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UM LONGO 
CAMINHO

D epois de 20 anos de negociações, o acordo de associa-
ção entre Mercosul e União Europeia finalmente foi 
anunciado pelas autoridades dos dois blocos. O pro-
cesso de implementação, no entanto, deve se esten-

der pelos próximos anos, como mostram reportagens publica-
das nesta edição. Além de providências políticas e burocráticas 
nos respectivos países, diversos setores também devem se ajus-
tar às novas regras, visando manter ou ganhar competitividade.

Para começar a leitura desta edicão, acompanhe a entrevis-
ta com o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, 
Marcelo Sampaio Cunha Filho, que destaca os principais proje-
tos de concessão e privatização em andamento no governo.

Saiba o que as companhias francesas instaladas no Brasil estão 
fazendo em termos de pesquisa e desenvolvimento aplicados na 
área da saúde. Acompanhe as melhorias realizadas pelas indús-
trias em processos produtivos, as iniciativas das redes varejistas 
para driblar a crise e fazer as vendas deslancharem e os promis-

sores negócios do segmento de 
alimentação fora do lar.

No setor de energia, fique por 
dentro das novidades introdu-
zidas com o chamado novo mer-
cado do gás no Brasil e conheça 

três empresas hospedadas pela CCIFB integrantes do progra-
ma francês de expansão de negócios no exterior (VIEs).

Em relação ao consumo de alto padrão, sofisticadas marcas de 
luxo seguem apostando no Brasil, apesar do mercado restrito e 
instável. Especialistas analisam o comportamento dos consumi-
dores e as iniciativas das companhias presentes no País.

Colocamos ainda em discussão as vantagens e particularidades 
de programas de inovação aberta, uma tendência crescente na 
busca de inovação em ambientes de rápidas transformações. 

Destacamos três empresas listadas no ranking do Great Place 
to Work como as melhores para trabalhar. São elas: Accor, Ticket 
(Endered) e Leroy Merlin. Conheça os diferenciais de cada uma.

Na seção Turismo, mostramos estabelecimentos franceses 
reconhecidos pela chamada gastronomia sustentável. Para 
completar, conheça os movimentos no Brasil e na França volta-
dos à preservação de patrimônios culturais. 

Uma boa leitura! ■

Comitê editorial
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DOAÇÕES VIA IMPOSTO DE 
RENDA PODEM SALVAR VIDAS

O Hospital de Amor é o maior polo de tra-
tamento oncológico gratuito da Amé-
rica Latina. Com 11 hospitais fixos de 

prevenção, cinco unidades de tratamento e 
mais 18 unidades móveis, a instituição reali-
za 880 mil atendimentos por ano de pesso-
as de todo o Brasil - uma média de seis mil 
pacientes por dia. Para manter este nível de 
excelência nos atendimentos e tratamentos, 
o hospital precisa captar diariamente recur-
sos financeiros de pessoas físicas e jurídicas.

 Para ajudar o Hospital de Amor, o do-
ador não precisa tirar dinheiro do próprio 
bolso. O contribuinte tem até o dia 28 de 
dezembro de cada ano para formalizar a 
doação para a entidade escolhida. 

 Os contribuintes (pessoas físicas) optantes 
pelo modelo completo podem doar até 6% 
do Imposto de Renda devido para os proje-
tos sociais. Já as empresas (pessoas jurídicas) 
podem destinar até 9% do imposto de renda 
devido. O percentual pode ser dividido entre 
programas relacionados a pessoas com defi-
ciência e outros para pacientes com câncer, 
além de projetos ligados a crianças e adoles-
centes, idosos, cultura, audiovisual e esporte. 

 A pesquisa Doação Brasil constatou que, 
das quase 60 milhões de pessoas que doam 
para projetos sociais, menos de 6% usaram 
incentivo fiscal. “Precisamos conscientizar 
as pessoas sobre esse tipo de doação. Se 
o percentual fosse cumprido, resolveríamos 
os problemas de saúde do país”, afirma 
Henrique Moraes Prata, diretor de Respon-
sabilidade Social do Hospital de Amor.

 
Como ajudar o Hospital de Amor 
com seu imposto de renda

1. Acesse o site do Conselho 
Municipal do Idoso de Barretos: 
cmi.barretos.sp.gov.br (sem www). 

Contribuintes têm até o dia 28 de dezembro para destinar ao  
Hospital de Amor até 6% do imposto devido e empresas até 9% de lucro real

2. Na página inicial, clicar em do-
ação. Serão pedidos os dados para 
fazer o login, caso já seja cadas-
trado, ou, se for a 1ª vez, os dados 
para registro (nome e CPF, além  
de telefones e endereço)
3. Depois de efetuar o cadas-
tro, fazer o login e selecionar a 
entidade que receberá a doação 
– escolher a FUNDAÇÃO PIO XII – 
PROJETO AMPARO AO IDOSO; 
4. Selecionar o valor, imprimir  
o boleto e efetuar o pagamento;

 Conheça outras formas de doações de 
IR pelo site www.hcancerbarretos.
com.br/incentivofiscal.  

 
QUEM PODE DOAR

 Pessoa Física pode doar até 6% de seu 
IR devido e, para isso, o único pré-requisito 
é fazer a declaração no modelo completo. 

 Pessoa Jurídica com apuração no lucro 
real pode doar até 9% do IR devido, sendo 
1% por meio da Lei do Idoso. 

 
SOBRE O HOSPITAL DE AMOR

 Em 2018, o complexo do Hospital de Amor 
atendeu 192.215 pacientes procedentes de 
2.167 municípios de todos os estados do 
Brasil. Foram realizadas 23.732 internações, 
102.258 quimioterapias e 9.500 mil refeições 
são servidas diariamente. A entidade reúne 
380 médicos e mais de 3.800 funcionários. ■
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SECRETÁRIO EXECUTIVO
 DO MINISTÉRIO DA

 INFRAESTRUTURA DESTACA 
PROJETOS DE CONCESSÃO E 
PRIVATIZAÇÃO E AFIRMA QUE 

INVESTIMENTOS FRANCESES
 SÃO MUITO BEM-VINDOS

Por Alex ricciArdi

O secretário executivo do Ministério da In-
fraestrutura, Marcelo Sampaio Cunha Fi-
lho, acumula uma valiosa experiência na 
administração federal. É servidor público 
há mais de dez anos, tendo iniciado a car-
reira como analista de infraestrutura do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e depois 
se dedicado especialmente ao Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, onde foi diretor de Informações e 
Gestão Estratégica da Secretaria de Política Nacional de 
Transportes. Em 2017 passou a trabalhar sob a estrutura da 
Casa Civil, atuando em questões como as de transforma-
ção de serviços, governo digital, conectividade estratégica, 
proteção de dados pessoais, infraestrutura em telecomu-
nicações, banda larga e internet das coisas. 

A infraestrutura se mostra como 
o principal desafio para alavancarmos 

o desenvolvimento do Brasil

BASES PARA O 
CRESCIMENTO
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Com a posse do novo governo, assumiu o atual posto, no 
qual atua como braço-direito do titular da pasta, o minis-
tro Tarcísio Gomes de Freitas, reconhecido pelo êxito no en-
caminhamento dos planos de concessão e privatização que 
devem ajudar o País a superar entraves históricos na área. 

Engenheiro civil e mestre em Planejamento de Transpor-
te, Sampaio coordena, entre outras atribuições, as ações 
voltadas a governança, integridade, estratégia, organiza-
ção e sistemas de gestão e de tecnologia da informação no 
âmbito do ministério, além de propor ao ministro a aprova-
ção dos instrumentos de delegação e dos planos de outor-
gas e de prestação de serviços. Na entrevista a seguir, ele 
comenta os principais projetos em andamento e as opor-
tunidades que se abrem a investidores privados, inclusive 
estrangeiros, para investimentos em infraestrutura.

Quais as iniciativas mais importantes  
adotadas pelo Ministério da Infraestrutura?

A infraestrutura se mostra como o principal desafio para 
alavancarmos o desenvolvimento do Brasil. O governo 
estabeleceu algumas diretrizes para o setor, como a re-
estruturação da gestão do ministério, especialmente nos 
padrões de governança, compreendendo compliance, in-
tegridade, gestão de riscos, ética e transparência, e a am-
pliação de parcerias com o setor privado, por meio de con-
cessões em todos os modais de transporte, através de uma 
carteira de projetos robusta e atrativa, para impulsionar 
ainda mais nosso Programa de Concessões. Também en-
focamos a gestão eficiente dos recursos públicos para ma-
nutenção da infraestrutura e a conclusão de obras com 
elevado grau de execução. O governo espera consolidar 
uma carteira de projetos de infraestrutura até 2025. 

Quais os principais projetos de concessão  
a serem levados adiante pelo governo?

O Programa de Concessões engloba projetos atrativos 
em todos os modais de transporte, com previsão de 
serem efetivados até 2022, totalizando R$ 208 bilhões 
de investimentos. É, sem dúvida, o maior programa do 
mundo de transferência de ativos do setor público para 
o privado. A carteira de investimentos abrange mais de 
16 mil km de rodovias, cerca de 25 mil km de ferrovias 
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(considerando concessões e renovações) e um conjunto 
de 41 aeroportos, dividido em três grandes blocos. 

Como estão divididos esses blocos?
O primeiro é o Bloco Sul, composto por nove aeroportos, são 
eles: Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina e Bacacheri, no Pa-
raná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; e Pelotas, 
Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. O segundo é o 
Bloco Norte, formado pelos aeroportos de Manaus, Taba-
tinga e Tefé, no Amazonas; Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no 
Acre; Porto Velho e Boa Vista. Outros seis terminais com-
põem o Bloco Central, que são os aeroportos de Goiânia, 
Palmas, Teresina, Petrolina (PE), São Luís e Imperatriz (MA). 
No setor rodoviário o portfólio de projetos também é robus-
to. O ministério já qualificou mais de 16 mil km de rodovias 
na carteira do PPI [Programa de Parceria de Investimentos], 
sendo que a BR-381/262/MG/ES, a BR-163/230/MT/PA e a 
BR-153/080/414/GO/TO estão em processo adiantado.

Algumas concessões já foram até realizadas...
Em março houve o leilão de 12 aeroportos divididos em 
três blocos, com um ágio de mais de 900% e previsão 
de arrecadação de R$ 4,2 bilhões ao longo dos 30 anos 
de concessão. No setor portuário dez terminais foram 
arrendados em abril, três em Cabedelo (PB), um em Vi-
tória e seis em Vila do Conde (PA). O trecho da ferrovia 
Norte-Sul que liga Porto Nacional (TO) ao município 
paulista de Estrela d’Oeste também foi arrendado e 
renderá R$ 2,7 bilhões aos cofres públicos.

Quais são as oportunidades para empresas  
francesas que queiram investir no Brasil?

Nosso país vem despertando interesse de players do 
mundo todo e a ampliação das parcerias com o setor 
privado é uma diretriz de governo. Sem dúvida, as em-
presas francesas são bem-vindas, e exemplo disso é 
a parceria exitosa iniciada em 2017 com a companhia 
Vinci, que assumiu a gestão do Aeroporto de Salvador.

Que efeitos se esperam do acordo entre Mercosul e UE?
As medidas aprovadas fortalecerão o comércio e as parce-
rias entre os dois lados e proporcionarão melhoria no am-

biente de negócios. Como exemplo, destaco a abertura do 
mercado da navegação de cabotagem, o que possibilitará 
maior oferta desse modal de transporte. O comércio fran-
co-brasileiro também será fortemente beneficiado pelo 
acordo, e se abrirá uma porta para o Brasil aumentar seu 
volume de exportações agropecuárias. Em contrapartida, 
a indústria francesa voltada à exportação de produtos 
europeus como queijos, vinhos e espumantes, já bastante 
consumidos pelos brasileiros, verá a entrada de seus pro-
dutos no país facilitada. Todo esse potencial que o acordo 
trará exigirá investimentos em logística e infraestrutura.

A França domina a tecnologia de trens de alta velocidade, 
entre outros meios de transporte. O Brasil deveria 
investir mais nesse setor, onde é bastante carente?

Reconhecemos a expertise e a tradição francesas no setor 
de transportes, notadamente no segmento ferroviário. O 
governo vem trabalhando intensamente para que a ma-
triz de transportes brasileira seja modificada, com ênfase 
no setor ferroviário, buscando um aumento de 15% para 
29% desse modal em nossa matriz até 2030. No dia 31 de 
julho assinamos o primeiro contrato de concessão ferro-
viária do governo Bolsonaro, contemplando 1.537 km da 
Ferrovia Norte-Sul, entre Porto Nacional (Tocantins) e a 
cidade de Estrela d’Oeste, em São Paulo, o que propor-
cionará a integração entre os portos de Itaqui e Santos e 
refletirá na competição e na modicidade tarifária.

O que mais está a caminho nessa área?
Para 2020 estão previstas novas concessões ferroviá-
rias: a Ferrogrão, para o escoamento de grãos, e a Ferro-
via de Integração Oeste-Leste (Fiol), para minérios. Tam-
bém prevemos a prorrogação antecipada dos contratos 
de concessão ferroviária vigentes, o que impulsionará 
novos investimentos no setor, refletindo-se no aumen-
to da capacidade de operação do sistema, na redução 
de conflitos urbanos e, consequentemente, na quali-
dade de vida dos cidadãos. O Projeto de Lei nº 261, em 
tramitação no Senado, propõe disciplinar o regime de 
autorização e autorregulação para o setor ferroviário, 
o que também gerará novos investimentos privados, 
proporcionando ao tomador do risco a perpetuidade do 



2º Semestre_2019França_Brasil 11

bem. Como resultado, teremos maior simplificação dos 
processos e investimentos não apenas em novos proje-
tos, como também nos investimentos existentes de me-
nor extensão, como as short lines, iniciativa que abrirá 
mais oportunidades para o mercado francês.

Empresas francesas poderiam investir na modernização 
da infraestrutura brasileira como forma de aumentar  
a oferta de crédito no Brasil para o setor?

Com certeza. Diante da restrição fiscal pela qual passa o 
Brasil, a consolidação de parcerias que viabilizem inves-
timentos franceses na nossa infraestrutura é muito inte-
ressante. Temos projetos atrativos, que remunerarão os 
investidores com boas taxas de retorno. Para isso, estão 
sendo adotadas medidas institucionais visando a melhoria 
do ambiente de negócios, como a aprovação da nova previ-
dência e a reforma tributária em discussão, além de outros 
projetos que oferecerão ainda mais segurança jurídica.

A maneira como se dá o investimento em infraestrutura 
na França pode ser um modelo para o Brasil?

Temos trabalhado na melhoria contínua de nossas mo-
delagens, adotando as melhores práticas regulatórias 
do mundo. Seguramente, o modelo francês está sendo 
considerado em nossos estudos e temos total interesse 
em estreitar o intercâmbio com a França.

Que iniciativas foram tomadas até  
agora na área de infraestrutura?

Nestes primeiros meses de governo a lista de ações é vas-
ta, mas destaco a ampla reestruturação pela qual passa-
mos, com a fusão de secretarias e a ocupação de cargos 
e chefias por técnicos comprovadamente qualificados 
e experimentados, além de donos de bom histórico de 
integridade, requisitos primordiais estabelecidos pelo 
governo do presidente Jair Bolsonaro. Fizemos 26 leilões, 
destacando-se aí 12 aeroportos, 13 terminais portuários 
e 1.537 km da ferrovia Norte-Sul. Todos os leilões foram 
bem-sucedidos, disputados por players importantes, re-
sultando elevados ágios. Os números nos dão a certeza 
de que estamos no rumo certo e nos incentivam a pros-
seguir. Para setembro está previsto o leilão da Rodovia 

BR-364/365 (Jataí – Uberlândia) [a entrevista foi concedi-
da em agosto. O leilão foi realizado dia 27/9]. Em menos 
de oito meses, e com recursos escassos, retomamos e in-
tensificamos obras estruturantes em rodovias, ferrovias, 
hidrovias, portos e aeroportos em todo o País. Finalmen-
te, sabemos o que tem de ser feito e como vamos fazê-
-lo, temos método, disciplina, determinação e servidores 
comprometidos com a transformação da infraestrutura 
deste gigante chamado Brasil. E isso é só o começo! ■

Busca de competitividade internacional
Em 2018, o Brasil ocupava a 72ª posição no ranking de 

Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial, 
em um universo de 140 nações. No Pilar de Infraestru-
tura, estava na 81ª posição e no Subíndice de Infraes-
trutura de Transportes, na 84ª, o que demonstra que a 
infraestrutura representa um entrave ao desenvolvi-
mento do País. Na América Latina, o Brasil ocupava o 
nono lugar nesse mesmo subíndice. O índice do Fórum 
Econômico Mundial é composto por mais de 110 variá-
veis, das quais uma parte é proveniente de pesquisa de 
opinião executiva e outra, de indicadores setoriais.  

Visando promover debates para subsidiar o de-
senvolvimento de estratégias para tornar o Brasil 
mais competitivo no cenário internacional, o Minis-
tério da Infraestrutura e a Fundação Dom Cabral 
realizaram em 9 de outubro, no Departamento Na-
cional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o 
1º Seminário de Competitividade do Setor de Infraes-
trutura. Durante o evento, foi realizado o lançamen-
to global do Relatório de Competitividade 2019 do Fó-
rum Econômico Mundial no Brasil, incluindo painéis 
sobre a competitividade como estratégia de governo 
e discussões acerca da perspectiva de investidores e 
usuários sobre o tema infraestrutura. 

“Tornar-se líder na América Latina em infraestru-
tura de transportes” é o desafio da Visão de Futuro 
destacada no planejamento estratégico institucional 
do Ministério da Infraestrutura.
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OPORTUNIDADES

EVENTOS DISCUTEM INFRAESTRUTURA 
EM SP E RJ. NOVO GRUPO VAI ATUAR 

COM FOCO EM BLOCKCHAIN
Redação

Cyril Darneix, representante do Servi-
ço Econômico Regional do Consulado 
da França no Rio de Janeiro. 

O principal propósito da nova comis-
são é dar visibilidade à atuação das 
empresas em termos de tecnologias, 
capacidade de investimento e de gera-
ção de emprego, além de interagir com 
os principais atores do setor para me-
lhor entendimento de desafios, oportu-
nidades e transformações desse mer-
cado, segundo explicaram Dominique 
Ferreira, presidente da Vinci Energies, 
e Eric Farcette, diretor comercial da 
Alstom, ambos coordenadores da co-
missão e membros da diretoria da 
CCIFB-RJ. Além de Vinci Energies e Als-
tom, integram a comissão membros de 
diferentes regionais da CCIFB, incluin-
do Citelum (Grupo EDF), Egis, Engie, 
Michelin, Poma, Snef, Suez e Veolia.

Bases para o crescimento
Em São Paulo, a Comissão de Infraes-

trutura da CCIFB-SP realizou em setem-
bro uma discussão sobre segurança 
hídrica. O convidado foi o hidrologista 

A Comissão de Infraes-
trutura Metropolita-
na, um novo grupo de 
trabalho criado pela 
CCIFB-RJ para promover 
a troca de experiências 

entre profissionais e a atuação coleti-
va das empresas, apresentou um pla-
no com os eixos de atuação da comis-
são para 2019 e 2020. O documento, 
pautado nos desafios e oportunidades 
de desenvolvimento sustentável de ci-
dades brasileiras, foi lançado durante 
evento realizado no final de agosto na 
capital fluminense. Na ocasião, estive-
ram presentes, entre outras persona-
lidades, Philippe Orliange, diretor da 
Agência Francesa de Desenvolvimen-
to, Richard Gomes, diretor da Business 
France para Brasil e América Latina, e 

À VISTA
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Comissão de Infraestrutura Metropolitana, 
no RJ (fotos acima); ao lado, o hidrologista 
Hilton Lucio, palestrante de evento da 
Comissão de Infraestrutura em SP; e a 
primeira reunião da Comissão de Blockchain

TECNOLOGIA BLOCKCHAIN
A CCIFB está atenta ao desenvolvimento da tecnologia blockchain nos próximos anos, 
por isso incentivou a criação de uma comissão em São Paulo para explorar as possi-
bilidades dessa tecnologia e ampliar a difusão de conhecimentos sobre o assunto. A 
primeira reunião do grupo, coordenado por François Legleye, sócio-diretor da Kamea 
Investimentos, deu-se em 27 de agosto, com a presença do secretário-executivo da 
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Milton de Melo Santos. 
O tema do encontro foi o crescimento das criptomoedas, como o bitcoin, e como fun-
ciona a tecnologia por trás da criptografia do blockchain. Segundo Legleye, até 2027, 
cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial deve estar em criptomoedas. Hoje 
há 17,9 milhões de bitcoins no mundo. Desse volume, 12 milhões estão em circulação e 
outros 6 milhões em reservas. Segundo o especialista, a moeda digital tem qualidades 
únicas entre os meios de pagamento tradicionais: autonomia das operações (elimina 
custo de intermediação), transparência, imutabilidade e descentralização.

Hilton Lucio, CEO da Antea Brazil, que 
apresentou uma metodologia baseada 
em seis passos para garantir água para 
as atividades produtivas, falou sobre a 
conscientização das empresas acerca 
de seu papel e da cadeia de fornecedo-
res na preservação desse recurso natu-
ral e ainda analisou o desenvolvimento 
e barateamento de tecnologias que, ao 
longo dos anos, têm contribuído para 
tornar mais eficientes o tratamento e o 
aproveitamento da água. No encontro 
anterior, a comissão havia discutido a 
geração de energia a partir do lixo.

Durante o fechamento desta edição, 
a comissão estava organizando, para 
novembro, um encontro sobre Oportu-
nidades em Infraestrutura no Estado 
de São Paulo. Com a participação do 
Secretário de Estado de Infraestrutura 
e Meio Ambiente, Marcos Penido, es-
tavam em pauta os projetos do setor 
envolvendo concessões de uso público, 
ecoturismo e concessões de energia. 

A Comissão de Infraestrutura da 
CCIFB-SP é coordenada por Fernan-
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da Souza (do escritório de advocacia 
Chenut Oliveira Santiago) e Marcia An-
drade (do escritório Arbach & Farhat). 

As atividades de ambas as comissões 
são orientadas pelo grande número de 
investidores interessados nas oportu-

nidades de negócio no Brasil, em uma 
economia que, embora com dificulda-
de no momento, continua apresentan-
do grande potencial de crescimento, o 
que deve exigir contínuos e maciços 
investimentos em infraestrutura. ■
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A CCIFB está apoiando o projeto NRGHub, uma plataforma 
colaborativa criada no início deste ano pela NRG Soluções 
Sustentáveis em Curitiba para promover relacionamen-
tos e impulsionar novos negócios relacionados ao setor 
energético de forma inovadora e sustentável. As empresas 
participantes compartilham conhecimento e experiências 
sobre energias renováveis, eficiência energética, agro-
negócio, bioeconomia e tecnologias inteligentes, entre 
outros temas. A ideia é inspirar boas práticas, fomentar 
soluções e projetos para transformação do mercado ener-
gético, gerando valor para as empresas e promovendo o 
desenvolvimento sustentável local e global.  
Para saber mais: www.nrghub.com.br

Networking, inovação
e sustentabilidade
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A Renault implementou um projeto de compartilhamento de 
veículos (carsharing) para seus colaboradores do Complexo Ayrton 

Senna, em São José dos Pinhais (PR). A facilidade é oferecida pelo 
aplicativo Renault Mobility, utilizando os veículos de frota disponí-
veis. A reserva pode ser feita em qualquer horário e dia da semana. 
Basta entrar no aplicativo, escolher o veículo e selecionar a data de 

utilização. A chave fica no interior do carro e o usuário destrava a 
porta pelo app. A iniciativa é mais uma ação de mobilidade da Re-
nault, que já desenvolve projetos de compartilhamento na Europa 

e no Brasil. Recentemente, a montadora inaugurou uma ação se-
melhante com o Zoe, veículo 100% elétrico, no Cubo, em São Paulo.

Mobilidade compartilhada

O novo embaixador do Brasil na França, Luís Fernando de Andrade Serra, reuniu-se com empresários em eventos promo-
vidos pela CCIFB em São Paulo e no Rio de Janeiro, em julho. Indicado ao posto no começo do ano, o diplomata ingressou 
no Itamaraty em 1972. Ao longo da carreira, passou por 11 embaixadas. Desde 2005 é Ministro de Primeira Classe. 
Em ambos os eventos, Andrade Serra ressaltou que a relação bilateral é sólida e ampla, pois contempla variados setores 
da economia. Sobre o acordo entre a União 
Europeia e o Mercosul, ele afirmou que 
foi um importante passo para ampliar as 
relações de comércio e que há uma grande 
gama de possibilidades de impacto econômi-
co positivo para os dois lados. O diplomata 
analisou ainda a cooperação tecnológica, 
como o projeto do primeiro submarino com 
propulsão nuclear brasileiro, cuja construção 
está prevista para começar em fevereiro de 
2020 e deve se estender até o final de 2029. 
Na área cultural, ele lamentou o desconhe-
cimento sobre as obras francesas no Brasil 
e disse que pretende incentivar a realização 
de uma exposição fotográfica com as obras 
no Rio de Janeiro, onde há pelo menos 20 
monumentos no centro da cidade.

Relações franco-brasileiras
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A França pretende atingir 100 milhões de visitantes em 2020. A depender do ritmo de crescimento, o número deve ser 
alcançado. Em 2018, foram 89,4 milhões turistas, o que representa um recorde e aumento de 3% sobre o ano anterior. 
A nação é a mais visitada no mundo, segundo a Organização Mundial do Turismo. Para comparação, o Brasil recebeu 
6,6 milhões de visitantes no mesmo período.

