950-60. De lá para cá temos
aprofundado os estudos e constatado que o desenvolvimento não é um caminho linear, e sim um movimento
que quebra padrões a partir da evolução da ciência e
tecnologia, com reflexos sobre a economia.

Foto: Divulgação

Como a busca da inovação impacta
as empresas e a sociedade como um todo?
A base da inovação são os avanços científicos e tecnológicos realizados nas diversas áreas de uma sociedade.
Em uma indústria, ou qualquer outra organização, o esforço em direção à inovação puxa uma malha de outras
ações transformadoras que produzem uma reação em
cadeia. Assim, aquela empresa não apenas inova como
também força seus concorrentes a se mexerem, com o
intuito de se desenvolver na mesma direção ou buscar
caminhos para se aprimorar e gerar novas e criativas
soluções que impactam o mercado em que atuam.
Inovação e invenção são esforços que caminham juntos?
Não necessariamente, embora guardem relação entre
si. A invenção, que consiste em criar algo novo, pode
França_Brasil
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ser obtida e ficar guardada em um laboratório, sem
aplicação concreta. Já a inovação se distingue por ser
aquela que chega ao mercado, modifica o modo de fazer as coisas e tem impacto sobre a vida das pessoas.
As invenções podem, inclusive, ser combinadas para
estabelecer tecnologias e gerar novas aplicações. Um
exemplo é o raio laser, resultado da amplificação da
luz por emissão estimulada por radiação, uma descoberta que se revelou de grande utilidade em diversas
áreas, da medicina à transmissão de dados por fibra
ótica. São muitos os casos de invenções ou descobertas
científicas que, às vezes, aparentemente não possuem
aplicação imediata, mas que se convertem em valiosas
inovações tecnológicas.
Como o Brasil se situa no
contexto da inovação global?
Estamos precisando acelerar – e muito. Além da
perda estrutural observada mundo afora,
a indústria brasileira de manufatura
vem perdendo espaço, o que é preocupante. O Brasil tem importante
papel na economia internacional,
fornecendo importantes produtos, mas, infelizmente, com baixo
valor agregado. A exportação de
commodities não é ruim, ao contrário, traz importantes divisas ao
País, mas não é suficiente para nos
fazer avançar no cenário de desenvolvimento global. Nos últimos anos temos
patinado do ponto de vista econômico e
apresentado baixa capacidade de produção. Precisamos sair dessa situação.
O que é necessário para corrigir o rumo?
Precisamos garantir níveis adequados de financiamento a pesquisa e inovação, desenvolver
um ambiente estrutural adequado e investir fortemente na formação das pessoas. São desafios que devem
ser enfrentados se quisermos avançar na competitividade internacional. Esse tem sido o caminho trilhado
França_Brasil
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por todos os países que apresentam êxito nessa área.
Nos últimos anos, com a restrição fiscal, o Brasil perdeu
capacidade de financiamento público para pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, além disso, com tantas
incertezas, diversas empresas cancelaram seus planos
mais ambiciosos de investimentos. No ambiente estrutural temos que reduzir o grau de burocracia, a carga
tributária e a malha de barreiras que se impõem sobre
as iniciativas de pesquisa. Isso sem contar a falta de estrutura mínima, como é o caso de uma boa conectividade em tempos de tecnologia digital. Para completar,
é fundamental a qualificação, ter gente bem formada,
com capacidade de pensar o novo e desenvolver a sua
genialidade. Até para automatizar é necessário ter gente qualificada.
O que faz o Observatório de Inovação e
Competitividade?
Somos um centro interdisciplinar ligado ao Instituto de
Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acreditamos que a inovação é uma encruzilhada que resulta do choque de ideias
e tradições, nascida das divergências e
contribuições de profissionais oriundos
de diversas áreas do conhecimento. O
resultado é interessante. Entre as nossas
produções mais recentes destaco um estudo sobre Manufatura Avançada, feito para
o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Também estamos
colocando de pé um projeto sobre inteligência
artificial (IA). Nesse caso, fizemos um acordo com
o Incor e o Hospital Albert Einstein para analisar o
impacto da IA sobre o dia a dia dos profissionais e o
acompanhamento de pacientes críticos.
As suas observações revelam alguma
pista do que vem pela frente?
Todo o ciclo tecnológico está no começo. Apesar de per-

Mitos da inovação
Inovar nem sempre é uma operação simples, mas também não é um bicho de sete cabeças. Algumas ideias
fora do lugar, como as abaixo, podem atrapalhar. São
lendas que confundem planos e inibem os primeiros
passos que uma organização precisa dar para inovar.

1. Inovação é apenas para grandes empresas

Nada mais enganoso. Toda empresa pode inovar, seja
grande, média ou pequena. A inovação acontece em
qualquer setor da economia: indústria, serviços, comércio ou agricultura.

2. Inovação é só alta tecnologia

Errado. A inovação tecnológica se combina com as de pequeno porte, com baixo ou nenhum conteúdo high-tech.
A inovação cria novos produtos e processos, mas também
modelos de negócio, marketing e marcas arrojadas.

cebermos grandes transformações no dia a dia, o fato é
que ainda não vimos nada. As tecnologias combinadas
abrem muitas possibilidades de mudanças em todas
as áreas da sociedade, da educação à saúde, passando
por todas as dimensões da vida. Por isso, insisto que o
Brasil deve correr para não ficar para trás, pois quem
não inova assume uma posição secundária no mundo.
É preciso ter consciência pública da importância desse
tema, para oferecer os incentivos necessários; apoio
das universidades, com a sua estrutura de conhecimento; e uma nova visão das empresas, que também
devem investir e fazer os produtos e serviços chegarem
ao mercado.
Como sociólogo, como analisa os impactos
dessas transformações sobre a sociedade?
Essas transformações podem trazer muitos benefícios,
pois têm potencial para melhorar a qualidade de vida

3. Inovação simplesmente acontece

Pesquisas avançadas indicam que método e disciplina
facilitam a inovação. As empresas vivem de resultados,
que, na maior parte das vezes, são alcançados por meio
de atividades estruturadas.

4. Empresa inovadora é autossuficiente

A ideia da empresa que inova isoladamente ficou no
passado. Inovação se apoia em redes e no conhecimento
que existe dentro ou fora da empresa, dentro do país ou
no exterior.

5. Inovação é feita só com P&D

A maioria das empresas inovadoras não possui departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Talvez nunca
precisem criá-los. A inovação nasce com gente qualificada, método, mentalidade aberta e vontade de crescer
sem medo de errar.
Fonte: Hi-Arbix Inovação

das pessoas, da saúde à educação, passando por diversos aspectos do cotidiano. Por outro lado, temos o desafio de fazer com que esse processo não seja excludente,
de modo a impactar positivamente o maior número de
cidadãos no mundo.
Muitas pessoas temem a perda de postos
de trabalho. Como enfrentar essa questão?
A ideia de que a tecnologia tira postos de trabalho é tão
antiga quanto o próprio desenvolvimento tecnológico.
Naturalmente, os avanços surgem para facilitar uma
atividade e, portanto, podem eliminar certos tipos de
trabalho, mas sempre geram novas demandas para
empregar as pessoas. Pelo menos tem sido assim ao
longo da História. O dilema atual é se desta vez conseguiremos criar novas ocupações para todos. Realmente,
não sabemos. Devemos buscar soluções, porque não há
como frear os avanços e as mudanças a caminho. ■
França_Brasil
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Internet em pleno voo
A Air France adotou uma nova solução de conectividade em suas aeronaves Airbus A320. Inicialmente, estão sendo contempladas 113 aeronaves alocadas em voos de curta e média distâncias que atendem toda a Europa, Rússia, o Norte da África e
o Oriente Médio. Fruto de uma parceria com as empresas Global Eagle e Orange Business Services, a novidade oferece internet de alta velocidade e acesso ao portal para passageiros, entre outras facilidades, para melhorar a experiência do cliente.

Semana dedicada ao Brasil

Divulgação

Um dos mais novos resorts da Europa, o Grand Massif Samoëns
Morillon, será palco da Brazil Week, semana temática brasileira a
ser realizada de 14 a 21 de abril de 2019. A proposta do empreendimento, localizado nos Alpes franceses, é divertir os hóspedes com
atrações que remetem ao espírito do povo brasileiro.

As startups brasileiras Pix Force, de Porto Alegre,
e a TCS, de Belo Horizonte, são as vencedoras do
Vallourec Open Brasil 2018. O programa seleciona projetos inovadores, e o tema foi sobre a
visão computacional e as tecnologias sensoriais.
O projeto da Pix Force consiste no uso de imagens de satélite para identificar anomalias nas
florestas de eucalipto. Já a TCS quer desenvolver um sistema de avaliação da quantidade de
madeira empilhada na planta de produção de
carvão e em campo. As vencedoras terão apoio
da Vallourec para implementar os projetos.
França_Brasil
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Foto: Divulgação

Prêmio para startups

Santha Photo Studio

A Leroy Merlin passa a oferecer uma nova comodidade para compras
em sua na loja da Marginal Tietê, na cidade de São Paulo. Trata-se de
um grande drive thru da construção. Numa área de 4 mil m2, pode-se
encontrar 1.600 produtos para pronta entrega, uma série de serviços
especializados e aluguel de equipamentos. A proposta é fornecer
materiais para construção e reforma de forma ágil, com um caixa
exclusivo, enquanto o carro é carregado com os produtos.

Resíduos agroquímicos

Shutterstock

Drive Thru da Leroy Merlin

A associação francesa de empresas fitofarmacêuticas (UIPP) destinou 10 mil euros, a
fundo perdido, para subsidiar a fase inicial
de uma pesquisa liderada pelo laboratório
de novas tecnologias do Centro de Engenharia e Automação do Instituto Agronômico, de Jundiaí (SP). O objetivo é investigar
a proporção de resíduos agroquímicos
retidos em vestimentas de trabalhadores
rurais encarregados de pulverizações agrícolas. O ensaio deve gerar novas recomendações quanto ao descarte e ao reaproveitamento de vestimentas protetivas.

Governança no futebol
A governança, guarda-chuva sob o qual se abriga o programa de compliance de uma empresa, também é um assunto para ser tratado pelos clubes de futebol. O livro “Futebol e Governança”, da editora Migalhas, reúne textos sobre
temas publicados em diversos veículos pelo advogado Rodrigo R. Monteiro de Castro, associado da CCIFB. Neles, o
autor traz à luz contribuições para o debate em marcha atualmente de um novo ambiente de negócios do futebol e da
busca pela estruturação de empresas futebolísticas que sejam sustentáveis.

Mulheres na Ciência

Divulgação

Sete jovens cientistas foram contempladas com o prêmio L’Oréal-Unesco “Para
Mulheres na Ciência” em 2018. A cerimônia foi realizada, em outubro, na sede da
companhia francesa, no Rio de Janeiro.
As pesquisadoras Angélica Vieira, Ethel
Wihelm, Fernanda Cruz, Jaqueline Soares, Luna Lomonaco, Nathalia Bezerra e
Sabrina Lisboa ganharam bolsas de R$ 50
mil cada, para investir em seus estudos.
Anualmente são premiadas cientistas
de diversas áreas. Até o momento foram
distribuídos mais de R$ 3,5 milhões entre
82 pesquisadoras, incentivadas a dar
prosseguimento aos estudos e incrementar o desenvolvimento da ciência
no Brasil. Os trabalhos são avaliados por
uma comissão formada por renomados
cientistas. Em março serão abertas as
inscrições para a edição 2019 do prêmio.
França_Brasil

13

Especial_2018

Ações dirigidas
Pesquisa e desenvolvimento

O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Saint-Gobain, em
Capivari (SP), completou dois anos e comemora os resultados.
Empresas do grupo já se beneficiam das inovações promovidas pelos pesquisadores do único Centro de P&D da empresa
no Hemisfério Sul. Nesse período, dobrou o número de pesquisadores para 30 e foi ultrapassada a marca de 50 projetos
realizados ou em desenvolvimento. Com foco em ciência dos
materiais e em física das edificações, as iniciativas atendem à
diversidade dos negócios do grupo, além de contribuir para a
adequação dos produtos e das soluções ao mercado nacional.

A startup de tecnologia Himarket, sediada em
Curitiba, descobriu um valioso filão de negócios ao estabelecer a interação instantânea
e personalizada entre empresas e clientes.
“Coletamos informações do consumidor no ato
do consumo e as disponibilizamos a empresas
que, em tempo real, geram promoção, desconto e curadoria de produtos ou serviços”, conta
Humberto Campos, CEO da empresa.
A coleta é feita pelo escaneamento do cupom
fiscal emitido pelo ponto de venda. “Com o
código desse documento e o CPF do consumidor, buscamos seu histórico de compras nas
secretarias da fazenda dos estados”, revela
Campos. A partir disso, pode-se estabelecer um
perfil de consumo. Quando há empresas concorrentes interessadas na mesma informação,
a startup entra em contato e propõe parcerias
diferenciadas, para que todas se beneficiem e o
consumidor receba boas ofertas.

Pneu de alto
desempenho
A Michelin já produz, em Itatiaia (RJ), o Primacy
4, novo pneu fornecido em diferentes medidas
para automóveis com rodas de 15 a 17 polegadas.
O produto foi desenvolvido para oferecer maior
durabilidade, e os testes da fabricante indicam
maior resistência nas frenagens. Outra vantagem do modelo são as ranhuras que permitem
mais espaço para escoamento de água, o que
representa ganho em aderência. O Primacy 4 está
chegando ao mercado de reposição, e a Michelin
já negocia seu fornecimento para as montadoras.

Divulgação

Para a pele brasileira
O grupo Pierre Fabre – especializado em dermocosméticos,
medicamentos e saúde – inaugurou no Rio de Janeiro o seu
centro de pesquisa e desenvolvimento, batizado de Brazilian
Innovation Center (BIC). A unidade será dedicada a desenvolver produtos para a pele brasileira, “além de mapear e
atender às tendências de um dos mercados mais sofisticados
e criativos do mundo”. As novas fórmulas serão produzidas
para as marcas Eau Thermale Avène, Darrow e Ducray.
França_Brasil
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Mais trens da Alstom no Rio

Divulgação

O sistema de trens urbanos do Rio de Janeiro, operado pela concessionária SuperVia, passa a contar com novas composições fornecidas
pela Alstom. Duas unidades estão em fase de certificação e outras
quatro serão entregues em breve.

Turismo na Amazônia
A Amazônia é uma das principais atrações turísticas da América
Latina e está entre os destaques da Center Tour’s agência de viagens.
Com área de mais de 7 milhões de km2, abrangendo sete estados brasileiros e nove países da América do Sul, a região é recoberta pela floresta tropical amazônica e sua bacia hidrográfica abriga cerca de 20%
dos recursos hídricos no planeta, além da imensa biodiversidade. O
turismo na região oferece opções de hospedagem exóticas e passeios
que completam a experiência de ecoturismo, como cruzeiros, visitas
a tribos indígenas, trilhas pela mata, pesca esportiva e observação de
animais de hábitos noturnos.

A Nissan está completando a sua maioridade no Brasil. A montadora abriu filial
própria no País em 2000 e, no ano seguinte, firmou parceria com a Renault para
estabelecer a primeira fábrica comum
do grupo no mundo, a unidade de São
José dos Pinhais (PR). Na última década
também investiu mais de R$ 2,6 bilhões
na construção do complexo industrial de
Resende (RJ). Somente de janeiro a setembro de 2018 as vendas da marca subiram
33% em relação a igual período do ano
anterior. Na mais recente edição do Salão
do Automóvel de São Paulo, a empresa
teve como destaque o Leaf, o carro 100%
elétrico mais vendido no mundo. A introdução de veículos elétricos no mercado é
um dos alvos da marca.
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Divulgação

Aposta no
mercado brasileiro
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PARA ONDE

VAMOS?

