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120 anos de presença francesa no Brasil
França e Brasil uma colaboração sólida buscando a inovação

Para debater como a inovação aberta está desafiando as organizações a se reinventarem e a se 
aproximarem das startups, a Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB-SP) em parceria coma Business 
France realizou, no último dia 26 de novembro, o Innovation & Tech Day, no espaço Cubo, em São Paulo. 

Para Richard Gomes, diretor Brasil e América Latina da Business France, a relação comercial franco-
brasileira é histórica, forte e tem muito a se desenvolver. Segundo ele, a França é o primeiro país a atrair 
investimento estrangeiro na Europa. Ocupa o segundo lugar em atração de investimento global na Europa. 
Gomes destacou, ainda, outras facilidades francesas como, por exemplo, a abertura de uma empresa 
no prazo de três dias e meio e o reconhecimento pelo melhor sistema fiscal do mundo. De acordo com 
Gomes, a Business France funciona como um “Tinder dos negócios” entre os dois países. 

Já Sandrine Ferdane, presidente da CCIFB, ressaltou que o Brasil é o País hoje para atrair 
investimentos, pois possui um grande território e necessita de infraestrutura em diversos setores para se 
desenvolver. Segundo ela, há uma consistência no interesse das empresas francesas em investir no Brasil 

Richard Gomes e Sandrine Ferdane



nos próximos anos. Além disso, enfatizou que a inovação está no centro do avanço das organizações, pois 
é uma questão de cultura que precisa ser trabalhada para que as companhias se adaptem e aprendam a 
estreitar o contato com as startups.  A Câmara de Comércio França Brasil é a câmara bilateral mais antiga 
do Brasil e em 2020 fará 120 anos.

Os novos KPI’s da inovação 4.0
Como a transformação digital chamada de 4.0 está impactando as empresas? Como a aproximação 

entre organizações e startups pode mudar o rumo dos negócios? Frederic Donier, CEO da Crescendo 
Consultoria, destacou cinco mudanças que retratam a evolução da era digital. Segundo ele, as decisões 
que antes eram intuitivas passaram a ser baseadas em dados. Os investimentos em testes de produtos 
que eram lentos, passaram a ser rápidos e mais fáceis por meio dos projetos pilotos. A busca pela solução 
perfeita deu lugar para entender a “dor do cliente”. A cultura de se evitar o erro perdeu lugar para a 
cultura de valorização do erro. E, por último, a busca pelo produto acabado deu lugar para o produto 
minimamente viável. Xavier Leclerc, corrdenador da comissão de startups da CCIFB-RJ, levantou o 
debate se as empresas realmente estão preparadas para o business do futuro. Segundo ele, falta hoje um 
conhecimento mais aprofundado sobre Inteligência Artificial e como ela impacta as empresas e os modelos 
de negócios. Já Laurent Serafini, vice-coordenador da comissão de startups da CCIFB-SP, compartilhou 
as boas práticas e os desafios enfrentados pelas startups que desenvolvem projetos de transformação e 
impacto social positivo por meio de tecnologias com propósitos, o chamado “Tech for Good”.

O evento contou com mais de 300 pessoas.



Marga Diniz - Transformação Organizacional e Comunicação Corporativa da Saint-Gobain.
“O desafio mais importante é a transformação da cultura organizacional. Desenvolver a jornada do cliente, 
identificando as lacunas para depois se plugar com as startups é o caminho que escolhemos na Saint-
Gobain e que deu certo. O investimento deve ser feito em projetos que criem mais valor para os clientes 
e que testem novos modelos de negócios.”

Wellington Rodrigues - Diretor LATAM Marketing e Estratégia da Thales Group
“O investimento em Pesquisa & Desenvolvimento é importante para as empresas que desejam inovar. 
A aproximação com as startups também é uma forma de oxigenar o espaço interno e de fomentar 
iniciativas que no caso da Thales foram voltadas para o Big Data, a conectividade, a inteligência artificial 
e a cybersecutiry. O grande desafio é garantir que as startups tenham acesso ao diferentes setores dentro 
da empresa.”

Charles Boussion - Gerente de Desenvolvimento da Edenred
“É importante se conectar com diferentes players para inovar. Se a cultura da empresa não estiver pronta 
para a transformação, a aproximação com a startup não vai dar certo. O impacto na cultura da empresa 
é grande e precisa ser trabalhado de forma efetiva para que as novas ideias sejam alavancadas. Outro 
desafio é encontrar uma startup que esteja em sinergia com o negócio da empresa. Por isso, entender e 
identificar os objetivos e dores antes pode fazer toda a diferença.” 

Marin Mignot - COO da Ingenico Group
“Conectar com todo o ecossistema das startups é um grande desafio. É importante entender que tipo de 
inovação a empresa precisa para aquela determinada área, ou seja, se ela é incremental ou disruptiva. Criar 
um sistema para conhecer startups e fintechs que estejam alinhadas ao negócios é um bom caminho.”

Paolo Compagnon - Estratégia e Inovação na Servier.
“Há varias formas de conexão com startups. É importante entender qual o melhor modelo para o seu 
negócio. No nosso caso é o de parceria. O grande desafio é mudar o mindset, ou seja, sair de uma 
cultura de desenvolvimento de remédios, por exemplo, que demora de 10 a 15 anos, para uma cultura de 
startups, que traz velocidade e dinamismo.”

Veja os segredos das grandes marcas na jornada da transformação digital.

Da esquerda para direita: Paolo Compagnon, Marin Mignot, Frédéric Donier, Marga Diniz, Wellington Rodrigues e Charles Boussion.