Preferida dos turistas

Preocupada com a integridade e a 
segurança de seus negócios e relações, 
a Edenred criou o Edenred Compliance 
& Risk Week, evento que reúne colabo-
radores para debates sobre iniciativas 
que fazem parte do dia a dia do grupo. 
A segunda edição do encontro, entre 23 
e 27 de setembro, teve a participação de 
especialistas de grandes empresas para 
debater temas atuais, como complian-
ce criminal, medidas anticorrupção e 
código de ética, lei geral de proteção de 
dados e privacidade de dados, desafios da 
inovação e da segurança da informação e 
cibersegurança.

Ética e segurança
Três startups foram selecionadas pelo programa Renault Experience 
e passam a ser aceleradas pelo Instituto Renault. A iniciativa visa 
estimular o empreendedorismo e a inovação entre universitários 
na busca por soluções para o dia a dia da sociedade. Este ano foram 
inscritos 338 projetos. Durante oito meses, eles receberam mentorias 
para estruturar uma ideia, criar o projeto e validá-lo. Desde 2008, 
mais de 38.000 alunos de 467 universidades em 25 estados participa-
ram do programa. O modelo baseado em startups começou em 2016. 
Agora, além da categoria Soluções de Mobilidade, foram criadas as 
de Negócios Sociais e Desafio Twizy.

Renault Experience

Ticket é reconhecida
A Ticket foi a marca mais bem avaliada entre as que oferecem as me-
lhores experiências para pequenas e médias empresas na compra de 
produtos e serviços. A conclusão é do levantamento realizado para o 
ranking Escolha Estadão PME. A Ticket saiu-se vencedora da categoria 
“Benefícios – Refeição ou Alimentação”. Segundo o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas, as PMEs respondem por 27% do 
PIB, 52% dos empregos formais e 40% dos salários pagos. No Brasil, mais 
de 7 milhões de pessoas têm acesso aos produtos da Ticket, por meio de 
mais de 130 mil empresas-clientes e 330 mil comerciantes credenciados.
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A CCIFB recebeu para um almoço-conferên-
cia o diretor de política monetária do Banco 

Central, Bruno Serra. Durante a apresentação, 
em julho na capital paulista, o economista 
analisou a desaceleração global e as impli-
cações sobre a liquidez e as taxas de juros 

reais mundiais. Quanto ao cenário doméstico, 
comentou as revisões feitas pelo mercado 

tanto do ponto de vista da atividade como da 
inflação e dos juros. Ele se mostrou ainda bas-

tante otimista quanto ao desenvolvimento 
do mercado de capitais com menor presença 
dos bancos públicos e ao crédito direcionado. 

Sobre as moedas digitais, disse que o Bacen 
segue antenado às discussões acerca do tema. 

Política monetária 
brasileira
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Inventários hidrelétricos
A EDF Norte Fluminense lançou o sistema 

HERA, para dar suporte a decisões sobre 
inventários hidrelétricos. A ferramenta 

busca otimizar custos e oferecer opções 
com o mínimo impacto social e ambiental. 

O software foi concebido por uma equipe de 
profissionais da área de Energia e Engenharia 
e está alinhado às diretrizes do Grupo para o 
desenvolvimento de energia limpa e renová-

vel, tanto no Brasil quanto no exterior. 
“Este é o primeiro produto oriundo de um 

projeto que permite difusão em escala glo-
bal, podendo ser usado em qualquer bacia 

hidrográfica do mundo. Foram 36 meses de 
trabalho, divididos em duas fases, totalizan-
do investimentos na ordem de R$ 3 milhões”, 

explica Fabio Steiner, 
gerente 
de Re-

gulação, 
Pesquisa e 

Desenvolvi-
mento da em-
presa, um dos 
responsáveis por 
liderar a iniciativa.

A Air France compensará 100% das emissões de CO2 em seus voos 
domésticos na França a partir de 1º de janeiro de 2020, por meio da 
participação em projetos certificados por organizações reconhecidas. 
“Estabelecemos um objetivo ambicioso para reduzir nossas emis-
sões”, afirma Anne Rigail, CEO da Air France. Ela anuncia ainda que 
a aérea reduzirá o consumo de combustível por passageiro/km para 
menos de três litros até 2030. Há anos a companhia também vem 
reduzindo sua pegada ambiental com ações como modernização de 
frota, ecopilotagem, redução de peso dos equipamentos de bordo e 
reciclagem de resíduos, entre outras iniciativas.

Air France compensará emissões

O Grupo Carrefour Brasil anunciou a entrada 
no capital da fintech Ewally, especializada em 

serviços financeiros digitais. A compra de 49% 
da startup permitirá à companhia ampliar o 

ecossistema de pagamentos e distribuição de 
produtos e serviços digitais no País, em linha 
com sua estratégia de transformação digital.  

O acordo prevê a opção de compra do controle 
após três anos. “Um a cada três brasileiros 
ainda é desbancarizado. Esse grupo movi-

menta, anualmente, cerca de R$ 800 bilhões 
e é essa fatia da população que queremos 

alcançar com esta solução inclusiva”, afirma 
Carlos Mauad, CEO do Banco Carrefour.

Carrefour no mercado  
de conta digital

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi o convida-
do do almoço convival promovido pela CCIFB-SP no final de agosto. 
Na ocasião, ele reforçou que Brasil e França são tradicionais parcei-
ros, com laços a serem estreitados em diversas áreas. Em setembro, 
ele também participou de um encontro na Associação Brasileira de 
Relações Institucionais e Governamentais, com a participação de 
empresários franceses e representantes da CCIFB-RJ. Os recentes 
investimentos de empresas francesas no Brasil e as oportunidades 
nas relações bilaterais foram temas de destaque. A França liderou o 
ranking de investimentos estrangeiros no País no último trimestre, 
com projetos confirmados que totalizam U$ 8,6 bilhões.

Almoços com Rodrigo Maia
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A Air Liquide Brasil assinou um contrato com 
a Oxiteno, empresa química multinacional, 
para construir uma planta de liquefação de 

dióxido de carbono no Polo Petroquímico de 
Capuava, em Santo André (SP). A nova unida-

de, que deve começar a funcionar em 2020, 
vai capturar o CO2 das operações industriais 

da Oxiteno, purificá-lo e liquefazê-lo, para ser 
utilizado em produtos e processos de diversas 

indústrias de consumo. Outra novidade: a 
companhia também anunciou a implantação 
de soluções em Inteligência Artificial em suas 
unidades do Brasil, em parceria com a startup 

SVA Tech, que fornece soluções para o moni-
toramento das plantas e controle do fluxo de 

entrada e saída de materiais 100% on-line.

Air Liquide anuncia acordo

Todas as unidades da L’Oréal no Brasil 
passarão a usar eletricidade proveniente 
de fontes renováveis, evitando a emissão 
de 7.000 toneladas de CO2 na atmosfe-
ra. A energia é proveniente do conjunto 
eólico da Engie, em Trairi (CE). “A decisão 
tem como objetivo a redução do impac-
to ambiental das nossas atividades”, 
destacou a presidente da L’Oréal Brasil, 
An Verhulst-Santos, reforçando que o 
tema de mudanças climáticas é uma das 
prioridades da companhia. O conjunto 
de Trairi, composto por quatro parques 
eólicos, é um projeto pioneiro e contribui 
para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). “Estamos liderando 
a transição energética para uma econo-
mia de baixo carbono, atuando muito 
próximo das necessidades energéticas de 
nossos clientes e promovendo o desenvol-
vimento harmonioso”, comentou o CEO 
da Engie Brasil, Maurício Bähr.

L’Oréal e Engie 
firmam parceria 

A L’Oréal Brasil conquistou, pela primeira vez, o Prêmio Consumidor 
Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente 2019 na categoria Cosmé-
ticos, Perfumaria e Higiene Pessoal. Segundo a gerente de atendimento 

da companhia, Michelle Cunha, a conquista é fruto de processos contí-
nuos de melhoria, os quais incluem a implantação de novos sistemas de 
CRM e parceria com fornecedores que ajudaram na construção da expe-
riência de qualidade que a marca busca oferecer ao público. A conquista 

coincide com o momento em que a empresa celebra 60 anos no Brasil. 

60 anos e prêmio inédito

A Saint-Gobain reinaugurou, em parceria com 
a associação humanitária francesa Graines 
de Joie, o Centro Comunitário da ONG Terra 
dos Homens, na comunidade da Mangueiri-
nha, em Duque de Caxias (RJ). Ao todo, foram 
investidos R$ 160 mil na reforma do espaço 
por meio da Fundação Saint-Gobain. O centro 
atende quase 100 famílias (220 crianças e 
adolescentes), que participam de atividades, 
como aulas de futebol, capoeira e oficinas de 
culinária, além de iniciativas de conscientiza-
ção e educação, como os projetos Gravidez na 
Adolescência e Jovens Líderes.

Centro comunitário 
revitalizado

A FM Logistic, operadora de logística e serviços para cadeia de suprimen-
tos, considera o Brasil um mercado estratégico, conforme destacou o 

CEO Jean-Christophe Machet, em visita ao País. “O foco da empresa é o 
crescimento de novos negócios e o aumento da eficiência operacional”, 

disse. Segundo ele, a companhia tem conquistado espaço desde a entra-
da no País, em 2013. O Brasil representa 2% do faturamento global, mas o 

presidente da FM Logistic no País, Ronaldo Fernandes da Silva, diz que a 
companhia espera dobrar o faturamento regional até 2022. Hoje, a opera-
ção verde-amarela soma 180 mil metros quadrados de área de armazena-

gem, distribuída por cinco centros de distribuição em cinco estados.

Planos da FM Logistic
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DESAFIO
UM ENORME 

Em um momento de crise po-
lítica e econômica no Brasil e 
na Argentina e com um ce-
nário global de instabilida-
de, no qual o protecionismo 
se contrapõe à cooperação 

internacional, Mercosul e União Eu-
ropeia (UE) anunciaram, em junho, o 
acordo de associação que vinha sendo 
costurado há pelo menos duas déca-
das, sem que se conseguisse equacio-
nar os interesses envolvidos. Trata-se 
do primeiro pacto birregional e a maior 
e mais complexa negociação já feita 
pelos blocos. E não é apenas um acordo 
de liberalização do comércio, pois tam-
bém estão em pauta o diálogo político 
e a cooperação. Os detalhes relativos a 
cada setor e os pontos mais sensíveis 
ainda estão sendo analisados e seus 
desdobramentos devem se estender 

pelos próximos anos, gerando intensas 
discussões nos países-membros dos 
blocos, incluindo França e Brasil.

“É sempre uma boa notícia a de que 
está sendo buscada uma expansão na 
troca de bens e serviços de forma mul-
tilateral, sobretudo num contexto de 
incertezas sobre os rumos do comércio 
global”, comenta o embaixador José 
Alfredo Graça Lima, vice-presidente do 
conselho curador do Centro Brasileiro 
de Relações Internacionais (Cebri). Ele 
participou da criação da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), em 1995, 
e acompanhou as primeiras ofertas re-
lativas ao acordo Mercosul-UE, na dé-
cada de 2000, como representante do 
Brasil na União Europeia e liderança no 
Comitê de Negociações Birregionais. 

Antes de se aposentar, em 2016, o 
embaixador Graça Lima chefiava a 
subsecretaria para Assuntos de Inte-
gração, Econômicos e Comércio Exte-
rior do Itamaraty. Com essa bagagem, 
ele se diz “obrigado a ter uma visão 
crítica do acordo atual”, que “parece 
ter ambições reduzidas em termos de 
acesso a bens e serviços”. Ele se refere 
à primeira oferta de bens e serviços 

ACORDO MERCOSUL-UE É UM DOS 
MAIS AMPLOS E COMPLEXOS JÁ 

NEGOCIADOS PELOS DOIS BLOCOS
Luciana Lana
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é o oitavo parceiro extrarregional da 
UE. A corrente de comércio entre as re-
giões foi de mais de US$ 90 bilhões em 
2018. A UE é também o maior investi-
dor estrangeiro no Mercosul: em 2017, 
o estoque de investimentos somou 
US$ 433 bilhões. O Brasil, em particular, 
é o maior destino de investimento es-
trangeiro direto (IED) da UE na América 
Latina e o quarto maior destino fora da 
Europa. Cerca de 855 mil empregos na 
UE  estão relacionados com as expor-
tações para o Brasil. Em 2018, cerca de 
US$ 76,8 bilhões foram movimentados 
em comércio entre Brasil e UE (aproxi-
madamente 77% de todo o comércio 
da União Europeia com o Mercosul).

A UE comprometeu-se a zerar 95% 
das linhas tarifárias aplicadas a bens 
do Mercosul que chegam a seu territó-

PARTICIPAÇÃO NO  
COMÉRCIO MERCOSUL – UE 
➤ BRASIL 74,5% 
➤ ARGENTINA 20,2% 
➤ URUGUAI 3,5% 
➤ PARAGUAI 1,6%
Fonte: Comissão Europeia, 2018

apresentada em 2004 numa tentativa 
anterior de acordo entre os blocos. 

Conselheira da Associação de Comér-
cio Exterior do Brasil (AEB) e consultora 
na GBI Internacional, a economista Elia-
ne de Souza Fontes também se recorda 
das conversações iniciais entre Mercosul 
e UE. Ela atuava na Secretaria de Comér-
cio Exterior do Ministério da Indústria, 
Comércio e Turismo quando começaram 
os debates em torno da Área de Livre 
Comércio das Américas (Alca). “Na épo-
ca, entendemos que as negociações de 
acordo surgiram como reação à propos-
ta da Alca, que reuniria os 34 países do 
continente americano (exceto Cuba). A 
preocupação com essa enorme área de 
livre-comércio é que motivava a Europa 
ao acordo e foi justamente o arrefeci-
mento das negociações da Alca que fez 
com que ficassem paralisadas, até 2010, 
as conversas entre UE e Mercosul”, conta. 

Costura delicada
Nos anos 1990, “o Brasil estava prepa-

rado para entabular negociações com 
os mais diversos parceiros. No Mercosul, 
os membros se mostravam dispostos a 
avançar numa liberalização recíproca”, 

contextualiza o embaixador Graça Lima. 
O documento agora concluído cobre te-
mas tarifários e de natureza regulatória, 
como serviços, compras governamen-
tais, facilitação de comércio, barreiras 
técnicas, medidas sanitárias e fitossa-
nitárias e propriedade intelectual. Pelo 
que foi anunciado, ainda não é possível 
mensurar o alcance e o impacto do acor-
do, pois não foi divulgado o conteúdo in-
tegral das ofertas de bens e serviços. 

Para o embaixador, há “um ganho 
institucional significativo para o Mer-
cosul, que hoje se mostra mais coeso, 
eficiente e comprometido como união 
aduaneira”. O acordo está inserido em 
uma agenda de diálogos no Mercosul, 
visando parcerias com Canadá, Cinga-
pura, Coreia do Sul e com a Associação 
Europeia de Livre Comercio (Efta). 

Mercosul e UE representam, juntos, 
um PIB de cerca de US$ 20 trilhões, ou 
25% da economia mundial. Com o acor-
do, os blocos criam um mercado de bens 
e serviços para cerca de 780 milhões de 
consumidores. Será uma das maiores 
áreas de livre-comércio do mundo. 

A UE é o segundo parceiro comercial 
do Mercosul. E o bloco sul-americano 
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É sempre uma boa notícia a expansão na troca 
de bens e serviços de forma multilateral
EMBAIXADOR JOSÉ ALFREDO GRAÇA LIMA, vice-presidente do 
conselho curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais

rio. Isso representa 92% das importa-
ções. Hoje apenas 24% das linhas tari-
fárias são livres de taxas. Incluídas as 
linhas com desgravação parcial (cota, 
preço de entrada e preferência fixa), a 
oferta europeia alcança 99% do volu-
me de comércio. O Mercosul, em con-
trapartida, eliminará 91% das tarifas 
impostas a produtos da UE, cobrindo 
91% do volume de suas importações 
do bloco. A desgravação tem diferen-
tes prazos: a oferta da UE está dividida 
em cestas de 0, 4, 7 e 10 anos, e há ca-
sos de desgravação parcial; já as cestas 
do Mercosul são de 0, 4, 8, 10 e 15 anos, 
além dos casos de desgravação parcial. 
Em 10 anos, 92% das importações da UE 
provenientes do Mercosul estarão livres 

de tarifas, e, no fluxo contrário, 72%. 
Hoje, a maior parte dos produtos ex-

portados pelo Mercosul para a UE é de 
origem agrícola, com destaque para 
soja, azeite e café. A UE é o maior impor-
tador agrícola mundial. Já os produtos 
exportados pela UE ao Mercosul são em 
sua maioria petroquímicos e medica-
mentos. O Brasil concentra quase 75% 
do comércio com o bloco europeu e é o 
segundo maior fornecedor de produtos 
agrícolas para a UE. Em 2018, essas ex-
portações somaram US$ 14 bilhões. 

A UE está liberando 82% do volume 
de comércio e 77% das linhas tarifárias 
para produtos agrícolas. Suco de laran-
ja, café, frutas, peixes e frutos do mar, 
fumo, óleos vegetais fazem parte das 

cestas de desgravação gradual. Carnes, 
açúcar, etanol, milho e arroz, entre ou-
tros, terão cotas com tarifas reduzidas.

Cotas e impasses
A definição dessas cotas foi um dos 

impasses do acordo em 2004. Isso por-
que os principais produtos de exporta-
ção do Mercosul têm muita proteção 
na UE, com tarifas que chegam a 150%. 
O bloco europeu, então, não aceitava 
realizar a desgravação total e concor-
dou com a redução tarifária mediante 
cotas. Na época, ocorria também a ro-
dada de negociações da OMC em Doha. 
“A União Europeia alegou que só tinha 
um bolso: se aumentasse as cotas no 
acordo birregional, descontaria no da 
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OMC”, lembra Eliane Fontes, dizendo 
que essa discussão travou por muito 
tempo o avanço das negociações.

As cotas negociadas agora não aten-
dem aos pedidos feitos pelo Mercosul 
em 2004 – e, para alguns produtos, as 
tarifas nem chegam a zero – mas foram 
consideradas suficientes pelo Ministério 
da Agricultura. Um dos negociadores 
do acordo em sua etapa final, o coorde-
nador-geral de Acesso a Mercados da 
Secretaria de Comércio e Relações Inter-
nacionais do Ministério da Agricultura, 
Gustavo Cupertino Domingues, diz que 
a pauta de exportações do setor é mui-
to concentrada e que o acordo favorece 
a diversificação. Ele destaca como con-
quistas as cotas de 180 mil toneladas 
de açúcar, 450 mil toneladas de etanol 
industrial e 200 mil toneladas de etanol 
combustível, a serem desgravadas em 
cinco anos, e diz que questões polêmi-
cas (sobre vinhos e lácteos, por exemplo) 
“ficaram bem resolvidas”. A redução das 
tarifas para os produtos europeus nes-
ses segmentos, no entanto, tem preo-
cupado pequenos produtores nacionais, 
que não integram grandes cooperativas. 

Na opinião da especialista em comér-
cio internacional Sueli Veríssimo Vieira, 
o acordo favorece o Brasil ao reduzir a 
dependência do país quanto às exporta-
ções de produtos agrícolas para a China. 

Em capítulos especiais, o acordo tra-
ta de dois aspectos relevantes na pro-
dução agroindustrial: barreiras sani-
tárias e fitossanitárias e as indicações 
geográficas. Com relação ao primei-
ro, Domingues diz que os produtores 
brasileiros terão que estar atentos às 
exigências europeias, mas que não há 
mudanças em relação ao cenário atual.

Nas indicações geográficas, que in-
tegram o capítulo sobre propriedade 

SAIBA MAIS
Acesse o QR Code 
ao lado para obter 
o resumo do acordo 
Mercosul-UE, forne-
cido pelo Itamaraty.
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Assinatura do Acordo-Quadro 
de Cooperação Inter-regional 
Mercosul-UE (Maadri)

Fixação do objetivo de iniciar 
as negociações do acordo 
birregional, com seus três 
pilares – comercial, político 
e cooperação (Cúpula 
Mercosul-UE, Rio de Janeiro) 1ª Fase de Negociações 

– elaboração de textos 
negociadores e troca de ofertas 
de compromissos tarifários. As 
partes consideram insatisfatórias 
as ofertas de acesso a bensRelançamento 

das negociações 
birregionais (Madri)

2ª Fase de Negociações – Em 
maio de 2016, as partes 
intercambiaram ofertas 
de acesso ao mercado de 
bens, serviços e compras 
governamentais. Nova troca de 
ofertas ocorreu em dezembro 
de 2017 (Mercosul) e janeiro 
de 2018 (UE). De 2016 a 2019 
as partes negociaram textos de 
maior complexidade temática, 
que refletem o estado da arte 
dos acordos comerciais

Em 28/6, ministros do Mercosul 
e comissários da UE anunciam, 
em Bruxelas, a conclusão da 
parte comercial do Acordo de 
Associação Mercosul-UE

A conclusão do acordo encerra 
um processo de negociação que, 
com interrupções, estendeu-se 
por 20 anos

intelectual, o Brasil conseguiu proteger 
36 produtos agrícolas, entre eles cacha-
ças, cafés, tipos de mel e os queijos mi-
neiros Serro e da Canastra. O Mercosul 
reconheceu  335 indicações geográficas 
europeias.

Precaução – O acordo entre Merco-
sul e UE ganhou um item que preo-
cupa o agronegócio: é o “princípio da 
precaução”, incluído no capítulo que 
aborda o desenvolvimento sustentável. 
Fica permitida a imposição de barrei-
ras ao comércio, quando for apontado 
uso de agrotóxicos proibidos, desmata-

mento ou condições indignas de traba-
lho. O receio é de que o dispositivo seja 
usado como forma de protecionismo, 
mas terão que ser apresentadas provas 
concretas. Sueli Vieira comenta que o 
Brasil terá que respeitar compromissos 
já assumidos internacionalmente. ■



Economia | Acordo Mercosul-UE

2º Semestre_2019França_Brasil 22

COMPETITIVIDADE

Quando o acordo en-
tre Mercosul e União 
Europeia começar a 
vigorar, 80% das tari-
fas no setor industrial 
estarão suprimidas e, 

em 10 anos, haverá a liberação total de 
produtos brasileiros na UE. O bloco sul-
-americano, por sua vez, vai liberalizar 
91% do comércio nesse período em vo-

COM ACORDO MERCOSUL-UE, 
DIVERSOS SETORES DEVEM SE 

ADEQUAR À NOVA REALIDADE
Luciana Lana

GANHOS DE

lume e linhas tarifárias. Para aproveitar 
as oportunidades na Europa e não su-
cumbir diante da concorrência, o Brasil 
deverá acelerar seu desenvolvimento 
e ganhar competitividade. “Esse é um 
desafio que nos foi imposto. No cam-
po, o Brasil é primeiro no mundo, mas 
a indústria terá que se adequar. Preci-
saremos de políticas internas que nos 
deem suporte”, enfatiza o diretor de Re-
lações Institucionais e Governamentais 
da Renault no Brasil, Marcus Aguiar. 

A importação pelo Mercosul de auto-
móveis fabricados na UE terá desgra-
vação tarifária em 15 anos. Haverá uma 
carência de sete anos, quando a tarifa 
será reduzida para 17,5% apenas para 
uma cota de 50 mil unidades, das quais 

Economia | Acordo Mercosul-UE
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Regime de origem e drawback
O regime de origem foi um dos temas 

do acordo. A UE esperava que o Mer-
cosul atuasse como união aduaneira, 
em que todos os produtos poderiam 
circular livre de tarifas pelos países do 
bloco. Ocorre que o Mercosul, apesar 
de ter constituído a sua Tarifa Externa 
Comum, admite exceções, de forma que 
não são praticadas as mesmas tarifas 
nos membros do bloco e são exigidas 
comprovações de origem dos produtos. 
Por regra, deve ser comprovada a ori-

gem referente a um mínimo 
de 60% do valor agregado do 
produto, mas há casos com tra-
tamentos especiais. A UE, por 

sua vez, tem o seu regime 
de origem único, válido para 
todos os países do bloco. “Os 
negociadores conseguiram 
chegar a um meio-termo”, 
comenta a economista Elia-

ne de Souza Fontes, da Associação de 
Comércio Exterior do Brasil (AEB). 

Ex-coordenadora-geral do Departa-
mento de Defesa Comercial, do Minis-
tério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC), Marília 
Castañon, associada da GBI Consul-
toria Internacional, acrescenta que “o 
regime de origem pode se tornar até 
mais relevante que as tarifas para as-
segurar a competição”, pois evita trian-
gulações e outros tradeoffs (situações 
de conflito). Ela destaca a questão do 
drawback – regime especial pelo qual 
fica isenta de impostos a importação 
de insumos para produtos de expor-
tação. A UE resistiu, mas aceitou o re-
gime. Hoje, um terço das exportações 
do Brasil para o bloco europeu ocorre 
nesse tipo de regime aduaneiro.

Entidades do setor privado foram 
consultadas e puderam fazer suges-
tões ao longo das negociações para o 

32 mil serão para o Brasil. Do oitavo 
ano em diante, haverá redução grada-
tiva na tarifa, sem a restrição da cota. 
“Não é uma mudança radical. A cota é 
pequena. Vai dar tempo para o setor se 
preparar”, analisa Aguiar. A indústria 
automobilística terá um dever de casa: 
reduzir a diferença entre produtos im-
portados e fabricados no Brasil. 