ECONOMISTAS DO
OBSERVATÓRIO
ECONÔMICO
DA CCIFB
ANALISAM O
PANORAMA
ECONÔMICO
PARA 2019
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N

o início do último trimestre de 2018, a Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB) projetou
crescimento de 1,1% do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro para o ano corrente e atualizou a previsão do índice para 2019, quando a
expectativa é de alta em torno de 2,5%.
Na visão do economista Octavio de Barros, vice-presidente da CCIFB-SP, o crescimento esperado enquadra-se na
categoria medíocre, haja vista que a média de crescimento
brasileiro desde 1980 até hoje é apenas da ordem de 2,3%
ao ano. Ele observa que o Brasil mantém o seu PIB per capita como proporção do PIB per capita dos Estados Unidos
idêntico ao que se observava quatro décadas atrás: 25%. Em
outras palavras, há uma estagnação relativa da economia
brasileira em que pesem as melhoras em termos absolutos.
“Na prática, o Brasil vive o conflito entre a agenda econômica do passado, bastante inconclusa (reformas que se
arrastam), e a agenda do futuro (foco na produtividade),
que ainda engatinha”, afirma Barros. Diante das profundas
transformações provocadas pela revolução digital e cognitiva, poderíamos dizer que o Brasil vai precisar “trocar o pneu
do carro com o carro em movimento”, sugere. Uma das questões a serem enfrentadas será a redução do protecionismo,
segundo ele, uma das causas da estagnação relativa do País.
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Se apertarmos os botões certos, o Brasil
poderá almejar um crescimento médio
de 4% nos próximos anos
OCTAVIO DE BARROS, economista e vice-presidente da CCIFB-SP

Barros considera que o Brasil precisa
urgentemente de uma política voltada
para o aumento da produtividade e
para reformas que restaurem a previsibilidade macroeconômica, sobretudo
fiscal. “Se apertarmos os botões certos,
o País poderá almejar crescimento médio de 4% nos próximos anos”, afirma.
Com base nas previsões médias do
mercado, a entidade projeta um crescimento da indústria brasileira de
aproximadamente 1,5%, enquanto o
nível de desemprego deve seguir em
queda moderada. O índice de inflação,
de acordo com as projeções, dependerá essencialmente do nível esperado
da taxa de câmbio média em 2019,
“mas tudo indica que se manterá enquadrada na meta perseguida
pelo Banco Central do Brasil”.
Quanto à taxa de câmbio
(real/dólar), esta deve ficar entre R$ 3,40 e R$ 3,80, já considerando a eleição do novo presidente, tido pelo mercado como
de viés mais moderado e reformista. E a taxa Selic deverá
ser incrementada em até 8%
ao ano no máximo em 2019.
“As exportações e as importações vão continuar num
patamar de crescimento e os
preços das commodities permanecerão em níveis bastante
satisfatórios”, conclui Barros.
França_Brasil
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Outras perspectivas

A revista França-Brasil também pediu
para dois economistas ligados à entidade analisarem os cenários para
o novo ano: Vladimir Caramaschi, da
Crédit Agricole Brasil, e Gustavo Arruda, do BNP Paribas Brasil. Acompanhe:

Vladimir Caramaschi F.
do Vale, estrategista-chefe
na Crédit Agricole Brasil

Apesar de todas as incertezas que
permanecem, mesmo após o período
eleitoral, temos uma visão construtiva
para a economia brasileira em 2019.
Os dados de atividade econômica re-

centes sugerem que a recuperação
cíclica do Brasil sobreviveu a todas as
turbulências e incertezas que o ano de
2018 nos trouxe. Com o fim do processo eleitoral e a natural redução das incertezas que disso decorre, esperamos
que a confiança dos agentes melhore
nos próximos meses, impulsionando
o processo de retomada da atividade.
Supondo que o novo governo seja capaz de obter algum avanço nas reformas estruturais, em especial em relação à previdência, acreditamos que a
economia deve alcançar um ritmo de
crescimento entre 2,5% e 3% em 2019.
A inflação deve seguir sob controle,
tendo em vista que a economia segue
operando com grande ociosidade e não
esperamos uma taxa de câmbio muito
distante da atual – acreditamos que,
em um cenário de reformas moderadas, o câmbio deve oscilar entre
R$ 3,50 e R$ 3,70 por dólar.
Nesse cenário, o IPCA deve
fechar 2019 com variação entre 4% e 4,2%. Esse cenário
confortável deve fazer com
que o Banco Central mantenha a Taxa Selic nos atuais
6,5% ao longo de todo o ano.
Os riscos a esse cenário
construtivo são relativamente simétricos. Caso o novo
governo surpreenda e consiga implementar a maior parte

das políticas e reformas que vêm sendo sinalizadas pelo futuro ministro da
Economia, Paulo Guedes, há espaço
para melhora significativa em todas
essa variáveis, incluindo um possível
relaxamento adicional da política monetária. Por outro lado, caso a reforma
da previdência não avance, o cenário
pode se deteriorar rapidamente.

Gustavo Arruda, economista
do BNP Paribas Brasil

Em 2019, o presidente eleito, ex-capitão do Exército brasileiro Jair Bolsonaro,
encontrará o Brasil em um melhor momento quando comparado ao tempo
em que o presidente Michel Temer assumiu o cargo há dois anos. A recessão
ficou para trás; as famílias e empresas
estão com menos dividas; a inflação
está em torno da meta; e as taxas de juros estão em niveis historicamente baixos. Esperamos que a economia cresça
3,0% em 2019, com a inflação em 3,5%
e taxas de juros em 7,5%, ligeiramente
acima dos atuais 6,5%. Embora sejam
previsões promissoras, elas dependem
de uma agenda reformista a ser liderada pelo novo governo, bem como fortes
habilidades políticas em lidar com um
Congresso fragmentado para enfrentar
os grandes desafios do Brasil.
Acreditamos que o sucesso do próximo governo dependerá de três fatores.

Primeiro, dependerá das medidas que
a nova equipe planeja priorizar. Embora o novo presidente provavelmente
deseje se concentrar em questões não
econômicas, enfatizadas durante sua
campanha (como alterar a legislação
sobre compra de armas e reduzir a
maioridade penal no Brasil), ele precisa dar atenção à tão necessária agenda
de reformas econômicas. A reforma da
previdência é particularmente urgente, com o Brasil já gastando cerca de
14% do PIB em dinheiro público no sistema de pensões todos os anos.
Em segundo lugar, o Brasil precisa de
uma agenda clara pró-negócios, com
simplificação da legislação tributária e
foco na redução da burocracia. Segundo o Banco Mundial, o Brasil é o 109º
de 190 países na pesquisa Doing Business, refletindo, entre outras questões, nosso confuso sistema tributário
e a enorme burocracia para abrir uma

empresa (que
ainda
leva
cerca de três
meses, contra apenas cinco dias nos
países da OCDE, em média).
Terceiro, o Brasil precisa de uma agenda agressiva de privatizações e concessões para avançar em infraestrutura.
Apesar da última recessão, o País não
tem capacidade ociosa quando o assunto é infraestrutura. O Brasil precisa
de grandes investimentos em energia e
logística (como estradas, ferrovias, portos e aeroportos), que são urgentes para
garantir um crescimento sustentável.
Enfim, esperamos que o fim do processo eleitoral seja benéfico para a
economia brasileira. No entanto, o
presidente Bolsonaro e sua equipe
têm um longo caminho a percorrer
com pouco espaço para a complacência até que a economia brasileira retorne ao crescimento sustentável. n

Apesar das incertezas, mesmo após o período
eleitoral, temos uma visão construtiva para
a economia brasileira em 2019
VLADIMIR CARAMASCHI, estrategista-chefe na Crédit Agricole Brasil
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Reflexão Reforma tributária

MAIS SIMPLES
E RACIONAL
CCIFB DEFENDE CRIAÇÃO DE IMPOSTO ÚNICO
SOBRE O CONSUMO NA REFORMA TRIBUTÁRIA
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O

s empresários associados à CCIFB defendem
a criação de um imposto único sobre o consumo de bens e serviços,
o chamado IBS, como
parte da reforma tributária brasileira,
que pretende dar mais racionalidade
econômica ao sistema fiscal e simplificar o processo de arrecadação verde-amarelo, hoje complexo e dispendioso.
A entidade emitiu, em meados de
2018, um posicionamento oficial (position paper) no qual defende a proposta
elaborada pelo Centro de Cidadania
Fiscal (CCiF). A ideia é que o Imposto
sobre Bens e Serviços (IBS) seja um tributo nacional parecido com o Imposto
sobre o Valor Agregado (IVA), adotado
pela maioria dos países. “O IBS teria
as características de um bom IVA, as
quais estão bem estabelecidas”, defende o documento. Os pressupostos neste caso seriam: incidência não cumulativa sobre uma base ampla de bens
e serviços, desoneração completa das
exportações e dos investimentos, alíquota uniforme para todos os bens e
serviços e cobrança no destino.
Na prática, o IBS substituiria cinco tributos atualmente em vigor: IPI
(Imposto sobre Produtos Industrializados), PIS (Programa de Integração
Social), Cofins (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social),
ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) e ISS (Imposto
sobre Serviços), com uma uniformiza-

ção válida para todo o território nacional e cobrança centralizada. A proposta é de uma implantação gradual, ao
longo de dez anos, de modo a garantir
segurança jurídica para as empresas
que realizaram investimentos com
base no sistema tributário atual.
Para manter a autonomia financeira dos entes federados, a proposta
prevê que a União, os Estados e os
Municípios tenham autonomia na fixação da alíquota do novo imposto. A
receita proveniente do IBS seria compartilhada entre todos os entes federados segundo o critério do destino,
ou seja, a receita pertenceria ao Estado ou Município onde se encontra o
consumidor final. Visando minimizar
o impacto da mudança sobre as finanças estaduais e municipais, a proposta contempla também uma transição longa na distribuição da receita
entre os estados e municípios.

Segurança e transparência

Pela proposta, o IBS seria um imposto único para os contribuintes, mas a
alíquota poderia variar entre estados
e municípios, uma forma encontrada
para compatibilizar a simplicidade e a
neutralidade do imposto com a preservação da autonomia federativa, que é
a característica central da organização
político-administrativa brasileira.
“A CCIFB acredita que, com essas medidas, a reforma tributária trará maior
segurança jurídica e garantirá transparência nas operações, além de sim-

plificar o atual sistema de arrecadação,
colocando o País, de fato, numa curva ascendente e acelerada de crescimento”,
destaca o position paper da entidade.

A esperada reforma

Para discutir a reforma da legislação tributária foi criada uma comissão
especial na Câmara dos Deputados,
cujos trabalhos devem ser retomados
pelos novos parlamentares, eleitos em
outubro de 2018. O próximo presidente
de República já poderá se beneficiar da
convergência em torno das necessidades de mudança na lei tributária, visando, além de simplificar a cobrança,
acabar com a guerra fiscal entre os estados e diminuir os chamados “efeitos
regressivos” existentes no atual modelo. Esses problemas são apontados por
especialistas de diferentes entidades
e órgãos, como o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal , o Centro de Cidadania
Fiscal (CCiF) e o Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação (IBPT).
Caso a reforma tributária venha a
ser aprovada como descrita na PEC,
o novo presidente terá de atuar pela
aprovação da legislação complementar que definirá, entre outros aspectos, as alíquotas dos novos impostos.
O governo também deverá cuidar da
criação e implantação das plataformas eletrônicas para declaração de
ganhos e arrecadação dos impostos
introduzidos pela lei. ■
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Panorama setorial Infraestrutura

TRANSPORTE
VIÁVEL E
EFICIENTE
SETOR DEMANDA INVESTIMENTOS DE
R$ 1,7 TRILHÃO NO BRASIL E CONTA COM
A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS FRANCESAS
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A

s cidades brasileiras
crescem e se desenvolvem rapidamente, exigindo que se pense em
como a população pode
se locomover de forma
eficiente, com qualidade de vida e
preservando o meio ambiente. Concentrar o deslocamento de pessoas – e
também o escoamento de cargas – em
estradas não tem se mostrado uma

solução viável, especialmente para os
grandes centros urbanos.
Apenas 13 regiões metropolitanas
contam com algum tipo de transporte
sobre trilhos, um sistema muito mais
eficiente para realizar o transporte de
alta capacidade. Embora no último
ano tenham sido implantados mais
30 km de trilhos, principalmente no
Rio de Janeiro, com o Veículo Leve sobre Trlhos (VLT), Salvador e São Paulo

(metrô), ainda é possível desenvolver uma rede de forma mais rápida
e sustentável.
Para se ter ideia, São Paulo conta
com 300 km de trilhos e atende aproximadamente apenas 33% da população.
Em outras capitais, como Rio de Janeiro
e Belo Horizonte, menos de 5% dos cidadãos utilizam trens ou metrôs. Números que deixam a desejar quando
comparados a metrópoles como Nova
York e Paris, onde veículos sobre trilhos
servem para o deslocamento urbano,
suburbano, de curta e longa distâncias. O potencial no Brasil é enorme:
hoje há mais de 540 km de trilhos em
projetos, à espera de sair do papel.
Tratando-se de transporte por ônibus, é importante atrair e atender a
demanda de passageiros, garantindo
a melhor economia para as cidades.
Conforto e acessibilidade são funda-

França_Brasil

23

Especial_2018

|

Panorama setorial Infraestrutura

É preciso a gestão otimizada dos vários sistemas por
uma autoridade regulatória geral, que enxergue
todo o sistema de maneira integrada
FÁBIO JUVENAL FERREIRA, diretor de Negócios de Infraestrutura
para América Latina da SNEF

mentais para isso, bem como a adoção de modais elétricos. Portanto,
é preciso que as políticas públicas
definam corretamente os incentivos
para garantir que as cidades tenham
transporte de qualidade, com menor
impacto ambiental e menor custo
a longo prazo.
O sistema ferroviário, que já teve
seu auge no Brasil nos séculos 19 e 20,
transportando cargas e pessoas, hoje
representa cerca de 20% da matriz de
transportes, o que é considerado muito pouco. O setor, diretamente conectado a iniciativas de políticas públi-
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cas e à capacidade de financiamento
de estados e municípios, não esteve
imune às instabilidades econômicas
e a decisões políticas que resultaram na redução do número de novos
projetos no País.
Outro modal ecologicamente adequado e pouco aproveitado no País é o
hidroviário. Também nesse caso o potencial de desenvolvimento é grande,
basta considerar que 90% das exportações são feitas por navios, para evidenciar a importância do aumento da
participação das hidrovias na matriz
de transportes.

Para completar, no caso do transporte aéreo, o Brasil tem investido
na construção e modernização dos
aeroportos, mas de modo ainda insuficiente para atender a demanda existente. Com o avanço da tecnologia, a
tendência é que o uso desse modal se
torne cada vez mais comum e barato,
viabilizando o aumento do transporte
de pessoas e de envios de cargas.
Em agosto passado, a Confederação
Nacional do Transporte (CNT) publicou uma nova edição do seu plano de
transporte e logística, no qual listou
2.663 projetos considerados essen-

Conforto e acessibilidade são fundamentais para aprimorar o tranporte urbano, bem como a adoção de modais elétricos

ciais para o desenvolvimento da infraestrutura nacional. Segundo a entidade, o Brasil precisa de, no mínimo,
R$ 1,7 trilhão em investimentos para
que tenha um “sistema de transporte moderno e livre de problemas”. As
intervenções abrangem os modais aéreo, aquaviário, ferroviário e rodoviário, de cargas e passageiros, incluindo
a estrutura de terminais.
Os projetos contemplam um sistema de transporte integrado, estruturado em dois grupos: “Integração
Nacional” e “Urbanos”. O primeiro
abrange as intervenções para interligar regiões de grande demanda de
passageiros, polos de produção e cen-

tros consumidores e de exportação.
Os investimentos nesse caso correspondem a R$ 1,4 trilhão. O segundo
grupo trata dos projetos urbanos e
compreende principalmente o transporte de passageiros. Ao todo, são
R$ 297 bilhões distribuídos em 320
projetos que contemplam as 20 principais regiões metropolitanas e de desenvolvimento do Brasil.

Caminhos para a solução

Na avaliação de Fábio Juvenal
Ferreira, diretor de Negócios de Infraestrutura para América Latina da
SNEF, o que falta para o aprimoramento da infraestrutura de transpor-

tes no Brasil é uma gestão otimizada
dos vários sistemas por uma autoridade regulatória geral, que enxergue
todo o sistema de maneira integrada.
“Da forma como é hoje, o sistema não
funciona porque as esferas públicas
têm visões e interesses distintos”,
considera o executivo.
Já de acordo com Michel Boccaccio,
vice-presidente sênior da Alstom
para a América Latina, priorizar a
mobilidade urbana é crucial para solucionar grande parte dos desafios
brasileiros da infraestrutura de transportes, com promoção de financiamentos sustentáveis e licitações mais
competitivas, que aumentem a efiFrança_Brasil
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Priorizar a mobilidade urbana é crucial para
solucionar grande parte dos desafios brasileiros
da infraestrutura de transportes
MICHEL BOCCACCIO, vice-presidente sênior da Alstom América Latina

Fotos: divulgação engie

Melhorando o pior trânsito do Brasil
Um levantamento feito pela empresa de mobilidade urbana 99,
no final de 2017, mostrou que o município de Niterói, no Rio de
Janeiro, registrava na ocasião o pior trânsito do Brasil. As informações foram apuradas a partir de geolocalização de táxis e
veículos de transporte por aplicativo da empresa.
Para reverter essa situação, a francesa Engie entrou
em campo e implantou na
cidade o Maestro, sistema
baseado em inteligência
artificial para controle de
semáforos. Ele sincroniza os
equipamentos em tempo
real de acordo com o volume de veículos e ajusta os
tempos de abertura ou fechamento. A solução também orienta os condutores
sobre as melhores decisões
de trajeto.
O projeto, dedicado a
melhorar as condições de
mobilidade, integração e
segurança no transporte,
contou com investimentos de R$ 19,1 milhões em
recursos provenientes de
convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Após a
implementação, foram
realizadas medições em
sete das rotas de maior fluxo de Niterói. Ao comparar
a duração do trajeto antes
da atuação do Maestro, em
2016, e no início de agosto
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de 2018, foi identificado que, em média, o tempo de deslocamento melhorou 30%.
Para Vinícius Câmara, gerente de Transformação Digital da Engie,
“a integração entre as diferentes informações é determinante para
o resultado”. Ele explica que o Maestro analisa informações de tráfego por meio de imagens
de semáforos inteligentes
e gera uma análise a partir
de diferenças que propiciam aumento ou redução
no tempo de deslocamento
para cada dia da semana e
horário. “Além disso, ele
consulta redes sociais, como
Waze e Twitter, em busca de
informações sobre eventuais imprevistos que possam mudar aquele padrão
do dia e horário, como ruas
fechadas ou acidentes”, diz.
O projeto beneficia a qualidade de vida não apenas
de motoristas, mas de toda
a população, já que, com
uma gestão inteligente, há
menor poluição e redução do
estresse no trânsito. Pode-se
esperar ainda a redução de
acidentes em cruzamentos
com alto volume de veículos
e reduzir custos de deslocamentos. Para Vinicius, “iniciativas como essa comprovam o compromisso da Engie
em idealizar um futuro melhor e em liderar a inovação
para isso acontecer”.