Guilherme Silva - IT Business Relationship Manager da Pernod Ricard
“Antes de procurar um ecossistema de startups, assumimos o desafio interno de entender qual era a nossa 
força de venda, as peculiaridades de cada espaço de vendas em que atuamos e como os cases nossos e 
de mercado poderiam ajudar em novas práticas.”

Gabriel Berti - Gerente de Portfolio and Alliance da ATOS
“As empresas costumam armazenar dados sem saber se vão ou como vão usar essas informações. O 
desafio é usar a Inteligência Artificial para processar esse dados e entregar soluções efetivas para a 
empresa e que fomente novos negócios para as diferentes áreas de atuação.”

André Fonsseca - Partner Consulting & Data Brazil da Artefact
“O que falta nas empresas são modelos detalhados para trabalhar os dados. Não basta contratar um 
cientista de dados, é preciso entender e ter a capacidade de traduzir a necessidade do negócio para o 
mercado e para os demais colaboradores. Após essa etapa, definir as ações de retorno que esses dados 
podem fornecer.” 

Quando perguntado sobre os KPI’s de inovação, os empresários foram 
unanimes em dizer que são bem diferentes do financeiro e destacaram:

- Quantidade de parcerias realizadas com o mercado;
- Tempo médio de inovação;
- Quantas startups conectadas;
- Quantos eventos realizados com clientes;
- Quantas novas patentes;
- Quantas das inovações realmente foram para teste no mercado;

Da esquerda para direita: Guilherme Silva, Xavier Lecrerc, André Fonsseca e Gabriel Berti



Diego Arruda - Co-Fundador e CMO da GreenBond
“A GreenBond é uma empresa de impacto socioambiental especializada na captação de recursos e so-
luções em comunicação para projetos de conservação ambiental. Conseguimos atingir nossos objetivos 
quando transformamos a forma de comunicar e de apresentar a relevância das ações de sustentabilida-
de para empresas.”

Ezequiel Vedana da Rosa - Fundador e CEO da Piipee.
“Precisamos mostrar para as empresas que não há alternativa fora do investimento em ações socio-
ambientais. O foco de muitas organizações hoje ainda é apenas no retorno financeiro. Nosso desafio é 
mudar esse mindset. A Piipee é uma startup que ajuda as organizações a reduzir em até 80% o consumo 
de água no vaso sanitário.”

E o Prêmio Startup 2019 vai para…
Em maio de 2010, a bebê Laura nasceu prematura em um hospital de Curitiba/PR. Sobreviveu por 

18 dias na UTI neonatal e não resistiu à sepse, doença que mata mais de 230 mil brasileiros todos os 
anos. Movido pela dor da perda da filha e também pela promessa de ajudar a diminuir esses números, o 
arquiteto de sistemas Jacson Fressatto criou o primeiro robô cognitivo gerenciador de riscos do mundo. 
Promessa cumprida: o Robô Laura já ajuda a salvar dez vidas por dia e atualmente opera em seis hospitais. 
Vencedor do Prêmio Startup 2019, idealizado pela Câmara Francesa em parceria com a Business France, o 
software lê as informações dos pacientes e emite alertas que são enviados a cada 3,8 segundos à equipe 
médica com o objetivo de sinalizar o quadro de pacientes com riscos de infecção generalizada, além de 
alertar com antecedência outros casos de deterioração clínica. 

A startup brasileira ganhou passagem de ida e volta para Paris, incubação na Paris&Co durante 1 mês 
a partir de 2010, uma semana no Le Village by Crédit Agricole e bolsa integral de estudos de 1 semestre 
no curso regular de francês na Aliança Francesa.“Estamos muito felizes com essa premiação. Trata-se de 
um importante reconhecimento e de uma grande oportunidade de conhecer e aprender com o que está 

Da esquerda para direita: Diego Arruda, Laurent Serafini e Ezequiel Vedana

Para o cônsul Brieuc Pont, cônsul Geral da França no Brasil, a premiação endossa a força das relações econômicas 
e culturais franco-brasileiras. Segundo ele, a França já faz parte do dia a dia dos brasileiros por meio de produtos e 
serviços desenvolvidos pelas empresas francesas instaladas no Brasil. Destacou também, que a França é o primeiro 
empregador estrangeiro no País. 



sendo feito na área da saúde na França, que é uma referência mundial”, afirmou Cristian Rocha, da Laura. 
Para saber mais: https://laura-br.com/.

Do lado francês, quem levou o troféu 2019 foi a startup Mirakl. Trata-se de uma plataforma de 
marketplace que possibilita que qualquer varejista ou marca acelere o comércio eletrônico, oferecendo 
produtos e serviços de terceiros com seu próprio mercado online. Um dos grandes diferenciais da Mirakl é 
que os operadores conseguem de maneira fácil gerenciar e expandir a variedade de produtos, enquanto 
a plataforma automatiza os dados difíceis. Para saber mais: https://www.mirakl.com/. A startup francesa 
ganhou passagem de ida e volta para São Paulo e 1 mês de incubação na Investe São Paulo.

Da esquerda para direita: Brieuc Pont, Catia Mota, Jean-Paul Illy, Cristian Rocha, Christophe Clevenot e Sandrine  Ferdane

Da esquerda para direita: Richard Gomes, Daniel Topper, Brieuc Pont e Sandrine Ferdane



Innovation+TechDay na mídia

Link da matéria:
 https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2019/11/como-grandes-empresas-podem-se-associar-startups-para-inovar.html

Link da matéria:
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