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Editorial

O

crescimento da população mundial e a concentração das pessoas em centros urbanos são um dado

da realidade que exige mudanças no modo de orga-
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nização das sociedades. A reportagem de capa desta

edição aborda os movimentos para fazer frente às demandas

das modernas cidades, com a adoção de tecnologia e a aplica-
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Nesse campo, há fartos exemplos de empresas francesas com
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ção de boas práticas urbanísticas para a solução de problemas.
soluções eficientes para mostrar e oferecer ao mercado.

A questão das cidades inteligentes se relaciona a outro tema

igualmente abordado nas páginas a seguir, que é o investimento
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em infraestrutura. Essa é uma área na qual o Brasil reclama atenção
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passada e tem implementado um elogiado programa de privatiza-
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há anos. O novo governo aproveitou os projetos iniciados na gestão
ções e concessões que muito interessa às empresas nacionais e aos

investidores estrangeiros. Algumas licitações já foram realizadas e

CONVITE À
REFLEXÃO

outras estão a caminho.

Apresentamos também o an-

damento das obras da Cidade
Matarazzo, gigantesco e admirá-

vel complexo multiúso que deve
ser inaugurado no final deste ano

na capital paulista, tocado pelo empresário Alexandre Allard.

Ainda nesta edição, trazemos o mais recente Barômetro

CCIFB-Ipsos, que ouviu empresários franco-brasileiros sobre a

atual conjuntura, e uma nova análise do cenário econômico, feita por especialistas ligados à entidade. No âmbito corporativo,

discutimos ações de responsabilidade social, a busca da equida-

de de gênero no mundo do trabalho, o gap de gerações de profissionais e as ferramentas que ajudam empresas a desenvolver
projetos e ganhar agilidade em seus respectivos mercados.

Para completar, leia o artigo sobre questões imigratórias e seu

impacto nas organizações, uma rápida reflexão sobre os avanços
da tecnologia blockchain e as conclusões sobre o recente estudo

que analisou a competitividade da França. A seção Turismo desta vez é dedicada à bela região da Bourgogne-Franche-Comté.

Para começar, uma entrevista com a nova presidente nacional

da CCIFB, Sandrine Ferdane, e um breve perfil dos novos presidentes regionais da entidade. Uma boa leitura! ■
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ENTREVISTA

SANDRINE FERDANE

OTIMISMO
E GRANDE

DEDICAÇÃO
NOVA PRESIDENTE DA CCIFB
ANALISA AMBIENTE DE
NEGÓCIOS E PERSPECTIVAS
FRANCO-BRASILEIRAS
Por Clarisse Sousa e Marcelo Couto

A

executiva Sandrine Ferdane assumiu a
presidência nacional da Câmara de Comércio
França-Brasil (CCIFB), em março, para um
mandato de dois anos. O momento coincide
com outras conquistas na carreira da administradora de empresas especializada em finanças que há quatro anos se tornou CEO e country head do
banco BNP Paribas no Brasil. Ela assumiu o posto em meio à
crise político-econômica derivada da Operação Lava Jato e
marcada pela mais profunda e duradoura recessão econômica do País, mas demonstrou grande capacidade de transformar desafios em resultados. A sua competência, capacidade de liderança e importância para o mundo dos negócios
foram recentemente reconhecidas pela revista Forbes, que a
apontou como uma das mulheres mais influentes do Brasil.

O Brasil tem muitos desafios a superar e deve
correr para não ficar para trás na intensa
competição internacional
França_Brasil
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Na entrevista a seguir, Sandrine comenta a sua trajetória
no banco onde construiu a carreira, as reformas prioritárias
do governo para a retomada da economia brasileira, os desafios de fazer negócios no País e, ainda, o papel da CCIFB no
estreitamento das relações bilaterais entre Brasil e França,
bem como os planos para a entidade. Acompanhe.