Empresas francesas do setor têm tecnologia para oferecer
e acompanham de perto as demandas de investimento

ciência da rede de transporte público
e incentive modais não poluentes.
“Necessitamos de incentivo público
para a promoção de políticas de mobilidade urbana e infraestrutura que
possam oferecer transporte de qualidade para os cidadãos e estimular
soluções sustentáveis. Com a abertura de licitações que estimulem a
competitividade das empresas e com
o investimento de bancos públicos, é
possível que o setor continue a se desenvolver”, pontua Boccaccio. O executivo destaca a importância da Política Nacional de Mobilidade Urbana,
que pretende fomentar e melhorar
o transporte público nas cidades. “A

ampliação das parcerias público-privadas, que surgem como alternativa
para o investimento em mobilidade
urbana, é outro ponto favorável, uma
vez que os recursos de estados e municípios são cada vez mais restritos”,
acrescenta.

Mobilidade urbana

As empresas francesas do setor têm
tecnologia para oferecer e acompanham de perto as demandas de investimento. A Alstom, por exemplo, responde por boa parte do fornecimento
do material rodante vendido para
transportes sobre trilhos no Brasil. Ela
entregou 32 unidades para o sistema

de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no
Rio de Janeiro em 2016 e forneceu os
sistemas de sinalização, telecomunicação, equipamentos para o depósito
de manutenção dos VLTs e alimentação de energia pelo solo, este último
em parceria com a SNEF. A companhia
realizou a modernização de 47 trens
do metrô de São Paulo e está concluindo o projeto de trens para a Central do
Brasil, no Rio de Janeiro.
Como parte de seu portfólio, a
Alstom também possui soluções de sinalização de vias, que atuam integradas ao Centro de Controle de Operação (CCO) para proporcionar a fluidez
e a segurança operacional, além de
conforto e eficiência aos passageiros.
A linha 4 do metrô carioca, inaugurada em setembro de 2016, é uma das
que possuem sistema de sinalização
da empresa. “Fomos responsáveis
pelo projeto de sinalização com tecnologia de intertravamento eletrônico
100% concebido, projetado e fabricado pelas nossas equipes no Brasil.
Também implementamos o novo CCO
que permite aos controladores de tráfego acessar em tempo real o fluxo
dos trens na linha”, explica Boccaccio.
Já na linha 2 do metrô de São Paulo,
a Alstom implementou o sistema de
sinalização CBTC Urbalis que economiza energia, reduz custos de manutenção e proporciona maior segurança e conforto aos passageiros.
Ainda no metrô paulista, a SNEF
atua na implantação de todo o sistema de pré-comunicações, distribuição
de energia, ventilação, iluminação,
detecção e alarme de incêndio e automação de instalações das estações
da fase 2 da linha 4, que compreende
Oscar Freire, Morumbi e Vila Sônia. ■
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ESTÍMULO À
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CONSTRUÇÃO CIVIL

CCIFB DEFENDE 12 MEDIDAS
PARA REVITALIZAR O SETOR
EM TODO O BRASIL
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U

rbanização, competitividade e sustentabilidade – esses são os três pilares que devem
ancorar a revitalização da construção civil
no Brasil, na avaliação de empresários da
Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB).
Entre outras ações, contidas em um memorando (position paper) sobre o tema, eles defendem a criação de um programa agressivo de expansão de saneamen-

to e sanitização no País e um novo
projeto de acesso a imóveis populares.
O documento aponta que o déficit habitacional no Brasil ultrapassa
7 milhões de unidades. Além disso,
aproximadamente 35 milhões de cidadãos não têm acesso a água e 50% dos
habitantes carecem de rede de esgotamento sanitário. O desafio é grande: atualmente, o País investe apenas
1,4% do Produto Interno Bruto (PIB)
para solucionar essas questões, quando deveria investir 5% do PIB para recuperar o atraso e 2% para manter a
atual infraestrutura.
“Esses dados evidenciam como a
situação é dramática. E o que é mais
preocupante: a cada ano piora, em
vez de melhorar”, considera Thierry
Fournier, presidente da CCIFB-SP. “No
entanto, o Brasil tem condições de,

com bom planejamento, zerar o déficit habitacional até 2050 e manter um
desenvolvimento com as emissões de
carbono em um nível compatível com
a limitação de crescimento da temperatura mundial até dois graus [Celsius]”, argumenta o executivo.

Força do segmento

O setor da habitação também pode
ser decisivo na recuperação do crescimento da economia brasileira, pela
capacidade de gerar empregos diretos
e de movimentar uma extensa cadeia
de suprimento de insumos e serviços. Um recente estudo da Fundação
Getulio Vargas (FGV), encomendado
pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), mostra que faltam 7.770.227 moradias
para zerar o déficit habitacional no

12 medidas fundamentais

Conheça as medidas propostas pelos empresários franceses, baseadas nos pilares de urbanização, competitividade
e sustentabilidade:

Urbanização e setor habitacional
1. Implementar um programa agressivo de

desenvolvimento do saneamento e da sanitização.
2. Redesenhar um programa mais eficiente de
habitação a preços acessíveis (affordable housing).
3. Ter uma política clara de redução do consumo energético e de melhoria da qualidade do ar interior para o setor
da construção, residencial e não residencial.
4. Aprimorar as normas construtivas para melhorar o isolamento térmico e acústico (muito precário no Brasil).
5. Modernizar os planos urbanos das cidades principais.

Competitividade e produtividade
6. Obrigar o uso de Modelagem da Informação da Cons-

País. É um recorde da série histórica,
iniciada em 2007. O segmento que
mais sofre com a falta de moradia são
as faixas de renda de até três salários
mínimos, as quais respondem por
91,7% do déficit total.
No varejo do setor, depois de amargar três anos de queda, as vendas
deram um sinal positivo em 2018. Segundo projeções da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de
Construção (Abramat), o crescimento
deve ficar em 1,5%, em linha com o
crescimento do PIB nacional.
A expectativa do mercado é que o
novo governo brasileiro, eleito em outubro de 2018, dê novo fôlego aos investimentos como um todo e especialmente
aos da construção civil. As 12 medidas
propostas pela CCIFB são um bom norte
para o setor decolar nos próximos anos. ■

trução (BIM, na sigla em inglês) para ter acesso
a licitações para obras públicas.
7. Incentivar o uso de técnicas construtivas modernas
(construção a seco em particular) e um programa
agressivo de treinamento da mão de obra voltado
às novas técnicas.
8. Rever normas técnicas para permitir o uso
de soluções mais eficientes e mais leves.
9. Rever as regras de financiamento do setor
da construção residencial.

Sustentabilidade
10. Promover certificações ambientais (green labels)

e mostrar o exemplo no setor público.
11. Desenhar um programa para incentivar a renovação
do parque de moradias existente. Foco no setor de baixa
renda, inclusive as favelas.
12. Forçar a indústria da construção a se organizar
para reciclar muito mais e economizar recursos.
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A QUARTA
REVOLUÇÃO
É DIGITAL
PRODUÇÃO INTELIGENTE, COM AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS
E APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NA
MANUFATURA, CARACTERIZA A ERA DA INDÚSTRIA 4.0
Clarisse Sousa
França_Brasil
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ma grande transformação vem sendo desencadeada pelas novas tecnologias adotadas nos
processos produtivos: é a
Indústria 4.0, também conhecida como quarta revolução industrial
ou manufatura avançada. São soluções
combinadas que envolvem inteligência
artificial, robótica, big data, impressão
3D, computação na nuvem, internet das
coisas (IoT) e muito mais. Graças a esses
recursos, os algoritmos das máquinas são
capazes de analisar dados a uma velocidade em que um humano não conseguiria
durante uma vida inteira.
Carlos Américo Pacheco, presidente do
Conselho Técnico-Administrativo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp), considera que as mudanças

devem ser significativas. “Essas tecnologias
interagem entre si e têm produzido mudanças técnicas em várias dimensões”, aponta.
O termo Indústria 4.0 surgiu na Alemanha, em 2011, como uma iniciativa estratégica do governo, em parceria com
universidades e a própria indústria, para
impulsionar a produção e o uso de tecnologias da informação. Na França, uma iniciativa parecida começou a se desenvolver
partir de 2013, com a Indústria do Futuro
e o lançamento do programa Nova França
Industrial (NFI). O objetivo era promover a
modernização das indústrias e sua competitividade, com a difusão de tecnologias
associadas à Indústria 4.0.
De acordo com a carta “Indústria 4.0:
a Indústria do Futuro e a iniciativa NFI”,
publicada pelo Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial (Iedi) da Fran-

ça, o banco público BpiFrance direcionou
2,2 bilhões de euros para pequenas e médias empresas modernizarem instalações
industriais. Grandes empresas também
receberam aportes para investir em tecnologia digital, robótica e eficiência energética, entre outras evoluções. O governo
francês instituiu ainda um benefício fiscal, da ordem de 5 bilhões de euros, para
empresas que modernizassem a produção, entre abril de 2015 e abril de 2017.
No Brasil, algumas iniciativas, como a
“Agenda Brasileira para a Indústria 4.0”,
lançada em março deste ano pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em parceria com a Agência Brasileira
de Desenvolvimento Industrial, tentam
acelerar a modernização das indústrias,
que caminha a passos lentos. O programa
contempla ações que vão da difusão desse
França_Brasil
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novo conceito à disponibilização de linhas
de crédito mais acessíveis para que indústrias de todos os portes possam investir
na adoção ou geração de novas tecnologias. A Agenda quer aproximar indústrias
e startups, por meio do programa Startup
Indústria 4.0, que destinará R$ 30 milhões
até 2019, para que empresas nascentes
desenvolvam soluções tecnológicas para
as indústrias nacionais.
Atualmente, o Brasil ocupa a 69ª colocação no Índice Global de Inovação e a indústria representa menos de 10% do Produto
Interno Bruto (PIB). Além disso, de 2006
a 2016, a produtividade da indústria caiu
mais de 7%. Com o programa, o governo
brasileiro quer ajudar a transformar pelo
menos 50 indústrias e cem startups até
2019. Para isso, instituições financeiras devem oferecer linhas de crédito para a modernização das plantas produtivas, produ-

ção de máquinas ou sistemas que somam
aproximadamente R$ 9,1 bilhões.
A Confederação Nacional da Indústria
(CNI) vem trabalhando o tema desde 2015.
No ano passado, lançou o estudo “Oportunidades para a Indústria 4.0: aspectos da
demanda e oferta no Brasil” para mapear o
impacto das inovações em 24 setores brasileiros. Ele analisa o grau de urgência para a
adoção de tecnologias digitais e oferece propostas para auxiliar o País a se desenvolver.
Segundo Vinícius Fornari, especialista
em políticas e indústria na CNI, o desenvolvimento da indústria 4.0 apresenta
desafios tanto para o setor público quanto para o privado, “mas é, acima de tudo,
uma gigantesca oportunidade”. Ele explica
que os atrasos em produtividade e tecnologia no Brasil podem ser supridos a partir
da entrada dessa revolução. “É essencial
tanto para setores que já são competitivos
internacionalmente, para se manterem
competitivos, quanto para aqueles com
gap tecnológico”. Para que isso ocorra, no

Robôs : com diversas
funções, além de interagir

e produzem peças

Simulação : operadores

Indústria francesa no Brasil

Para Pacheco, da Fapesp, o atraso da
modernização da indústria brasileira é reflexo da crise econômica: “O grau de penetração das novas tecnologias é heterogêneo e depende de cada setor. No entanto,
há setores que já estão avançados nesse
sentido, como o agronegócio. Nesse segmento, observa-se um grande avanço da
instalação de sensores para controles de
umidade, clima, níveis de insumos e, mais
ainda, nas máquinas agrícolas.” O agronegócio é um dos poucos setores que mantiveram resultados positivos em meio ao
declínio de outros segmentos. Acredita-se
que a agricultura de precisão, que é dota-

Internet das Coisas (IoT): má-

quinas conectadas por sensores
e dispositivos a computadores,
centralizando e automatizando
o controle e a produção

com os seres humanos

Manufatura aditiva :
impressoras 3D moldam

entanto, “entendemos que o governo tem
papel fundamental na criação de políticas
para o desenvolvimento e a adoção das tecnologias da Indústria 4.0”, defende.

Pilares da
Indústria 4.0

podem testar e otimizar
processos e produtos

Big data analytics : identifica falhas
nos processos, otimiza a qualidade da
produção, economiza energia e torna
o uso de recursos mais eficiente

Computação em nuvem :

banco de dados que pode

ser acessado de qualquer
parte do mundo

Segurança da informação :

Integração de sistemas : TI

sistemas que protegem

integra toda a cadeia de valor
com dados digitalizados

dados e computadores que
controlam máquinas

Realidade aumentada :

sistemas com tecnologia
para realizar uma série
de serviços
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divulgação grupo PSA

da de ferramentas da Indústria 4.0, como
IoT e big data, é fator preponderante.
O diretor da Fapesp lembra que “existe
uma nata de empresas que estão na ponta, avançadas nesse processo”. Esse é o
caso de muitas indústrias francesas presentes no Brasil. A aposta nas tecnologias
da Indústria 4.0 tem sido foco, por exemplo, do Grupo PSA, que se dedica a modernizações pelo projeto Fábrica do Futuro.
De acordo com Jean Mouro, vice-presidente sênior de Operações Monozukuri do grupo na América Latina, as fábricas no Brasil e
na Argentina têm diversas iniciativas a mostrar. “O sistema de medição a laser é uma
das ferramentas implementadas na fábrica de Porto Real (RJ) para obtermos melhor qualidade nos veículos”, exemplifica.
Segundo ele, com medição robotizada, a
geometria de cada veículo é avaliada e qualquer problema pode ser corrigido imediatamente. “Outro exemplo é o processo de full

kitting. Temos ‘zonas de kitting’, onde peças
são colocadas em carrinhos transportados
por robôs, que abastecem os operadores na
borda da linha, aumentando a eficiência”,
conta (uma curiosidade: monozukuri é uma
expressão em japonês para “fabricação”).
O grupo recentemente anunciou a criação de um laboratório de inteligência artificial (IA), o OpenLab, para estudos de
veículos autônomos e serviços de mobilidade, entre outros. “O trabalho enfoca algoritmos de IA para a condução de veículos
autônomos em ambientes complexos, manutenção preditiva, otimização da concepção dos grupos motopropulsores e a modelagem de sistemas, para oferecer serviços
de mobilidade adaptados às necessidades”,
explica Mouro. Outra iniciativa é a simulação digital de motores, uma forma mais
rápida e barata do que os protótipos.
A Renault é outra montadora francesa
atenta a essas transformações. A empresa

A medição a laser é um dos recursos
desenvolvidos para proporcionar maior
precisão nos processos industriais

levou, entre outras inovações, impressão 3D
para o complexo Ayrton Senna, em Curitiba. Na fábrica foram adotadas tecnologias
como realidade aumentada, cloud computing, big data e IoT, entre outras. As soluções
de realidade aumentada ajudam o operador
na parte cognitiva. “A tecnologia mostra as
operações que precisam ser feitas e o operador se concentra na qualidade do processo.
Nosso foco é ter uma fábrica com alta produtividade, otimização de custos e, principalmente, elevada qualidade dos produtos”,
explica Angelo Figaro, diretor de IS/IT (sistemas e tecnologia da informação) da Aliança
Renault-Nissan para a América Latina.
Outro exemplo de companhia francesa
adepta da Indústria 4.0, para se manter
atualizada e competitiva, vem do Grupo
França_Brasil
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A tecnologia mostra as operações que precisam ser feitas, e o operador se concentra
na qualidade do processo

divulgação renault

Safran. “Desenvolvemos um projeto específico para a introdução dessas tecnologias
nos diferentes negócios. Com a participação
direta da Safran Tech, nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, e a participação
de universidades e centros tecnológicos, estamos nos preparando para essa nova era
da indústria”, conta o diretor de operação
Jonatan Melo, da Safran Helicopter Engines
Brasil. As ações incluem projetos para a introdução de realidade aumentada e virtual,
manufatura aditiva, simulação, clone digital,
robótica e AI, já em andamento no grupo.
O projeto Clone Digital da Safran, por
exemplo, permite monitorar equipamentos críticos e identificar problemas potenciais a distância, com a identificação
e realização de intervenções necessárias.
“Cada vez que nos deparamos com falhas
necessitamos da vinda de técnicos da França, o que, além de demora, eleva custos. O
clone digital ajuda a solucionar problemas
remotamente com interação de equipes da
França e do Brasil”, sublinha Melo.
O momento desafiador pelo qual passa o Brasil se tornou mais um estímulo
para a Saint-Gobain também investir em
mudanças na sua estrutura produtiva no
País. A companhia está remodelando operações, flexibilizando processos de produção e apostando em novas tecnologias. “É

Se a indústria produzir de forma inteligente, com melhor
uso de recursos, as pessoas consumirão
assim também. É um ciclo benéfico para todos
ANGELO FIGARO, diretor de IS/IT da aliança Renault-Nissan
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Esses novos conceitos são o motor da
evolução do sistema produtivo, visando
aumento de produtividade e competitividade
ELMAR CAMPOS DA COSTA, diretor de Excelência Operacional da Saint-Gobain

medir níveis de conforto de um ambiente
em quatro aspectos: umidade do ar, luminosidade, temperatura e ruídos”, salienta.
Em algumas de suas fábricas, a companhia utiliza tecnologias como os cobots,
robôs colaborativos que interagem com humanos. “A Saint-Gobain tem 176 projetos em
Indústria 4.0 em andamento, considerando
desde a fase de infraestrutura até a estruturação. Todas essas tecnologias têm como
foco a resolução de problemas de maneira
mais rápida e assertiva, com redução de custo, aumento de produtividade e melhor eficiência”, diz Costa. Ele conta que a adoção de
cobots contribuíram para ampliar o índice de
produtividade em cerca de 30%, enquanto

divulgação saint- gobain

um movimento contínuo rumo à inovação
iniciado há bastante tempo. Porém, agora
temos de crescer e de nos adaptar mais
rapidamente. Esses novos conceitos [da
Indústria 4.0] são o motor da evolução do
nosso sistema produtivo, visando aumento de produtividade e competitividade”,
destaca Elmar Campos da Costa, diretor
de Suprimentos e Programas de Excelência Operacional na Saint-Gobain.
Entre as iniciativas da Saint-Gobain em
novas tecnologias, o executivo cita o sistema de construção a seco e custo acessível
pensado para estimular a modernização de
processos na indústria da construção civil.
“Também desenvolvemos um sensor para

Saint-Gobain: destaque entre as tecnologias são os cobots, robôs colaborativos que
interagem com humanos e aprimoram a produtividade e a eficiência nos processos

iniciativas de inteligência artificial e learning
machine elevaram em 25% a produtividade
na central de cadastros de materiais.