As linhas tarifárias para importação 
de partes de carros serão liberalizadas 
em 10 anos. O acordo exige requisitos 
específicos de origem: no caso dos 
automóveis, o limite máximo de con-
teúdo importado (MCI) é 
de 45%. Isso evitará que 
automóveis em grande 
parte fabricados, por 
exemplo, na Ásia, che-
guem ao mercado 
brasileiro com 
vantagem, pas-
sando pela UE.
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No campo, o Brasil é o primeiro no mundo,  
mas a indústria terá que se adequar
MARCUS AGUIAR, diretor de Relações Institucionais 
e Governamentais da Renault no Brasil

acordo – apenas na reta final houve 
sigilo. Há setores animados. O têxtil é 
um deles, segundo Fernando Pimentel, 
presidente da Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil (Abit). Ele diz que, para 
além das trocas comerciais, o acordo 
sugere uma integração que, no caso 
do setor, poderá ser importante para 
pesquisa e inovação. “Como a desgra-
vação será gradual, teremos tempo 
para organizar nossa estrutura, desen-
volver programas de internacionaliza-
ção, participar de feiras”. A Abit man-
tém relação próxima com a Eurotex e, 
segundo Pimentel, as duas entidades 
definiram juntas muitos itens do acor-
do – inclusive regras de origem. 

A especialista em comércio inter-
nacional Sueli Veríssimo Vieira res-
salta o aspecto da cooperação e dos 
inúmeros reflexos que o acordo pode 
ter além das trocas comerciais: “a ten-
dência é de aumentar muito o fluxo 
de pessoas entre os blocos, pois o 
acordo inclui serviços”, men-
ciona. Sobre os prepa-
rativos para a 
abertura do 

mercado, ela comenta que tendem a 
surgir programas de apoio para capa-
citar empresas a chegar à Europa.

Assimetrias e resultados 
O setor siderúrgico também acompa-

nhou as negociações, mas de forma crí-
tica. Presidente do Instituto Aço Brasil, 
Marco Polo de Mello Lopes é enfático ao 
dizer que o setor não terá ganhos, e sim 
perdas. “A indústria siderúrgica nacio-
nal tem atualmente alíquotas de 12% 
a 14%. Isso não representa proteção, 
se considerarmos impostos, juros, en-
cargos trabalhistas, custos logísticos. 
As assimetrias comprometem a com-
petitividade. Não ganhamos acesso a 
novos mercados e ainda perdemos a 
preferência no Mercosul”, pontua.

Hoje há excedente de 545 milhões de 
toneladas de aço no mundo. A capaci-
dade instalada da indústria siderúrgi-
ca brasileira está ociosa em razão da 

crise econômica e da oferta mun-
dial. “Ainda corremos o risco de 

receber, com vantagens, aço de 
outras partes do mundo por 
meio de empresas europeias”, 
alerta Mello Lopes. 

Outra forte crítica 
que o acordo 

tem recebido 
diz respeito 
à possibili-

dade de de-
sindustrialização 

e “reprimarização” da economia bra-
sileira. O embaixador Celso Amorim e 
o ex-Ministro da Fazenda Luis Carlos 
Bresser-Pereira manifestaram essas 
preocupações em artigos e entrevis-
tas publicadas na imprensa, desta-
cando que o acordo foi fechado em 
um momento de fragilidade do Mer-
cosul por conta da crise política e eco-
nômica no Brasil e na Argentina.

Tramitação longa e árdua
O acordo agora passa por revisões 

técnicas e jurídicas e traduções para 
os idiomas oficiais. Uma vez revisa-
do e traduzido, seguirá para assina-
turas – do Mercosul, da UE e de cada 
um dos países integrantes dos blocos. 
No Brasil, passará pela Presidência da 
República e pelo Congresso Nacional. 
A parte econômica do acordo poderá 
entrar em vigor provisoriamente após 
a aprovação pelo Parlamento Europeu 
e a ratificação pelos países do Merco-
sul. A parte política dependerá da rati-
ficação do texto pelos membros da UE. 
Com isso, o acordo poderá entrar em 
vigor para os sócios do Mercosul em 
separado. Esse processo pode demorar 
até três anos. Há quem aposte que as 
atitudes do governo brasileiro – sobre-
tudo na área ambiental – poderão re-
tardar a assinatura na Europa. 

O economista Octávio de Barros 
aponta que a questão ambiental tem 
hoje uma dimensão política planetária 
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que não pode ser desprezada por em-
presas e governos. “O acordo poderá 
avançar desde que haja nova orienta-
ção de políticas e nova narrativa mais 
construtiva no tema ambiental por 
parte do governo brasileiro. O Brasil, em 
tese, é o maior interessado nisso, sobre-
tudo o setor do agronegócio”, considera.

Em relação à França, Barros aponta 
que há grande interesse do país pelo 
Brasil: “A França é o maior emprega-
dor estrangeiro no Brasil. Nos últimos 
anos, os investimentos diretos france-
ses no Brasil superam os de quaisquer 
outras nacionalidades no país. E a co-
munidade empresarial francesa está 
muito bem posicionada em relação às 
oportunidades no setor de infraestru-
tura que se oferecem no Brasil”, diz.

O economista-chefe do BNP Pari-
bas Brasil, José Carlos Faria, também 
considera positivos os avanços das 
discussões em torno do acordo. Ele 
aponta que o principal impacto para 
as economias deve ser a busca de ga-
nhos de produtividade e eficiência, 
que, se bem aproveitados, podem se 
refletir no crescimento do PIB. 

O especialista considera que o pro-
cesso de discussões foi longo e deve 
ainda se estender porque se trata 
um acordo difícil e com assimetrias 
a serem consideradas, mas que, uma 
vez superados os obstáculos existen-
tes, inclusive os ruídos políticos e as 
discussões em torno das questões 
ambientais, deve produzir benefícios 
para os dois blocos. Para completar, 
destaca que, para o Brasil, é valiosa 
a abertura do mercado europeu para 
produtos agrícolas, enquanto no sen-
tido contrário a participação de com-
panhias europeias em licitações públi-
cas brasileiras é um grande atrativo.

Eurocâmaras
A CCIFB promoveu em São Paulo um 

evento das suas comissões Jurídica e 
de Comércio Exterior com participa-
ção da Eurocâmaras. O encontro, em 
setembro, contou com palestra de Mi-
chele Villani, primeiro conselheiro-che-
fe da Seção Comercial da Delegação da 
UE no Brasil. Ele destacou que, entre os 
principais benefícios do acordo, está 
a possibilidade de incremento do PIB 
brasileiro de US$ 87,5 bilhões a US$ 125 
bilhões em 15 anos.  O aumento do in-
vestimento no Brasil da ordem de US$ 
113 bilhões em 15 anos. Segundo ele, as 
exportações brasileiras apresentarão 
US$ 100 bilhões de ganhos até 2035.

Villani reforçou que as medidas in-
seridas no acordo devem e estimular 
a competitividade e a produtivida-
de. Além de facilitar o fluxo de 
investimentos estrangeiros, 
transferência de tecnologias, 
melhoria do ambiente regu-
latório, fomento à integração 
nas cadeias globais de valor e refor-
mas estruturais. Entre os ganhos 
para a UE, o conselheiro citou a eco-

nomia de cerca de 4 bilhões de euros 
com direitos aduaneiros por ano. Além 
disso, o Mercosul removerá tarifas em 
setores prioritários de expansão, como 
veículos e componentes, máquinas, 
produtos químicos e farmacêuticos.

A diretora da Trade Strategies, Emily 
Rees, também participou do evento, e 
acrescentou que a UE possui cerca de 
44 acordos com diferentes países.  Des-
tacou, ainda, que entre os principais 
desafios do comércio internacional 
hoje estão: conflitos e retaliações, mul-
tiplicação de acordos preferenciais e a 
erosão das regras comerciais interna-
cionais. A especialista destacou como 
positiva a eliminação de tarifas sobre 
diversos produtos, analisou medidas 
sanitárias e fitossanitárias e ainda re-
forçou que há mais de 450 produtos 
protegidos pelo acordo. Para comple-
tar, enfatizou a importância do papel 
da Eurocâmaras no fomento das opor-
tunidades a serem criadas. Segundo 
ela, as câmaras têm papel essencial 
para identificar oportunidades, imple-
mentar negócios entre as empresas 
dos países envolvidos e, principalmen-
te, estimular missões de prospecção e 
engajamento dos empresários. ■

COMISSÃO FRANCESA
A França criou uma comissão para ava-
liar as consequências do acordo entre 
UE e Mercosul. O grupo, presidido pelo 
economista Stefan Ambec, conta com 
especialista em questões ambientais, co-
merciais, agrícolas, sanitárias, jurídicas, 
sociais e geopolíticas. Eles analisarão os 
efeitos do acordo em termos de emissão 
de gases de efeito estufa, desmatamen-
to e biodiversidade, além de considerar 
impactos na capacidade dos Estados e 
da UE para regular e aplicar suas nor-
mas aos produtos consumidos no bloco. 
O informe final da comissão ajudará a 
definir a posição francesa na ratificação 
do acordo. [Com informações de AFP]
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E REFLEXOS POSITIVOS
AVANÇOS

O primeiro acordo en-
tre Brasil e países 
europeus deu-se em 
1992. Era um termo 
de cooperação eco-
nômica, científica, 

técnica e financeira com o Conselho 
das Comunidades Europeias, precur-
sor da União Europeia. Esse acordo 
evoluiu para o que foi assinado em 
Madri, em 1995, dando início a diálo-
gos para cooperação e prevendo a libe-
ralização progressiva do comércio. Em 
1999, foram feitas as primeiras forma-
lizações do acordo birregional, duran-
te a cúpula realizada no Rio de Janeiro.

Em 2004 foi realizada a primeira 
oferta para o acordo. As negociações 
ficaram interrompidas até o final da 
década. A retomada das discussões 
ocorreu em 2010, em Madri, na Cúpu-
la Mercosul-UE. As ofertas foram sen-

PRESIDENTE NACIONAL DA CCIFB 
ANALISA DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

DA ASSINATURA DO ACORDO

Sandrine Ferdane: presidente nacional 
da CCIFB e CEO e Country Head 
do banco BNP Paribas no Brasil
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países do Mercosul devem ser bene-
ficiados mais diretamente. No lado 
europeu, haverá importante redução 
de tarifas que poderá beneficiar ex-
portações de máquinas, automóveis, 
produtos químicos e farmacêuticos. 
No entanto, há desafios a serem en-
frentados. A indústria brasileira en-
contra-se estagnada e deve buscar 
aumentar a sua competitividade para 
voltar a crescer. Embora o aumento 
de competição internacional gere um 
forte estímulo para investir em busca 
de ganhos produtividade, é importan-
te que o governo brasileiro atue para 
reduzir ineficiências econômicas es-
truturais importantes, como aquelas 
decorrentes do seu complicado siste-
ma tributário e as enormes deficiên-
cias de infraestrutura.

Próximos passos
O acordo agora passará por uma re-

visão técnica e jurídica, assim como a 
tradução para os idiomas dos países 
envolvidos. Depois disso, será enca-
minhado pela Comissão Europeia ao 
Conselho da União Europeia, que de-
cidirá sobre a assinatura formal. Será 
definida uma data com o Mercosul 
para a assinatura do acordo. Após a 

assinatura, o acordo será 
encaminhado aos con-
gressos nacionais dos 

países do Mercosul 
para ratificação. 

Na Europa, o acordo 
terá que ser ratificado 

pelo Parlamento Euro-
peu e então por seus 

membros de acordo 
com os requisitos 
constitucionais de 

cada um. ■

do ajus-
t a d a s 
até que, 

em 2016, 
ao final de 

uma sema-
na de negocia-

ções em Bruxelas, 
Mercosul e UE oficia-

lizaram suas propostas. 
Mas elas continuaram sendo 

avaliadas sem que se chegasse a 
uma aprovação. Finalmente, agora 

em 2019, o acordo foi formalizado. 
Para a presidente nacional da CCIFB, 

Sandrine Ferdane, o longo período 
de negociação foi necessário para o 
amadurecimento das propostas. A 
executiva, que é CEO e Country Head 
do banco BNP Paribas no Brasil, con-
sidera que a assinatura do acordo é, 
ao final, positiva e deve representar 
reflexos significativos sobre a econo-
mia dos países que compõem ambos 
os blocos, oferecendo, por um lado, 
variadas oportunidades e, por outro, 
desafios a serem superados duran-
te os próximos anos. A seguir, ela faz 
breves considerações sobre o acordo 
e seus desdobramentos. Acompanhe.

Avanço importante
Embora o atual governo brasileiro 

tenha o claro objetivo de abrir a eco-
nomia à competição internacional, 
é importante ressaltar que o acordo 
entre os blocos começou a ser nego-
ciado há duas décadas, tendo sido 
conduzido desde então pelos sucessi-
vos governantes com variados graus 
de priorização. Em suma, trata-se de 
uma iniciativa que pode representar 
ganhos significativos.  

Para exemplificar, o governo brasi-

leiro estima que, com o acordo, po-
derá aumentar as exportações do 
País em até US$ 100 bilhões durante 
os primeiros quinze anos e aumentar 
em até US$ 87 bilhões o PIB nacional 
nesse mesmo período.

Estímulo ao Mercosul
O acordo comercial firmado entre 

os dois blocos favorece o acesso de 
produtores do Mercosul ao enorme 
mercado europeu. Portanto, fortale-
ce o bloco sul-americano e aumenta 
os incentivos para a manutenção de 
seus membros, inclusive criando con-
dições mais propícias para negociar 
acordos comerciais com outros países.

Empresas e consumidores
Quando estiver em vigência, o acor-

do reduzirá tarifas de importação de 
ambos os lados, assim como reduzirá 
barreiras não tarifárias, barateando 
insumos e bens de capital para as 
empresas dos dois blocos. Além dis-
so, ao aumentar o potencial mercado 
consumidor, o acordo pode favorecer 
ganhos com economia de escala das 
companhias brasileiras. Os  consu-
midores também se beneficiarão da 
maior oferta de produtos europeus a 
preços mais baixos. 

Para completar, o acordo permitirá 
aos países do Mercosul modernizar 
suas legislações sobre propriedade 
intelectual, aderindo aos tra-
tados-padrão da Organi-
zação Mundial de Pro-
priedade Intelectual. 

Impactos  
setoriais

O setor agríco-
la exportador dos 
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SAUDÁVEIS 

O Brasil gasta, em mé-
dia, R$ 3,48 por dia 
com saúde para cada 
cidadão. O dado foi le-
vantado e divulgado 
pelo Conselho Federal 

de Medicina (CFM) e obtido a partir 
da verificação das despesas gerais do 
governo federal referente a 2017 (dado 
mais recente), incluindo todos os esta-
dos e municípios. Para a entidade, esse 
investimento está “abaixo do ideal”. 
Isso porque, para o CFM, os gastos com 
saúde pública que hoje representam 
2,94% do Produto Interno Bruto (PIB) 
deveriam ser de ao menos 10%. 

Apesar dos investimentos governa-
mentais relativamente baixos, a boa 
notícia é que há recursos importantes 
da iniciativa privada em pesquisa e de-

INVESTIMENTOS 
EMPRESAS FRANCESAS AJUDAM A MELHORAR 

POTENCIAL DO SETOR  DE SAÚDE NO BRASIL

Clarisse sousa

senvolvimento (P&D) e inovação des-
tinados ao setor de saúde. Conforme 
aponta o Índice Global de Inovação (IGI) 
de 2019, estudo da Organização Mun-
dial da Propriedade Intelectual (OMPI), 
que integra a Organização das Nações 
Unidas (ONU), o Brasil também conta 
a seu favor com a presença de empre-
sas globais, publicações científicas e 
universidades de qualidade que contri-
buem para os esforços de P&D no País. 

Entre as empresas que promovem o 

desenvolvimento da saúde no País, in-
cluem-se diversas francesas de impor-
tante atuação, como Sanofi, Servier, Uni-
ther Pharma, Stago, Pierre Fabre e Essilor. 

“A qualidade da ciência e da medicina 
no Brasil é uma grande vantagem em 
relação a outros países da América Lati-
na, um ponto de partida fundamental. 
Muitos profissionais são formados, es-
pecializados ou reciclados nas melho-
res instituições do mundo”, considera 
Fernando Pontes Soares, diretor do 
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Centro Internacional de Pesquisa Tera-
pêutica (CIRT) da Servier no Brasil.

O desenvolvimento institucional 
e da economia nas últimas décadas 
também contribuiu para a criação 
de um ambiente dinâmico e atraente 
para a pesquisa. Outro ponto a favor 
é “a seriedade da regulação do setor, 
fator importante para um ambiente 
de P&D estável e confiável”, diz o dire-
tor da Servier. Ele ressalta, entretanto, 
que há possibilidade de melhorias. 

“Algumas delas já estão em curso, 
como o alinhamento regulatório com 
outras agências internacionais e a 
otimização de procedimentos logísti-
cos como a importação”, destaca Soa-
res. “Houve um aumento importante 
do investimento em pesquisa clínica 
nos últimos cinco anos, mas ainda 
estamos longe de atingir o nosso po-
tencial. Muito ainda pode ser feito 
com vontade política e incremento de 
acordos entre as agências regulado-
ras e o setor regulado”, pondera.

Áreas de relevância social
A Servier chegou ao Brasil em 2001 

apostando no potencial da medicina 
brasileira, com a criação do CIRT. “Em 18 
anos de atividade, implementamos 59 
estudos clínicos com 24 candidatos a 
medicamento, nos quais participaram 
300 centros investigadores, 995 médi-
cos pesquisadores e 6.271 pacientes be-
neficiados. O investimento local direto 
foi superior a R$ 230 milhões”, explica 
Soares. O grupo investe especialmen-
te em áreas de relevância social, como 
as doenças crônicas e, mais recente-
mente, tratamento do câncer, atuando 
também na produção de genéricos. A 
Servier mantém parcerias com ins-
tituições públicas brasileiras como a 
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Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), per-
mitindo a transferência de tecnologia 
para produção de medicamentos para 
o Sistema Único de Saúde (SUS).

As principais frentes de pesquisa 
desenvolvidas no CIRT são na área car-
diovascular. “Além disso, nossa equipe 
brasileira de P&D participou de muitos 
programas de pesquisa de inúmeras ou-
tras doenças, como diabetes, depressão, 
doença de Alzheimer, acidente vascular 
cerebral, osteoporose e doenças raras 
oftalmológicas e dermatológicas. Nos 
últimos cinco anos, o grupo decidiu se 

tornar ator importante no campo dos 
tratamentos para o câncer e tem inves-
tido metade do seu orçamento anual de 
P&D nessa área.” Nos últimos dois anos, 
as principais frentes de atuação do CIRT 
no Brasil têm sido com moléculas inova-
doras para o tratamento da osteoartrite 
do joelho, da úlcera venosa e do autismo 
infantil, todas com grandes necessida-
des terapêuticas ainda não atendidas.

Parceria de longa data
O Brasil é também o segundo maior 

mercado emergente para a Sanofi 

no ranking mundial, após a China. A 
companhia mantém no País alianças 
médicas e científicas, projetos cola-
borativos com universidades, apoio à 
pesquisa clínica e parcerias público-
-privadas para desenvolver medica-
mentos, terapias e vacinas. Entre as 
iniciativas que refletem o alinhamen-
to com as demandas da saúde pública 
brasileira estão a fábrica de Suzano 
(SP), fornecedora mundial de medica-
mento para o tratamento da leishma-
niose, uma doença negligenciada; a 
parceria realizada com foco no desen-
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Servier investe especialmente em áreas de relevância social, como doenças crônicas e, mais recentemente, no tratamento do câncer

A qualidade da ciência e da medicina  
no Brasil é uma grande vantagem
FERNANDO PONTES SOARES, diretor do Centro 

Internacional de Pesquisa Terapêutica da Servier no Brasil
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volvimento de tratamento para malá-
ria; e o apoio histórico à saúde públi-
ca no abastecimento de vacinas para 
campanhas de imunização. 

A empresa tem uma unidade de es-
tudos clínicos em São Paulo que em-
prega 115 profissionais e recebeu in-
vestimentos de 13,1 milhões de euros 
em 2018. “Essa área gerencia mais de 
45 estudos clínicos nas fases 2, 3 e 4, 
em diversas áreas terapêuticas, como 
asma, cosméticos, diabetes, doenças 
raras, esclerose múltipla, genéricos, 
hipercolesterolemia, oncologia e vaci-
nas”, conta Felipe Pedrosa, diretor da 
Unidade de Estudos Clínicos da Sanofi. 
Há também o Centro de Desenvolvi-
mento de Genéricos da Medley, em 
Campinas (SP), que emprega 54 pes-
soas, recebe investimentos anuais de 
R$ 27 milhões e conduz 70 projetos de 
pesquisa em genéricos e similares. 

Sete medicamentos considerados 
inovadores, frutos desse trabalho, já 
estão sendo lançados e devem ser con-
cluídos até 2020. “Trabalhamos para 
transformar os novos conhecimentos 
científicos em soluções para os desa-
fios de saúde das pessoas. Globalmente, 
temos o compromisso de investir 6 bi-
lhões de euros anuais em P&D até 2021. 
Os principais focos de atuação são cinco 
áreas: oncologia, imunologia e inflama-
ção, doenças raras do sangue, neuroló-
gicas, doenças raras, diabetes e doenças 
cardiovasculares”, ressalta Pedrosa.

Por meio de PPP com o Instituto Bu-
tantan, a divisão de vacinas Sanofi 
Pasteur transferiu tecnologia para a fa-
bricação de vacina contra a gripe, e se-
gue fornecendo quantidades adicionais 
da vacina nas campanhas nacionais de 
imunização. “Fabricamos e fornecemos 
vacina contra a raiva humana para o 

Instituto Butantan. Junto ao Instituto 
de Tecnologia em Imunobiológicos da 
Fiocruz, há sete anos a Sanofi Pasteur 
tem acordo tecnológico como fornece-
dora exclusiva da vacina contra a polio-
mielite inativada”, relata Pedrosa.

A unidade Global de Consumer 
Healthcare da Sanofi, que cuida de 
produtos de consumo e medicamen-
tos isentos de prescrição, também tem 
um Centro de Desenvolvimento e Ino-
vação em Suzano. Desde a sua criação, 
em 2006, já foram lançados 43 pro-
dutos. Atualmente há 21 produtos em 
fase de desenvolvimento. Em 2018, 14 
novos produtos foram desenvolvidos. 
“Temos no pipeline de P&D da Sanofi 
global 83 projetos, sendo 34 novas mo-

léculas em desenvolvimento clínico e 
35 estudos em fase 3 ou submetidos 
às autoridades reguladoras para apro-
vação”, diz Pedrosa. Na unidade Global 
de Consumer Healthcare da Sanofi 
Brasil, a expectativa é que a inovação 
represente mais de dois terços do cres-
cimento da área por ano até 2022. 

Para fortalecer o seu compromisso 
com o desenvolvimento de soluções 
inovadoras em saúde, a Sanofi man-
tém parcerias com organizações cien-
tíficas, incluindo startups, e também 
aposta em aquisições estratégicas 
de companhias. Anualmente, partici-
pa, por exemplo, do Viva Technology, 
evento que reúne startups com inves-
tidores, empresas e líderes globais em 

Avanços digitais
As tecnologias digitais estão evoluindo 

continuamente, e o setor de saúde busca 
aplicar os recursos disponíveis para ga-
rantir diagnósticos mais eficientes e re-
sultados mais precisos, incluindo novas 
ferramentas, como inteligência artificial 
e nanotecnologia, entre outras. 

“O impacto dessas novas tecnologias é  
potencialmente imenso. Algumas, como 
inteligência artificial, já estão sendo 
utilizadas no processamento de dados 
e resultados, mas também no aperfei-
çoamento dos protocolos de pesquisa 
clínica. A nanotecnologia já permite o 
desenvolvimento de formulações mais 
adequadas para os pacientes e para a 
melhoria da qualidade farmacêutica 
dos medicamentos”, salienta Fernando 
Soares. Ele afirma que o fato de o setor 
farmacêutico ser “fortemente regulado” 
pode provocar longos prazos de avalia-
ção das soluções terapêuticas propostas, 
retardando a velocidade de inovação. 

“Por outro lado, a necessidade de inves-
timento é enorme, com taxa de falha 
extremamente alta”, diz Soares.

Segundo Felipe Pedrosa, da Sanofi, 
“para a área da saúde, onde melhores 
previsões levam a melhores resultados, 
as tecnologias de IA já estão produzindo 
benefícios e aprimorando processos. A 
ferramenta contribuirá cada vez mais 
para otimizar descobertas de moléculas 
para tratamento de doenças, acelerar pes-
quisas e identificar melhores terapias”. 

Ele afirma que IA e machine learning 
também estão contribuindo para o de-
senvolvimento de vacinas de última ge-
ração e acelerando o desenvolvimento 
de medicamentos para condições em 
que não há opções viáveis hoje. A tec-
nologia wearable (dispositivos vestíveis), 
combinada com machine learning e IA, 
também tem o potencial de revolucio-
nar a forma como oferecemos soluções 
para pessoas com problemas de saúde, 
incluindo distúrbios do sono”, conclui.
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tecnologia. A iniciativa inclui o lança-
mento de um desafio voltado para a 
criação de soluções em saúde, como 
diagnóstico de doenças raras e alter-
nativas para a detecção de sintomas 
de gripe comum, por exemplo. 

A Unither Pharmaceuticals, referên-
cia em terceirização farmacêutica na 
área dos líquidos e em tecnologias de 
dose única, desembarcou no Brasil em 
2011 e decidiu ingressar no concorri-
do mercado de embalagens monodo-

se para fármacos. A aposta, segundo 
Frédéric Larre, diretor-executivo e res-
ponsável pelo desenvolvimento de no-
vos negócios da companhia na Améri-
ca do Sul, ocorreu porque a empresa 
acredita que “o modelo de produção 
terceirizada ainda é pouco explorado 
no Brasil pelas farmacêuticas brasilei-
ras, fator que deve favorecer a expan-
são dos nossos negócios”, diz. 