Foto: Divulgação

Como avalia esses primeiros quatro
anos à frente do BNP Paribas no Brasil?
Assumi as operações brasileiras em outubro de 2014,
quando a Lava Jato começava a ganhar dimensões capazes de provocar uma série de traumas na economia e na
política, impondo desafios inclusive para as empresas. O
banco enfrentou a tempestade junto com seus clientes,
vivemos tudo de perto, acompanhando a retração da
economia, a suspensão de projetos de investimentos e
a mudança nos planos dos clientes, que, de um jeito ou
de outro, foram afetados por esse cenário. No entanto,
em vez de lamentar, o importante é ter claras as oportunidades, afinal, é diante das crises que o diferencial das
pessoas e empresas se manifesta. A propósito, a origem
grega da palavra crise está relacionada a “escolher”, optar por um caminho ou outro diante de um obstáculo,
buscar alternativas e fazer as melhores escolhas.
Pelo visto, o BNP Paribas fez boas escolhas...
Considero que sim. Diante do cenário complicado decorrente da crise, alguns bancos estrangeiros recuaram e
outros até deixaram o Brasil. O BNP Paribas, ao contrário, acreditou que seria uma oportunidade para crescer e
conquistar clientes. Por isso, apostamos na oferta de serviços complementares, como gestão de caixa e custódia.
Hoje, na saída da crise, o nosso portfólio de atividades e
clientes está maior. Nesse período, fizemos dois importantes aportes de capital para ganhar musculatura, sendo o primeiro de R$ 500 milhões, em 2016, e outro agora
de R$ 1 bilhão. Seguimos o caminho de outras grandes
empresas, como muitas francesas presentes no Brasil,
que confiam na capacidade de recuperação e no potencial do mercado brasileiro, daí reforçar atividades, fazer
aquisições e preparar o terreno olhando médio e longo
prazos, apesar do furacão momentâneo.
França_Brasil
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ENTREVISTA

SANDRINE FERDANE

Como analisa o ambiente brasileiro para os negócios?
Vivemos um momento de recuperação, pois tecnicamente a crise acabou. O ano passado foi o segundo em
que a economia brasileira experimentou crescimento,
mesmo considerando que a recuperação tem sido lenta, em torno de 1%, bem abaixo do previsto, inclusive
pelos bancos, que inicialmente projetavam crescimento mais robusto. Sabemos que o Brasil não é um país fácil para empreender, mas quem está dentro e o conhece
é capaz de enxergar oportunidades e se organizar para
fazer a sua empresa se desenvolver. Para quem olha de
fora, o ambiente parece muito complicado e assustador, porque é tudo muito volátil. De fato, trata-se de
uma economia ainda fechada e cheia de peculiaridades, cercada de incertezas, mas, numa visão de longo
prazo, o Brasil é um mercado bastante atraente.
O que recomendaria às empresas
francesas interessadas em atuar no Brasil?
O fato é que, com dimensões continentais e mais de
200 milhões de habitantes, o Brasil é um mercado que
não pode ser ignorado. Qualquer empresa com estratégia internacional deve ter o Brasil no radar. Uma vez
decidido atuar no País, a questão é entender quando e
como, pois não é possível “entrar apenas para testar as
águas”, com iniciativas isoladas. O tamanho da população e grau de competividade exige que, para ganhar, o
interessado entre de verdade, mas com planejamento.
Muitas vezes, a melhor forma de fazer negócios é estabelecendo parceria com quem conhece o mercado local,
incluindo a previsão de um tempo para consolidar a posição. Para não perder dinheiro, é preciso ter uma operação adaptada à realidade local, fazer uma gestão rigorosa e realmente vestir a camisa. Investir no Brasil, além
de capital, requer pessoas experientes e bom suporte
da matriz, além de conhecer os ciclos da economia e o
ambiente político, para sobreviver às fases mais difíceis.
O governo prometeu uma série de reformas.
Qual sua expectativa em relação a elas?
Elas são fundamentais. Todos concordam, por exemplo, que a reforma da previdência é vital para ajustar
França_Brasil
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as contas públicas e, portanto, deve ser prioritária. Esperamos a sua aprovação ainda neste ano. Além dela,
há diversas outras em pauta, como a reforma adicional
da lei trabalhista e a tributária. Todas elas são importantes para destravar a economia e recuperar a competitividade. Adicionalmente, há uma agenda de concessões voltadas à infraestrutura, com relação às quais
acredito que haverá grande interesse de investidores
estrangeiros. Muitas empresas francesas, inclusive,
estão trabalhando e analisando esses novos projetos.
As concessões e privatizações podem
atrair novas empresas francesas ao Brasil?
As principais empresas francesas já estão no Brasil e,
certamente, atentas às oportunidades surgidas com
novas concessões e privatizações envolvendo o setor
de infraestrutura. De qualquer forma, a sinalização de
maior abertura ao capital estrangeiro gera oportunidades que muitos não vão querer perder, inclusive potenciais investidores franceses.
Apesar do cenário de recuperação no horizonte,
o panorama externo é de guerras comerciais e crescente
protecionismo. O conceito de globalização está em crise?
Ainda é cedo para afirmar isso. Acho que vivemos mais
um momento de instabilidade do que de transformação de modelo. Para o Brasil os impactos desse cenário
são relativos. O País é grande exportador de matérias-primas, liderando setores como agricultura e minério,
por isso não sofreria tão diretamente com uma eventual “desglobalização”. A China, por exemplo, importa
soja, que é essencial para alimentar a população
e manter a produção pecuária. Se a economia fica retraída há menos compras desses
produtos, provocando um efeito indireto.
Por outro lado, devemos ainda considerar que, num
primeiro momento, tensões bilaterais geram
oportunidades.
Nesse caso, ao comprar
menos dos Estados