Impactos positivos

Mesmo com os contínuos avanços, o desenvolvimento da Indústria 4.0 no Brasil
e no mundo ainda está engatinhando. O
consenso é de que empresas que desejam
sobreviver devem investir em otimização
de processos, inclusive reduzindo desperdícios e fazendo o uso inteligente de materiais. “O pacote de novas tecnologias não
afeta somente a operação fabril”, alerta
Carlos Pacheco, da Fapesp. Segundo ele,
grandes mudanças tecnológicas devem se
estender aos segmentos de logística, distribuição e varejo, igualmente importantes
quando se pensa em ganhos globais de produtividade e competitividade do negócio.
“Se a indústria produzir de forma inteligente, com melhor uso de recursos, as pessoas consumirão assim também. É um ciclo
benéfico para todos”, considera Angelo Figaro, da Renault. Ele aponta que a personalização da manufatura é um dos impactos
tangíveis das mudanças. Isso significa que
a demanda de produção deve ficar muito
mais conectada às necessidades das pessoas e grupos de consumidores. A produção
seriada, completamente uniforme, pode estar com os dias contados. O uso de dados na
indústria permite fabricar itens inteligentes e ajustáveis”, conclui. De fato, sobram
razões para acreditar que essas transformações são mesmo uma revolução. ■
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Comércio Marcas próprias

ECONOMIA
ALIADA A

QUALIDADE

Fotos: shutterstock

SEGMENTO DE MARCAS
PRÓPRIAS GANHA CADA
VEZ MAIS ESPAÇO NO VAREJO
BRASILEIRO E CONQUISTA
O CONSUMIDOR QUE BUSCA
PRODUTOS ACESSÍVEIS E DIFERENCIADOS
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O

consumidor brasileiro
está mais exigente e
consciente, e os varejistas precisam estar
atentos a seus anseios,
seja com relação ao
atendimento oferecido, seja pela oferta de
produtos. Agora, ele busca não apenas o
melhor preço, mas também o melhor custo-benefício: além de pagar o que considera justo, quer levar qualidade para casa.
Esse é o perfil de cliente que os varejistas

buscam conquistar com as estratégias das
marcas próprias. O segmento inclui “todo
produto ou serviço fabricado, beneficiado,
processado ou embalado para uma organização que detém o controle e a distribuição da marca, o qual pode levar, ou não, o
seu nome”, segundo descreve a Associação
Brasileira de Marcas Próprias (Abmapro).
Embora em franco crescimento, o segmento de marcas próprias (MP) – ou private label, na nomenclatura em inglês – não é
novo. O conceito surgiu na Europa há mais

50 anos. A França foi pioneira nessa área
e hoje é um dos dez países que mais consomem MP no mundo. No Brasil, segundo
a Abmapro, “as marcas próprias tiveram
início com os ‘produtos genéricos’ nos
anos 1970”. Nessa época, os produtos não
possuíam marca e eram comercializados
pelo nome da categoria, sem qualquer diferenciação e preocupação com qualidade.
Alimentos eram acondicionados em embalagens identificadas apenas com a designação do produto (arroz, feijão, etc.). A

França_Brasil

37

Especial_2018

|

Comércio Marcas próprias

Apostamos em produtos com bom custo-benefício,
seguindo a tendência de mercado
HELOISA SANTORO, gerente de produto de marcas exclusivas da Leroy Merlin

e Consumo da ESPM, explica que o conceito de MP tomou novos rumos quando o
varejo percebeu a necessidade de agregar
valor na gestão dos processos desses produtos, e investiu no controle de qualidade,
apostando em auditorias. “O valor agregado às marcas próprias é algo recente, dos
últimos anos. Quando o varejo passou a
mostrar ao cliente que o que ele está levando para casa vale mais do que o preço
que ele está pagando, as marcas próprias
cresceram e amadureceram”, aponta.
Segundo o especialista, a cada três produtos vendidos no Brasil, um já é de marca
própria. “Além de alimentos, há peças de
vestuário, acessórios, material de constru-

ção, artigos esportivos e itens comumente
encontrados em farmácias, entre muitos
outros”, exemplifica, acrescentando que
em praticamente todos os setores há produtos com marcas próprias. Nascimento
considera que o avanço das MP é resultado
também da evolução do perfil do consumidor brasileiro: “Hoje ele é mais exigente.
Não está mais ligado a marcas, procura
pelo produto que oferece o melhor custo-benefício. O consumidor faz a conta e avalia qual tem melhor qualidade.”
As atuais incertezas econômicas, que
têm freado o consumo dos brasileiros,
também ajuda a mudar paradigmas. O
período de crise obriga o consumidor a

divulgação

qualidade e o valor agregado eram baixos e
o seu principal diferencial era o preço.
Essa característica original do segmento
no Brasil ficou para trás. A partir da década
de 1980, os varejistas começaram a colocar
suas marcas nos produtos. Nos anos 1990,
o desenvolvimento de MP passou a ser
mais acentuado, com o investimento em
qualidade, mantendo o preço baixo como
diferencial. A partir dos anos 2000, com o
conceito de geração de valor começando
a ser disseminado, os produtos passaram
a ser associados a valores como inovação,
bem-estar e sustentabilidade, entre outros.
Roberto Nascimento, professor de Administração de Empresas, Marketing, Varejo

Produtos de marcas próprias são alternativas quando o consumidor busca qualidade e preço acessível
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Varejistas francesas

Algumas empresas varejistas francesas
aproveitam o bom momento do setor no
Brasil e o novo perfil dos consumidores. O
Casino, controlador do Grupo Pão de Açúcar, trouxe ao País produtos classificados
como gourmets, que levam o seu nome,
aos supermercados da rede no Brasil. Os
produtos exclusivos são uma alternativa a
consumidores que buscam qualidade, sem
abrir mão de preços justos e acessíveis. A
ideia é se antecipar aos desejos de consumo dos clientes para garantir o retorno
deles às lojas, já que as marcas exclusivas

são comercializadas estritamente
nesses locais.
O Casino foi um dos pioneiros
na introdução do conceito de
MP, com o lançamento da linha
de produtos que leva seu nome,
há mais de cem anos na Europa. Os
primeiros produtos foram pães, cafés, licores, óleos, chocolates e produtos
de limpeza. Hoje, o portfólio de MP inclui cerca de 300 produtos, alguns já nas
gôndolas dos supermercados brasileiros.
Antes de chegar aqui, a linha de produtos
importada passa pela aprovação de chefs
da gastronomia francesa. O intuito
é direcionar esses itens ao público
que preza por ingredientes de alta
qualidade para cozinhar.
As expectativas do Casino para o Brasil
e a América do Sul nesse mercado são animadoras. No segundo trimestre de 2018, as
vendas cresceram puxadas principalmente pelo desempenho do GPA no Brasil. No
mesmo período, as vendas aumentaram
9,7% no continente sul-americano. A rede
Assaí, que também pertence ao grupo,
registrou crescimento de 24% no
primeiro semestre. Entre as marcas mais conhecidas dos consumidores do GPA estão Qualitá,
a maior marca exclusiva do
GPA, com mais de mil itens
para o dia a dia, abrangendo desde alimentos até limpe-

A Decathlon
comercializa
mais de 7 mil
artigos para
65 tipos de
esportes
Fotos: divulgação

reequilibrar as contas e buscar alternativas adequadas ao orçamento. É nesse cenário que a MP surge como opção. Preço e
qualidade devem caminhar juntos para o
sucesso desses produtos. Um estudo sobre
marcas próprias no Brasil, publicado em
2017 pela agência de pesquisas Nielsen,
aponta que o apelo a preços mais competitivos (em média 13% menores) não
produz resultados satisfatórios de vendas
em todos os segmentos, e em algumas categorias é justamente a diferenciação o
grande impulsionador do crescimento.
Segundo a Nielsen, foram lançadas 58
novas marcas próprias [especificar quando], sendo 51 de varejistas regionais, totalizando 2.190 produtos em 148 categorias.
Nesse período, o número de itens comercializados do segmento cresceu 28%.

Os produtos exclusivos já representam
mais de 80% do nosso faturamento
GUSTAVO DONATTI, gerente de marca da Decathlon
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Comércio Marcas próprias

Mercado em expansão

O consumo de produtos de marca própria cresceu 68% no Brasil em oito anos, de acordo
com levantamento realizado pela consultoria Kantar Worldpanel. Esses itens estiveram presentes em mais de 30 milhões de lares brasileiros em 2017, segundo informações da Associação Paulista de Supermercados (Apas). A tendência é de crescimento: a média de consumo
de itens de marcas próprias no Brasil atualmente é da ordem de 5%, enquanto em mercados
maduros, como Estados Unidos e França, o volume chega a 20% das compras.
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e tecnicidade aos esportistas. “Os produtos
exclusivos já representam mais de 80% do
nosso faturamento”, destaca Donatti.
A Leroy Merlin, tradicional rede de materiais de construção, considera o mercado de
MP uma oportunidade para se diferenciar e
fidelizar clientes. “Apostamos em produtos
com bom custo-benefício, seguindo a tendência de mercado apontada pela Nielsen,
segundo a qual a diferenciação de produtos MP vem ganhando espaço em relação
aos produtos básicos”, salienta Heloisa San-

Fotos: divulgação

za, e a Taeq, lançada em 2006 para o segmento de alimentação saudável.
Na varejista de artigos esportivos Decathlon, o investimento ocorre em diferentes
modalidades. “O público brasileiro tem sido
bem receptivo aos nossos produtos exclusivos, entendendo a proposta em fornecer
produtos técnicos, pensados para cada necessidade. Em alguns casos, trabalhamos
com adaptações de modelos de fora para
melhor se adequar ao esportista local. Por
exemplo, a oferta de biquínis ganha estampas e formatos mais adequados às surfistas brasileiras”, afirma Gustavo Donatti,
gerente de marca da Quechua, uma das 22
marcas próprias da empresa.
Segundo Donatti, o Brasil é um dos principais mercados para a Decathlon no mundo.
A operação ocupa o 3º lugar entre os mais de
40 países onde o grupo opera. No primeiro
semestre deste ano, a empresa abriu uma
nova unidade na cidade de São Paulo, na
Avenida Paulista. “Quase 100% da oferta de
produtos nesta loja são de marcas próprias.
E esse movimento tende a crescer, com outras lojas da rede passando a adotar essa
mudança de estoque”, afirma o executivo.
A Decathlon comercializa mais de 7 mil
artigos para 65 tipos de esportes. Entre
eles estão produtos das marcas próprias
Quechua, Domyos, Kalenji, Tribord, B’Twin
e Kipsta. Todos são produzidos por parceiros, mas passam por testes de qualidade
internos para garantir melhor experiência

A rede Leroy Merlin possui 15 MPs,
abrangendo quase todas as categorias de
produtos comercializados em suas lojas

Os clientes estão cada vez mais exigentes e
buscam produtos de qualidade a preço acessível
MARCELO ROFFE, diretor comercial e de marketing da Telhanorte

toro, gerente de produto de marcas exclusivas da Leroy Merlin. A rede possui 15 MPs,
abrangendo quase todas as categorias de
produtos comercializados em suas lojas.
“Temos produtos nacionais e importados
de MP. Para todos os importados, o gerente
da categoria tem o cuidado de selecionar
os que são mais comerciais e adaptados ao
consumidor brasileiro. No momento do desenvolvimento, ele também contribui com
informações importantes sobre esse consumidor, seus gostos e necessidades. Essas
características influenciam diretamente na
construção de cada produto”, diz Heloisa.
Todos os produtos de MPs da Leroy Merlin
são produzidos por parceiros. “E para mantermos o padrão de qualidade definido na
estratégia de nossas marcas, implementamos em todos os países a área de qualidade, que tem como principal objetivo garantir que o produto desenvolvido pelo gerente
de produto seja confeccionado exatamente
como foi idealizado inicialmente, seja através de auditorias nos fornecedores, seja nas
especificações técnicas do produto, definidas previamente”, explica Heloisa.

Ampliação gradativa

A Telhanorte, multiespecialista em
construção e reforma, também investe no
desenvolvimento do segmento de marcas
próprias. A varejista atualmente soma cinco marcas próprias de produtos que atendem variados públicos. “Contamos com
mais de 750 skus [unidades de controle

de estoque, em inglês], sendo três
marcas exclusivas da Telhanorte
e duas marcas globais da Saint-Gobain (grupo controlador da
bandeira Telhanorte no Brasil). Nosso objetivo é aumentar a rentabilidade e, claro,
fidelizar ainda mais os clientes, que estão
cada vez mais exigentes e que buscam
produtos de qualidade a preço acessível”,
ressalta Marcelo Roffe, diretor comercial e
de marketing da Telhanorte.
O executivo destaca que o portfólio de
marcas próprias tem sido ampliado gradativamente, a partir do estudo do comportamento do cliente no ponto de venda.
“Temos marcas voltadas a
consumidores finais,
hobbistas e público-profissional. A ideia
é que os produtos
sejam alternativas
viáveis às marcas de
referência no mercado. Atualmente,
todas as 42 lojas da
rede já apresentam
no mix de produtos as soluções das
marcas próprias”,
acrescenta Roffe.
Segundo o professor Roberto Nascimento, a tendência nos próximos cinco
anos é de amadurecimento e consolidação
das marcas próprias no Brasil. “O consumidor vai demandar mais categorias de

Dois dos produtos de marca própria
comercializados pela Telhanorte,
rede varejista controlada pelo
Grupo Saint-Gobain

MP, o que será um desafio para o varejo,
que deve desenvolver projetos pioneiros,
antes mesmo da indústria. Para isso, necessita apostar principalmente na gestão
adequada de seus processos”, conclui. ■
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Comércio Carrefour 2022

UM PLANO
AMBICIOSO
VISÃO DO GRUPO CARREFOUR ATÉ 2022 INCLUI
TRANSIÇÃO ALIMENTAR E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

O

Marcelo Couto

Grupo Carrefour está
pondo em prática um
plano de transformação global, chamado
Carrefour 2022, que
reflete a sua visão
para os próximos cinco anos. As iniciativas estão estruturadas em quatro
pilares: transição alimentar, transformação digital, estrutura organizacional simplificada e ganhos de produtividade e competitividade.
Os dois primeiros pilares envolvem
mais diretamente os consumidores.
O Grupo Carrefour pretende liderar
o movimento mundial conhecido por
transição alimentar, que visa assegurar o acesso da população a alimentos
saudáveis e de qualidade. Além disso,
a companhia busca se tornar referência no universo onicanal, apostando
numa transformação digital que envolve múltiplas plataformas de vendas e relacionamento.
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Transição alimentar

Em outubro, como parte dos esforços de transição alimentar, o Grupo
Carrefour anunciou o lançamento no
Brasil do movimento “Act For Food”,
visando orientar colaboradores, clientes e parceiros sobre a transição de
hábitos de consumo e produção de
alimentos. Trata-se de uma série de
programas e ações com foco em qualidade de alimentos, preço acessível,
serviços onicanais, educação e confiança junto ao cliente.
“Plantamos uma poderosa semente,
com a certeza de que, juntos, podemos transformar o modo de nos alimentarmos”, comemora Noël Prioux,
CEO do Grupo Carrefour Brasil. O
executivo explica que o movimento
contribuirá para ampliar a oferta de
alimentos naturais e saudáveis nos
canais de vendas, incentivando a valorização de produtos e práticas mais
sustentáveis e estimulando mudan-

ças em toda a cadeia de abastecimento, desde a fazenda até as gôndolas –
físicas e virtuais.
Entre outras ações, a companhia vai
triplicar o volume de orgânicos no Brasil até 2022, ampliar a oferta de produtos frescos regionais, estender o programa Únicos (concessão de desconto
em alimentos fora do padrão estético
tradicional) e expandir a nova seção
“Saudáveis”, que reúne produtos orgânicos e integrais, entre outros.
Há ainda o compromisso de “Satisfação Garantida”, pelo qual o cliente insatisfeito com produtos frescos adquiridos recebe o dinheiro de volta ou outro
produto. Na outra ponta, a companhia
fomenta compras de longo prazo junto
a produtores, para que os volumes contratados sustentem investimentos em
melhores práticas de produção.
O Grupo Carrefour Brasil destacará
também especialistas (embaixadores)
para orientar os consumidores na es-

Fotos: divulgação/carrefour

Grupo Carrefour pretende liderar o movimento mundial conhecido por transição alimentar,
que visa assegurar o acesso da população a alimentos saudáveis e de qualidade

colha de alimentos nas lojas. E mais:
está lançando a marca própria Sabor &
Qualidade, cujo portfólio reúne “produtos de alta qualidade a preços justos, produzidos com responsabilidade
socioambiental e rastreabilidade”.