Na Europa, mais de 25% dos labora-
tórios terceirizam parte de sua pro-

dução. Com a expansão dessa moda-
lidade no Brasil, a Unither espera um 
crescimento “da ordem de dois dígitos 
no País até 2021”, de acordo com Larre. 
Nos últimos anos, a Unither Pharma 
vem registrando aumento global de 
10% a 12%. “Com recursos financeiros 
escassos e crédito mais caro, muitos 
laboratórios têm encontrado dificul-
dade de ampliar a produção local, 
abrindo uma janela de oportunidades. 
Com uma fábrica no Brasil, a Unither 
aposta em um novo conceito de pro-
duto, que é seu carro-chefe, as emba-
lagens de sachê stick-pack e flaconetes 
de dose unitária, além das apresenta-
ções multidoses tradicionais”, explica.

Produção terceirizada ainda é pouco  
explorada pelas farmacêuticas brasileiras
FRÉDÉRIC LARRE, responsável pelo desenvolvimento de 

novos negócios da Unither Pharmaceuticals na América do Sul
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200 milhões de euros em P&D
A multinacional francesa de lentes oftálmicas Essilor Internacional segue apos-

tando na missão de melhorar vidas através da visão. Para isso, investe fortemente 
em inovação. Com mais de 200 milhões de euros por ano dedicados a P&D, 45% dos 
produtos comercializados hoje foram criados há menos de três anos. Somente em 
2018, a companhia registrou 10.165 marcas e 157 patentes. Os esforços de seus 450 
pesquisadores distribuídos mundo afora,  garantiram a presença da empresa, pelo 
oitavo ano consecutivo, no ranking das Cem Empresas Mais Inovadoras do Mundo 
da revista Forbes. Além de lentes, a Essilor desenvolve e comercializa equipamentos, 
instrumentos e presta serviços aos profissionais do mercado óptico.

Evolução tecnológica: visão de perto  
estática, nos anos 1990 (esq.), 
e dinâmica, atualmente
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Os stick packs são sachês de formato 
retangular, obtidos a partir da selagem 
em três pontos de material laminado 
contendo alumínio em sua camada in-
terna e polietileno nas duas camadas 
externas. Essa composição assegura 
o mesmo grau de barreira das emba-
lagens de vidro, o que torna os sachês 
adequados para acondicionar doses 
únicas de medicamentos líquidos para 
administração por via oral, tais como 
xaropes, antiácidos e analgésicos, com 
a vantagem de o paciente poder admi-
nistrar uma dose única e precisa dos 
fármacos, que também passam a po-
der ser formulados sem conservantes. 
As doses podem substituir comprimi-
dos, o que simplifica a administração e 
a digestão dos medicamentos.

Em 2011, a Unither fortaleceu a 
abrangência industrial e comercial 
na América do Sul com a compra da 
farmacêutica Mariol Industrial. “Nos 
últimos dois ou três anos, a economia 
brasileira foi gradativamente desace-
lerando, e o preço dos ativos foi cain-
do. Após avaliar algumas empresas, 
encontramos a Mariol, que oferecia as 
melhores condições”, conta Larre. Com 
mais de 150 funcionários, a Mariol, lo-
calizada em Barretos (SP), possui ins-
talações industriais e licenças para 
produzir produtos sólidos, semissóli-
dos e líquidos e tem capacidade insta-
lada para a produção de 100 milhões 
de unidades de stick packs ao ano. 

Chegada mais recente
Depois de mais 50 anos de experiên-

cia no campo de hemostasia, a Stago 
decidiu abrir uma subsidiária no Brasil 
em 2016. A companhia é reconhecida 
como referência para as comunidades 
científicas e laboratórios na sua área 

de atuação, sobretudo ao proporcionar 
aos profissionais de saúde ferramentas 
diagnósticas inovadoras e de excelên-
cia para compreender, diagnosticar, 
prevenir e acompanhar as patologias 
relacionadas com a coagulação.

Fundada em 1945, a Stago começou 
suas atividades como laboratório far-
macêutico e hoje atualmente na in-
dústria de diagnóstico in vitro (IVD). 
Dedica-se integralmente à exploração 
da hemostasia e trombose. “Estar pre-
sente neste mercado é uma oportu-
nidade para expandir nossa missão e 
construir relacionamentos duradou-
ros dentro de um país continental 
como o Brasil. É, acima de tudo, uma 
expectativa de melhorar o cuidado 
dos pacientes que apresentam algum 
distúrbio de hemostasia e trombose”, 
afirma Brigitte Dacosta, diretora-ge-
ral da companhia no Brasil. 

A executiva da Stago conta ainda 
que as demandas dos laboratórios es-
tão em constante mudança e, dessa 
forma, a companhia está empenhada 
em oferecer novos produtos e equi-
pamentos mais eficientes, além de se 

associar a parceiros e prestadores de 
serviços qualificados no País. 

Mercado estratégico
Há um ano, em outubro de 2018, a 

divisão de Dermocosméticos da Pier-
re Fabre também anunciou a abertu-
ra do segundo centro internacional 
de inovação no Brasil, instalado no 
Rio de Janeiro. O espaço foi projetado 
segundo os mais avançados padrões 
da indústria cosmética mundial. A 
equipe multidisciplinar do Brazilian 
Innovation Center (BIC) atua em co-
laboração com outros cinco laborató-
rios localizados na França e no Japão, 
além do time da filial brasileira.

O BIC desenvolve produtos para 
a pele brasileira, além de mapear e 
atender as tendências do mercado 
nacional. Presente no mercado ver-
de-amarelo desde 1985, o grupo de-
senvolve aqui suas duas atividades: 
farmacêutica e dermocosmética. A 
companhia reinveste 4,5% da receita 
de dermocosméticos em P&D a cada 
ano, o que a coloca no topo da indús-
tria global do segmento.  ■

Comissões de Saúde
A CCIFB mantém comissões temáti-

cas relacionadas à área da saúde. Em 
São Paulo o grupo foi criado em 2015 , 
tendo em vista o interesse de associados 
em discutir temas de interesse do setor, 
como questões de saúde pública, opor-
tunidades de negócios e impactos sobre 
as empresas. Como parte das atividades, 
periodicamente são convidados profis-
sionais de renome no setor e autoridades 
para colocar em discussão os temas mais 
relevantes do momento. Os coordenado-
res são Frédéric Larre (Unither Pharma) 

e Maurício Mendonça (Sanofi).
No Rio de Janeiro, o grupo, que trata 

de saúde, meio ambiente, qualidade e se-
gurança, visa auxiliar empresas e a pró-
pria CCIFB a desenvolver programas para 
melhorar o bem-estar e a performance 
dos profissionais dentro e fora do am-
biente de trabalho. Nesse sentido, pro-
põe programas de prevenção primárias 
e secundárias, coletivas ou individuais, 
além de organizar eventos que possibi-
litem a troca de experiências, ideias e 
soluções. O coordenador da comissão é o 
Dr. Gilberto Ururahy (Med-Rio Check-Up).
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FÁBRICAS INVESTEM EM MELHORIAS 
OPERACIONAIS E SE PREOCUPAM TAMBÉM 

COM A MANUTENÇÃO DE EMPREGOS 

Manuela Figueiredo e Marcelo couto

EM BUSCA

Imagine poder determinar o con-
sumo de energia a cada quilo de 
material produzido, saber qual má-
quina é mais eficiente, o operador 
mais eficaz, o turno de produção 
mais adequado. Nesse cenário, é 

possível entender objetivamente onde 
é mais rentável investir e onde há pre-
juízos produtivos. Pode-se ainda saber 
a necessidade de manter ou não mais 
turnos de atividade ou, eventualmen-
te, eliminar uma linha de produtos que 
deixaram de ser rentáveis. Tudo isso já 
é realidade na Schneider Electric Bra-
sil, afirma o diretor de Industrial Auto-
mation da empresa, Carlos Urbano. A 
companhia faz parte do atual momen-
to de transformação do setor, rumo à 
indústria 4.0, conceito que envolve, en-
tre outras medidas, investimentos em 

digitalização, softwares, internet das 
coisas (IoT), automatização e um amplo 
e complementar arsenal de tecnologias 
que melhoram os processos.    

O CEO da Saint-Gobain, Thierry 
Fournier, aponta que o setor industrial 
brasileiro ainda é pouco digitalizado 
se comparado ao restante do mun-
do. “Vivemos um intenso movimento 
global de mudança e queremos esti-
mular esse processo em toda a cadeia 
produtiva”, diz o executivo. Para ele, a 
automação industrial é apenas uma 
das vertentes da transformação digital 
na Saint-Gobain, que está mudando a 
maneira de interagir com os clientes, a 
fabricação e distribuição dos produtos.

Ainda com relação ao Brasil, o presi-
dente da Michelin na América do Sul, 
Nour Bouhassoun, destaca que a indús-
tria está atenta ao cenário macroeco-
nômico do País e o crescimento da eco-
nomia tende a ser determinante para 
o avanço de projetos mais arrojados. O 
cenário macroeconômico brasileiro co-
locou em espera alguns projetos indus-
triais, mas não foi suficiente para barrar 
uma série de investimentos. A Michelin 
investiu cerca de R$ 100 milhões na uni-

DA EXCELÊNCIA
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dem às demandas de infraestrutura e 
conectividade, essenciais para o desen-
volvimento e aplicação de novas tecno-
logias nas linhas de produção”, afirma 
o CEO. As iniciativas 4.0 da empresa 
abrangem computação em nuvem e 
armazenamento, sensores e identifica-
ção automática, robótica, automação e 
internet das coisas, as quais já superam 
ou estão próximas de 50% de execução 
nas plantas brasileiras. Impressão 3D, 
blockchain e inteligência artificial tam-
bém estão entre as iniciativas.

Também atento às inovações tecnoló-
gicas, o diretor da fábrica da L’Oreal em 
São Paulo, Guilherme Martins, conta 
que a companhia está trabalhando na 
digitalização de documentos de quali-
dade, apontamentos de produção, vem 
implantando soluções com uso de dro-
nes e robôs colaborativos nas operações. 
“Nossa fábrica 4.0 tem planos de curto e 
longo prazo que estão sendo implemen-
tados em fases e alguns projetos expe-
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dade de Manaus, com foco no mercado 
de duas rodas. Foram criadas novas li-
nhas de produção e houve incremen-
to para 4 mil toneladas na capacidade 
produtiva. Como resultado, a unidade 
começou a fabricar pneus para motos 
utilitárias. A empresa prevê exportar os 
pneus de moto para outros países da 
América do Sul a partir de 2020. 

Na mesma linha, Fournier ressalta 
que a Saint-Gobain investe em torno de 
100 milhões de euros anualmente nas 
unidades brasileiras, visando ao au-
mento da capacidade de suas 58 fábri-
cas no País. Especialmente na atuação 
da indústria 4.0 do grupo, a previsão 
é de um investimento inicial de R$ 80 
milhões para os três próximos anos. 
“Ao todo, a Saint-Gobain tem mais de 
180 projetos em indústria 4.0 realiza-
dos ou em andamento, os quais aten-

rimentais, como protótipos de internet 
das coisas, sensores de monitoramento 
de peças de manutenção no ambiente 
digital e iniciativas para otimização de 
transporte de material na fábrica”, diz.

Melhoria contínua 
A Faurecia, fornecedora global de 

equipamentos automotivos, também 
investiu 10 milhões de euros nas ope-
rações brasileiras nos últimos dois 
anos, sendo 80% desse valor destina-
do a aumento de capacidade e novos 
projetos e o restante para automação 
de processos. A companhia mantém 
um programa global com foco no 
conceito de manufatura enxuta, o 
Faurecia Excellence System (FES), que, 
em 2018, foi revisado para incorporar 
os princípios da Indústria 4.0, sendo 
batizado de FES X.O, segundo explica 
Armando Ceccato, vice-presidente da 
companhia para a América do Sul.

O surgimento de soluções como robôs 
colaborativos (são hoje quatro smart 
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robots no Brasil) e veículos de manuseio 
autoguiados – AGV (também quatro no 
País) –, permitiu um avanço na automa-
ção das linhas de produção e atividades 
logísticas da Faurecia. Nos últimos dois 
anos, a transformação digital das ope-
rações entrou no modo de implantação 
em massa, com a introdução de robôs, 
AGVs e painéis digitais vinculados a 
sistemas de informações em tempo 
real para acelerar a tomada de decisão, 
melhorar a qualidade e garantir o bom 
funcionamento das linhas de produção. 

De acordo com Ceccato, a implemen-
tação dessas ferramentas de geren-
ciamento digital, combinada com big 
data, reforça o controle que as equi-
pes têm dos processos de fabricação e 
abre novas perspectivas para otimizar 
as linhas de produção e melhorar a efi-
ciência. O executivo conta ainda que a 

companhia lança mão de seis câmeras 
de inspeção automática e três impres-
soras 3D (confecção de protótipos e 
eventuais peças de reposição já fora 
de linha), entre outros recursos. 

Eficiência operacional 
A Safran também vem promovendo 

investimentos em melhorias operacio-
nais nas suas instalações em Xerém, no 
Rio de Janeiro, onde, desde 2002, man-
tém um Centro de Revisão de Motores 
e seu primeiro banco de provas, para a 
prestação de serviços de manutenção 
e reparos de motores de helicópteros. 

Em 2012, visando reforçar a capaci-
dade de produção, a Safran ampliou a 
unidade fluminense. De lá para cá vem 
incorporando novidades com base em 
seu plano estratégico e implementa-
ção do Projeto Topo, baseado em cinco 

pilares: emprego de sistemas de infor-
mação (com o big data), uso da internet 
das coisas, adoção do conceito de indús-
tria 4.0, promoção da sustentabilidade 
e desenvolvimento de capital humano 
para o futuro. Somente nos últimos 
sete anos foram investidos mais de 5 
milhões de euros na unidade de Xerém.

“O Brasil é um mercado estratégico 
e buscamos estar prontos para aten-
der nossos clientes com excelência”, 
afirma Jonatan Mello, COO [diretor de 
operações] da Safran Helicopter Engi-
nes Brasil. Ele conta que os investimen-
tos incluíram desde a incorporação de 
tecnologias como impressora 3D e in-
teligência artificial até melhorias ope-
racionais envolvendo reúso de água e 
modernização do sistema de combate 
a incêndio. “Além de instalações segu-
ras e sustentáveis, trabalhamos para 

Vivemos um intenso movimento de mudança 
e queremos estimular esse processo em 
toda a cadeia produtiva

THIERRY FOURNIER, CEO da Saint-Gobain

ARKEMA INVESTE EM EXPANSÃO E MELHORIA DE PROCESSOS
A Arkema é outra companhia que tem realizado melhorias em suas instalações no Brasil, muitas delas em decorrência de aquisições 

feitas nos últimos anos. Estabelecida há 15 anos, após a divisão da filial química da Total, a fabricante de especialidades químicas e 
materiais avançados soma seis fábricas no Brasil. Em Rio Claro (SP), fabrica peróxidos orgânicos e realiza o abastecimento de gases 
odorantes e refrigerantes. A planta de Araçariguama (SP) funciona desde 2012 e produz ampla gama de tecnologias de resinas e 
aditivos de alto desempenho. Em 2015 juntou-se ao grupo a Bostik, com foco em tecnologias de cola e adesivo, com fábricas em 
São Roque e Araraquara, ambas no interior paulista. Agora em 2019, a Arkema anunciou a compra da ArrMaz, fabricante de sur-
factantes especiais, que conta com unidades de produção em Uberlândia (MG) e Duque de Caxias (RJ). A fábrica de São Roque foi 
uma das contempladas com melhorias recentemente, envolvendo retrofit  do sistema de exaustão e automação de processos, com 
a instalação de equipamentos mais potentes e eficientes. A companhia planeja ainda implementar melhorias na unidade de Ara-
raquara. “Além de tornar os processos de fabricação mais eficientes, as intervenções em geral visam ampliar a proteção ambiental 
e prevenir acidentes, o que para nós da indústria química é fundamental. Essa é uma grande preocupação da companhia, que tem 
o Brasil como um dos seus principais eixos de desenvolvimento para o futuro”, destaca o presidente da Arkema Brasil, Eric Schmitt.
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melhorar a qualidade, reduzir despe-
sas e diminuir o lead time, o que se 
reflete em nossa competitividade”, diz 
o executivo. Segundo ele, nos últimos 
dois anos, mesmo com a estagnação 
do mercado, a companhia aumentou o 

volume de serviços em 50%.
A automação de tantos processos 

pode sugerir que os funcionários da 
indústria estão sendo substituídos por 
máquinas, no entanto, os dirigentes 
ouvidos pela reportagem asseguram 

que o que está havendo é uma mu-
dança no perfil dos colaboradores, aos 
quais são confiadas as novas tarefas. 

Com uma aposta em capacitação, a 
Saint-Gobain implantou a Academia 4.0, 
que desenvolve temas como revoluções 
industriais, era digital, novos mindsets e 
organizações exponenciais e gestão de 
mudanças para colaboradores de diver-
sos níveis, em seis módulos, que somam 
quase 100 horas de treinamento. 

A criação de novos cargos acom-
panha também os investimentos em 
indústria 4.0 na Schneider Electric. 
“Estamos investindo em profissionais 
técnicos, especialistas de software e 
engenheiros de vendas para dobrar 
nossa participação de mercado nos 
próximos três anos”, estima o diretor 
de Industrial Automation da empresa. 

O presidente da Michelin na Améri-
ca do Sul, Bouhassoun, assegura que 
houve uma adaptação no perfil de 
funcionários. “Percebemos novas com-
petências, adaptamos pessoal e fomos 
ao mercado buscar profissionais para 
atender a essas competências”, afirma.

Em linhas gerais, a ideia apresentada 
pelos executivos com relação à preser-
vação de postos de trabalho é capacitar 
o pessoal para assumir novas atividades 
e, eventualmente, promover substitui-
ções por profissionais dotados de ca-
pacidades específicas. O desafio na era 
tecnológica é assegurar a empregabili-
dade daqueles com baixa qualificação. ■

Ao mesmo tempo em que buscam automatizar processos e torná-los mais eficientes, empresas 
apostam em treinamento de colaboradores e contratação de pessoal com novas habilidades
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Investimos 10 milhões de euros nas operações 
brasileiras nos últimos dois anos

ARMANDO CECCATO, VP da Faurecia para América do Sul
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os resultados do segmento sejam mais 
expressivos do que em 2019. 

Levantamento da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), realizado em agosto, 
aponta que a intenção de consumo 
das famílias começou a se recuperar, 
revertendo a tendência de queda. Para 
a entidade, as medidas de estímulo ao 
consumo, como os saques nas contas 
do FGTS e do PIS/Pasep e a queda nas 
taxas de juros, devem proporcionar 
alta de 5,2% das vendas do comércio 
ainda em 2019. “Somente esses sa-
ques serão responsáveis por 1,2% do 
aumento das vendas entre setembro 
e novembro, mantendo a expectativa 
de avanço de 4,2% do varejo amplia-
do neste ano”, estima Fabio Bentes, 

Após um longo período de 
desaquecimento, o co-
mércio brasileiro busca 
retomar as vendas a par-
tir da liberação dos recur-
sos do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), ocorrida a 
partir de setembro, e a aproximação das 
vendas de final do ano. Após essa fase, 
a expectativa é que já no início de 2020 

VAREJISTAS FRANCESES BUSCAM 
DRIBLAR A CRISE E INVESTEM 

EM MELHORIAS PARA CRESCER
Clarisse sousa

SEM PERDER A 
CONFIANÇA
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economista da CNC. Apesar disso, o 
Índice de Confiança do Empresário do 
Comércio, também apurado pela CNC 
junto a 6 mil empresários, ainda mos-
tra os varejistas cautelosos. 

Futuro mais promissor
Há um time de varejistas, no en-

tanto, que olha para além dos índices 
tímidos e aposta nos investimentos 
para crescer. É o caso, por exemplo, do 
Grupo Carrefour. Somente neste ano 
são R$ 2 bilhões para a expansão das 
operações, como parte do plano es-
tratégico Carrefour 2022, lançado em 
2018. No caso da bandeira Atacadão, 
serão 20 novas lojas por ano. “No cora-

ção da estratégia estão nossos esforços 
para democratizar a alimentação sau-
dável e de qualidade”, afirma Stephane 
Engelhard, vice-presidente de Relações 
Institucionais do Grupo Carrefour Bra-
sil (leia também o quadro ao lado). 

Um exemplo das iniciativas do 
Carrefour é o lançamento do Espaço 
Saudável, com mais de 1.700 produtos 
saudáveis e orgânicos, já presente em 
cerca de 60 lojas. “No primeiro semes-
tre, a categoria de orgânicos cresceu 
82% em relação ao mesmo período de 
2018”, diz Engelhard. “Outro foco é a 
expansão da nossa marca própria, com 
lançamento de produtos e ampla revi-
são de sua tabela nutricional. Nos pri-

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

FOME DE CRESCIMENTO
O diretor-executivo do Grupo Carrefour 
Brasil,  Noël Prioux, confirmou em en-
trevista ao Broadcast do Estadão, pu-
blicada em outubro, que o grupo deve 
investir cerca de R$ 2 bilhões ao ano 
no País ao longo dos próximos cinco 
anos. “A matriz tem extrema confiança 
no Brasil e quer manter o ritmo de ex-
pansão”, declarou. Na mesma ocasião, 
analisou as mudanças de comporta-
mento do consumidor e o impacto so-
bre os negócios da companhia. “Hoje 
o cliente usa sete modelos para fazer 
a sua compra, não um só. Houve um 
tempo em que o hipermercado estava 
sozinho, mas os hábitos das famílias 
mudam. Tem hipermercado, atacarejo, 
supermercado, lojas de proximidade”, 
destacou à publicação.
 Como estratégia de crescimento, Prioux 
também considera adquirir grupos com 
atuação local. “Acho que o modelo de 
supermercado é algo muito regional. 
Vamos ter algumas boas surpresas so-
bre parcerias regionais com supermer-
cados, seja parcial ou total”, antecipou, 
sem revelar quais ou onde seriam feitas 
as aquisições. Para completar, disse que 
o grupo aposta no desenvolvimento 
bem-sucedido de atacarejo (modelo 
que combina atacado e varejo), por 
meio da bandeira Atacadão, e ainda que 
o Carrefour pretende se tornar o número 
1 em e-commerce de alimentos no Brasil.
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meiros seis meses do ano, esses produ-
tos cresceram 33% em vendas. São mais 
de 700 novos itens entre 2018 e 2019.”

A transformação digital e inovação 
também são apostas da companhia. 
“Estamos conduzindo um trabalho ro-
busto, criando um ecossistema que co-
necta todos os nossos negócios e enfo-
ca a jornada do cliente, tornando sua 
experiência de compra mais ágil, autô-
noma e personalizada”, diz o executi-
vo. Um dos destaques, nesse sentido, 

são as parcerias com startups e outras 
empresas para apoiar o desenvolvi-
mento dos negócios da rede, como as 
recentemente anunciadas com Rappi 
(entrega sob demanda), Propz (inteli-
gência analítica e rentabilidade para 
o varejo), Magazine Luiza (varejista),  
Zaitt (loja autônoma), Ewally (serviços 
financeiros digitais) e Super Nosso (va-
rejistas regional), entre outros.

“No segundo trimestre, as vendas 
aceleraram, com contribuição de todas 

as unidades de negócios. O modelo de 
preços baixos todos os dias do Ataca-
dão, bem como a acelerada expansão, 
resultaram em mais um trimestre de 
crescimento, ao passo que o Carrefour 
Varejo registrou o melhor desempe-
nho trimestral em mais de cinco anos, 
com fortes ganhos de participação de 
mercado e melhor desempenho no e-
commerce”, ressalta Engelhard. 

Outra varejista que segue investindo 
no Brasil é a Leroy Merlin, que deve fe-

Carrefour: Espaço Saudável com mais de 1.700 produtos saudáveis e orgânicos; obras da primeira loja da Leroy Merlin em Vitória

O mercado está um pouco parado, mas esperamos 
encerrar o ano dentro dos objetivos previstos 
ALAIN BRUNO RYCKEBOER, diretor-geral da Leroy Merlin Brasil
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Estar onde o cliente está e oferecer soluções 
inteligentes para quem precisa de agilidade
JULIANO OHTA, diretor-geral da Saint-Gobain Distribuição Brasil

char o ano com aportes de R$ 300 mi-
lhões no País, destinados a melhorias 
em supply chain, tecnologia, transfor-
mação digital, segurança e atualização 
de lojas. Com 41 unidades em 12 esta-
dos e no Distrito Federal, a rede segue 
expandindo e deve inaugurar a pri-
meira loja em Vitória no início de 2020 
e um novo centro de distribuição em 
Cajamar, no interior de São Paulo. 

Embora a expectativa de crescimen-
to para o varejo do segmento de ma-
terial de construção neste ano seja de 
apenas 4%, as perspectivas da rede são 
mais positivas. “A Leroy Merlin Brasil 
está acima desse crescimento e repre-
senta aproximadamente 5% do merca-
do desse varejo. O nosso mercado está 
um pouco parado, mas esperamos en-
cerrar o ano dentro dos objetivos pre-
vistos”, afirma Alain Bruno Ryckeboer, 
diretor-geral da Leroy Merlin Brasil.

Outro bom exemplo vem da 
Decatlhon, que já soma 27 lojas no Brasil 
e que deve abrir mais quatro nas cida-
des de Campinas, Jundiaí e Osasco, em 
São Paulo, e no shopping Nova América, 
no Rio de Janeiro. A previsão é encerrar 
2019 com 31 unidades e, ano que vem, 
chegar a 40 lojas no território nacional. 