Unidos, por exemplo, a China passa a comprar mais do
Brasil. No entanto, toda essa situação não é boa para o
comércio mundial. Para o Brasil, o ideal é promover uma
economia aberta e em crescimento.
Brasil e França possuem relações
históricas. É possível ampliá-las ainda mais?
Sim. Os países mantêm relações muito fortes em diversas áreas. Em relação a comércio e investimentos, há
uma marcante presença de empresas francesas aqui,
reforçada principalmente nos últimos anos. Essa participação é baseada, sobretudo, em investimentos diretos, muito mais do que em exportações. Isso porque
muitas empresas investiram em capacidade produtiva
e atendem ao mercado brasileiro a partir de suas operações instaladas aqui mesmo. Além disso, as iniciativas
do governo de promover a concessão e a privatização
de ativos, sobretudo na área de infraestrutura, abrem
novas oportunidades de investimento e seria muito
lógico observar companhias francesas obterem sucesso nessas operações. Outra expectativa é com relação
à própria retomada da economia, especialmente para
empresas do varejo, que esperam incrementar os seus
resultados. Enfim, várias empresas industriais exportam a partir do Brasil para o mundo, inclusive para a
Ásia. Apesar de o custo brasileiro ser alto e a economia
pouco competitiva, o real abaixo de um valor neutro
promove competitividade.
A sua atuação foi recentemente destacada pela
revista Forbes. Quanto esse reconhecimento pode
inspirar outras mulheres no mundo dos negócios?
Há uma percepção de que diversidade é algo positivo,
de que se pode estimular a criatividade e a inovação
apostando nas variadas formas de talento. E isso em
relação a todas as manifestações de diversidade. No
Brasil, por exemplo, a questão de raça é importante e
deve ser enfrentada. Valorizar a conquista de mulheres que estão evoluindo no mercado profissional é uma
das maneiras de incentivar quem poderia e não ousa
ou não sabe como fazer, afinal de contas é preciso ter
modelos para nos orientar e nos inspirarmos. Esse tipo

de reconhecimento contribui para que outras mulheres
entendam que elas também podem fazer.
Como nova presidente nacional da CCIFB,
quais são os seus planos para a entidade?
O mais importante é promover uma gestão colegiada,
com ampla participação das empresas. Há muitas expertises na comunidade econômica franco-brasileira.
É incrível como existem pessoas experientes liderando
setores como varejo e indústria e que podem nos ajudar
muito. A ideia é aproveitar a diversidade de talentos e
suas energias. A Câmara deve ser um lugar aonde se vai
para contribuir, receber e dar algo. Essa troca é muito
rica. Obviamente, estaremos em linha com o excelente
trabalho feito pelas gestões anteriores, considerando a
influência da comunidade francesa, bastante ativa nos
negócios no Brasil. Nosso compromisso é dar voz à comunidade e aproveitar o protagonismo dela para estimular
negócios e promover impactos positivos na economia,
incluindo sustentabilidade e responsabilidade social.
Estar à frente da CCIFB é uma satisfação e uma grande
responsabilidade, porque a nossa é uma das maiores
dentre todas as câmaras francesas no mundo. Espero
dar a minha contribuição junto com todo o time. ■

Alternância de comando

A presidência nacional da Câmara de Comércio
França-Brasil é exercida de forma alternada entre
os presidentes regionais da entidade em São Paulo
e no Rio de Janeiro. Para o atual mandato, a posição é ocupada por Sandrine Ferdane justamente
por ela ter sido eleita para o comando da CCIFB-SP.
Ao mesmo tempo, ela sucede Thierry Fournier
na direção paulista e Maxime Rabilloud na presidência nacional. Com a recente eleição, Rabilloud
passou o cargo no Rio a Nour Bouhassoun. Em
Minas Gerais foi reeleito Hildeu Dellaretti Junior e
no Paraná o escolhido foi Joaquim Ferraz Martins
Filho. Leia mais nas páginas a seguir.