Transformação digital

Paralelamente, o Grupo Carrefour
investirá globalmente 2,8 bilhões de
euros em cinco anos, para atingir uma
nova dimensão em ambiente digital
e onicanal. A companhia pretende se
tornar referência em e-commerce alimentar, com 5 bilhões de euros em
vendas globais. Nesse sentido, foi
criada no Brasil a Diretoria de Clientes, Serviços e Transformação Digital, responsável pela implementação

do plano. As iniciativas se destinam
a melhorar a experiência do cliente,
desenvolver serviços onicanais, aprimorar processos internos e promover
ecossistemas e cultura digital.
Os projetos onicanais envolvem a
integração de venda e entrega, com
serviços que unificam o processo de
compra, sem distinção de canal e formato (off ou on-line), atendimento a
partir de uma visão única do cliente
(One Carrefour) e ofertas baseadas
em inteligência de dados, com benefícios adequados a cada consumidor.
Parte da estratégia onicanal envolve o e-commerce alimentar (site e
aplicativo), com adoção de darkstores,
que têm centro de distribuição com
operação exclusiva e localização pri-

vilegiada, para garantir o frescor dos
alimentos e rapidez de entrega.
O plano prevê ainda ampliar, gradualmente, a oferta de vários serviços para facilitar o dia a dia do cliente, como o novo Retire de Carro, que
permite retirar em loja física compras de alimentos feitas pela internet
– para itens não alimentícios será expandido o Clique & Retire. Para completar, a rede está implantando Wi-Fi
gratuito nas lojas e caixas de atendimento automático (self checkout) em
loja física e postos de combustível.
Em São Paulo, um dos diferenciais
já implementados é o Carrefour Faz
+ Fácil, serviço de atendimento de
equipamentos eletrônicos adquiridos no Carrefour. ■

Plantamos uma poderosa semente,
com a certeza de que, juntos, podemos
transformar o modo de nos alimentarmos
NOËL PRIOUX, CEO do Grupo Carrefour Brasil
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Consumo User experience

NO LUGAR

DO USUÁRIO
PRODUTOS E SERVIÇOS SÃO CADA VEZ MAIS
PENSADOS PARA OFERECER A MELHOR
EXPERIÊNCIA AOS CLIENTES

O

Clarisse Sousa

ferecer a melhor experiência ao cliente
tem sido uma das
prioridades das marcas. Há até um termo
em inglês para isso:
User Experience – ou simplesmente
UX. Trata-se de um conceito que implica em se colocar no lugar do usuário para identificar e satisfazer as
suas necessidades da melhor maneira
para vender um produto ou serviço.
Nas palavras de Don Norman, cientista cognitivo que criou o termo enquanto trabalhava na Apple nos anos
1990, UX “é a forma com que você sente o mundo, a vida, um serviço, ou um
aplicativo ou sistema de computador”.
O engenheiro francês radicado no
Brasil Frédéric Donier, diretor da consultoria Crescendo, afirma que UX é
“projetar pensando em oferecer a meFrança_Brasil
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lhor experiência. Ou seja, criar algo
para obter o famoso efeito ‘Uau!’”. Ele
explica que a palavra usuário, nesse
caso, deve ser entendida em seu sentido mais amplo, que engloba todas as
pessoas que tenham contato direto ou
indireto com o produto ou serviço.
Além de UX, Donier lembra que é preciso diferenciar outro conceito que faz
parte desse universo. Trata-se de User
Interface (UI), que é a interface com a
qual o usuário vai interagir com a marca. Aplicativos, sites, dispositivos (como
óculos de realidade virtual ou medidores
de glicemia, etc.) e também embalagens
em geral são exemplos de interface. “Inicialmente, deve-se trabalhar a UX para
depois aplicar os conceitos de UI”, diz.
Entre as marcas pioneiras na aplicabilidade de UX está a Coca-Cola. “Há mais de
cem anos a marca trabalha com design,
especialmente com o formato das garra-

fas do refrigerante, que são facilmente
reconhecidas pelo tato. Atualmente, ao
criar suas embalagens, a Coca-Cola continua adotando esses conceitos”, explica.
Essa técnica, aplicada às embalagens,
faz parte do marketing sensorial, que
consiste na arte de explorar sensações
para vender. Ou seja, atrair por meio da
utilização dos sentidos: cheiros, sabores,
cores, texturas e sons ambientes.
No universo on-line é onde mais se observa a utilização de UX: “Praticamente
todas as empresas de vanguarda do
e-commerce trabalham esse conceito. A
Amazon é pioneira. Ela fornece sinopses
de livros, assim como apresentação da
classificação de outros usuários. O que
contribui para que outro cliente se sinta atraído ou não. Outro exemplo é a
oferta de produtos personalizados direcionados para o seu perfil, baseada em
suas pesquisas ou compras anteriores.”

Foto: Shutterstock

França_Brasil

45

Especial_2018

|

Serviços User experience

UX é transformar algo complexo em simples.
A complexidade fica atrás e a simplicidade
fica com o usuário
GILLES COCCOLI, CEO da Edenred e vice-presidente da CCIFB-SP

Para praticar o conceito de UX, o consultor afirma que o primeiro passo é se
colocar no lugar do usuário: “É preciso
fazer uma pesquisa de distinção do público-alvo, depois definir as necessidades e analisar suas dores, para entender qual o problema desse usuário. Por
fim, deve-se trabalhar a sua jornada,
ou seja, o caminho que ele terá de percorrer para utilizar o seu produto ou
serviço.” Depois, é hora de utilizar funcionalidades e conceitos de uso para
transformar toda essa jornada em UI –
“o desenho prático de botões e do que
vai aparecer na tela”, segundo Donier.
A Edenred, detentora das marcas

Ticket, Repom e Accentiv’ Mimética,
tem investido em ações inovadoras
voltadas aos usuários. O grupo criou
uma célula especializada em UX. “Era
mais uma forma de aculturamento e
para mostrar a importância da UX”,
explica Gilles Coccoli, CEO da Edenred.
Ele se autointitula um “UX guy”. “Para
mim é um conceito fundamental”.
Antigamente, clientes corporativos
da Ticket, como restaurantes e usuários
dos cartões da marca, tinham um portal para cada um. Depois, foi criado um
único site em que se tinha de escolher
entre as opções cliente, restaurante ou
usuário e fazer o login. “Hoje entende-

mos que esse é um problema nosso, de
complexidade interna. O usuário não
precisa se preocupar com isso, ele só
quer digitar o número do CPF ou CNPJ e
o sistema reconhece qual o seu perfil. É
preciso ser mais inteligente”, diz Coccoli.
Para o executivo, UX significa “transformar algo complexo em simples. A
complexidade fica atrás e a simplicidade é oferecida o usuário”, ressalta.
“A gente não se dá conta, mas quando
usamos o smartphone, o que acontece
por trás é muito complexo em termos
de computação. No entanto, o uso é
bastante simples”, exemplifica.

Conceito na prática

A AccorHotels também vem investindo em pesquisa e inovação para entender o que os clientes desejam e como
entregar a melhor experiência. Uma ferramenta muito utilizada para personalizar o serviço oferecido pela rede de hotéis é o CRM. “Os dados dos hóspedes são
armazenados em nossos sistemas para
que possamos, assim, oferecer produtos
e serviços a seu gosto. Se temos a informação de que uma pessoa sempre viaja
com seus filhos, por exemplo, podemos
oferecer algo a mais para melhorar a experiência em família”, explica Roberta
Vernaglia, vice-presidente de Marketing da AccorHotels América do Sul.
Recentemente, a Accor apresentou o
quarto #360ROOM. Instalado no hotel
Pullman, na Vila Olímpia, em São Paulo,
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o quarto está equipado com dispositivos de parceiros com “propostas disruptivas”. A cama, por exemplo, pode
ser movimentada eletronicamente
para que fique posicionada de acordo
com o desejo do hóspede. O sistema de
iluminação pode ser ajustado com tons
quentes, frios ou cores que podem influenciar no relaxamento. Os smartphones podem ser carregados por indução
e um aparelho similar a um guarda-roupa instalado no personal spa é capaz de
higienizar, secar e desamassar roupas.
“Tudo isso pode ser ajustado pelo
hóspede a seu modo, conforme desejar.

Quanto mais personalizamos um atendimento, mais satisfeito fica o cliente.
Dessa forma, mostramos que estamos
atentos aos seus desejos específicos,
tratando-o com exclusividade e atenção. Cada pessoa é única para nós, sejam hóspedes, sejam consumidores em
nossos bares ou trabalhando nos lobbies de nossos hotéis”, destaca Roberta.
A aplicação do conceito UX em temáticas estratégicas é uma tendência, na
avaliação de Donier. Buscar a solução
de problemas colocando o usuário no
centro de um projeto ou do desenvolvimento de um produto ou serviço deve

ser prioridade daqui para frente. É a
aplicação do “design thinking”, ou seja,
pensar além da estética, preocupando-se com o bem-estar das pessoas.
“É neste novo cenário que surgem os
user experience designers, profissionais
especializados no desenvolvimento de
UX e UI que trabalham nas empresas
se colocando no lugar do usuário e defendendo seus interesses”, diz Donier,
complementando que atualmente
já existem cerca de um milhão de UX
designers no mundo. A experiência de
usuário caminha para ser o mais importante diferencial competitivo. ■

Quanto mais personalizamos o
atendimento, mais satisfeito fica o cliente
ROBERTA VERNAGLIA, vice-presidente de marketing
da AccorHotels América do Sul

França_Brasil

47

Especial_2018

|

Empreendedorismo Startups

EM BUSCA DE
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INOVAÇÃO
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FÓRUM PROMOVIDO PELA CCIFB DISCUTE
BOAS PRÁTICAS E PARCERIAS ENTRE STARTUPS E
COMPANHIAS TRADICIONAIS PARA ESTIMULAR
AMBIENTES CORPORATIVOS INOVADORES

C

omo
aproximar
as
startups do mundo corporativo – esta foi a grande questão discutida na
terceira edição do Fórum
de Startups promovido
pela CCIFB, em setembro, no InovaBra
Habitat, em São Paulo. Ao todo, cerca
de cem empresários franceses e brasileiros acompanharam os painéis de
debate sobre o futuro dos negócios na
nova economia digital, com a participação de especialistas em inovação,
fundadores de startups e executivos de
grandes companhias com experiência
no assunto. O evento marcou também
a entrega do 1º Prêmio CCIFB Startup.
“Estamos orgulhosos de reunir tanta
gente competente e atuante nos ecossistemas de startups e com conhecimento do mundo corporativo. É importante a junção de esforços e o estímulo
à colaboração entre startups e grandes
empresas, pois esse é um processo de
ganha-ganha”, destaca Gilles Coccoli,
vice-presidente da CCIFB-SP e presidente da Edenred. “A câmara tem papel
fundamental nessa aproximação”, diz.

Clarisse Sousa

Na abertura do encontro, para enfatizar o empenho da entidade em
aproximar as startups de grandes empresas, Cocolli destacou a criação da
Comissão de Startup pela CCIFB e o
intenso trabalho desenvolvido desde
então pelos integrantes do grupo.
O local escolhido para o evento também ajudou a criar uma atmosfera
propícia. “O InovaBra Habitat nasceu
com o propósito de aproximar o setor
produtivo de startups maduras. Nosso
foco é reunir empresas, startups, investidores, mentores e empreendedores,
para gerar novos negócios e soluções
inovadoras, com base em networking
e colaboração”, declarou Mervyn Lowe,
CEO do InovaBra Habitat. Segundo ele,
empresas de tecnologia podem ser
boas provedoras de soluções para setores tradicionais da economia.
Em seu pronunciamento, o embaixador da França no Brasil, Michel
Miraillet, fez questão de mencionar o
papel da França como propulsora de
inovação na Europa e no mundo, as
suas inúmeras iniciativas em prol de
startups e o dinamismo da indústria de

tecnologia francesa presente no Brasil.
“Uma das grandes contribuições que
temos dado ao Brasil é a oferta de modelos de financiamento para o desenvolvimento da economia digital”, pontuou. “Este fórum é um exemplo da
articulação entre os países em relação
à economia de hoje e do futuro”, disse.

Para alcançar sucesso

O relacionamento entre startups
e companhias tradicionais tem sido
tema de debates desde que o pesquisador norte-americano Henry Chesbrough, da Universidade da Califórnia,
Berkeley, publicou o livro Open Innovation, em 2003. O conceito lançado por
ele há 15 anos é hoje um desafio para as
empresas que desejam inovar.
“O conhecimento está em todo lugar
e as companhias devem usar melhor
as ideias de fora. Não é necessário ser
expert ou querer fazer tudo sozinho. A
pesquisa está encarecendo, o ciclo de
produtos está encurtando, e é preciso
trabalhar duro para recuperar o investimento. Ser mais aberto permite não
apenas poupar dinheiro, mas também
economizar tempo e compartilhar riscos”, defendeu Chesbrough em entrevista à revista Época (2009). Na ocasião,
ele disse que a abertura a parceiros e
colaborações externas não deve ser
apenas na “entrada”, mas também na
“saída de ideias da empresa”. “As companhias devem deixar outros usarem
suas ideias para levá-las ao mercado
em outros negócios. Isso é o que faz o
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sistema funcionar”, considera. O pesquisador adverte que o desafio para as
empresas é a mudança de mentalidade.
As ideias defendidas por Chesbrough
chegaram ao dia a dia das empresas
que buscam inovar, como ficou claro
durante o fórum promovido pela CCIFB.
A Edenred, por exemplo, vem buscando
integrar os esforços de inovação aberta
a seus processos há pelo menos quatro anos. Uma das frentes nesse sentido é o programa Edenred Connect,

pelo qual a multinacional selecionou
cinco iniciativas, de um grupo de 200
startups candidatas, a acelerar os seus
projetos. Segundo o presidente Cocolli, adotar uma cultura de inovação na
organização tem sido uma jornada.
“Primeiro, buscamos elevar o nível de
consciência das pessoas sobre o que
significa inovar”, afirma. “Começamos
pequenos, estamos evoluindo e vamos
fechar o ano com um nível de maturidade bem interessante”, comemora.

O Grupo Saint-Gobain também vem
intensificando o relacionamento com
startups, acreditando que elas podem
agregar soluções e oferecer agilidade
na execução de projetos. “Procuramos
mudar um pouco a mentalidade dos colaboradores, inclusive empoderando as
equipes para tomar iniciativas e apostar na inovação contínua”, comenta Lucile Charpentier, diretora de Marketing
e Estratégias Digitais, uma das painelistas do fórum. “Trabalhar com startups

Debate sobre experiências na relação entre startups e grandes empresas. No destaque, o vencedor do 1º Prêmio CCIFB Startup
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Trabalhar com startups exige envolvimento e ‘colocar
a mão na massa’, para fazer a inovação acontecer
LUCILE CHARPENTIER, diretora de Marketing e Estratégias Digitais da Saint-Gobain

exige envolvimento e ‘colocar a mão na
massa’, para fazer acontecer”, diz.
Lucile explica que a Saint-Gobain
atua em duas frentes no relacionamento com startups. Uma é o “consumo de solução de startups”, para resolver ineficiências em processos dentro
da empresa. Outra é prospectiva. “Trata-se de olhar para o futuro e buscar
entender como identificar uma startup
para desenvolver em conjunto e inovar
as nossas atividades”, diz. E acrescenta: “Temos uma rede de empreendedores que mapeia as startups que fazem
sentido para uma determinada área ou
negócio da nossa companhia.”
Renato Mendes, sócio da empresa
Orgânica Digital e moderador do painel de discussões, afirmou que “algumas empresas já entenderam que
o modelo de inovação aberta, via relacionamento com
startups, pode propiciar
excelentes resultados”.
Para ele, as companhias precisam estar
preparadas
para
receber esse novo
ente. “Devem entender o papel de cada
um e dialogar, para
que esse relacionamento seja realmente produtivo e não
se
transforme

em obstáculo para o crescimento e
desenvolvimento de ambos”, alertou.
O presidente do Instituto TIM, Luis
Minoru Shibata, falou durante o encontro sobre o programa Open Innovation
da operadora de telefonia, criado há dois
anos para receber startups e parceiros
comprometidos com o desenvolvimento de soluções e modelos de negócio. Ele
conta que a companhia já tinha desenvolvido projetos de inovação “bastante
consistentes” na área comercial mas
buscava imprimir a mesma velocidade
e eficiência nos demais processos internos. “O programa nos aproximou do
ecossistema de hubs e passamos a

entender como essas empresas operam
e como absorver parte dessas formas diferentes de trabalhar”, explicou.
Outro valioso depoimento foi dado
pelo investidor-anjo Marcos Poli, que
mapeou os erros e acertos nos relacionamentos entre grandes empresas
e startups. “O que se observa é que as
grandes corporações são canais possíveis para maximizar os recursos para
criação de novas startups”, afirma. “Porém, não existe uma única forma. Depende de diversos fatores, como o mercado, o setor de atuação das empresas
e da maturidade da startup”, disse.
O Grupo Pão de Açúcar, também presente no fórum, encontrou
nos programas de fidelidade uma oportunidade para inovar
e oferecer apoio aos
clientes. “O GPA foi
pioneiro no lançamento de aplicativos de descontos e prêmios para
os clientes fidelizados”, destacou
Illan Israel, diretor de Inovação. A
companhia criou
um centro de desenvolvimento de
soluções tecnológicas, o “GPA Lab”.
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Empreendedorismo Startups

Com centros de desenvolvimento em Paris e no Vale do Silício, a Air
Liquide também está atenta às ideias
inovadoras em suas operações no Brasil, para conectá-las a seus núcleos de
aceleração. Renato Schroter, gerente
de Projetos Estratégicos, contou que
a multinacional procura startups que
consigam agregar valor, principalmente na otimização de processos
on-line. A Air Liquide é uma das companhias integrantes do InovaBra e selecionou uma startup para apoiar. “O
projeto selecionado prevê um investimento de R$ 300 mil”, revela Schroter.