Para a varejista de artigos esportivos, o 
mercado brasileiro é promissor. “A paixão 
pelo esporte faz parte da cultura local. O 
último relatório global da IHRSA, asso-
ciação comercial sem fins lucrativos vol-
tada à promoção de saúde e bem-estar 
ao redor do mundo, aponta que o Brasil 

é o segundo país do mundo em número 
de academias (mais de 34 mil)”, destaca 
Cedric Burel, CEO da Decathlon no Bra-
sil. “Somado a isso, o Brasil oferece uma 
natureza incrível, condições geográficas 
e climáticas favoráveis para a prática de 
diversos esportes. Por tudo isso, o País 
representa um mercado extremamente 
promissor para a Decathlon”, afirma.

Novo conceito
A rede de materiais de construção 

Telhanorte, por sua vez, está introdu-
zindo uma nova categoria no mercado 
ao criar o conceito de homecenter de 
bairro.  A proposta, segundo a compa-
nhia, é “estar onde o cliente está e ofe-
recer soluções inteligentes para quem 
precisa de agilidade para manter a 
casa em ordem”. A primeira loja da 
“Telhanorte Já” foi inaugurada em se-
tembro, na Vila Madalena, em São Pau-
lo. Outras unidades devem ser inaugu-
radas ao longo dos próximos meses.

As lojas terão entre 250 m2 e 400 m2 
e cerca de 3 mil produtos nas gôndo-
las. Um dos diferenciais é que a loja 
ofertará toda a gama de produtos do 
homecenter tradicional por meio do 
conceito conhecido como prateleira 
infinita. A oferta completa também 
abrange serviços, como instalação de 
pisos e a parceria com a plataforma 
GetNinjas, para contratação de diver-
sos serviços, como pintura, elétrica, 
marcenaria, entre outros, com descon-
to para clientes da rede. Especialmente 

para a Telhanorte Já está sendo desen-
volvido um programa de benefícios 
para profissionais especialistas (pe-
dreiros, encanadores), zeladores e pro-
fissionais conhecidos como faz-tudo.

Entre as inovações que a Telhanorte 
incorpora nesse modelo estão o fato 
de não haver caixa nem balcão na loja 
(comum aos depósitos de bairro). Isso 
significa que a compra será “móvel”, o 
vendedor tira o pedido e passa o car-
tão em qualquer lugar. Ainda sobre 
diferenciais, as lojas aceitarão cartão 
pré-pago, para facilitar a recompra de 
profissionais que estão envolvidos em 
obras. Está prevista também entrega 
em até uma hora e o envio da maqui-
ninha até a casa do cliente.

Com a inauguração prevista de mais 
três unidades desse modelo até o fim 
do ano, a Telhanorte deve contratar 
cerca de 40 profissionais para atuar 
nesses pontos. De acordo com Juliano 
Ohta, diretor-geral da Saint-Gobain 
Distribuição Brasil, que contempla as 
bandeiras Telhanorte e Tumelero, o 
modelo de negócios tem um potencial 
de crescimento expressivo. “Nossa ex-
pectativa é muito positiva com esse 
modelo e estão previstos novos inves-
timentos para os próximos anos. É o 
modelo de conveniência no setor de 
construção, já consolidado no ramo 
alimentício, por exemplo, com toda 
infraestrutura de um homecenter 
completo e uma marca forte como a 
Telhanorte”, conclui. ■
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5%, um índice maior que os 3,5% do ano 
passado e na contramão das retrações 
sofridas a partir de 2015. Segundo a en-
tidade, muitos empresários do ramo 
estão apostando o momento para in-
vestir em contratações, ampliação de 
instalações, aquisição de equipamen-
tos e até abertura de novas unidades.

Segundo estudo do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
realizado em 2018, 34% dos brasileiros 
gastam um quarto da renda com ali-
mentação fora do lar. As experiências A expectativa da Asso-

ciação Nacional de Res-
taurantes (ANR) é que o 
segmento de alimenta-
ção fora do lar chegue ao 
final de 2019 com alta de 

SETOR DEVE CRESCER 5% EM 2019 
E APOSTA EM NOVIDADES COMO 

REFEIÇÕES PRONTAS REFRIGERADAS
Clarisse sousa

ALIMENTAÇÃO
FORA DE CASA
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gastronômicas neste caso incluem des-
de restaurantes, lanchonetes, padarias, 
estabelecimentos de nicho, como vege-
tarianos e slow food, até refeições re-
frigeradas ou congeladas prontas para 
consumo. Contribuem para a expansão 
da demanda as mudanças de hábitos 
dos consumidores, que se vêm com 
tempo cada vez mais escasso, e a cres-
cente oferta de opções e facilidades. 

No Brasil historicamente contri-
buíram para o crescimento da ali-
mentação fora de casa a oferta de 
vale-refeição, benefício concedido por 
empresas aos empregados. Adriana 
Serra, diretora de produtos da Ticket, 
marca pioneira no setor de benefícios 
de refeição e alimentação, pertencen-
te à Edenred Brasil, afirma que cerca 
de 20 milhões de trabalhadores têm 
atualmente acesso aos benefícios de 
refeição e alimentação no País, sendo 
que 80% têm renda até cinco salários 
mínimos. A executiva destaca que a 
Ticket soma mais de 130 mil empre-
sas-clientes, sete milhões de usuários 
e 330 mil estabelecimentos credencia-
dos em todo o território nacional.

A história da Ticket, a propósito, co-
meçou com a criação do Programa de 
Alimentação do Trabalhador, em 1976, 
para incentivar a saúde, o bem-estar 

Sodebo investiu 
R$ 80 milhões na cons-

trução da fábrica no 
Brasil: portfólio in-

clui refeições pron-
tas refrigeradas 

frescas

e uma maior produtividade dos bra-
sileiros. “O mercado de benefícios no 
Brasil, que contribui para a alimenta-
ção fora do lar, está consolidado e tem 
espaço para continuar seu ritmo de 
crescimento”, acredita Adriana.   

Praticidade e rapidez
Outro nicho que começa a chamar 

a atenção dos investidores no Brasil 
é o de refeições prontas refrigeradas. 
“Trata-se de um mercado com gran-
de potencial e que cresce junto com 
o interesse dos consumidores, que 
buscam mais praticidade e rapidez 
no dia a dia, mas que, acima de tudo, 
não querem renunciar à qualidade”, 
explica Anne-Charlotte Gouraud, dire-
tora-executiva e membro da terceira 
geração de fundadores da companhia 
francesa Sodebo, que atua nessa área.

A Sodebo inaugurou neste ano em 
Porto Feliz, no interior de São Paulo, a 
primeira fábrica fora da França, visan-
do ampliar a capacidade produtiva e 
conquistar novos mercados. “Estamos 
iniciando nossa operação local e, des-
de o início, estivemos cientes do po-
tencial do Brasil, tanto que investimos 
mais de R$ 80 milhões na construção 
da fábrica”, diz Anne-Charlotte.

“Esperamos que, futuramente, o 
País se torne o primeiro mercado da 
marca”, anuncia a executiva. Segun-

do ela, a companhia está trazendo “o 
forte know how” que tem na França 
para oferecer aqui produtos frescos, 
alta qualidade e tecnologias avança-
das de produção. “O Brasil é um país 
dinâmico e não temos dúvidas sobre 
o seu potencial”, reforça a executiva.

Para atender consumidores que 
buscam qualidade e frescor, a Sodebo 
desenvolve refeições prontas refrige-
radas frescas. “Todos os produtos são 
livres de transgênico e de tratamen-
to ionizante em seus ingredientes ou 
na própria matéria-prima”, enfatiza a 
executiva, Anne-Charlotte.

Pronto para crescer
O Brasil também havia sido escolhi-

do antes pelo grupo Norac Foods para 
sediar a primeira operação fora da 
França. Desde 2011, utilizando a mar-
ca Ateliê, a empresa produz e distribui 
saladas, sanduíches e refeições fres-
cos, prontos para comer. “Os produto-
res parceiros colhem e nos entregam 
os vegetais que serão utilizados. Não 
há estoque de produto pronto, tudo é 
feito diariamente”, conta Gilles Conan, 
diretor da Norac Foods Brasil. Ele re-
lata que, paralelamente, são feitos 
os pães a serem utilizados e, depois, 
é realizada a montagem dos pratos, 
entregues na primeira hora do dia se-
guinte em supermercados, lanchone-
tes e cozinhas industriais. 

“Esse é um segmento novo no Brasil 
e nós acreditamos que há enorme es-
paço para crescimento. Entendemos 
que as pessoas estão procurando cada 
vez mais pelos produtos mais frescos, 
sem conservantes e prontos para o 
consumo. Hoje temos uma estrutura 
bastante robusta para atender a essa 
demanda que tende a aumentar bas-
tante no País”, conclui Conan. ■Fo
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EMPRESÁRIOS CELEBRAM MUDANÇAS,  
MAS AINDA HÁ MUITAS DÚVIDAS  

QUANTO AOS RESULTADOS

Luciana Lana

(direta e indireta) da estatal nas etapas de 
distribuição e transporte de gás até 2021. Isso 
significa, por exemplo, a perda do controle do 
Gasoduto Bolívia-Brasil, o Gasbol, com a ven-
da de 51% das ações da TGB – a Transportado-
ra Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil. 

Recentemente, foi concluída a venda, por 
US$ 8,6 bilhões, de 90% das ações de outra 
subsidiária da Petrobrás, a TAG (Transporta-
dora Associada de Gás), agora nas mãos do 
consórcio formado pela franco-belga ENGIE 
e pelo fundo canadense Caisse de Dépôt et 
Placement du Québec (CDPQ). E, em 2017, já 
havia sido vendida a NTS (Nova Transporta-
dora do Sudeste) para o consórcio liderado 
pela gestora canadense Brookfield. 

O compromisso da Petrobras é também 
vender participa-
ções nas distribuido-
ras. Por meio da Gas-
petro, em que detém 
51% das ações, a 

Consumo nas 
unidades de E&P

12,9/ 13,4/ 13,7
Absorção em UPGNs

4,2/ 4,6/ 4,3
Reinjeção

30,2/ 27,6/ 35,7
Queima e Perda

4,1/ 3,8/ 3,7

Oferta Importada
32,1/ 29,4/ 29,0

2016
2017
2018

Oferta Nacional
52,4/ 60,5/ 55,1

Importação
Bolívia

28,3/ 24,3/ 22,1
Argentina

0,0/ 0,0/ 0,0
GNL

3,8/ 5,1/ 6,9

80,3/ 85,6/ 78,7
Industrial 

10,8/ 40,8/ 39,6
Automotivo
5,0/ 5,4/ 6,1
Residencial
1,0/ 1,2/ 1,3

Comenrcial
0,8/ 0,8/ 0,8

Geração elétrica
29,6/ 34,3/ 27,7

Cogeração
2,4/ 2,7/ 2,8

Outros
0,6/ 0,5/ 0,4

Consumo em 
transporte, 

desequilíbrio, 
perdas

 e ajustes
4,3/ 4,3/ 5,4

Produção Nacional
103,8/ 109,9/ 111,9

Quando, em junho, foi 
anunciado, pelo Mi-
nistério de Minas e 
Energia, o programa 
Novo Mercado de Gás, 
o ministro da Econo-

mia, Paulo Guedes, apontou a possibili-
dade de uma redução de 40% no preço 
do combustível, com consequente in-
cremento de 8,46% no Produto Interno 
Bruto. Esses serão, segundo o ministro, 
resultados da entrada de agentes pri-
vados no mercado de gás: o programa 
do governo está calcado em desinvesti-
mentos da Petrobras em todas as eta-
pas da cadeia. Apesar de terem causado 
certa euforia momentânea, as previsões 
vêm sendo questionadas e o futuro do 
gás no Brasil ainda parece imprevisível. 
É certo que, com a exploração do pré-sal, 
a oferta se multiplica, mas garantir a 
demanda é uma missão bem complexa, 
que, entre outros aspectos, exige equa-
cionar o transporte e a distribuição.

Hoje a produção brasileira de gás natu-
ral está em torno de 112 milhões de m3/dia. 
Descontado o consumo nas instalações de 
exploração e produção, absorção nas uni-
dades de processamento, reinjeção e quei-
ma, a oferta nacional é de pouco mais de 
55 milhões de m3/dia. Da Bolívia, o Brasil 
importa cerca de 22 milhões de m3/dia e, 
em gás natural liquefeito (GNL), outros mi-
lhões de m3/dia. Com isso, é atendida uma 
demanda de cerca de 79 milhões de m3/dia. 
O maior consumidor é o segmento indus-
trial, que usa 50,3% do total. Em seguida, 
com 35,2%, está a geração elétrica. O uso do 
combustível automotivo (GNV) representa 
7,7% da demanda e a cogeração de energia, 
3,5%. Residências e estabelecimentos co-
merciais respondem por outros 3,3%. 

Tanto a oferta quanto o consumo de gás 
no Brasil são considerados baixos – é um 

mercado pouco desenvolvido, dizem os 
especialistas. Na matriz energética bra-
sileira, o gás responde por pouco mais de 
10% da oferta primária, enquanto a média 
mundial é de cerca de 25%. Já os preços são 
altos. Hoje, o Brasil tem o gás natural mais 
caro da América Latina, segundo a Empre-
sa de Pesquisa Energética (EPE). O com-
bustível chega a ser comercializado por 
quase US$ 14 por milhão de BTU, enquanto 
na Europa – onde muitos países nem têm 
produção e dependem de gás importado 
– o preço é de US$ 8 por milhão de BTU e, 
nos EUA, chega a US$ 4 por milhão de BTU. 

Para o governo e parte dos empresários 
do setor, o aumento da eficiência e a queda 
nos preços poderão vir com a liberalização e a 
desverticalização do mercado. Para isso, o 
Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) assinou com a Petrobras um 
Termo de Compromisso de Cessação (TCC) 
que prevê a alienação total da participação 
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estatal participa de 19 das 27 empresas que 
distribuem o gás nos estados brasileiros.

Além da alienação de ativos, a Petrobras 
também “declinou formalmente do seu di-
reito ao exercício do período remanescente 
nos gasodutos contratados junto à TAG e à 
NTS”, conforme comunicado publicado em 
julho. Com a TGB, o contrato firmado em 
1999 vence no final deste ano. Até lá será 
feita uma chamada pública para contrata-
ção da capacidade de 18 milhões de m3/dia 
no Gasbol, que tem capacidade total de 30 
milhões de m3/dia. A capacidade restan-
te está dividida em dois contratos (TCX e 
TCO), com vencimentos em 2021 e 2041. 

A grande novidade dessa chamada pú-
blica é que introduzirá no Brasil o regime 
de transporte conhecido como “Entrada/
Saída”, que, segundo especialistas, promove 

maior liquidez e transparência e é adequado 
a situações em que a capacidade do sistema 
não é escassa. A renegociação dos contratos 
de importação do gás natural da Bolívia po-
derá reduzir os preços do combustível, pois 
já foram amortizados os investimentos fei-
tos na construção do gasoduto. A tarifa de 
transporte, segundo os cálculos da Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), poderá cair de R$ 7,50 por 
milhão de BTU para menos de R$ 4,50.

Para o diretor da ANP, Décio Oddone, o 
fim do contrato com a Bolívia é o primei-
ro de uma série de fatores que contribui-
rão para alavancar o mercado de gás. Ele 
menciona ainda o fim dos contratos da 
Petrobrás com as distribuidoras e, em um 
cenário global, a maior oferta de GNL e a 
transição para economia de baixo carbono: 

“menos emissor que as demais fontes fós-
seis, o gás surge como um forte candidato 
para garantir segurança e estabilidade”.

Oddone destaca que a reestruturação do 
mercado de gás no Brasil vinha sendo dis-
cutida havia anos, sem grandes avanços. 
“O que fizemos agora foi tomar medidas 
no âmbito regulatório antes de levá-las ao 
legislativo. O desinvestimento da Petrobras 
ocorre por necessidade e é complementa-
do por essas medidas. Os próximos passos 
são ajustes na regulamentação. Assim, a lei 
virá em ambiente mais favorável”, explica. 

Expectativa estrangeira
Empresas do mundo todo estão atentas 

às oportunidades no mercado de gás bra-
sileiro, sobretudo as que já atuam no país. 
“Existe hoje a previsão da construção de 

O gás responde por pouco mais de 10% da oferta primária na matriz energética brasileira, enquanto a média mundial é de cerca de 25%

O Brasil começa a enfrentar um processo 
complexo: ter um arranjo regulatório 
que dê segurança aos investidores 
 EMMANUEL DELFOSSE, COO da TAG
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três novos gasodutos para escoar um volu-
me substancial de gás das reservas do pré-
-sal, com demanda justificada já a partir de 
2024. Junto com os gasodutos, precisamos 
ter as unidades de processamento de gás 
(UPGs). Há também estudos que conside-
ram a perfuração de novos poços, para via-
bilizar a criação de reservatórios exclusivos 
para armazenamento do gás excedente. 
Imaginamos que este movimento criará 
muitas oportunidades de negócio para 
toda a cadeia de suprimentos da indústria 
de óleo e gás, desde a fase de prospecção 
até a fase de exploração e produção, além 
de transporte, processamento e distri-
buição”, comenta Paulo César Martins, 
vice-presidente de Marketing da Subsea 7, 
empresa que atua há 40 anos no Brasil no 
segmento de construção submarina. Ele 
destaca ainda que “viabilizar o transpor-
te e a distribuição é um imperativo, tendo 
em vista que não é permitida a queima 
offshore e, em alguns campos, o volume de 
gás associado é maior do que a quantidade 
a ser reinjetada no reservatório”.

Num primeiro momento, a participação 
de novos agentes utilizando a capacidade 
ociosa dos gasodutos já poderá trazer van-
tagens. “Estima-se que a Petrobras só use 
46% da capacidade dos dutos. A entrada 
das novas empresas pode representar uma 
oferta extra de gás na ordem de 12 milhões 
de m3 por dia”, calcula o economista Carlos 
Langoni, autor do estudo que embasou o 
programa do Novo Mercado de Gás.

Ainda assim, a malha dutoviária existente 

é insuficiente para atender ao aumento pre-
visto na produção de gás associado ao pré-
-sal. O Brasil tem cerca de 10 mil km de gaso-
dutos, enquanto a Argentina tem 30 mil km 
e os Estados Unidos quase 500 mil km.

Emmanuel Delfosse, o atual COO da TAG, 
ainda não fala em expansão da malha, 
mas, como ex-diretor de Infraestrutura e 
Gás Natural na ENGIE Brasil, diz que a em-
presa tem interesse em ativos de infraes-
trutura em quase toda a cadeia do gás. 

A ENGIE está no Brasil há mais de 20 anos 
atuando na geração de energia, sobretudo 
por fontes renováveis, em serviços e em 
infraestrutura e, segundo Delfosse, quer 
diversificar o seu portfólio. “Em 2017, come-
çamos a investir em linhas de transmissão 
elétrica e agora chegamos ao transporte 
de gás”, comemora o executivo. Na Europa, 
Chile e México, a ENGIE opera mais de 32 mil 
km de gasodutos de transporte. Delfosse 
acrescenta que há interesse também no 
segmento de estocagem de gás, ainda não 
explorado no Brasil: “Temos mais de 20 es-
tocagens de gás na Europa.” A estocagem 
permite que as empresas administrem a 
oferta de acordo com a demanda.

Para o COO da TAG, o Brasil começa a en-
frentar um processo que é muito complexo: 
definir um arranjo regulatório que dê segu-
rança aos investidores em todos os elos da 
cadeia: “é uma caminhada longa. A França 
saiu de uma só estatal. A liberalização levou 
mais de dez anos. Eram 27 países para se 
entender”, comenta. No Brasil, ele destaca a 
complexidade do sistema tributário e prevê 

que o regime de contratação de capacida-
de de transporte de Entrada/Saída vai “dar 
dor de cabeça na hora da tributação”, mas 
acredita que é o mais adequado por abrir 
maiores possibilidades comerciais. Tam-
bém acredita que, para a construção de 
novos gasodutos, o regime ideal seria o de 
autorização, com regras de transição segu-
ras, e não o atual, de concessão. 

O desafio da regulação
Além da tributação, a discussão regula-

tória tem outros aspectos sensíveis. Um de-
les é a harmonização das legislações esta-
duais, pois, constitucionalmente, cabe aos 
governos dos estados regular a distribui-
ção do gás. No Rio de Janeiro, o governador 
Wilson Witzel aprovou medidas que criam 
o “consumidor livre de gás” 
– aquele que pode ad-
quirir altos volumes 
diretamente do pro-
dutor, sem passar 
pela distribuidora. A 
iniciativa foi apon-
tada como quebra 
do contrato de con-
cessão existente com 
a atual distribuidora.

As polêmicas en-
volvendo transporte 
e distribuição são 
tantas que vem sen-
do sugerida a cria-
ção de um ope-
rador para gerir 

Entrada de novas empresas pode 
representar uma oferta extra na ordem 
de 12 milhões de m3 por dia
CARLOS LANGONI, autor do estudo que embasou  
o programa do novo mercado
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de forma 
i n d e p e n -

dente essas 
etapas.  Atu-

almente, a ANP 
tem esse papel. 

A agência deverá, 
por exemplo, mapear 

trechos ociosos de ga-
sodutos para serem ope-

rados pela iniciativa privada e aprimorar 
a regulação visando à otimização da ofer-
ta de capacidade de transporte.

Em nota técnica, a Associação dos Enge-
nheiros da Petrobras (Aepet) mostra que 
pelas leis 9.478/1997 e 11.909/2009 é função 
da ANP regular o sistema tarifário e o livre 
acesso ao transporte de gás. A associação 
alerta ainda que as privatizações no trans-
porte de gás, em vez de reduzir, podem 
aumentar o preço do combustível: “como 
os compradores do controle acionário da 
NTS e da TAG objetivam recuperar seus in-
vestimentos e, para reduzir riscos, mantêm 
contratos de médio e longo prazos, não há 
perspectiva de redução das tarifas de trans-
porte de gás natural; ao contrário, as tarifas 
devem aumentar a partir do momento em 
que os contratos forem vencendo”.

Diretor técnico do Instituto de Estudos 
Estratégicos do Petróleo, Gás e Biocombus-
tíveis (Ineep), William Nosaki concorda que 
a introdução da concorrência privada em 
uma indústria integrada verticalmente gera 

uma série de incertezas. “No setor de 
gás há grande sincronia entre oferta e 

demanda para que os investimentos sejam 
efetivados. A construção de um gasoduto 
de transporte vai depender da existência 
de um distribuidor e de um potencial de co-
mercialização. Então, os desinvestimentos da 
Petrobras trazem preocupação: quem vai ar-
ticular os investimentos da cadeia produtiva 
de gás natural?”, questiona. Nosaki lembra 
que, no Brasil, não há um histórico de parti-
cipação do capital privado em investimentos 
de alto risco, sem garantia estatal: “Por isso 
a Petrobras cumpriu o papel de articuladora 
operacional do mercado de gás. Quem inves-
tiria no Gasbol senão a Petrobras?”

Integração com setor elétrico
Professor do Instituto de Energia e 

Ambiente da Universidade de São Paulo 
(IEE-USP), Edimilson Moutinho concorda 
que “há sombras a serem resolvidas”. Ele 
pondera que “há energia demais no mun-
do, há oferta abundante de gás no mundo. 
Na maior parte dos países, o gás perde es-
paço para energias renováveis como a so-
lar e a eólica. Assim, o Brasil está nadando 
contra uma corrente global”, o que reque-
rerá inteligência e planejamento.

“Desenvolver o mercado de gás não é 
uma missão trivial”, afirma. Para o profes-
sor, o principal desafio será criar o mercado 
consumidor: “o pré-sal é um projeto pe-
troleiro de exportação. Já o gás do pré-sal 
não é exportável. A não ser que haja uma 
mágica para tornar seu preço competiti-

Fim do contrato com a Bolívia é o primeiro dos fatores que 
contribuirão para alavancar o mercado de gás 

 DÉCIO ODDONE, diretor da ANP

InvestImento da enGIe 
Empresa privada com atuação 
em energia e soluções no Brasil, a 
ENGIE integra o grupo de empre-
sas francesas com grandes investi-
mentos no País. A companhia con-
cluiu recentemente a aquisição de 
90% da Transportadora Associada 
de Gás (TAG) em um consórcio 
formado com a investidora global 
canadense CDPQ. A TAG detém a 
mais extensa malha de transporte 
de gás natural do Brasil, com 4.500 
km. A transação marca a entrada 
do grupo francês no setor de infra-
estrutura do gás no País e reforça 
sua estratégia global de liderar a 
transição energética rumo a uma 
economia de baixo carbono.
Em entrevista à CCIFB, o presidente 
da ENGIE no Brasil, Maurício Bähr, 
destacou o cenário favorável para 
oportunidades no setor de gás e 
energia, em especial para o Rio de 
Janeiro, polo do pré-sal. “Vislum-
bramos um futuro muito promis-
sor com a ampliação da oferta de 
gás do pré-sal, que terá impacto 
positivo na competitividade da in-
dústria no País”, afirmou. 
Acompanhe a en-
trevista completa 
no site da entida-
de, acessando o QR 
code ao lado. 
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vo internacionalmente. Então, o desenvol-
vimento do mercado de gás deve ser um 
projeto nacional e temos que encontrar 
soluções racionais aqui no país”. A solução, 
para Moutinho, está nas termelétricas. 
Contudo, admite, “não é fácil trazer o gás 
por 400 km até a costa – seja por navio ou 
por gasoduto. Esse é um investimento que 
não se financia só com a demanda de ba-
ckup das hidrelétricas. As termelétricas de-
vem operar na base do sistema. Isso requer 
uma mudança radical na lógica do sistema 
elétrico por um prazo de dez a 15 anos”.

Decio Oddone, o diretor da ANP, diz que 
está prevista maior conexão entre o merca-
do de gás e o sistema elétrico. A “âncora” do 
projeto do governo, segundo ele, é a gera-
ção térmica a gás em maior escala.  A partir 
dela é que viriam os investimentos em ga-
sodutos, no desenvolvimento da oferta de 

gás offshore e em um mercado adicional 
para a indústria, veículos e comércio. 

Moutinho aponta, no entanto, que “as 
empresas querem receitas rápidas” e que 
os investimentos podem ficar restritos ao 
litoral e aos grandes centros consumidores. 
“Talvez o país ainda venha a precisar da Pe-
trobras, com seu viés desenvolvimentista, e 
possamos criar uma solução híbrida, nem 
tão liberalizante, contando com agentes pri-
vados e também com o Estado”, pondera. 

Monopólios privados
Um grande temor em relação ao Novo Mer-

cado de Gás é a possibilidade de criação de 
monopólios privados – caso não haja entra-
da significativa de agentes e ocorra apenas a 
substituição do agente estatal por empresas 
privadas, sem o compromisso de investir e 
com liberdade na definição de preços.

O transporte e a distribuição de gás são 
considerados “monopólios naturais”, por 
não comportarem a operação de várias 
empresas. A instalação da malha de dutos 
de baixa pressão para distribuição é tam-
bém custosa, tal como a de alta pressão, o 
que representa uma barreira à entrada de 
novos agentes. No Rio de Janeiro e em São 
Paulo, as privatizações das duas maiores 
empresas distribuidoras de gás canaliza-
do do país, a CEG e a Comgás, não resultou 
na entrada de novos concorrentes – esses 
mercados representam mais de 50% do 
consumo de gás natural no Brasil. 

“É fundamental que a abertura do mer-
cado de gás seja definida não só com a 
lógica estrita da concorrência, mas de for-
ma estratégica, com políticas bem orien-
tadas, como parte do planejamento ener-
gético do país”, conclui William Nosaki.  ■

Produção Escoamento Processamento Transporte Distribuição

Onshore

Offshore

Redução da concen-
tração da produção 

e da oferta

Gasoprodutos de 
Escoamento

Unidades de proces-
samento de Gás 

Natural

Gás Natural 
Liquefeito

Consumo Não 
Termelétrico

Usinas
 Termelétrico

Estocagem de 
Gás Natural

Gasoprodutos de 
transporte 

Companhias 
Distribuidoras 

Locais 

Acesso negociado: trans-
parência, regras  de 

acesso com diretrizes da 
ANP e arbritamento em 
situações de conflito.

Desverticação + Modelo 
de entregas e saídas + 

Operação do sistema por 
meio dos códigos 

comuns de rede + Outor-
ga de autorização

Transparência dos 
contratos + Aperfeiçoa-

mento da regulação 
estadual + Alienação 
das participações do 

agente dominante

Desenvolver o mercado de gás  
não é uma missão trivial  
EDIMILSON MOUTINHO, professor do Instituto  
de Energia e Ambiente da USP
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CCIFB ABRIGA COMPANHIAS QUE MIRAM 
POTENCIAL DO MERCADO BRASILEIRO

ENERGIA
PARA CRESCER

Marcelo couto

A CCIFB hospeda três 
empresas que atuam 
no setor de energia e 
vêm alcançando su-
cesso crescente em 
suas áreas. Todas fa-

zem parte do programa Voluntaria-
do Internacional em Empresas (VIE), 
mantido pelo governo francês com o 

“Essa posição vantajosa nos permite 
atuar em projetos no norte do Brasil e 
responder rapidamente às necessida-
des dos clientes nessa área”, destaca 
Jean-Baptiste Martin, gerente técnico 
e comercial da EasyWatt.

A companhia oferece soluções de 
energia principalmente para grandes 
empresas, poder público, construtoras 

apoio da Business France, para esti-
mular negócios no exterior. 

A brasileira EasyWatt, que além 
de São Paulo possui escritório em 
Macapá, dedica-se a projetos de efi-
ciência energética, iluminação e ener-
gia solar fotovoltaica. Ela é parceira 
da francesa Solamaz, que tem opera-
ções na França e na Guiana Francesa. 
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e revendedores. Entre os produtos co-
mercializados estão também estruturas 
de estacionamento dotadas de painéis 
para captação de energia solar, contri-
buindo para reduzir a conta de energia. 

A EasyWatt desenvolve ainda lâm-
padas inteligentes, integradas por um 
sistema de radiofrequência e Wi-Fi. 
Jean-Baptiste explica que esse recur-
so permite monitorar uma rede de 
lâmpadas e adequar a potência delas, 
assim como captar informações a par-
tir dos sensores instalados nos postes. 
“Fizemos um projeto-piloto de medi-
ção da qualidade do ar, mas podemos 
oferecer outras possibilidades”, afir-
ma. A empresa está criando uma pla-
taforma de vendas on-line e novos ca-
nais para expandir a base de clientes.

Uma curiosidade: a Solamaz enviou 
recentemente uma carga de módulos 
solares para o Brasil utilizando a Pon-
te Binacional, tornando-se, assim, a 
primeira a realizar uma operação de 
transporte de mercadoria por essa 
via no sentido Guiana Francesa-Brasil. 
Apesar de funcionar desde 2017, so-
mente neste ano a ponte foi liberada 
para transações comerciais.

Potencial a explorar
Grande no exterior, a Bouygues 

Energies & Services também quer ex-
pandir os negócios no Brasil. A compa-
nhia, que soma mais de 20 mil colabo-
radores no mundo, atua em projetos 
de transformação energética, digital 
e industrial. “Nossos projetos envol-
vem geração e transmissão de energia, 
centros de dados, mobilidade, cidades 
inteligentes e indústria conectada 
do amanhã”, explica François-Xavier 
Ribac, business developer da Bouygues 
E&S. Ele conta que a empresa atua 

desde a fase de concepção e engenha-
ria até a operação e manutenção dos 
ativos construídos e implantados.

No Brasil, a Bouygues E&S prepara-se 
para atuar incialmente na construção 
de usinas fotovoltaicas no modelo de 
geração centralizada, voltado a em-
presas de produção de energia. “Nes-
te caso, buscamos construir usinas de 
grande porte, tendo, como ordem de 
grandeza, uma capacidade instalada 
de mais ou menos 100 MW, ou seja, cer-
ca de 300 mil painéis instalados numa 
mesma obra”, destaca François-Xavier.

O profissional destaca que o seg-
mento de geração centralizada é im-
pulsionado por leilões públicos e pela 
iniciativa privada. “Queremos acom-
panhar esse ímpeto, trazendo nossa 
expertise de construtora, afinal, ape-
nas considerando nossas realizações 
internacionais, são mais de 30 pro-
jetos solares em operação”, afirma. 
Experiência a companhia tem: há 
poucos meses, iniciou a operação da 
maior usina fotovoltaica flutuante da 
Europa, em Piolenc (França), projeto 
com 47 mil módulos fotovoltaicos.

Gestão eficiente
Para completar, a CCIFB abri-

ga a GIR, fabricante de hardware e 
software de gestão para 
pontos de combustível de 
consumo próprio. O siste-
ma funciona assim: o ges-
tor da frota cadastra usuá-
rios e veículos autorizados 
a abastecer, utilizando 
a plataforma da GIR na 
internet. Cada usuário 
recebe um cartão ou 
código de liberação. 
Um equipamento (ter-

minal) da GIR é conectado à bomba 
de combustível para fazer o geren-
ciamento, o que permite identificar o 
usuário, obter autorização e efetivar 
o abastecimento. Os abastecimentos 
são registrados em tempo real, geran-
do relatórios para o gestor.

A companhia atua no mercado há 
mais de 35 anos, oferecendo sistemas 
de fácil utilização e com configura-
ção adaptada a diversos países. “Nos-
sos produtos operam no modo SaaS 
[software como serviço] e são acom-
panhados de um aplicativo para celu-
lar”, explica Natala Mbala, represen-
tante comercial da GIR no Brasil. 

Os principais clientes da GIR são 
transportadoras, empresas de ônibus, 
construção e mineração, além de pre-
feituras e órgãos de governo. “Ao longo 
dos anos desenvolvemos um conheci-
mento profundo das necessidades dos 
gestores de frotas, oferecendo equipa-
mentos e soluções para uma gestão 
mais eficiente”, acrescenta Natala. ■
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Sistema da GIR: gestão para pontos de com-
bustível. Na pág. ao lado, usina fotovoltaica 
flutuante na França, da Bouygues Energies 
& Services (esq.); e Ponte Binacional Guiana 
Francesa-Brasil, utilizada em transporte 
pioneiro da EasyWatt e Solamaz
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SOFISTICADAS MARCAS SEGUEM 
APOSTANDO NO BRASIL, APESAR 

DO MERCADO RESTRITO E INSTÁVEL

CONSUMO

PADRÃO
DE ALTO

Luciana Lana
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O consumo médio per 
capita de vinho no 
Brasil não chega a 
duas garrafas por ano, 
enquanto na maior 
parte dos países eu-

ropeus ultrapassa 40 garrafas. Ainda 
assim, a Moët Hennessy, divisão de vi-
nhos e destilados do grupo LVMH, atua 
há mais de 40 anos no País, com mar-
cas sofisticadas como os champanhes 
Dom Pérignon e Moët & Chandon. 
Com seu jeito calmo, Sergio Degese, o 
diretor da divisão no Brasil, explica que 
há um potencial de crescimento e que, 
no contexto da globalização, o merca-
do brasileiro tem papel significativo: “o 
mundo hoje está muito conectado, en-
tão, o que se faz no Brasil reverbera no 
continente”, diz. De acordo com o exe-
cutivo, o trabalho que vem sendo feito 
ao longo de décadas é o de “construção 
de marca”, e isso requer permanência. 

Degese considera que a gastronomia 
teve grande evolução no Brasil, o que 
foi refletido no consumo de bebidas: 
“o brasileiro passou a conhecer mais 
os produtos premium. E as vendas vêm 
crescendo gradualmente”. O executi-
vo conta que a distribuição há alguns 
anos era muito seletiva e hoje é mais 
ampla: “isso faz com que o consumidor 
enxergue o luxo como algo acessível”.

O ritmo de crescimento das vendas, 
no entanto, foi menos intenso nos úl-
timos anos e, segundo Degese, não em 
razão da queda do poder aquisitivo do 
consumidor, mas por um efeito “psico-
lógico” da crise: o executivo acredita 
que a classe que consome luxo não teve 
sua renda impactada, mas se tornou  
“low profile”, passou a consumir apenas 
em ambientes privados ou no exterior.

Essa é também a percepção de 

Freddy Rabbat, presidente da Associa-
ção Brasileira das Empresas de Luxo 
(Abrael) e CEO da Tag Heuer no Brasil: 
“o consumidor de produtos de luxo 
continua tendo o dinheiro, mas não 
está emocionalmente orientado para 
essas compras, não quer ostentar”.

Segundo a empresa de pesquisa de 
mercado Euromonitor International, em 
2018 o mercado de luxo no Brasil teve 
leve crescimento (4,8%) depois de dois 
anos de retração (-4,3% em 2016 e -1,7% 
em 2017). Elton Morimitsu, analista sê-

nior da empresa, explica que a crise eco-
nômica afeta, em maior ou menor grau, 
todos os segmentos, e assegura que, no 
mercado de luxo, é o “ambiente” recessi-
vo que induz a desaceleração no consu-
mo. “O que temos percebido é que o nú-
mero de indivíduos com alto patrimônio 
não caiu. Ou seja: o mercado potencial 
natural ainda existe, mas o desempre-
go, as constantes notícias referentes a 
crise econômica, escândalos políticos, 
tudo isso gera um ambiente negativo 
que não convence o consumidor a rea-

Mercado de luxo no Brasil teve leve crescimento (4,8%) em 2018, depois de dois anos 
de retração, segundo a empresa de pesquisa de mercado Euromonitor International
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lizar compras de artigos tão caros”. De 
acordo com os dados da Euromonitor 
International, há hoje no Brasil cerca de 
150 mil indivíduos de alto patrimônio – é 
o maior mercado consumidor de produ-
tos de luxo da América Latina e também 
relevante globalmente. “O brasileiro é 
conhecido por realizar compras de arti-
go de luxo em outros países. Somente 
nos EUA, foram gastos cerca de US$ 3,6 
bilhões em artigos de luxo por turistas 
brasileiros”, comenta Morimitsu. 

Operar no Brasil, no entanto, signi-
fica enfrentar desafios constantes: “o 
processo de entrada no mercado brasi-
leiro é burocrático; projetos levam anos 
até sua concretização”, diz Guilherme 
Machado, também analista sênior da 
Euromonitor, explicando que marcas 
que hoje atuam no mercado brasilei-
ro estão no final desse longo processo 
e, muitas vezes, seu desempenho não 
corresponde às metas inicialmente 

planejadas. “Nos últimos anos houve 
um acirramento na disputa entre os 
mercados globais no ranking de prio-
rização para investimentos. O México, 
por exemplo, se destacou por reforçar a 
infraestrutura hoteleira de luxo e, com 
isso, atrair mais turistas de alto padrão 
de consumo. Em 2016, ultrapassou o 
Brasil entre os melhores países para a 
indústria de luxo”, conta Machado.

Sobre o desenvolvimento do mer-
cado, Freddy Rabbat analisa que, nos 
anos 1990, o segmento de luxo teve 
o seu boom no Brasil, mas não havia 
um mercado consolidado para aco-
lher tantas marcas: “pulamos de um 
patamar de 15 marcas para mais de 
cem. Muitas foram embora. E, quan-
do saem, não querem nem pensar em 
operar no país. Demoram uns 20 anos 
para voltar”. Atuar no mercado brasi-
leiro, segundo ele, exige, além de mui-
ta estratégia, fôlego e musculatura.

Carga tributária alta e complexidade 
logística estão entre os fatores que ini-
bem a chegada de novos players. Uma 
vez instaladas, as marcas trabalham com 
margens de lucro inferiores, para garan-
tir preços equivalentes ao do exterior. “Se 
os preços são mais altos, as lojas viram 
showroom, e os brasileiros continuam 
comprando no exterior”, diz Rabbat, 
garantindo que o esforço das marcas 
deve ser o de reter o consumo no Brasil. 

Belo mercado
Essa tem sido a missão da Divisão de 

Luxo da L’Oréal, que representa sete 
marcas no Brasil: Lancôme, Giorgio 
Armani, Yves Saint Laurent, Ralph 
Lauren, Cacharel, Victor & Rolf e Urban 
Decay. Diretora da divisão no Brasil, 
Stéphanie Humpert diz que dois terços 
do consumo dos brasileiros ocorre no 
exterior. A divisão de luxo é a segunda 
que mais cresce na empresa. “Temos 
um grande potencial a explorar no 
Brasil, mas não é uma tarefa simples, 
requer foco e dedicação”, comenta. 

Um dos desafios da Ĺ Oréal é desen-
volver os canais de venda – no caso, 
lojas de departamento, perfumarias, 
varejo voltado a viagens, e-commerces 
próprios ou de distribuidores e lojas 
independentes. “Oferecemos produtos 
reconhecidos e campeões de venda. La 
Vie est Belle, da Lancôme, é o perfume 
mais vendido no mercado de luxo; o sé-
rum Génifique (também da Lancôme), 

O mundo está muito conectado, então o que  
se faz no Brasil reverbera no continente
SERGIO DEGESE, diretor-geral da Moët Hennessy no Brasil

COMISSÃO DO LUXO
A CCIFB-SP mantém uma comissão dedicada ao Mercado do Luxo,  sob coordenação 

de Cláudio Diniz, CEO da Maison du Luxe , autor do livro “O Mercado do Luxo no Brasil: 
Tendências e Oportunidades” e coordenador do curso de imersão em Gestão do Luxo 
no ISC Business School em Paris. O grupo foi criado em 2012 a partir de discussões 
em eventos realizados ou apoiados pela entidade. Naquele momento o segmento 
registrava grande expansão e os associados manifestaram interesse em aprofundar 
conhecimentos sobre o mercado local e seu potencial. Ao longo dos anos, a comissão 
vem reforçando sua relevância especialmente por meio de encontros nos quais são 
abordados e discutidos os movimentos e as tendências do segmento e, claro, os seus 
desdobramentos nas estratégias e no posicionamento das marcas no Brasil.
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o Polo Blu (da Rauph Lauren), o Acqua 
di Gio (Armani) são outros exemplos. 
Então, o que temos que garantir, além 
do preço competitivo, é uma boa expe-
riência de compra”, diz Stéphanie.

“O consumidor brasileiro ainda pre-
cisa de aconselhamento na escolha do 
produto. No exterior, isso, às vezes, fica 
dificultado por conta do idioma. Então, 
temos, no Brasil, a oportunidade de 
oferecer esse aconselhamento no pon-
to de venda”, comenta a diretora. Uma 
das iniciativas nesse sentido é o L’Oréal 
Luxe Beauty Advisors, com consultoras 
presentes nos pontos de venda.

Hospedagem de alto nível
Também apostando no Brasil, o lu-

xuoso Fairmont Hotels & Resorts abriu 
em agosto seu primeiro hotel na Améri-

ca do Sul, o Fairmont Rio de Janeiro Co-
pacabana. O empreendimento destaca-
se por diferenciais como gastronomia 
apurada e experiências personalizadas. 
“O hotel é uma propriedade extraor-
dinária, que oferece aos hóspedes um 
incomparável senso de conforto e qua-
lidade”, considera Patrick Mendes, CEO 
da AccorHotels South America. Foram 
dois anos de obras. A atmosfera local, 
assim como materiais e criações de de-
signers brasileiros, estão em todos os 
ambientes. Uma elegante loja-conceito 
no hall de entrada tem curadoria da H. 
Stern. O colorido e a afetividade cario-
cas encontram o luxo da Fairmont no 
Marine Restô, no Spirit Copa Bar e no 
Coa&Co Café. Os hóspedes que procu-
ram um nível adicional de atenção po-
dem usufruir do Fairmont Gold, concei-

to de hospedagem altamente exclusivo, 
com serviços personalizados, como área 
de check in e check out reservada, servi-
ço de mordomia 24 horas e café da ma-
nhã, chá da tarde e happy hour inclusos.

Repletos de experiências locais e 
enraizados nos lugares que chamam 
de lar, os hotéis Fairmont são conside-
rados intrínsecos aos seus destinos. 
Essas características fazem parte do 
DNA da marca. “Utilizamos materiais 
únicos, os conceitos artísticos e os ele-
mentos que estão na raiz da cultura 
brasileira, buscando fazer conexões 
significativas com os hóspedes, que 
estão no coração de todas as expe-
riências Fairmont”, acrescenta o COO 
da AccorInvest South America, Didier 
Bosc, sobre o novo empreendimento 
inaugurado no Rio de Janeiro. ■

Brasil recebe o primeiro 
Fairmont da América do Sul
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INOVAÇÃO ABERTA: 
IDEIAS A FAVOR  

DO AVANÇO  
NAS EMPRESAS 

Manuela Figueiredo

A inovação, tradicionalmente, acontecia nas empre-
sas apenas quando projetos de pesquisa realizados 
dentro da organização levavam ao desenvolvimen-
to de novos produtos e/ou serviços. Recentemente, 
o mercado passou a explorar o conceito de inova-
ção aberta que se baseia em um processo de cria-

ção colaborativo. Isso significa que as empresas abrem espaço para 
que outros agentes desenvolvam projetos inovadores e construam 
parcerias benéficas para todos os elos da cadeia produtiva. 

“A inovação aberta permite tirar proveito de novos arranjos cola-
borativos, de modo a aumentar produtividade, reduzir custos, ace-
lerar o tempo de chegada ao mercado, aumentar diferenciação, criar 
novas fontes de receita e novos modelos de negócios. Além disso, a 
adoção deste paradigma e a criação de ecossistemas de inovação 
aumentam a resiliência das empresas diante dos riscos de disrup-
ção tecnológica”, explica Francisco Araújo, pesquisador do iNEXT, 
hub de Pesquisa em Experiência, Inovação e Tecnologia do Ibmec. 

Se em uma ponta estão as empresas, na outra podem estar uni-
versidades, institutos de pesquisa, clientes ou usuários finais dos 
produtos e serviços, fornecedores, empresas com produtos com-
plementares, startups e até mesmo concorrentes. “A relação com 
esse ecossistema mais amplo pode se dar, por exemplo, no sentido 
de incorporar ideias, tecnologias, licenças, patentes etc. que vêm 

CRIAÇÃO
CONJUNTA
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de fora aos processos de inovação da com-
panhia”, acrescenta.

Há basicamente três tipos de inovação 
aberta: inbound (quando a empresa se 
apropria de uma ideia inovadora criada 
por outras entidades para que seja trans-
formada por meio do seu próprio processo 
de inovação, de forma a gerar valor para 
si); outbound (quando a empresa desen-
volve um ativo derivado do seu processo 
de inovação e o disponibiliza para parcei-
ros externos, visando comercializá-lo); ou 
coupled (união de duas ou mais empresas. 
Esse casamento se dá com o objetivo de 
gerar ideias inovadoras em conjunto, de 
forma que o grupo possa explorar indivi-
dualmente os ativos resultantes).

Independentemente do formato, todas 
as etapas demandam o emprego de tec-
nologias específicas 
de apoio estratégico 
para otimização de 
projetos, testes ele-
trônicos para redução 
no tempo e custo de 
desenvolvimento. 

O termo “inovação aberta” 
foi cunhado nos anos 2000 
pelo estudioso Henry W. 
Chesbrogh, professor da 
Haas School of Business, 
que fica na Universi-
dade da Califórnia. 
Chesbrogh analisou 
processos de inovação 

ção aberta passaram a ser desenvolvidos 
nos últimos tempos. “O BNDES Garagem é 
uma iniciativa específica que está em an-
damento”, exemplifica. Criado pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), o BNDES Garagem apoia 
startups. O objetivo do banco é ir além do 
financiamento e usar seu conhecimento 
técnico, sua capacidade de articulação e 
conexão com clientes e investidores para 
auxiliar o desenvolvimento das startups. 

Apesar da disposição de diversas empre-
sas em apostar em processos inovadores, 
Leclerc alerta que o Brasil ainda está defa-
sado em relação ao resto do mundo quan-
do o tema é inovação. O país perdeu duas 
posições no ranking de economias mais 
inovadoras do mundo, mas ainda figura na 
metade inferior da lista de 126 países publi-

cada anualmente pela Universi-
dade de Cornell, pelo Inse-

ad e pela Organização 
Mundial da Proprie-
dade Intelectual 
(OMPI), com a cola-

boração da Strategy&. 
Denominado Índice Global de 
Inovação (GII), o ranking mos-
tra que o Brasil está na 66ª 
posição ante a 64ª alcançada 
na pesquisa de 2018.
Leclerc é diretor da empresa 

MOX Digital e curador do con-
corrido evento .Futuro | Rio, 

cuja terceira edição foi realiza-

originados no Xerox PARC que vêm ganhan-
do corpo com o desenvolvimento do Vale 
do Silício (Estados Unidos). No Brasil, a nova 
estratégia para inovar está em ascensão. 

“As empresas estão cada vez mais consi-
derando participar do cenário de inovação 
aberta e a perspectiva é positiva”, conside-
ra o coordenador da Comissão Digital do 
Rio, conselheiro e membro da diretoria da 
CCIFB-RJ,  Xavier Leclerc. A comissão pro-
move a troca de experiências ao propor-
cionar conexões entre startups do mundo 
digital e o ecossistema empresarial, contri-
buindo para fomentar parcerias e aprimo-
rar modelos de negócio. Segundo Leclerc, 
o Rio de Janeiro é um dos exemplos de 
região em que muitos projetos de inova-

As empresas estão cada vez mais considerando 
participar do cenário de inovação aberta 
e a perspectiva é positiva
XAVIER LECLERC, diretor da MOX Digital
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Temos feito hackathons abertos e internos 
para gerar inovação em cima das próprias 

tecnologias, em busca de melhorias 
MARCELO RAMOS, CEO da Axway América Latina

da no primeiro semestre deste ano sob o 
tema A Humanidade Aumentada. O evento 
apresenta os grandes desafios da transfor-
mação digital e propõe soluções práticas a 
estas questões, reunindo quatro universos 
que compartilham conhecimentos e expe-
riências para fortalecer o ecossistema: em-
presas de tecnologia, startups, empresas 
em transformação e o mundo acadêmico e 
institucional. “O ponto central é entender 
como a tecnologia transforma o mundo e, 
particularmente, o mundo dos negócios”, 
diz Leclerc. A escolha da cidade não é à toa. 
O Rio de Janeiro é uma das regiões brasilei-
ras com forte ecossistema voltado à inova-
ção tecnológica.

Na prática 
Entre as companhias ligadas à CCIFB, 

há diversos casos de aplicação prática do 
conceito de inovação aberta. A Orange 
Business Services, por exemplo, adotou o 
termo “coinovação” para projetos desen-
volvidos conjuntamente. De acordo com o 
vice-presidente para a América Latina, José 
Renato Gonçalves, a empresa cocria com 
seus clientes, através de um ecossistema 
de parceiros, no qual são desenvolvidos 
produtos e soluções específicas para cada 
necessidade. “Isso tem que fazer parte do 
DNA da empresa, ou seja, passa por uma 
mudança de cultura”, afirma Gonçalves. 
Segundo ele, a Orange tem usado as me-
lhores práticas e aprendizados de projetos 

que desenvolve em todo o mundo para 
incentivar a inovação, além de oferecer a 
infraestrutura necessária. “Com a coino-
vação, o mercado inteiro é impulsionado e 
estimulado positivamente”, diz.