Prêmio concorrido

Durante o 3º Fórum Startup foi entregue o 1º Prêmio CCIFB Startup. As
dez finalistas participaram de uma seleção na qual havia 50 startups inscritas. “A entrega desse primeiro prêmio é
uma maneira de reconhecermos, com
a participação de um júri de alto nível,
a melhor do ano. Esperamos que dessa maneira possamos valorizar o empenho e contribuir para o desenvolvimento das startups no Brasil”, afirmou
Gilles Coccoli, representando a CCIFB.
Cada uma das startups finalistas teve
cinco minutos para apresentar seus
projetos e convencer os jurados sobre a
viabilidade de suas propostas e modelo
de negócio. A vencedora foi a TotalCross
Global Mobile Platform, uma platafor-

ma de desenvolvimento de
aplicativos móveis, representada por Bruno Muniz, que
levou o troféu
elaborado pela
artista plástica
Margarita Farré.
O empreendedor conquistou
uma vaga em
um programa de aceleração
na
França (imersão em uma das Incubadoras do Banco Crédit Agricole – Le Village). Em segundo lugar ficou a startup
Saffe Payments, seguida da MaturiJobs
(leia mais no quadro da página ao lado).
“Foi um experiência incrível, pois
a competição estava bem forte, com
projetos muito interessantes. Ficamos
orgulhosos, pois esse prêmio proporciona grande visibilidade à nossa empresa e facilita contatos para futuros
projetos”, disse Muniz, da TotalCross.
“É uma honra recebermos um prêmio
tão disputado, especialmente porque
ele reforça para a nossa equipe que estamos no caminho certo, no caminho
da inovação. Queremos construir uma
empresa e um produto global e ganhar
esse prêmio da CCIFB é realmente um

excelente começo”, completa.
O coordenador da Comissão de Startup da CCIFB e sócio-diretor do Group
Velors, Laurent Serafini, elogiou o alto
nível das finalistas. “Tivemos projetos bem diversificados, abordando
temáticas como eficiência industrial,
bem-estar e psicologia, treinamento
em recursos humanos ou puramente
ligado a tecnologia da informação,
como o apresentado pela startup vencedora”, enumera. Para completar, ele
destacou que o papel da Comissão
de Startups é justamente o de “abrir
mentes, trazer ideias, debates e incentivar o empreendedorismo”, aproveitando para convidar os associados
interessados a se juntar ao grupo e
participar das discussões realizadas. ■

A entrega desse prêmio é uma maneira
de reconhecermos, com a participação de
um júri de alto nível, a melhor startup do ano
GILLES COCCOLI, vice-presidente da CCIFB-SP e presidente da Edenred
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As dez startups finalistas
8blue : dispositivo que detecta no corpo humano um
quadro de sepse (infecção generalizada) com leitura
por luz infravermelha, sem a necessidade de procedimentos invasivos. A solução One Blue permite que
qualquer pessoa possa analisar as substâncias e descobrir o seu estado.
BirminD: laboratório de otimização industrial, com foco
em trazer os conceitos mais avançados de industrial
analytics, um dos pilares da indústria 4.0, de forma simples para que o usuário possa tomar decisões assertivas
imediatamente.
Maturijobs : é uma plataforma que reúne oportunidades de trabalho, desenvolvimento pessoal, capacitação
profissional, empreendedorismo e networking, com o
objetivo de conectar pessoas maduras e experientes em
busca de atividade profissional.
Near Bee : uma das inovações em segurança colaborativa é o dispositivo de chamada de emergência Alfabee.
Trata-se de uma espécie de chaveiro com botão de pânico. Ao ser acionado, o sistema envia um pedido de socorro para uma rede social de ajuda recíproca.
Calhau Social: plataforma inteligente para patrocínios
incentivados no Brasil. O sistema conecta os principais
projetos ofertados no País com os potenciais patrocina-

dores corporativos. Também possui uma ferramenta de
pesquisa, seleção, investimento e monitoramento dos
projetos incentivados.
Psicologia Viva: tecnologia de videoconferência para
ajudar quem precisa de apoio emocional, mas enfrenta
dificuldades para fazer um tratamento presencial por
conta de tempo, trânsito ou custo.
Saffe : aplicativo de pagamento móvel que utiliza tecnologia de reconhecimento facial para tornar as transações mais fáceis e seguras. O comerciante insere o valor
a ser pago em seu smartphone e depois o consumidor
deverá informar um código escolhido anteriormente e
tirar uma selfie.
Synappse Assist: plataforma multilateral para o acompanhamento diário e individual em saúde mental. O sistema conta com aplicativo para monitoramento de sinais e sintomas de doenças mentais, como a depressão.
Tech Talent: hackathon digital que transforma profissionais em talentos, por meio de desafios, compartilhamento e feedback, em um ambiente seguro. A plataforma
reúne pessoas de diferentes empresas, em salas virtuais,
para juntas desenvolverem habilidades e novas ideias.
TotalCross : ferramenta de desenvolvimento para empresas e desenvolvedores Java que permite criar aplicativos para Windows CE, Android, iOS, Windows desktop,
entre outros, com um único código-fonte.
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JOVENS

TALENTOS

PROGRAMA FACILITA
CONTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAIS POR
EMPRESAS FRANCESAS
NO BRASIL

O

Redação

programa Voluntariado Internacional em
Empresas (VIE), mantido pelo governo francês, cresceu fortemente
após França e Brasil terem celebrado, em 2014, um acordo que
facilitou a concessão de vistos para os
voluntários interessados. A iniciativa visa
estimular o desenvolvimento de empresas francesas no exterior, com a contratação, por um período de seis a 24 meses,
de jovens europeus altamente qualificados, com idades entre 18 e 28 anos.
O programa é coordenado pela
Business France (BF), a agência de
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apoio à internacionalização da economia francesa. As vagas oferecidas
pelas empresas e a candidatura dos
profissionais são registradas em uma
plataforma, chamada CiviWeb. O interesse é grande: há no momento
mais de 45 mil candidatos registrados
no sistema. Somente no Brasil, atualmente, são 153 profissionais contratados por 88 empresas de diversas áreas
de atividade e variados tamanhos, de
startups a grandes e reconhecidas
corporações com atuação internacional. No mundo são mais de 10 mil voluntários em ação.
“O crescimento do número de VIE no
Brasil reflete o dinamismo das relações
econômicas entre a França e o Brasil”,
considera o embaixador da França no
Brasil, Michel Miraillet. A quase totalidade dos jovens participantes do programa têm pós-graduação, possuem
formações variadas em áreas como engenharia, finanças e marketing, muitos
já falam português e possuem experiência anterior em países da América
Latina. “São jovens que se adaptam
bem ao País, extremamente motivados

para esse tipo de experiência e prontos
a assumir desafios”, analisa o diplomata. A procura dos jovens pelo Brasil é
muito elevada, o que permite às empresas recrutarem rapidamente perfis
adequados às suas necessidades.
Uma vez candidato e empresa estando de acordo com as regras do programa, um contrato é assinado entre
a Business France e a companhia na
França. Paralelamente, uma carta de
compromisso é assinada entre o voluntário e a agência governamental.
Esse modelo de contratação não gera
vínculo empregatício. O custo do VIE é
inteiramente assumido pela matriz da
contratante na França, a qual se beneficia de incentivos e deduções fiscais.
Os jovens voluntários recebem o Visto
Oficial (Visof) específico para candidatos franceses e gerenciado pela BF. Para
candidatos de outras nacionalidades
europeias, é concedido o visto Vitem V,
solicitado pela empresa na França. Ambos têm duração de até 24 meses.
“Fechamos um acordo com o governo brasileiro em 2014 para a emissão
de 240 vistos oficiais. Esse reconheci-

Foto: Shutterstock
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O crescimento do número de VIE no Brasil
reflete o dinamismo das relações econômicas
entre a França e o Brasil
MICHEL MIRAILLET, embaixador da França no Brasil

mento e nossa ótima colaboração com
o Itamaraty nos permitiu alavancar o
número de VIE no Brasil, o que é um
grande ganho para todos os envolvidos”, diz Fáridah Lopes de Matos,
responsável pelo gerenciamento dos
VIE no Brasil. Ela orienta as filiais brasileiras sobre dúvidas cotidianas, dá
apoio aos VIE e atua na promoção do
programa no Brasil, inclusive organizando anualmente o “Grand Prix VIE”,
iniciativa que reconhece as melhores
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experiências VIE no Brasil, por meio
de um concurso de pitchs.

Empresas parceiras

A Sanofi é a empresa que mais recebe
voluntários do programa no Brasil. Foram 62 nos últimos oito anos. Atualmente, a companhia soma 18 profissionais
em atividade, nas áreas financeira, de recursos humanos, excelência operacional,
market access e tecnologia da informação, entre outras. “O programa permite

aumentar a diversidade da empresa, por
trazer jovens com visão diferente dos
profissionais brasileiros, o que estimula
a troca de ideias e nos desafia a pensar
de forma diferente. Por outro lado, contribuímos na oferta de oportunidades
para eles conhecerem a empresa e o
setor em que atuamos, colocando esses
jovens em projetos e ações desafiadoras,
que agregam experiência valiosa em
suas carreiras”, ressalta Pedro Pittella,
diretor de Recursos Humanos da Sanofi.

Embora não seja uma
CCIFB de portas
premissa do programa,
abertas
A CCIFB também abriga
alguns voluntários foram
jovens participantes do
efetivados pela Sanofi ao
VIE e que representam emfinal da missão. “Nossa expresas ou universidades
pectativa é integrar esses
francesas que buscam esjovens ao time, de forma
tabelecer ou desenvolver
que possam contribuir conegócios no Brasil. Atualnosco e vice-versa”, afirma
mente, sete voluntários
Pitella, destacando os beutilizam as instalações da
nefícios do VIE.
entidade em São Paulo e
A EDF Norte Fluminense beneficiam da estrutuse é outra companhia que
ra oferecida para realizar
participa do programa.
as suas atividades e prosSete voluntários já passapectar negócios.
ram pela empresa e, atualO Instituto Católico de
mente, dois fazem parte da
Artes e Ofícios (Icam),
equipe. Ambos atuam na
uma escola de engenharia,
área de novos negócios. O
é representado aqui pelo
gerente de Recursos Huproject manager Victor
manos Jorge Armando de
Wuillaume. A institução
Almeida concorda que a
passou por grande desenoportunidade de intercâmvolvimento na França e
bio cultural e profissional
percebeu a necessidade
é o grande diferencial. “Ao Victor Wuillaume (ao centro) representa o Instituto Católico de Artes
e Ofícios (Icam) e é um dos VIE que utiliza as instalações da CCIFB-SP
de se internacionalizar. Seapostar nesse programa,
gundo Wuillaume, o Icam
participamos da construção do desenvolvimento desse profis- pela EDF após participar do VIE é o enxerga grande potencial para desensional e de toda a sua potencialidade, o diretor de Novos Negócios da com- volvimento da engenharia no Brasil
que pode contribuir diretamente para panhia, Pierre Bradier. “É uma troca e, por isso, optou pelo País. “Um dos
a sua formação e, sem dúvida, tam- vantajosa, porque esses talentos cola- pontos importantes para estarmos
bém beneficiar a empresa. O VIE vem boram conosco aplicando o conheci- em São Paulo é o Centro Universitário
de outra cultura e, ao longo do tempo, mento educacional de que dispõem e FEI, em São Bernardo do Campo, com
o contato com costumes de outro país a empresa proporciona o desenvolvi- o qual temos acordos de intercâmbio
agrega conhecimentos”, analisa.
mento prático no processo de forma- e estamos desenvolvendo três duplos
diplomas”, acrescenta. Nos últimos
Um dos profissionais contratados ção”, comenta Almeida.

Entendemos que, para marcar
presença na América Latina, precisamos
conhecer localmente o Brasil
CHRISTOPHER QUAGLIOZZI, representante da Nexter Systems
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Programa é voltado para jovens europeus altamente qualificados de 18 a 28 anos

cinco anos, as instituições promoveram o intercâmbio de 70 estudantes.
Um segundo projeto da escola
francesa é a implementação do Icam
no Brasil – Instituto já atua em Camarões, Índia e Congo: “O Brasil faz
parte de uma estratégia para a criação de um curso inovador, que inclui
intercâmbio obrigatório com duração de um ano em outro campus do

Icam”. O novo campus deve ser implantado em Recife. Para isso, Wuillaume vem trabalhando com a Universidade Católica de Pernambuco
(Unicap), com a qual assinou contrato em outubro de 2017. Em 2019
a Unicap receberá a segunda turma
de estudantes franceses e enviará
três alunos de Engenharia Civil ao
campus do Icam em Nantes.

Outra empresa, a Nexter Systems,
que atua na área de defesa, é representada por Christopher Quagliozzi. No Brasil há oito meses, ele vem
construindo relações com o Exército
brasileiro e parceiros do setor de segurança e defesa, com o intuito de
promover os produtos da companhia
no País. “Tenho feito estudos de mercado para entender quais são as oportunidades para a nossa empresa, que
nunca esteve aqui. Entendemos que
para estar presente na América Latina precisamos conhecer localmente o
País”, afirma Quagliozzi.
Engenheira com formação na área de
alimentos, Nathalie Vanegas havia estado no Brasil para um intercâmbio em
uma universidade no interior paulista.
“Eu me apaixonei pelo País, pela cultura
e pelas pessoas. Então, comecei a procurar empresas francesas que quisessem
fazer negócios no Brasil e que precisassem de profissionais com o meu perfil”,
comenta. A oportunidade surgiu com
o VIE. Nathalie gerencia os negócios da
Tifanette, empresa de comércio de frutas com atuação no Brasil e em outros
países da América Latina.
“Cheguei há mais de um ano e comecei a fazer negócios com clientes
na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp)
e grandes supermercados. Estamos
buscando abrir novos mercados em regiões como o Nordeste”, explica. ■

Cheguei há mais de um ano e comecei a fazer
negócios com clientes na Ceagesp
e grandes supermercados
NATHALIE VANEGAS, gerente de negócios da Tifanette no Brasil
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Evento Operação Lava Jato

COMBATE À
CORRUPÇÃO
MORO FAZ
BALANÇO DA
OPERAÇÃO LAVA
JATO EM EVENTO
ORGANIZADO
PELA CCIFB

O

Redação

juiz Sérgio Moro palestrou em evento
promovido pela Câmara de Comércio
França-Brasil – CCIFB
em São Paulo, em 15
de outubro, com a participação de empresários brasileiros e franceses, associados e convidados. Em sua apresentação, o magistrado fez um balanço da
Operação Lava Jato, a maior investigação de casos de corrupção do Brasil envolvendo autoridades, companhias estatais e grandes grupos empresariais.
Ele também aproveitou a ocasião para
defender a adoção de políticas corporativas de compliance rigorosas.
Até o momento, foram formalizadas
78 acusações contra 328 pessoas, 43 casos julgados e 134 pessoas condenadas
por corrupção, lavagem de dinheiro ou

associação criminosa. Entre as prisões,
estão quatro ex-diretores da Petrobras, o
ex-CEO da empresa, dezenas de agentes
da estatal, fornecedores, lobistas, um ex-presidente da Câmara dos Deputados e
um ex-presidente da República.
Segundo o juiz federal, a
operação revelou que a
corrupção ocorre de
forma sistêmica no
Brasil. A investigação constatou que
havia divisão da
propina: metade
ficava com executivos da Petrobras e
a outra metade com
agentes políticos. O esquema continuou mesmo
depois do início da operação.
Moro afirmou que foi bastante criticado pelo número de prisões preventivas que decretou. “Em situações excepcionais, esse é um remédio necessário,
a única forma de garantir uma mensagem de ‘basta, já que as prisões se tratavam dos presidentes desses grandes
grupos empresariais, que mantinham
a atividade ilícita”, disse.
Para o magistrado, antes da Lava
Jato, a corrupção era tida como comportamento padrão e era preciso
quebrar a tradição da impunidade. “A
efetividade da justiça é fundamental

para combater a corrupção sistêmica
e isso vem acontecendo nos últimos
anos”, reforça. E acrescenta: “o agente público é o principal responsável,
porque trai a confiança do povo, mas
isso não torna quem paga livre da responsabilidade”, avalia. O juiz
defende que o setor privado deve dizer não
à propina e que as
empresas precisam adotar sistemas de compliance, o que deve
incluir canais de
denúncias e proteção aos funcionários
denunciantes.
Segundo Moro, o apoio
da sociedade contra as ações de
corrupção foi fundamental para a
continuidade da operação. “Recuperamos a liberdade democrática, que demanda integridade por parte de seus
representantes, com a expectativa de
que haja uma diminuição progressiva
da corrupção nos próximos anos.”
A abertura do evento foi conduzida pela vice-presidente da CCIFB-SP e
presidente do BNP Paribas, Sandrine
Ferdane. Ao final, a executiva demonstrou otimismo ao observar que o juiz
se mostrou confiante na estabilidade
das instituições no Brasil. ■
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Gestão Compliance
Compliance

Fotos: shutterstock

INTOLERÂNCIA
A DESVIOS
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PREVENÇÃO À
CORRUPÇÃO
ENTRA NO ROL DE
BOAS PRÁTICAS
CORPORATIVAS

O

Luciana Fleury

combate à corrupção
entrou de forma permanente na pauta das empresas brasileiras diante
do cenário de acordos
de leniência, delações
premiadas, condenações e prisões de
gestores públicos e executivos de grandes corporações, especialmente com a
deflagração da Operação Lava Jato.
Em todo o mundo, o assunto vem
sendo tratado há bastante tempo e
tem ganhado contornos mais definidos com regulamentações cada vez
mais severas e abrangentes e pelo fato
de os investidores passarem a buscar
companhias com controles robustos,
capazes de evitar que um escândalo
prejudique a continuidade do negócio. Essa dinâmica colocou o termo
compliance no dia a dia das empresas.
“Compliance nada mais é do que agir
de forma a cumprir todas as leis e regras de uma determinada localidade ou
setor de atuação no qual se está inserido”, explica Hélcio Bueno, sócio e líder de
Riscos da EY (Ernst & Young). Apesar da
definição simples, esse tipo de controle