O Grupo Orange já investiu mais de 700 
milhões de euros em pesquisa e desenvolvi-
mento. Ao todo, são quase 8 mil funcioná-

rios nessas áreas, incluindo pesquisadores, 
engenheiros, designers, desenvolvedores, 
cientistas de dados, sociólogos, designers 
gráficos, especialistas em marketing, espe-
cialistas em segurança cibernética, entre 
outros. Na França, a companhia mantém 
o Orange Gardens, um campus ecológico 
inaugurado em 2016 com 3.000 funcioná-

Amadurecimento da inovação
A inovação aberta é uma mudança 

na visão empresarial de como fazer 
pesquisa e como desenvolver novos 
produtos. Ou seja, as empresas pre-
cisam se abrir para ouvir seus par-
ceiros dentro da próprio ambiente 
institucional (áreas de produção, 
vendas, serviços de campo e outros) 
e fora desse ambiente, considerando 
cooperações com universidades, ins-
titutos de pesquisa, fornecedores e 
até o próprio consumidor.

Esse amadurecimento na cadeia de 
inovação é abarcado pelo modelo de 
inovação aberta, mas o modelo tam-
bém introduziu outras formas de 
geração de lucro e receita. Por exem-
plo, para acelerar a integração de 
novas tecnologias e produtos dentro 
das empresas, o modelo de inovação 

aberta prevê a compra ou licencia-
mento de tecnologias ou até mesmo 
a aquisição ou participação nas ações 
de empresas menores (processo cha-
mado de spin in) que já trabalham 
com a tecnologia de interesse. Analo-
gamente, o “desperdício” de tecnolo-
gias e produtos criados dentro dos la-
boratórios de P,D&I foi motivador de 
ações mais sistemáticas no gerencia-
mento dos subprodutos criados den-
tro do processo de inovação. Licenciar 
e vender esses subprodutos ou até in-
centivar a criação de novas empresas 
(conhecido como spin out) baseadas 
nesses processos são soluções que 
transformam o que antes era desper-
dício em rendimentos.

Fonte: Associação Nacional de Pes-
quisa e Desenvolvimento das Empre-
sas Inovadoras (Anpei). 
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rios em pesquisa e inovação, considerado 
o principal centro da rede. Ele inclui vários 
espaços para incentivar a cocriação e co-
construção. Outro centro relevante para a 
companhia é o Orange Silicon Valley, em 
San Francisco (EUA), um polo com foco na 
aceleração e desenvolvimento de startups. 

Em 2018, a Orange foi reconhecida pelo 
The Boston Consulting Group como a 19ª 
empresa mais inovadora no mundo. Con-
quistando parceiros de inovação, a Oran-
ge desenvolveu ainda mais suas soluções. 
“O projeto de coinovação com a Cisco, por 
exemplo, ajudou a impulsionar a qualidade 
da nossa solução de conectividade SD-LAN, 
as redes locais corporativas definidas por 
software. A Cisco entra com sua expertise 
de TI e infraestrutura, e nós focamos na 
conectividade. O resultado dessa troca de 
experiências é o melhor produto possível 
para o cliente, de acordo com aquilo de 

que ele necessita. Além disso, a 
Orange desenvolveu e 

coinovou com seus 
parceiros e clientes 
diversas soluções 

aplicáveis a diferen-
tes mercados: indústria, 
varejo, financeiro, energia 
e saúde”, exemplifica o 

vice-presidente da 
empresa.

Ta m b é m 
com foco em 

t e c n o l o g i a 

da informação, a companhia Axway oferta 
aos seus clientes soluções que permitem 
o uso da inovação aberta e que se bene-
ficiam desse conceito para a sua própria 
inovação. “Se olharmos para a Axway apli-
cando o conceito, temos feito hackathons 
abertos e internos para gerar inovação em 
cima das próprias tecnologias, diretamen-
te com apoio de clientes que trabalham 
com a gente, utilizam nossos produtos e 
dão ideias de melhorias”, afirma o CEO da 
Axway América Latina, Marcelo Ramos. 

Para o CEO, os hackathons executados 
com inovação trouxeram benefícios diretos 
aos próprios clientes que participaram. Se-
gundo o executivo, quem tem necessidade 
específica em seu próprio negócio sugere 
inovações, que, se adotadas pela Axway, vol-
tam como benefício para eles, pois utiliza-
rão os serviços da empresa para otimizar e 
facilitar seus projetos. Isso ocorre com todos 
os tipos de soluções ofertadas aos clientes. 

“Também começamos a fazer docu-
mentação aberta de produtos. Em vez de 
termos documentação fixa na internet, 
deixamos o arquivo para que sejam co-
locadas sugestões dos clientes. Funciona 
como se fosse uma Wikipedia, em que 
qualquer pessoa pode escrever e um revi-
sor avalia se o conteúdo pode ser anexa-
do e publicado. Isso é uma forma de fazer 
com que os próprios clientes e a comuni-
dade possam sugerir e indicar melhorias 
e alterar informações de acordo com o 
que sentem que é o melhor benefício para 

eles, que tragam mais valor e que ajudem 
nas soluções da Axway. Adotamos isso re-
centemente e temos certeza de que será 
muito positivo”, comenta Ramos.

Ganho de competitividade 
No segmento de gerenciamento de ris-

co, a Velours International percebeu, há 
aproximadamente seis anos, que havia 
necessidade de inovar para aumentar o 
nível de competitividade. “Abrimos as 
portas da empresa para todo tipo de par-
ceria”, conta o CEO, Laurent Serafini. 

Segundo o executivo, houve investi-
mento neste novo modelo colaborativo, o 
qual não se restringiu apenas a aportes 
financeiros. Foi necessário focar na capa-
citação vertical, para que até mesmo a di-
retoria compreendesse os novos conceitos 
que estavam surgindo no mercado. 

Serafini ressalta que hoje existem três 
projetos principais, sendo um deles em 
mobilidade, que permite, por exemplo, a 
geolocalização de pessoas, e outro focado 
em compliance, que automatiza processos 
para que a empresa ganhe tempo. “Os re-
sultados foram muito bons. Trouxemos 
soluções tão inovadoras ao nosso merca-
do, a ponto de grandes corporações que 
são nossas clientes nos pedirem trabalhos 
de pesquisa porque não estavam conse-
guindo encontrar soluções semelhantes 
internamente. É uma cadeia de inovação 
que traz um resultado bem promissor e os 
clientes estão bem satisfeitos com o que 

Laboratório de inovação aberta acelera 
a criação de produtos e serviços

ALEJANDRO CHOCOLAT, diretor-geral da Dassault Systèmes 
para a América Latina
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estamos apresentando”, enfatiza o CEO.
Outro bom exemplo de aplicação do 

conceito de inovação aberta vem da 
Dassault Systèmes, que mantém a plata-
forma 3DExperience para permitir o de-
senvolvimento colaborativo de produtos e 
ideias de forma integrada, mesmo tendo a 
participação de pessoas que ficam fisica-
mente em locais ou países distintos. 

O diretor-geral da companhia para a 
América Latina, Alejandro Chocolat, afir-
ma que desde 2015 está em atividade 
o 3DExperience Lab, um laboratório de 
inovação aberta que ajuda a desenvolver 
startups externas inovadoras que possam 
ser incluídas no ecossistema de negócios 
da companhia. “Essa iniciativa oferece a 
nossos funcionários a oportunidade de se 
envolverem em novos projetos, permitin-
do que compartilhem seus conhecimen-
tos e adquiram novas habilidades dentro 
de um modelo único de inovação. O obje-
tivo do laboratório é acelerar a criação de 
produtos e serviços provenientes de várias 
indústrias, utilizando a inteligência coleti-
va para impulsionar a sociedade”, explica. 

Outra iniciativa destacada por Chocolat 
é o 3DExperience Center Network, um 
grupo de laboratórios de inovação que co-
necta tecnologia, indústria, autoridades 
reguladoras e pesquisadores para moldar 
o futuro da aviação e outras indústrias. 
Em 2018, a Dassault Systèmes investiu 
globalmente 631,1 milhões de euros em 
pesquisa e desenvolvimento, valor que 
representa um aumento de 9,5% em rela-
ção a 2017. No final de 2018, as equipes de 
pesquisa e desenvolvimento da Dassault 
Systèmes somaram 6.632 funcionários, 
mais de 40% de todos os colaboradores 
da empresa no mundo. Além disso, o total 
de funcionários dedicados à inovação e 
pesquisa e desenvolvimento está em alta 
devido a aquisições de empresas. ■

Innovation & Tech Day 2019
Alinhadas às oportunidades do mer-

cado franco-brasileiro de startups, a 
CCIFB e a Business France se uniram 
para realizar uma nova edição do Prê-
mio de Startups, que neste ano fará 
parte das atrações do Innovation & 
Tech Day França-Brasil, em 26 de no-
vembro, no Cubo Itaú, em São Paulo. 
A premiação é voltada aos segmen-
tos de tecnologia e inovação, espe-
cialmente companhias de tecnologia 
da informação (TI), fintechs (tecnolo-
gia aplicadas ao setor financeiro) e 
e-commerce (comércio eletrônico), evi-
denciando ideias com forte potencial 
de impacto e expansão de mercado.

Três finalistas participarão do In-
novation & Tech Day França-Brasil (as 
inscrições terminaram em outubro). A 
vencedora ganhará uma viagem à Fran-
ça com direito a incubação na Paris&Co, 
além de estadia de uma semana em 
dois ou três dos 30 Le Village by CA na 
França, incluindo um dia em Paris.

“O objetivo é fomentar ainda mais a 
troca de experiências e boas práticas 
entre os dois países”, afirma Sandrine 
Ferdane, presidente da CCIFB. “O po-
tencial de crescimento de startups 
nos mais diferentes setores da eco-
nomia é enorme”, sinaliza. “A câmara, 
que reúne empresas de todos os por-
tes, deseja fomentar cada vez mais a 
inovação no País”, conclui Sandrine.

Ambiente promissor 
Startups é um novo empreendimen-

to que visa desenvolver um modelo de 

negócio viável, geralmente baseado 
em tecnologia inovadora. Nesse con-
texto, muitos investidores fundam 
startups a fim de desenvolver um 
modelo de negócios escalável para 
melhor atender uma necessidade de 
mercado ou criar uma solução inova-
dora para uma necessidade.

Dados da Associação Brasileira de 
Startups (ABStartups) apontam para 
mais de 12 mil empreendimentos no 
Brasil, e esse número tende a crescer. 
Em 2018, o modelo de startup gerou 
mais de 30 mil empregos e movimen-
tou mais de US$ 1 bilhão em investi-
mentos no Brasil, segundo pesquisa 
realizada pela Mckinsey & Company.

O otimismo não está apenas nos dis-
cursos dessa nova economia baseada 
em serviços e modelos de negócios 
digitais, mas também em números 
e perspectivas. O Brasil já conta com 
pelo menos seis unicórnios (startups 
avaliadas em US$ 1 bilhão ou mais). A 
primeira delas foi a 99 (comprada pela 
empresa chinesa Didi Chuxing). As 
outras são: Nubank, Movile (dona do 
iFood), Stone, Arco, Loggi (o fundador 
Fabien Mendez é francês) e GymPass.

O potencial brasileiro chama a aten-
ção de startups francesas que buscam 
parcerias, por exemplo, no agronegó-
cio. Em julho passado, uma comitiva 
desembarcou no Brasil com foco nas 
demandas tecnológicas e nos po-
tenciais do País. A comitiva integra o 
“Agrinest”, programa de aceleração de 
startups francesas no Brasil. A iniciati-
va é gerida pela Business France. 
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GPTW AVALIA AS MELHORES EMPRESAS 
PARA OS PROFISSIONAIS NO BRASIL

Daniel SantoS

BOAS PARA

Em qualquer aspecto das 
nossas vidas, realizar uma 
atividade é mais fácil quan-
do nos sentimos motivados, 
confiantes e somos reconhe-
cidos pelos esforços realiza-

dos. Tudo passa a ser feito com mais 
prazer, satisfação e tende a conferir 
maior qualidade no resultado final. 
Tratando-se do ambiente de trabalho, 
a lógica é a mesma. Sem condições es-
timulantes, o profissional torna-se in-
feliz e perde produtividade. A falta de 
valorização e de oportunidades, metas 
inatingíveis ou local de trabalho em 
que não haja respeito são alguns dos 

problemas que podem afetar o ânimo 
do colaborador. Diferentemente, tudo 
caminha melhor quando se tem um 
excelente clima organizacional. 

Políticas internas e iniciativas con-
cretas com foco no desenvolvimento do 
trabalhador, na diversidade e inclusão, 
na promoção de saúde e do bem-estar 
têm papel fundamental no crescimen-
to da empresa: aumentam a produti-
vidade, melhoram a performance das 
equipes e podem até reduzir custos. 

A mais recente edição do ranking 
das Melhores Empresas para Traba-
lhar no Brasil, realizado anualmente 
pela consultoria global Great Place to 
Work Institute (GPTW) e publicado 
pela revista Época Negócios, apresenta 
três companhias associadas à CCIFB: 
Accor, Edenred (Ticket) e Leroy Merlin. 
O estudo analisa as empresas inscritas 
com relação a suas práticas de gestão 
de pessoas e aspectos como confiança, 
engajamento e orgulho dos colabora-
dores com relação ao local de trabalho.

TRABALHAR
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O evento de premiação aconteceu 
em agosto e revelou as 150 companhias 
com maiores notas, divididas entre 80 
grandes, 35 médias nacionais e 35 mé-
dias multinacionais. O GPTW certifica 
e reconhece os melhores ambientes 
para trabalhar em 61 países. No Brasil, 
para e elaboração do ranking de 2019, 
foram realizadas pesquisas qualitati-
vas e quantitativas com funcionários 
e gestores de 2.645 empresas. 

Brilho no setor hoteleiro
A Accor, que faz parte do seleto time 

das melhores empresas para trabalhar,  
está presente em mais de 100 países, e 
no Brasil conta com cerca de 320 hotéis. 
Na América do Sul o grupo se destaca 
também em avaliações semelhantes 
realizadas em Argentina, Chile e Peru. 

Segundo Fernando Viriato Medeiros, 
vice-presidente de Talento e Cultura 
Accor América do Sul, a companhia tem 
uma visão de atitude de serviços basea-
da no conceito Heartist (artista do co-
ração), criado pela Accor para tornar a 
experiência dos clientes “mais relevan-

te, diferenciada e humanizada”. “Entre 
outras ações, temos como objetivo o 
desenvolvimento dos nossos colabora-
dores, e para isso, temos diversas ações 
em prol da capacitação e valorização de 
cada um”, afirma. Um exemplo citado 
por ele é o Mentoring for Talents, pro-
grama que promove a mentoria para 
troca de experiência entre executivos 
e líderes estratégicos.  Outro exemplo é 
o Riise, que demonstra o compromisso 
com a diversidade e a inclusão. 

 O vice-presidente afirma ainda que a 
empresa valoriza os benefícios de pro-
teção, como assistência médica e segu-
ro de vida, e que oferece um ambiente 
“Family Friend”, no qual amplia algu-
mas licenças legais (maternidade, pa-
ternidade e casamento, por exemplo). 
Além dessas iniciativas, a Accor man-
tém o VIVAH, programa de bem-estar 
baseado em três pilares: saúde, alimen-
tação e atividade física. Por meio dele, 
oferece atividades e benefícios, além 
de conteúdo informativo para aplica-
ção prática. Nos hotéis e sede são or-
ganizadas atividades de alongamento, 

oferecidas frutas variadas toda a se-
mana, além de  outros serviços. 

 Por meio da Academie Accor os cola-
boradores participam ainda de treina-
mentos  técnicos e comportamentais, 
desenvolvidos não apenas para apri-
morar o exercício da função atual, mas 
para eventualmente ocuparem posi-
ções futuras na estrutura da empresa.

Sobre o reconhecimento,  o vice-
-presidente é enfático: “Trabalhamos 
criando as melhores experiências pos-
síveis para nossos clientes terem mo-
mentos inesquecíveis em nossos ho-
téis. E é isso que procuramos oferecer 
também a nossos colaboradores”, diz.  

Para completar, neste ano, o Grupo 
Accor também foi destaque nas cate-
gorias temáticas “Mulher” e “Hotela-
ria e Turismo” no ranking do GPTW. 

Benefícios aos colaboradores
A Ticket, que integra a Edenred Brasil, 

também figura no ranking há 22 anos, 
sendo a melhor empresa de benefí-
cios para se trabalhar no Brasil. “Pra-
ticamos internamente uma premissa 
que levamos para o mercado: a paixão 
pelos clientes, e acreditamos verda-
deiramente na importância da valo-
rização do ser humano. Isso se reflete 
nos nossos programas e ações voltados 
para o dia a dia dos colaboradores, para 
que seja ainda mais leve, motivador e, 
consequentemente, produtivo”, desta-
ca o diretor de Recursos Humanos da 
Edenred Brasil, José Ricardo Amaro.

A Ticket promove programas para 
desenvolver competências técnicas e 
pessoais com foco na valorização, no 
aperfeiçoamento e no reconhecimen-
to dos colaboradores. Entre as ações 
estão: Academia Edenred, ferramen-
ta educacional on-line e presencial; o 

RENAULT: ENTRE AS MAIORES E MELHORES DO BRASIL
A montadora francesa Renault foi eleita a melhor empresa no setor Autoindústria 
na edição 2019 da premiação Melhores & Maiores da revista Exame. Ao todo, são 
analisados 20 setores da economia. “A Renault acredita no Brasil. Mesmo em tempos 
de crise, continuamos investindo no País e temos crescido de forma contínua no 
mercado brasileiro desde 2010, alcançando o recorde de participação de mercado 
em 2018 de 8,7%”, afirma Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil. A empresa 
soma 7.300 colaboradores e quatro unidades industriais no Complexo Ayrton Senna, 
no Paraná: a Curitiba Veículos de Passeio (CVP), Curitiba Veículos Utilitários (CVU), 
Curitiba Motores (CMO) e a Curitiba Injeção de Alumínio (CIA).
Critérios de premiação – A avaliação das Melhores & Maiores é feita a partir de 
informações de mais de 3 mil empresas. Os dados foram analisados pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras da Universidade de São 
Paulo (Fipecafi/USP). O critério de classificação utilizado é o de receita líquida de 
vendas (faturamento líquido), um indicador da contribuição da empresa para a 
sociedade em termos de produtos e serviços oferecidos no ano anterior.
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GPTW analisa empresas quanto a suas práticas de 
gestão e aspectos como confiança, engajamento 
e orgulho do pessoal em relação ao local de trabalho

sistema de gestão com foco em ava-
liação de performance e potencial; 
ações de retenção e desenvolvimento 
de talentos, benefícios e remuneração 
variável; programas que viabilizam 
experiências internacionais; além do 
reconhecimento de projetos feitos pe-
los colaboradores.

A companhia promove ainda ações 
de preservação da saúde e qualidade 
de vida. As iniciativas integram a Pla-
taforma Viva Melhor, que conta com 
equipe multidisciplinar e tem ações 
para acompanhamento e mapeamen-
to anual detalhado da saúde, visando 
estimular o diagnóstico precoce e a 
adoção de hábitos saudáveis. Como 
forma de promover um ambiente agra-

dável, o Viva Melhor traz ainda ações 
especiais em datas comemorativas.

Para oferecer mais equilíbrio entre 
vida pessoal e profissional, a Ticket ini-
ciou a cultura de trabalho remoto até 
duas vezes por semana, com flexibili-
dade no horário de trabalho. “A Ticket 
é uma marca integradora, responsável 
por oferecer ao mercado soluções inova-
doras que multiplicam benefícios. Para 
nós, é fundamental não apenas promo-
ver, mas praticar as melhores iniciativas 
de recursos humanos dentro de casa. 
Nos sentimos orgulhosos por cuidar 
de nossos colaboradores com a mesma 
paixão com que estimulamos outras 
companhias a cuidar dos seus”, destaca 
Felipe Gomes, diretor-geral da Ticket.

Construindo bem-estar
Consolidada no Brasil desde 1998, a 

Leroy Merlin – especializada em cons-
trução, acabamento, bricolagem, de-
coração e jardinagem – também está 
no grupo de companhias reconhecidas 
pelo excelente ambiente de trabalho.

Pesaram a favor da empresa quesi-
tos de boas práticas corporativas e de 
gestão do pessoal, incluindo infraes-
trutura, benefícios oferecidos aos co-
laboradores, causa defendida, impacto 
produzido na sociedade, empenho na 
promoção da diversidade, inclusão, 
engajamento, ações em prol do meio 
ambiente e de toda a sociedade e im-
plementação de novas tecnologias.

 “Junto com um grupo de colabora-
dores, recebemos o reconhecimento 
de estarmos, pela 7ª vez consecuti-
va, entre as melhores empresas para 
se trabalhar no Brasil. Nessa edição, 
conquistamos a 23ª posição, o que me 
enche de orgulho!”, publicou em rede 
social o CEO da Leroy Merlin Brasil, 
Alain Ryckeboer. O executivo ainda 
acrescentou: “Não posso deixar de 
parabenizar nossos quase 10 mil co-
laboradores que, por mais um ano, se 
mantiveram motivados, concentra-
dos e mantendo o espírito colabora-
tivo e de partilha. A transparência e 
satisfação de se dedicar à nossa mar-
ca se expressa neste resultado con-
quistado e na dedicação em construir 
uma nova empresa a cada dia”. ■
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GASTRONOMIA SUSTENTÁVEL E ALGUMAS OPÇÕES 
RECONHECIDAS EM REGIÕES TURÍSTICAS DA FRANÇA
Daniel SantoS

COMER COM
CONSCIÊNCIA
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Entre as muitas qualidade da 
França, uma delas é indis-
cutível: a gastronomia é es-
petacular. De Lille a Limoux 
ou de Nantes a Estrasburgo, 
é possível se deliciar com o 

que há de melhor e mais marcante na 
rica culinária local. Reconhecida como 
patrimônio imaterial da humanidade 
pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura 
(Unesco), a tradição gastronômica 
francesa faz parte da experiência do 
grande número de turistas que visi-
tam o país todos os anos (foram 89,4 
milhões somente em 2018).

Como parte de um movimento mun-
dial, também tem ganhado força no 
país o apelo pela chamada gastronomia 
sustentável, levando chefs de cozinha a 
repensar o cardápio e desenvolver ini-
ciativas que envolvam toda a cadeia de 
suprimento dos produtos que chegam 
à mesa. O fato é que cada vez mais con-
sumidores buscam alimentos naturais 
e nutritivos, e demonstram preocupa-
ção com o impacto ambiental de seus 
hábitos alimentares. 

Práticas sustentáveis nos restaurantes 
beneficiam os consumidores e conferem 
vantagens ambientais e econômicas, 
como redução no desperdício de alimen-

tos e na geração de resíduos, proteção de 
espécies ameaçadas de extinção, valori-
zação da agricultura familiar e pecuária 
sustentável. A gastronomia sob esse con-
ceito estimula a conscientização sobre 
como o alimento é produzido, comercia-
lizado e consumido no dia a dia. 

A proposta é comer de forma sau-
dável e sustentável do ponto de vista 
econômico, social e ambiental. Nesse 
sentido, os estabelecimentos devem 
priorizar ingredientes regionais (mais 
frescos e com pouco deslocamento) e 
orgânicos (livres de agrotóxicos), utili-
zar safra da época (mais abundantes) 
e aproveitar ao máximo os ingredien-
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tes, sem esquecer da destinação ade-
quada dos resíduos produzidos.

Esse crescente movimento levou o 
tradicional Guia Michelin, que avalia 
estabelecimentos de alta gastronomia, 
a adotar neste ano, inicialmente em 
Paris, uma categoria para classificar 
aqueles que melhor se destacam no 
quesito responsabilidade ecológica. O 
sistema é parecido com o das famosas 
estrelas do guia – cada estabelecimen-
to pode receber até três écotables.

Há ainda outras iniciativas de cer-
tificação, como a da associação fran-
cesa Écotable, que também analisa os 
estabelecimentos que se ajustam aos 
princípios da gastronomia sustentá-
vel (quadro na página ao lado). 

Os restaurantes devem se enqua-

drar em critérios como utilização de 
pelo menos 15% de produtos orgânicos, 
cardápio sem animais ameaçados de 
extinção e com no mínimo um prato 
vegetariano ou vegano, entre outros 
requisitos. A avaliação também leva 
em conta emissão de carbono, ma-
teriais utilizados na composição dos 
menus e a seleção de prestadores de 
serviço, incluindo agricultores, empre-
sas de reciclagem e tratadores de re-
síduos biológicos. Conheça alguns dos 
locais mais bem avaliados pela associa-
ção em regiões turísticas da França e 
os diferenciais para o reconhecimento.

Na Cidade Luz
Em Paris está o Yuman (classificação 

Bio/F/TF, conforme especificado no qua-
dro acima), um  dos sete estabelecimen-
tos com três écotables da capital france-
sa. O restaurante trabalha com produtos 
orgânicos, produzidos por pequenos 
agricultores, o que aumenta a garantia 
sobre a procedência de tudo que entra 
no cardápio. O estabelecimento conta 
com opções vegetarianas e veganas, 
além de uma carta de vinhos biodinâmi-
cos (70 Rue du Chevaleret, 75013).

A lista inclui um especialista em su-
peralimentos, o Sol Semilla (Vegg/Veg/
Bio/TF), com culinária vegetal orgânica 
e sem glúten, baseada em produtos 
nutricionalmente ricos e cheios de his-
tória (23 Rue des Vinaigriers, 75010). A 
poucos passos dos Jardins de Luxem-
burgo está a Ressources (Bio/F/TF/O), 
fornecedora de comida orgânica, ultra-
fresca e sazonal baseada numa culiná-
ria local de qualidade que busca man-
ter os vegetais presentes na correria da 
vida urbana (16 rue Brea, 75006).

A marmita também pode ser saudá-
vel e ecoconsciente. Essa é a proposta 
do Les Marmites Volantes (F/TF), inau-
gurado em 2012 com forte compromis-
so ambiental e social, contribuindo 
para a transição ecológica pelos ali-
mentos (69 Rue Armand Carrel, 75019). 

Outras opções na cidade são o 
Alphonse e Madeleine (Bio/F/Z), es-
pecializado em encomendas e entre-
gas para café da manhã; o Love Me 
Cru (Vegg/Veg/Bio/TF), em Belleville, 
100% orgânico, vegano e cru, perfeito 
para refeição rápida (44 rue Tourtille, 
75020); e o L’Oratoire (F/WB/L/Z/TF), 
um café que se destaca tanto pela 

Restaurantes sustentáveis: união de boa comida e preocupação 
com o impacto ambiental dos hábitos alimentares

CATEGORIAS DOS 
RESTAURANTES COM  
SELOS ÉCOTABLE: 
VEGG – 100% vegetariano
VEG – 100% vegano
BIO (BIOLÓGICO) – natural/orgânico
F – flexetariano (práticas 
vegetarianas flexíveis)
WB (WANNA BIO) –  
parcialmente natural/orgânico
L (LOCAVORE) – alimentos  
produzidos localmente
Z – zero lixo
TF (TUPPER FRIENDLY) –  
embalagens sustentáveis
O – amigo do oceano
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culinária quanto pelo ambiente des-
contraído e proposta de promover a 
interação entre as pessoas (74 Avenue 
Denfert-Rochereau, 75014).

Vale do Loire
Imagine um lugar emoldurado, de 

um lado, por um imenso castelo cons-
truído no século 13 e, de outro, por um 
rio margeado de belas árvores  forman-
do um cenário bucólico. Pegue três 
produtores de vinho, um restaurateur 
e um chef com convicções ecológicas 
e junte-os no mesmo projeto. Este é o 
L’Auberge des Isles (F/L/TF), restauran-
te situado no coração da cidade me-
dieval Montreuil-Bellay. O cardápio é 
alterado diariamente, de acordo com a 
sazonalidade e o frescor dos alimentos. 
A carta de vinhos possui mais de 300 
opções, privilegiando agricultores lo-
cais, muitos deles premiados (312 Rue 
du Boëlle, 49260, em Montreuil Bellay). 

Na região, o principal atrativo é o 
Château de Montreuil-Bellay, castelo e 
fortaleza medievais do século 15. Den-
tro das muralhas do local fica a igreja 
Notre-Dame. A construção foi entre-
gue à Igreja Católica em 1810. 

Cantina em Avignon
É na adorável Praça dos Carmeli-

tas que fica essa cantina orgânica. O 
Hygge (Bio/F/TF) tem uma filosofia 
clara: trabalhar com produtos frescos, 
sazonais, orgânicos e biodinâmicos. Na 
hora do almoço, por exemplo, é possí-
vel  saborear uma linguiça decorada 
com ervilhas frescas ou bacalhau com 
caldo de cogumelos e algas. O prato 
vegano é servido diariamente e há op-

ções de vinhos orgânicos locais (25 Pla-
ce des Carmes, 84000, Avignon).

Apesar de pequena, a cidade abriga 
inúmeras atrações, uma delas é o Pa-
lácio dos Papas, um dos maiores palá-
cios góticos do mundo. Construído em 
1364, era utilizado como residência pa-
pal, mas também serviu como quartel 
militar. Utilizado para eventos cultu-
rais, a construção conta com 25 quar-
tos abertos para visitação. Ao lado fica 
o Petit Palais, um dos principais mu-
seus de arte medieval da Europa.

Toulouse
Conhecida como “Cidade Rosa”, pe-

las construções de tijolos terracota, 
Toulouse abriga patrimônios como a 
Basílica de Saint-Sernin e o Convento 
dos Jacobinos. Na hora de se alimentar, a 
dica ecossustentável é o Le Pain et la Rose 
(F/L/TF), de pratos simples, mas que valo-
rizam produtos típicos da região. É uma 
cozinha saborosa e sazonal, com menu 
que muda semanalmente. Umas das 
preocupações é evitar desperdícios, e  
um exemplo disso é que os resíduos bio-
lógicos alimentam as galinhas (5 rue de la  
Cartoucherie, 31300). ■

CRITÉRIOS PARA  
OBTER O SELO ÉCOTABLE
➤ 15% dos produtos devem ser plan-
tados em uma agricultura orgânica  
e/ou local; ovos de galinhas criadas 
em gaiolas devem ser banidos.
➤ O cardápio deve ter,  
no mínimo, um prato vegetariano.
➤ O cardápio deve mudar  
em função das estações do ano.
➤ A coleta seletiva deve  
ser realizada perfeitamente.
➤ O lixo deve ser descartado em 
sacolas de papelão (sacos de pão).
➤ As frutas cítricas utilizadas  
nos preparos devem ser naturais.
➤ O cardápio não pode conter 
espécies ameaçadas de extinção.

Iniciativas como a do Guia Michelin e da associação francesa Écotable incentivam estabelecimentos com foco no consumo consciente e responsável
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internacional assistiu atônita ao incên-
dio que destruiu parcialmente a Cate-
dral de Notre-Dame, em Paris. Logo, no 
entanto, começou-se a divulgar rápidas 
e significativas promessas de doações 
de empresas, milionários e cidadãos 
comuns para a reconstrução da igreja. 
Muitos brasileiros, utilizando as redes 
sociais, logo questionaram por que o 
mesmo movimento não acontece quan-
do a tragédia é em solo verde-amarelo.

Entre outras razões, o fato é que, 
até aquele momento, o Brasil, ao con-
trário da França, não dispunha de um 
instrumento legal próprio para regular 
doações desse tipo. “No caso do Mu-
seu Nacional, a instituição responsável 
pela gestão é a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, a qual não pode rece-
ber doação exclusiva ao museu, pois a 
lei não o permite”, explica Paula Jancso 
Fabiani, diretora-presidente do Insti-
tuto para o Desenvolvimento do In-
vestimento Social (Idis). Assim, o valor 
entraria na conta da universidade, não 
sendo possível garantir seu direciona-
mento para reerguer o museu, ainda 
mais com a universidade em dívida. 
“Havia a possibilidade de doação di-
reta para a Associação dos Amigos do 

O incêndio do Museu 
Nacional, no Rio de Ja-
neiro, em setembro de 
2018, não foi um epi-
sódio isolado, tendo 
contribuído para elevar 

o número de instituições culturais brasi-
leiras consumidas pelo fogo nos últimos 
anos (acompanhe o quadro). A essas 
ocorrências, de maior comoção, somam-
-se casos de inundações, infiltrações, 
controle ineficiente de pragas, falta de 
manutenção de sistemas elétricos e hi-
dráulicos, vandalismo e outras ameaças 
a acervos e prédios históricos, expondo 
a dificuldade do poder público em zelar 
pelo patrimônio cultural nacional. 

Em todo o mundo, a preservação des-
se tipo de patrimônio é um grande de-
safio. Em abril deste ano, a comunidade 

TESOUROS 

PRESERVADOS

Luciana FLeury

NOVO MARCO REGULATÓRIO DOS 
FUNDOS PATRIMONIAIS CONTRIBUI 
PARA A CONSERVAÇÃO DE BENS 

CULTURAIS, HISTÓRICOS E CIENTÍFICOS 

A SEREM
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Museu Nacional, mas se trata de uma 
associação pequena, sem condições de 
receber e administrar a aplicação de 
muitos recursos”, complementa Paula.

Novo marco legal
A ocorrência do incêndio, no entan-

to, ajudou a modificar o arcabouço 
legal. De imediato, o então presidente 
Michel Temer anunciou que editaria 
uma Medida Provisória (MP) sobre 
fundos patrimoniais, criados para re-
ceber doações destinadas a sustentar 
causas ou organizações específicas. A 
notícia gerou uma rápida resposta por 
parte da Coalização pelos Fundos Fi-
lantrópicos, grupo multisetorial com-
posto por mais de 40 membros, entre 
organizações, empresas e pessoas, que 
vinha realizando esforços em defesa 
da aprovação de uma legislação sobre 
o assunto, uma causa pela qual vários 
dos integrantes lutavam desde 2012. 

“Publicamos uma carta defendendo 
a não restrição nem ao tipo de organi-
zação que pode ser titular de fundos 
filantrópicos nem à causa à qual se 
destinam”, diz Paula, cuja entidade que 
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MECENATO EM DEBATE
Em novembro, a CCIFB-RJ coloca em debate a responsabilidade social empresarial 
na área cultural. O evento, no Consulado-Geral da França no Rio de Janeiro, visa 
proporcionar o intercâmbio de experiências públicas e privadas em matéria de 
financiamento da cultura e engajamento do setor privado. Parte da programação 
será dedicada a mesas-redondas sobre a preservação do patrimônio cultural e o 
financiamento privado da cultura (mecenato). O evento discutirá ainda como re-
mediar e prevenir tragédias como as que atingiram o Museu Nacional e a Catedral 
de Notre-Dame; como perenizar o apoio privado; e como a produção cultural pode 
sobreviver em tempos de crise. O encontro terá a participação de representantes 
de empresas, autoridades, especialistas e membros do serviço diplomático francês.  

ela dirige, o Idis, coordena a coalizão. O 
grupo conseguiu, via apoio de deputa-
dos, enviar sugestões de melhorias ao 
texto da MP e parte foi aceita. Em 10 
de setembro, apenas oito dias após o 
incêndio, foi publicada a Medida Pro-
visória 851/2018, que instituía o marco 
regulatório dos fundos patrimoniais. 
Após uma série de trâmites, audiência 
pública (que contou com a participa-
ção e novas sugestões de representes 
da coalizão) e aprovações no Congres-
so Nacional, os fundos patrimoniais 
se tornaram realidade no Brasil com a 
sanção da Lei 13.800/19, em 4 de janeiro 

de 2019, pelo presidente Jair Bolsonaro.
O entendimento geral do funciona-

mento de um fundo patrimonial nos 
moldes da lei é algo simples. Interes-
sados em formar um fundo (empresas 
privadas e/ou pessoas físicas) realizam 
uma doação inicial. Os recursos recebi-
dos são, então, destinados para aplica-
ções no mercado financeiro e apenas os 
rendimentos obtidos, descontada a in-
flação, são periodicamente resgatados 
para custear os projetos de interesse 
público para o qual o fundo foi criado. 
A lei considera como interesse públi-
co um leque amplo de possibilidades, 
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A maioria dos apoios é dada por projeto específico, 
e não há investimento a longo prazo

MARCOS LUDWIG, sócio do escritório Veirano Advogados

como educação, ciência e tecnologia, 
pesquisa e inovação, segurança públi-
ca, saúde, esportes, meio ambiente, di-
reitos humanos, cultura e patrimônio 
público, entre outros. “Como primeiro 
ponto positivo, o texto serviu para criar 
uma regulação comum para doações 
para fins diferentes”, explica Marcos 
Ludwig, sócio do escritório Veirano Ad-
vogados e conselheiro da Associação 
de Amigos e Colaboradores do Museu 
Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro).

Uma vez criado, o fundo pode conti-
nuar a receber doações que se somarão 
ao capital inicial, ampliando o valor a 
ser aplicado. A vantagem desse modelo 
está na manutenção (com algumas ex-
ceções pontuais, previstas na legisla-
ção) dos volumes diretamente doados, 
contribuindo para garantir a continui-
dade das iniciativas. “Atualmente, a 
maioria dos apoios é dada por projeto 

específico, não há uma previsão de in-
vestimento a longo prazo, nem regula-
ridade”, comenta Ludwig, destacando 
a diferença positiva para a preservação 
quando há regularidade de orçamento 
para manutenção, em vez da depen-
dência de novas doações ou dotações 
orçamentárias públicas a cada ano.

Governança e transparência 
Outro destaque da lei é determinar 

o tipo de governança que os fundos 
devem possuir, com a criação da figura 
da organização gestora de fundo patri-
monial, que não pode ter fins lucrati-
vos e deve ser formada por Conselhos 
de Administração e Fiscal. Fundos com 
patrimônio líquido acima de R$ 5 mi-
lhões precisam, ainda, de um Comitê 
de Investimentos, e aqueles que ma-
nejem mais de R$ 20 milhões devem 
submeter as demonstrações financei-

ras anuais a auditoria independente. 
Todos devem cumprir regras de pres-
tação de contas. “Isso cria uma espécie 
de selo de qualidade, atraindo doações. 
A ideia é que grandes empresas, fun-
dações, herdeiros ou pessoas físicas 
com grandes fortunas sirvam como in-
vestidores-âncora para fomentar uma 
cultura de filantropia com uma maior 
segurança quanto a governança e des-
tinação de recursos”, prevê Ludwig.

Entretanto, há ainda itens a serem es-
clarecidos e regulamentados. Um deles 
é quanto aos incentivos oriundos de re-
núncia fiscal. “A lei nº 13.800 prevê a pos-
sibilidade de os fundos serem beneficia-
dos pela Lei Rouanet, mas não descreve 
como”, destaca Paula fabiani, do Idis. 

Outra questão, um pouco mais com-
plexa, é a incidência de impostos e ta-
xas municipais, estaduais e federais, 
como o Imposto sobre Transmissão 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
Ao criar condições para o estabelecimento de parcerias perenes, transparentes e dotadas de instrumentos de governança ro-
bustos entre a administração pública e empresas privadas, a Lei 13.800/19 representa uma chance de as empresas passarem a 
englobar a preservação dos patrimônios culturais públicos em suas estratégias de responsabilidade social.  
Segundo Rodrigo Santiago, diretor de Relações Institucionais da Michelin América do Sul e coordenador da Comissão de RSE 
da CCI França-Brasil, a falta de um dispositivo legal criava barreiras para esse tipo de atuação, levando o investimento social 
privado ter seu foco, nas últimas décadas, em ações relacionadas a educação, meio ambiente e cultura. Para ele, trata-se de uma 
oportunidade ímpar. “Quando falamos de território e comunidade, o desenvolvimento sustentável passa pelo legado para as 
gerações futuras e os patrimônios culturais são uma forma de construir isso”, afirma. Santiago destaca, porém, que a decisão 
sobre qual patrimônio abraçar deve estar associada aos valores e à razão de ser da instituição apoiadora e, também, de uma 
escuta ativa das demandas e prioridades dos atores do território de atuação social. Ele chama a atenção ainda para um ganho 
social adicional. “Ao possibilitar a preservação e o contato de seus profissionais e da comunidade com algo que é de todos, as 
empresas contribuem para a construção e desenvolvimento da cidadania”, aponta.
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PATRIMÔNIOS ATINGIDOS  
POR INCÊNDIOS ANO A ANO
2010 – Instituto Butantan – São Paulo

2011 – Palácio Universitário da UFRJ – Rio de JaneiRo

2012 – Arquivo Público do Estado de São Paulo
2013 – Memorial da América Latina – São Paulo

2014 – Centro Cultural Liceu de Artes e Ofícios – São Paulo

2015 – Museu da Língua Portuguesa – São Paulo 
2016 – Cinemateca Brasileira – São Paulo

2017 – Casa Erbo Stenzel – CuRitiba

2018 – MUSEU NACIONAL – RIO DE JANEIRO

Causa Mortis e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos (ITCMD). “Atualmen-
te, organizações das áreas da educa-
ção, saúde e assistência social têm 
imunidade desse imposto, porém não 
está claro se as demais áreas, quando 
se tratar de constituição de fundos 
filantrópicos, também serão benefi-
ciadas”, diz Paula. Isso vale para o Im-
posto de Renda retido na fonte, que 
incide sobre rendimentos obtidos no 
mercado financeiro. “Se a organização 
gestora não tiver esse benefício, tal-
vez fique inviável a criação do fundo”, 
alerta a diretora-presidente do Idis. A 
informação leva à recomendação de 
uma análise cuidadosa e estudo caso a 
caso antes da formação de um fundo 
até que tudo esteja mais bem definido.

Experiência francesa 
Apesar dos pontos ainda nebulosos, 

as expectativas para a consolidação dos 
fundos patrimoniais são as melhores. 
A esperança vem da França, exemplo 
de como uma legislação favorável pode 
transformar a realidade. Não por acaso, 
a lei brasileira foi inspirada no artigo 140 
da Lei francesa n° 2008-776 que criou 
os chamados fonds de dotation. Entre 

2008, quando entrou em vigor, e 2017, 
foram criados mais de 2.700 fundos. 
Trata-se de um sucesso que, segundo a 
advogada parisiense Anne-Sophie Nar-
don, sócia-fundadora da Borghese As-
sociés, pode ser atribuído à facilidade 
de constituição e operação. 

A legislação permite apoio às mais 
diversas causas, como científica, social, 
humanitária, educacional, esportiva, 
cultural e ambiental, desde que sejam 
atendidas as condições básicas de não 
visar lucro, ter uma administração al-
truísta e não funcionar apenas para 
benefício de um pequeno número de 
pessoas. “Há, também, a existência de 
um Conselho de Administração, que 
aprova as contas anuais e o relatório 
de atividades realizadas e, quando o 
volume de recursos manejados nos 
projetos ultrapassa 10 mil euros, é ne-
cessária uma auditoria e apresentar 
informações para a autoridade admi-
nistrativa local”, explica Anne-Shopie, 
especializada em mecenato e membro 
do Conselho Nacional dos Advogados 
(Conseil National des Barreaux). 

Após a criação, os fundos podem 
continuar a receber doações comple-
mentares de indivíduos e empresas, e 

há incentivos previstos. Pessoas físicas 
podem se beneficiar de uma redução 
de imposto equivalente a 66% das 
doações efetuadas, até o limite de 20% 
de sua renda tributável. Já empresas 
se beneficiam de redução de imposto 
igual a 60% do valor doado em bene-
fício do fundo, dentro do limite de 5% 
do seu faturamento. Para as pequenas 
empresas, o limite é de 10 mil euros.

Entre os exemplos de fundos criados 
está o dedicado ao Museu do Louvre, 
voltado a financiar grandes projetos de 
desenvolvimento de museus e projetos 
culturais, científicos e educacionais. 
Regiões como Périgord e Marselha tam-
bém ganharam fundos visando a ma-
nutenção dos patrimônios histórico e 
artístico. A cidade de Paris recebeu, em 
março deste ano, seis novas fontes na 
rotatória dos Champs-Elysées oriundas 
de fundos patrimoniais privados. O es-
forço francês mostra a importância de 
não se creditar apenas ao poder públi-
co a responsabilidade pela preservação 
dos patrimônios culturais. “A partir do 
momento que a pessoa doa, ela quer 
ver cuidado e se engaja para isso, pas-
sando a zelar por aquele patrimônio”, 
conclui a diretora-presidente do Idis. ■

Museu Nacional abrigava o mais valioso acervo de história natural e antropologia da América Latina
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w  SALON	VINS	ET	
GASTRONOMIE

	 1º	a	4/11	(Rennes)
	 8	a	11/11	(Brest)
	 15	a	18/11	(Nantes)
	 23	a	25/11	(Angers)
	 29/11	a	1º/12	(Le	Mans)
	 6	a	8/12	(Cherbourg)
	 salondelagastronomie.fr

w  ID	CRÉATIVES		
	 8	a	11/11	–	Clermont	

Ferrand		
	 id-creatives.com

w  EPEMCFIA	
	 19	a	21/11	–	Lyon	
	 europack-euromanut-cfia.

com

w  PAYSALIA		
	 3	a	5/12	–	Lyon	
	 www.paysalia.com

w  ROCALIA
	 3	a	5/12		–	Lyon	
	 salon-rocalia.com

w  BLOSSOM
	 11	a	12/12	–	Paris		
	 blossompremierevision.

com

2020
w  EUROPAIN
	 11	a	14/1	–	Paris		
	 www.europain.com/fr

w 	 COUPE	DU	MONDE		
DE	LA	PÂTISSERIE

	 12	a	13/1	–	Paris		
	 www.cmpatisserie.com

w  SMAHRT	TOULOUSE
	 26	a	29/1	–	Toulouse
	 www.smahrt.com/fr

w  SEPEM	INDUSTRIE
	 28	a	30/1	–	Rouen
	 toulouse.sepem-industries.

com

w  HYVOLUTION	
	 4	a	5/2	–	Paris		
	 www.hyvolution-event.

com

w  EUROBOIS	
	 4	a	7/2	–	Lyon	
	 www.eurobois.net

w  SEPEM	INDUSTRIE
	 11	a	13/2	–	Grenoble
	 grenoble.sepem-industries.

com

w  PREMIÈRE	VISION	PARIS
	 11	a	13/2	–	Paris		
	 www.premierevision.com

w  SALON	HABITAT	ET	
IMMOBILIER	VIVING	
7	a	9/3	–	Vannes	

	 13	a	16/3	–	Brest	
	 13	a	15/3	–	Lille
	 21	a	23/3	–	Lorient
	 ouest.viving.fr

w	 EGAST	
	 8	a	11/3	–	

Strasbourg	
	 www.egast.fr

w	 FIA	RENNES	
	 10	a	12/3	–	Rennes	
	 www.cfiaexpo.com

w	 MADE		
	 17	a	18/3	–	Paris		
	 www.madeparis.com

w	 FOIRE	DE	LYON	
	 20	a	30/3	–	Lyon	
	 www.foiredelyon.com/fr

w	 VINEQUIP	
	 24	a	26/3	–	

Mâcon	
	 www.vinequip.fr

w	 PHARMACOSMETCH	
	 31/3	a	2/4	–	Chartres
	 pharmacosmetech.com

w	 GLOBAL	
INDUSTRIE		

	 31/3	a	3/4	–	Paris	
	 www.global-industrie.

com

w	 MONDIAL		
DE	LA	BIÈRE		

	 15	a	17/5	–	Paris	
	 mondialdelabiereparis.	

com/fr

w	 EXPOBIOGAZ	
	 3	a	4/6	–	Lille
	 www.expo-biogaz.com/fr

w	 SEPEM	
INDUSTRIE	

	 9	a	11/6	–	Colmar
	 colmar.sepem-industries.

com

w	 SIRHA	GREEN		
	 14	a	16/6	–	Lyon
	 www.sirha-green.com/fr

w	 GLOBAL	SPACE	
	 16	a	18/6	–	Toulouse
	 globalspaceintoulouse.

com

w  CONGRESSO	BRASILEIRO	
DE	HEMATOLOGIA

	 7/11	a	10/11
	 Rio	de	Janeiro
	 www.hemo.org.br

w  RIOVET	TRADE	SHOW
	 18	a	21/11
	 Rio	de	Janeiro
	 riovet.rio.br

w  COMIC	CON	EXPERIENCE
	 5	a	8/12
	 São	Paulo
	 ccxp.com.br

2020
w  ABIMAD
	 4	a	7/2
	 São	Paulo
	 abimad.com.br

w  HOME	&	GIFT
	 16	a	19/2
	 São	Paulo
	 abup.com.br

w  ANUFOOD
	 9	a	11/3
	 São	Paulo
	 anufoodbrazil.com.br

w  SUPER	RIO	EXPOFOOD
	 17	a	19/3
	 Rio	de	Janeiro
	 superrioexpofood.com.br

w  FEICON	BATIMAT
	 31	/3	a	3/4
	 São	Paulo
	 feicon.com.br

w  ECOENERGY
	 14	a	16/4
	 São	Paulo
	 feiraecoenergy.com.br

w  EXPOSEC
	 14	a	16/4
	 São	Paulo
	 exposec.tmp.br

w  AGRISHOW
	 27/4	a	1º/5
	 Ribeirão	Preto	–	SP
	 www.agrishow.com.br

w  FEIMEC
	 5	a	9/5
	 São	Paulo
	 feimec.com.br

w  APAS	SHOW
	 18	a	21/5
	 São	Paulo
	 apasshow.com

w  HOSPITALAR
	 19	a	22/5
	 São	Paulo
	 www.hospitalar.com

w  BAHIA	FARM	SHOW
	 26	a	30/5
	 Luís	Eduardo		

Magalhães	–	BA
	 bahiafarmshow.com.br

w  BRASIL	WINDPOWER
	 2	a	4/6
	 São	Paulo
	 www.brazilwindpower.

com.br

w  ABF	FRANCHISING	EXPO
	 3	a	6/6
	 São	Paulo
	 www.abfexpo.com.br

w  GLASS	SOUTH	AMERICA
	 3	a	6/6
	 São	Paulo
	 www.glassexpo.com.br

w  FISPAL	TECNOLOGIA
	 16	a	19/6
	 São	Paulo
	 www.fispaltecnologia.com.

br

w  FISPAL	FOOD	SERVICE
	 16	a	19/6
	 São	Paulo
	 www.fispalfoodservice.

com.br
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http://www.ccfb.com.br


AIRFRANCE.COM.BR

* Partindo de Paris-Charles de Gaulle, Terminal 2E - Halls K, L, M, de Nova York-JFK e de Londres-Heathrow. ** Disponível em voos de longa distância no Boeing 777 e no Boeing 787.

AQUI VOCÊ ESTÁ SEMPRE NO CENTRO DE TUDO
BUSINESS CLASS  Relaxe com um tratamento de beleza Clarins* em nosso lounge exclusivo. 

Uma vez a bordo, saboreie um menu criado pelos principais chefs franceses. 
Tudo isso no conforto de um assento totalmente reclinável.** 
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http://www.airfrance.com.br
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