é complexo para grupos multinacionais, explicitamente elencados na Lei Anem razão da extensa área de atuação, ticorrupção brasileira (nº 12.846/2013),
do volume de relacionamentos comer- criada para responsabilizar empresas
ciais, do número de funcionários, das es- por atos de corrupção contra a administruturas com vários níveis hierárquicos tração pública. “O fundamental é o ene do convívio com diferentes ambientes volvimento direto, verdadeiro e claro da
regulatórios e jurídicos. Há, ainda, tra- alta direção com o programa adotado,
ços culturais. “Há coisa de 50 anos, o am- sem o que os processos não funcionam
biente de negócios era muito mais per- nem são reconhecidos pelas partes inmissível e havia o entendimento de que teressadas”, destaca Moreira.
o pagamento por fora ou certos favorePara os especialistas da EY, trata-se de
cimentos eram normais e faziam parte um caminho sem volta. “As companhias
do jogo”, comenta Enéas Moreira, sócio não fazem isso apenas para ostentar um
de Compliance da EY. “Esses conceitos selo de que possuem mecanismos antievoluíram e hoje, notoriamente, isso não corrupção, mas o fazem porque perceé aceito. No entanto, ainda é algo pre- beram que, dessa maneira, funcionam
sente no ambiente empresarial”, afirma. melhor, diminuem riscos e são mais bem
Nasce daí a necessidade da criação vistas por clientes, fornecedores, funciode programas que mantenham a em- nários, comunidade e governo”, diz Antopresa alerta para coibir ilegalidades. nio Uras, sócio de Estratégia da EY.
Segundo Moreira, a execução para isso
varia muito de acordo com a realida- A lei francesa
Em um alinhamento internacional,
de da companhia, mas está calcada
em itens básicos e essenciais. Na lista, a França é um dos países que vêm
entram definição de códigos de ética e aprimorando mecanismos legais para
de conduta; capacitação contínua das evitar a corrupção, movimento que
equipes; criação de canais de denúncia culminou com a entrada em vigor, em
que garantam sigilo e não retaliação ao junho de 2017, da Lei Sapin II. Ela é parte
denunciante; regras para o relaciona- de um trabalho gradual levado a cabo
mento com agentes públicos; seleção ao longo dos últimos anos e que troude fornecedores e prestadores de ser- xe novidades como a responsabilidade
viço que comprovem ter boas práticas penal para pessoas jurídicas (antes
anticorrupção e assumam compromisso com
Alguns marcos legais anticorrupção
o código de ética do con✔ 1977/EUA – Foreign Corrupt Practices Act
tratante; e validação ex✔ 1997/OCDE – Prevention on Corruption Act
terna dessas práticas por
✔ 2010/União Europeia – Bridery Act
um auditor independen✔ 2013/Brasil – Lei Anticorrupção
te. De tão relevantes, os
✔ 2017/França – Lei Sapin II
três primeiros itens são
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les-Henry Chenut,
sócio-fundador e
✔ Definir um código de conduta
conselheiro de Co✔ Criar um dispositivo de alerta ético
mércio Exterior da
✔ Estruturar uma cartografia dos riscos
França da Chenut
✔ Estabelecer um processo de avaliação dos parceiros
Oliveira Santiago
✔ Manter um processo de controle contábil
Advogados.
✔ Implantar um programa de formação
O aspecto mais
✔ Instituir um regime de sanções disciplinares
contundente da Sa✔ Ter um controle da política interna anticorrupção
pin II é a definição
de um programa
de integridade com
apenas as pessoas físicas envolvidas oito medidas (quadro acima) que deve
eram punidas) e o alargamento terri- ser implementado em empresas frantorial da competência jurídica (um juiz cesas ou pertencentes a grupos com
francês pode aceitar denúncias e julgar sede na França. Apesar de direcionada
atos cometidos por empresa francesa a companhias com faturamento supee suas respectivas filiais em qualquer rior a 100 milhões de euros e mais de
parte do mundo). “São dispositivos que 500 funcionários, seus efeitos indiretos
já estavam previstos, mas a Lei Sapin II são abrangentes, pois algumas deterveio complementar, regulamentar e minações são estendidas a fornecesolidificar”, explica o advogado Char- dores e clientes. Embora considere a

Oito medidas de prevenção da Lei Sapin II
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maioria dos pontos de adoção relativamente simples para empresas desse
porte, Chenut chama a atenção para a
complexidade de dois deles: o que determina o desenho de uma cartografia
de riscos e o que estabelece um processo de avaliação dos parceiros. Cumprir
o primeiro significa identificar, hierarquizar e manter atualizadas todas as
probabilidades de corrupção por zonas
geográficas, setores de atividade, tipos
de contratos, perfis de parceiros, etc. Já
para atender ao segundo é necessário
coletar informações sobre fornecedores, clientes e parceiros para obter uma
radiografia de riscos. “Imagine o trabalho imenso para um grupo com atuação mundial”, comenta Chenut.
Para garantir o cumprimento de
todo esse arcabouço regulatório, foi
criada a Agência Francesa Anticorrupção (AFA). “No momento, ela atua

As novas exigências legais, decorrentes da Sapin II,
devem colocar as filiais brasileiras das empresas
francesas no foco de ações de controle
THIERRY DE GENNES, sócio do French Desk – Brazil and Latam, da Deloitte

em caráter informativo, orientando
empresas a estabelecer estes instrumentos e já reúne mais de cem dossiês
que demandam adequações. No entanto, quando sair a jurisprudência,
será punitiva. É o momento, então,
de as empresas aproveitarem para
se adequar”, afirma. A inobservância
das medidas de prevenção sujeita os
infratores a multas de até 1 milhão de
euros para pessoas jurídicas e 200 mil
euros para pessoas físicas. Há uma
etapa de transição, com penalidades
mais brandas e o estabelecimento de
cinco anos para correção.
Para os casos em que a corrupção
é confirmada, as punições são duras.
“Atualmente, uma condenação por
corrupção de uma empresa francesa,
mesmo diante de um delito cometido
fora da França, acarreta a proibição
de participar de qualquer licitação na
União Europeia, e o fato de participar
de um esquema de corrupção, ainda
que de forma passiva, significa estar
fora de qualquer licitação que envolva
o Banco Mundial”, destaca Chenut.

Filiais brasileiras

Na avaliação de Thierry de Gennes,
sócio do French Desk – Brazil and Latam da Deloitte, as exigências legais
decorrentes da Sapin II devem colocar as filiais brasileiras das empresas
francesas no foco de ações de controle, especialmente pela repercussão

mundial da Operação Lava Jato. “Para
quem está fora do Brasil, a percepção
é de que o risco de corrupção aqui é
mais alto do que em outros países. É
natural, então, que as matrizes francesas, ou mesmo a AFA, deem prioridade
para analisar como estão os controles nas subsidiárias brasileiras, ainda
mais porque temos operações de grande porte aqui no Brasil, muitas delas
de alta relevância dentro dos negócios
globais dessas companhias”, afirma.
O especialista da Deloitte aponta ainda um complicador para o qual as empresas devem ficar atentas, que são as
características locais. Segundo ele, é comum encontrar, nas sucursais brasileiras, sistemas e processos diferentes dos
utilizados pela matriz e demais filiais e,
até mesmo, divisões, áreas de atuação
e marcas só existentes em solo verde-amarelo. “Muitas vezes o Brasil é um
caso único dentro das companhias; provavelmente o grupo não vai saber orientar corretamente o que deve ser feito e
observado se não conhecer profundamente essas particularidades”, alerta.
A entrada em vigor da Sapin II movimentou a filial brasileira do Grupo
Capgemini, que figura entre os maiores fornecedores de serviços de consultoria, tecnologia e outsourcing do
mundo e que, em 2018, recebeu, pela
sexta vez consecutiva, o reconhecimento como uma das empresas mais
éticas do mundo. “Em que pese já es-

tarmos bem alinhados com o que é requerido, fomos chamados a verificar
se as nossas práticas locais atendem
às exigências da nova Lei. A nossa matriz exigiu o engajamento de todas
as áreas locais para responder questionamentos e pesquisas, bem como
passar por auditorias internas com o
intuito de verificar se nossos programas de integridade estão preparados
para uma eventual fiscalização com
base na Lei Sapin II”, diz Roberta Cordeiro, conselheira geral e diretora de
Ética e Compliance da Capgemini Brasil e Argentina.
Uma melhora de procedimento recente e que acabou por atender uma
das oito medidas foi o lançamento,
em agosto deste ano, de um único canal global para relatar denúncias. “Antes existiam canais locais para os relatos, mas a nossa adesão a um canal
global traz uma assertividade e uma
mensagem de maior preocupação do
grupo com o que ocorre em cada uma
das suas localidades, retirando, inclusive, eventual possibilidade de parcialidade de decisões locais na análise de
relatos e/ou denúncias”, avalia Roberta. Para ela, contar com estes pilares
é algo positivo. “Os procedimentos já
existentes no Grupo Capgemini fornecem uma segurança extra. É como
se os nossos processos fossem um escudo para nossa integridade e nosso
modelo de negócios”, conclui. ■
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Engie: matriz renovável

BIOCOMBUSTÍVEIS GANHAM ESPAÇO
CRESCENTE NO BRASIL E DEVEM CONTRIBUIR
PARA AS METAS DO PAÍS DE REDUZIR
A EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA

O

enfrentamento
das
mudanças climáticas
vem estimulando o
desenvolvimento de
fontes de energia ambientalmente
mais
sustentáveis, como é o caso dos biocombustíveis, aliados para reduzir a
emissão de gases de efeito estufa (GEE).
Nesse sentido, o Brasil vem acompanhando o potencial de crescimento do
etanol (cana-de-açúcar), biodiesel (produzido a partir de óleos vegetais) e biogás (aproveitamento de resíduos domésticos, agropecuários e industriais).
Desde o início da atual safra
2018/2019, em julho, até a primeira
quinzena de setembro, a produção de
etanol cresceu 30%, alcançando 22,7
bilhões de litros, segundo a União da
Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).
O biodiesel atingiu no início de 2018 o
maior nível nos últimos dez anos, de
acordo com dados do Ministério de
Minas e Energia. No caso do biogás, a
associação do setor (Abiogás) projeta

Clarisse Sousa

que até 2030 o Brasil passe a produzir 32 milhões m3/dia de biometano.
Atualmente, o Brasil produz em torno
de 100 mil m3/ano de biometano. A
expectativa para 2019 é fechar o ano
com um volume de455 mil m3.
O avanço dos biocombustíveis no
Brasil é estimulado por investimentos privados e pelas políticas públicas
que incentivam a substituição gradual
dos combustíveis fósseis. A novidade
mais recente na área foi o RenovaBio,
programa instituído pela Lei Federal
nº 13.576/2017 e que deve começar a
vigorar em janeiro de 2020. Ela institui
uma política nacional para promover a
expansão dos biocombustíveis na matriz energética, com ênfase na regularidade do abastecimento, previsibilidade para o mercado, indução de ganhos
de eficiência energética e, claro, baixa
emissão de GEE na própria produção e
venda e no uso dos biocombustíveis.
Com base no RenovaBio, o governo
propõe aumentar na matriz energética a chamada “meta de descarboniza-

O grupo Engie, que atua no setor
de energia, tem longa trajetória de
ações para reduzir emissões de GEE
e expandir a sua matriz renovável.
“A aquisição das usinas hidrelétricas Jaguara e Miranda, a compra
do complexo eólico Umburanas e o
ingresso na área de transmissão são
exemplos da busca de descarbonização e sustentabilidade”, enumera
Gil Maranhão, diretor de estratégia,
comunicação e responsabilidade
social. Ele afirma ainda que a companhia estuda uma eventual futura
alienação dos ativos a carvão.
A companhia já soma 21 projetos registrados no Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL), da
ONU, dos quais 11 no Brasil. Entre
as iniciativas está o Projeto de Redução de Emissões de Metano da
Unidade de Cogeração de Lages
(SC). “Em uma década de geração
de energia elétrica e vapor com resíduos da indústria madeireira, Lages
evitou emissões de metano equivalentes a 2,5 milhões de toneladas de
CO2”. A usina doou 5 mil Reduções
Certificadas de Emissões (RCEs) para
compensar emissões da Conferência do Clima Rio+20 (em 2012). Em
2014, a Engie doou 105 mil RCEs para
compensar emissões de gases durante a Copa do Mundo de Futebol.
Até 2020, a empresa espera ter mais
de 25% do mix de energia composto
por fontes renováveis e reduzir até
20% das emissões na produção de
energia, em comparação a 2012. Até
2050, a Engie reduzirá suas emissões
diretas em 85%, de forma a cumprir
as metas do Acordo de Paris.
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Brasil vem acompanhando o crescimento dos biocombustíveis: etanol, biodiesel e biogás apresentam grande potencial

ção”.. “Para tanto, o programa prevê a
imposição de metas individuais às empresas distribuidoras de combustíveis,
promovendo, em paralelo, a criação
de um mercado privado de negociação de ‘créditos de descarbonização’”,
explica Fernando Tabet, coordenador
da Comissão de Bioeconomia da CCIFB. O Crédito de Descarbonização por
Biocombustíveis (Cbio) é um ativo financeiro, negociado em bolsa, emitido
pelo produtor de biocombustível a par-

tir da comercialização (nota fiscal), em
uma espécie de compensação.
O RenovaBio integra as estratégias
brasileiras para o cumprimento das
metas de redução das emissões de dióxido de carbono assumidas por mais de
190 nações no Acordo de Paris, assinado
em 2015 para minimizar as consequências do aquecimento global. “O Brasil
se comprometeu a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 37%
até 2025, indicando a possibilidade de

redução em 43% até 2030”, diz. Essas reduções, segundo Tabet, devem ocorrer
nos setores de energia, agricultura, florestal, resíduos e processos industriais.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) será
responsável em desdobrar as metas
nacionais anuais em individuais para
aplicação a todos os distribuidores de
combustíveis. “Em caso de descumprimento dessas metas, os distribuidores estarão sujeitos à pena de multa

Neste ano, o setor brasileiro de soja estima industrialização
recorde, especialmente devido à regulamentação
do B10, que mistura 10% de biodiesel ao combustível
LUÍS BARBIERI, diretor-executivo de oleaginosas da LDC
França_Brasil
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O Brasil se comprometeu a reduzir suas emissões de
gases de efeito estufa em 37% até 2025, indicando
a possibilidade de redução em 43% até 2030
FERNANDO TABET, coordenador da Comissão de Bioeconomia da CCIFB

entre R$ 100 mil e R$ 50 milhões, sendo que esse valor não poderá exceder
5% do faturamento anual registrado
no balanço dos dois exercícios anteriores”, explica Tabet.
A meta de descarbonização deve ser
definida pelo Conselho Nacional
de Política Energética (CNPE). “O
CNPE, por meio da Resolução nº 05/2018,
propôs a primeira
meta
como sendo
de 10% nas
e miss õ e s
de
carbono na
matriz de
combust ível
do País, o que
deve retirar 600
milhões de toneladas
de carbono da atmosfera até
2028. Essa meta deve ainda ser desmembrada pela ANP até 1º de julho
de 2019, para vigorar a partir de 24 de
dezembro de 2019”. Acredita-se que o
estímulo ao biocombustível ajudará a
criar aproximadamente 1,4 milhão de
empregos somente na cadeia sucroenergética.

Ganhos para todos

Além dos benefícios ambientais, as
empresas francesas desse setor de-

vem ser impactadas positivamente
com as novas políticas. A Tereos Açúcar & Energia Brasil, por exemplo, que
produziu 649 milhões de litros de etanol na safra 2017/2018, acompanha a
regulamentação do RenovaBio e tem
interesse em receber uma boa pontuação no processo de certificação.
“Como todo o mercado, temos interesse em participar do programa,
que certamente vai
estimular a pesquisa e o
desenvolvimento
na busca
por uma maior eficiência
energética.
Um exemplo disso é a
conclusão de um investimento de mais de R$ 168 milhões
em uma nova caldeira para aumentar
a exportação de energia a partir da
cogeração do bagaço da cana neste
ano”, ressalta Pierre Santoul, diretor-presidente da Tereos.
O executivo explica que “o bagaço
da cana gera energia que alimenta as
operações das sete usinas [da empresa] e o excedente é comercializado ou
doado para instituições. Os resíduos
também são aproveitados. A vinhaça
decorrente do processo de produção

Vallourec: fonte sustentável

A preocupação com o clima tem feito
empresas de diversos setores investirem em ações sustentáveis visando reduzir a emissão de carbono. A
Vallourec, fabricante de tubos de aço
para os setores de energia e petróleo,
entre outros segmentos, tem o carvão
vegetal de origem renovável como
um dos seus principais insumos. Na
busca de alternativas para redução
de suas emissões, recentemente, a
empresa aprovou um programa no
âmbito do Projeto Siderurgia Sustentável, implementado pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e coordenado pelo
Ministério do Meio Ambiente.
“Fomos selecionados para, em parceria com o governo, desenvolver um
investimento para implementar a
injeção de finos de carvão vegetal na
planta de pelotização, da unidade de
Jeceaba (MG), em substituição ao gás
natural”, explica Hildeu Dellaretti, superintendente de relações institucionais e comunicação da companhia.
Signatária do Protocolo de Carvão
Vegetal, uma iniciativa do setor siderúrgico no Brasil para a produção
sustentável, tem ainda um projeto de
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) aprovado pela ONU em 2013.
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Temos interesse em participar do RenovaBio, que
vai estimular a pesquisa e o desenvolvimento na
busca por maior eficiência energética
PIERRE SANTOUL, diretor-presidente da Tereos

do etanol é usada como fertilizante na própria plantação. Ou seja, na
produção de cana-de-açúcar tudo é
aproveitado”, diz Santoul.
O mercado brasileiro de açúcar,
etanol e energia é estratégico para a
companhia. A participação da Tereos
Brasil representa mais de 40% do Ebitda consolidado global do grupo: “Por
meio de uma parceria com o Banco Na-

cional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), estamos investindo
R$ 776 milhões no Brasil. Os recursos
serão aplicados na renovação da frota
agrícola, ampliação da cogeração de
energia elétrica e no aumento da capacidade das unidades industriais.”
O biodiesel também é o foco da Louis
Dreyfus Company (LDC), uma das
maiores originadoras e exportadoras

de soja do Brasil. “Neste ano, o setor
brasileiro de soja estima industrialização recorde, especialmente devido à regulamentação do B10, que mistura 10%
de biodiesel ao combustível mineral e
entrou em vigor no primeiro trimestre”, conta Luís Barbieri, diretor-executivo de oleaginosas para a região North
Latin America da LDC. Com a nova mistura de 10%, o mercado prevê aumento

O setor brasileiro de soja estima industrialização recorde, especialmente devido à regulamentação do B10
França_Brasil
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O belo exemplo da L’Oréal

Uma das líderes do mercado de beleza, a L’Oréal também tem a sustentabilidade entre suas prioridades de negócio. Há cinco
anos a companhia criou, por exemplo, o programa Sharing Beauty with All (Compartilhando Beleza com Todos, em tradução
livre), que estabelece compromissos de sustentabilidade para 2020. “Em 2017, reduzimos em 71% a emissão GEE nas fábricas
e centros de distribuição da L´Oréal no Brasil, quando comparado a 2005. Já alcançamos o compromisso internacional de
reduzir em 60% as emissões de CO2 até 2020”, diz a diretora de sustentabilidade da L’Oréal Brasil, Maya Colombani.
A meta da companhia é atingir a neutralidade de carbono até 2020. Para isso, as unidades industriais já trabalham
com 100% de eletricidade verde. Além disso, a sede e o centro de pesquisa e inovação, ambos no Rio de Janeiro, foram
projetados para atender aos critérios de Liderança em Energia e Design Ambiental (LEED). O prédio construído no Porto
Maravilha, uma zona de revitalização urbana da região portuária do Rio de Janeiro, é considerado o escritório mais
sustentável da capital fluminense de acordo com a classificação LEED.

de 25% na produção de biodiesel neste
ano em relação a 2017. O volume deve
chegar a 5,4 bilhões de litros, frente aos
4,2 bilhões de litros no ano passado, segundo a Associação dos Produtores de
Biodiesel do Brasil (Aprobio).
A LDC é membro da Moratória Brasileira da Soja, iniciativa colaborativa voltada
a reduzir o desmatamento na Amazônia
atribuído ao cultivo de soja. “Graças a
esse esforço, a empresa e outros atores
da indústria excluem fornecedores que
estejam expandindo sua produção de
soja para o bioma amazônico”, diz Barbieri. Em julho, a empresa lançou sua Política Global de Sustentabilidade da Soja,
comprometendo-se a influenciar e engajar as partes interessadas para eliminar o
desmatamento em toda a sua cadeia de
fornecimento e conservar biomas.

incluía abastecimento e utilização no
dia a dia. “Esses testes demonstraram
que a tecnologia se adapta ao uso cotidiano e ao biocombustível brasileiro,
ainda mais pelo fato de o País ter infraestrutura para abastecimento com
etanol em todo o território”, diz Ricardo
Abe, gerente de engenharia da Nissan.
Atualmente, a Nissan trabalha no
desenvolvimento da tecnologia para reduzir o tamanho da célula e os custos
de produção. “Queremos torná-la viável
para o consumidor final após 2020. Seus

custos de funcionamento são notavelmente baixos, beneficiando tanto o público quanto as empresas, pois a célula
de combustível e-Bio é um ajuste ideal
para todos, desde carros de passeio até
veículos pesados”, comenta Abe.
Utilizando o bioetanol, a célula
de combustível e-Bio pode oferecer
transporte ecologicamente correto
e criar oportunidades na produção
regional de energia. Segundo Abe, o
SOFC necessita de apenas 30 litros
para rodar 600 km. ■

Testes com veículo movido
a célula de combustível da
Nissan foram positivos

Novos veículos

A Nissan vê grandes oportunidades
no mercado de etanol brasileiro. O desenvolvimento de um veículo movido
a célula de combustível, que usa biocombustível, é uma aposta da marca.
O modelo NV200 SOFC foi anunciado
em 2016 e passou por um período de
testes no Brasil no ano passado, que

Foto: Divulgação Nissan
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Turismo Exposições culturais

REDUTO

DAS ARTES

PROGRAMAÇÃO CULTURAL NA
FRANÇA ESTÁ RECHEADA DE
EXPOSIÇÕES IMPERDÍVEIS
Redação

Ai Weiwei no MuCEM,
em Marselha

Atout France/Richard Soberka
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ão é novidade que
a França é o destino
mais procurado por
turistas que visitam a
Europa. Além de belas
paisagens, do estilo de
vida encantador, da gastronomia e da
oferta dos melhores vinhos do mundo, as atrações artístico-culturais
conquistam milhares de pessoas. Portanto, se você planeja viajar à França
nos próximos meses, não pode deixar
de incluir no roteiro a visita a alguns
dos museus e galerias mais aclamados do planeta. Até meados de 2019 a
programação de exposições nesses locais está recheada de atrações imperdíveis. Conheça algumas delas.

À beira-mar, na entrada do Velho
Porto de Marselha, fica o Museu das
Civilizações Europeias e Mediterrânicas (MuCEM). Lá, desde 20 de junho,
estão expostas obras do artista chinês
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Eldorado Lille 3000

A região de Lille vai se transformar
num verdadeiro Eldorado,
graças a esse movimento
cheio de atrações temáticas. Com uma grande festa de abertura, o evento
Eldorado Lille 3000 reunirá exposições em
vários locais culturais,
shows e debates, entre
outros, durante a primavera, o verão e o ou-

Randal Sheppard

de múltiplos talentos e ativista social Ai
Weiwei – um dos maiores da arte contemporânea. Na exposição “Fan Tan”, a
força de suas obras causa impacto nos
visitantes. Isso porque o autor se inspirou em objetos do dia a dia para incentivar e questionar todas as formas de
interpretação do público. O percurso direciona o visitante para um interrogatório, quando ele pode, finalmente, reconhecer a especialidade de Ai Weiwei.
Em cartaz até 12 de novembro de 2018.

Desfiles mexicanos no programa do Eldorado Lille 3000; no alto, a mostra “Porto:
Douro, o ar da terra à beira das águas”

tono de 2019. O objetivo é enaltecer a
riqueza do território, seus habitantes
e suas capacidades de inventar novos
modelos para a convivência em sociedade, assim como promover uma
espécie de networking entre
artistas, pesquisadores
e cidadãos. O evento
congregará festivais,
carnavais,
danças,
shows, exposições, cinema, literatura, debates e
desfiles mexicanos, entre
outros. Até o momento, 82
municípios (de um total
de 90) estão participan-

do do Eldorado. De 27 de abril a 1º de
dezembro de 2019.

Miró no Grand Palais

O Grand Palais, em Paris, oferece
uma retrospectiva do artista espanhol e traça seus 70 anos de criação.
Reunindo quase 150 obras, essa retrospectiva apresenta a evolução técnica
e estilística do artista. Miró transformou o mundo ao redor dele com uma
aparente simplicidade de meios, seja
um símbolo, o traçado de um dedo
ou água no papel, uma linha aparentemente frágil na tela, uma linha no
chão fundida com fogo ou um objeto insignificante emparelhado com
outro. Ele conjurou um mundo cheio
de transformações poéticas dessas
justaposições surpreendentes e casamentos incomuns, restaurando o encantamento para o mundo. Não perca
a oportunidade de descobrir a evolução do estilo do pintor, bem como suas
obras inéditas na França. De 3 de outubro de 2018 a 4 de fevereiro de 2019.
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Turismo Exposições culturais
Porto na Cidade do
Vinho, em Bordeaux

Coleção particular ADAGP, Paris

Portugal é o país convidado para
a segunda exposição temporária na
Cidade do Vinho. Na mostra “Porto:
Douro, o ar da terra à beira das águas”,
o visitante é transportado para o coração da região vinícola do Alto Douro –
Patrimônio Mundial da Unesco desde
2011 – e pode aprender sobre os vinhos
portugueses. A exposição procura
apresentar as cintilações contemporâneas de uma paisagem que enfatiza a relação ancestral entre homem e
natureza, através de uma abordagem
sensível e multidisciplinar. Mais do
que uma abordagem didática, a exposição oferece uma experiência sonora
e sensível com foco tanto na duração
quanto no espaço. Ao longo dos três
meses, também serão realizadas degustações e concertos, entre outras
atividades. Até 6 de janeiro de 2019.

Louvrelens.fr

Guggenheim Museum

“O Amor” no Louvre-Lens

Miró será destaque no Grand Palais, em Paris; a exposição sobre “O Amor”, no Louvre-Lens
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Se o amor é um sentimento universal, os caminhos do amor são muitos
e evoluíram ao longo da história. De
uma época para outra, as transformações do relacionamento amoroso são
fonte inesgotável de inspiração para
artistas. A exposição propõe escrever
uma história de formas de amar. Essa
história de amor evoca adoração, paixão, bravura, libertinagem ou mesmo
romantismo. E mostra como cada
época reabilitou sucessivamente a
mulher, o amor, a relação, o prazer e
o sentimento, para chegar à invenção do amor livre. O Louvre-Lens propõe explorar as diferentes formas de
amar com a exposição de 250 obras
ecléticas. A mostra é dividida em sete
capítulos, com citações literárias e
trechos de filmes, objetos preciosos

Até meados de 2019, a programação de exposições em
toda a França está recheada de atrações imperdíveis

Imagens: divulgação

da Idade Média, pinturas de
Memling, Fragonard, Delacroix e até mesmo esculturas de Rodin, Claudel e Niki
de Saint Phalle. Até 21 de janeiro de 2019.

Chagall em Aix
de Provence

Fãs do grande artista
Marc Chagall terão o prazer
de explorar suas obras sob
uma nova perspectiva no
Caumont Hotel, em Aix-en-Provence. Com “Chagall, do
preto ao branco para cor”,
redescobre-se o artista e
suas pesquisas em torno
do “preto e branco”. A exposição, dedicada à segunda parte da
carreira do artista, destaca sua renovação artística e revela cada estágio
de sua obra desde 1948 até sua morte,
em 1985. Uma coleção com 130 obras
(pinturas, desenhos, lavagens, guaches, colagens, esculturas, cerâmicas)
testemunham a exploração do preto e
branco para um domínio revisitado de
cores brilhantes, intensas e profundas
e permite ao visitante mergulhar no
universo luminoso do artista. Até 24
de março de 2019.

Hugo Pratt em Lyon

No percurso envolvente da exposição “Hugo Pratt, linhas de horizontes”,
inaugurado pelo Musée Des Confluen-

Estátua no Musée des Beaux Arts
de Rouen; exposição de Hugo
Pratt no Musée des Confluences

ces, o visitante viverá uma imersão
nas viagens, nas culturas e na expansão intelectual de Hugo Pratt, através de seu herói Corto Maltese. Como
bônus, estão placas do autor, que dão
voz aos objetos das coleções do museu. Até 24 de março de 2019.

“Pintar a Noite” em Metz

O Centre Pompidou – Metz está
dedicando uma exposição de grande
escala ao tema da noite na pintura
moderna e contemporânea, acompanhada de uma rica programação de
eventos associados. A ideia é desmistificar o ambiente noturno, que sempre fascinou os artistas. A exposição
quer cativar e incentivar os visitantes

a descobrir as novas percepções da noite. Uma verdadeira redescoberta da vida
noturna que abrirá a imaginação e a
forma como as pessoas veem a noite.
Até 15 de abril de 2019.

“A arte do desenho”
em Rouen

O Musée des Beaux Arts de Rouen esconde um segredo. São mais de
8.000 quadros guardados sem serem
vistos, por causa de sua fragilidade.
Para a sorte e a surpresa de quem visitará a região neste inverno, uma exposição vai revelá-los ao público geral.
Esses verdadeiros tesouros dão uma
perspectiva geral da arte gráfica através dos tempos. Uma coleção que certamente valerá uma visita ao museu.
Até 11 de fevereiro de 2019. ■
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Agenda

w

SÃO PAULO PRÉT À PORTER
www.saopaulopretaporter.com

w

COUROMODA

SHOW RURAL COOPAVEL
4 a 8 de fevereiro
Cascavel (PR)

www.showrural.com.br
w

VITÓRIA STONE FAIR
12 a 15 de fevereiro
Serra (ES)

w

www.abrin.com.br

w

www.sirha–saopaulo.com
w

w

w

www.apasshow.com.br
w

w

w

www.enersolarbrasil.com.br

w

www.exposec.tmp.br

w

www.fcecosmetique.com.br

w

21 a 23 de maio – São Paulo

w

w

w

w

w
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MEC SHOW

6 a 8 de agosto – Serra (ES)

IX CONGRESSO ANDAV

12 a 14 de agosto – São Paulo

PET SOUTH AMERICA

21 a 23 de agosto – São Paulo

FOOD INGREDIENTES
SOUTH AMERICA
20 a 22 de agosto
São Paulo

21 a 24 de maio – São Paulo

www.fi–events.com.br

w

9 a 12 de abril São Paulo

HAIR BRASIL

HIGH DESIGN –
HOME & OFFICE EXPO

21 a 23 de agosto – São Paulo

www.highdesignexpo.com

www. hairbrasil.com

INTERSOLAR
SOUTH AMERICA

CANDY & CAKE SHOW

www.intersolar.net.br

13 a 16 de abril – São Paulo

31 de maio a 3 de junho

Especial_2018

w

w

27 a 29 de agosto – São Paulo

ENERGY CLASS FACTORY
26 de março – Paris

14 a 15 de maio – Cannes

w

w

www.ecobio.alsace
w

HOPIPHARM

15 a 19 de maio
Marselha

www.hopipharm.fr

EXPOBIOGAZ

12 e 13 de junho
Estrasburgo

FRANCE AIR EXPO

13 a 15 de junho – Paris
www.franceairexpo.com

w

CANNES LIONS

14 a 25 de maio – Cannes
www.canneslions.com

w

E-COMMERCE PARIS
24 a 26 de setembro
Paris

www.parisretailweek.com

w

FOIRE ÉCO-BIO D’ALSACE
30 de maio a 2 de junho
– Colmar

21 a 23 de maio – Paris

www.expo-biogaz.com

CANNES FILM FESTIVAL
www.festival-cannes.com

23 a 26 de julho – São Paulo

www.petsa.com.br

www.feicon.com.br
w

FIPAN

w

www.energie-industrie.com

23 a 25 de julho
Medianeira (PR)

www.congressoandav.com.br

HOSPITALAR

FEICON BATIMAT

w

PARIS HEALTHCARE

www.parishealthcareweek.com

www. salon-agriculture.com

10 a 13 de julho – São Paulo

www.mecshow.com.br

www.hospitalar.com

w

25 a 28 de junho – São Paulo

AVISUI

SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE
23 de fevereiro
a 3 de março – Paris

www.fipan.com.br

FCE PHARMA

www.fcepharma.com.br

w

w

FCE COSMETIQUE

21 a 23 de maio – São Paulo

w

FISPAL TECNOLOGIA

www.fipan.com.br

EXPOSEC

21 a 23 de maio – São Paulo

www. salondesentrepreneurs.
com

www.serigrafiasign.com.br
w

w

6 a 7 de fevereiro – Paris

ISC BRASIL

FUTUREPRINT

18 a 21 de janeiro – Paris

SALON DES
ENTREPENEURS PARIS

11 a 14 de junho – São Paulo

25 a 27 de junho – São Paulo

WHO’S NEXT

www. whosnext-tradeshow.
com

www.fispalfoodservice.com.br

ENERSOLAR + BRASIL

21 a 23 de maio – São Paulo

w

FISPAL FOOD SERVICE

www.iscbrasil.com.br

APAS SHOW

6 a 9 de maio – São Paulo

BIO BRAZIL FAIR |
BIOFACH AMÉRICA LATINA

www.fispalfoodservice.com.br

www.agrishow.com.br

w

5 a 8 de junho – São Paulo

www.biobrazilfair.com.br

AGRISHOW

29 de abril a 3 de maio
Ribeirão Preto (SP)

NATURALTECH

5 a 8 de junho – São Paulo

SIRHA SÃO PAULO

28 a 30 de março – São Paulo

3 a 5 de junho – São Paulo

www.naturaltech.com.br

ABRIN

18 a 22 de março – São Paulo

FRANCAL

www.francal.com.br

5 a 8 de fevereiro – São Paulo

www.vitoriastonefair.com.br
w

w

ABIMAD

www.abimad.com.br

w

www.candycakeshow.com.br

14 a 19 de janeiro – São Paulo
www.couromoda.com

w

São Paulo

14 a 19 de janeiro – São Paulo

NATEXPO

20 a 22 de outubro
Paris
www.natexpo.com

w

SPACE

10 a 13 de setembro
Rennes
www.space.fr.com

O MUNDO COMBINA BEM COM VOCÊ
Mais de 1.000 destinos através de uma das maiores malhas aéreas
do mundo, junto com a KLM e nossos parceiros da Aliança SkyTeam.

AIRFRANCE.COM.BR