França_Brasil
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Institucional Novos presidentes

UM TIME

DE PRIMEIRA

O

processo de eleição
que conduziu Sandrine
Ferdane à presidência
nacional da Câmara de
Comércio França-Brasil
também teve desdobramentos regionais, com a escolha dos
presidentes Nour Bouhassoun, no Rio de
Janeiro; Hildeu Dellaretti Junior, reeleito
em Minas Gerais; e Joaquim Ferraz Martins Filho, que assume pela terceira vez
o comando das atividades no Paraná. O
novo mandato será de dois anos. Saiba
um pouco mais sobre cada um deles:

Rio de Janeiro

Nour Bouhassoun construiu a maior
parte de sua carreira no Grupo Michelin, no qual ingressou em 1985. Ao

França_Brasil
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longo de sua trajetória atuou principalmente nas áreas de Marketing e
Vendas em operações da companhia
na Europa, Ásia, Américas do Sul e do
Norte, África e no Oriente Médio.
Desde o final de 2015 é o presidente
da Michelin América do Sul, com base
no Rio de Janeiro. Nos últimos anos,
antes de assumir o atual posto, havia exercido as funções de presidente
da Michelin África, Índia e região do
Oriente Médio, com sede em Dubai
(2013 a 2015), vice-presidente comercial
da Michelin América do Norte (EUA,
Canadá, México), com sede em Greenville, Estados Unidos (2010 a 2013) e
diretor comercial da Michelin América
do Sul (2002 a 2010).
Bouhassoun
é
graduado pela ESCAE Montpellier em
Gestão de Negócios
e tem MBA Executivo em Estratégia

Fotos: divulgação

ALÉM DA PRESIDÊNCIA NACIONAL, CCIFB
TEM NOVOS REPRESENTANTES REGIONAIS

Foto: Shutterstock

e Liderança (Harvard, South Western
University e London Business School).

Minas Gerais

Hildeu Dellaretti Junior é superintendente de Relações Institucionais e Comunicação na Vallourec Brasil. Graduado
em Administração, tem MBA em Gestão Financeira e Controladoria (FGV) e
Gestão Estratégica (UFMG). Foi superintendente de projetos na Vallourec; diretor financeiro e comercial na TSA Tubos
Soldados Atlântico, do mesmo grupo;
gerente de Vendas, Marketing e Controladoria, gerente de
Planejamento Financeiro e Gestor Corporativo de Riscos
na V&M do Brasil –
Vallourec & Mannesmann Tubes.

É também diretor vice-presidente da
Associação Brasileira da Indústria de
Tubos e Acessórios de Metal (Abitam),
membro do conselho do Instituto Aço
Brasil e diretor e membro do conselho
da Associação Mineira de Silvicultura (AMS). Na Associação Brasileira da
Construção Metálica (Abcem), é conselheiro diretor, além de membro das
câmaras de Óleo e Gás e Infraestrutura da FIEMG e da Câmara de Regulamentação da Organização Nacional da
Indústria do Petróleo (Onip).

Paraná

O advogado Joaquim Ferraz Martins
Filho é diretor jurídico da Renault do
Brasil. Possui 35 anos de experiência na
área jurídica e teve artigo publicado na
La Lettre du Droit du Commerce International, da Universidade de Paris Nanter-

re. Proferiu palestras
e aula magna de
pós-graduação em
Direito Tributário na
PUC-PR. Em 2010, falou sobre o ponto de
vista jurídico na distribuição de automóveis no varejo em seminário na Câmara
de Comércio Internacional em Paris.
Martins Filho também participou
da aquisição, pelo Crédit Commercial
de France, das empresas financeiras
brasileiras do Bank of Montreal, da
Commercial Union do Brasil Seguros e da aquisição, pela Vallourec, da
Mannessmann do Brasil. Em 2013, foi
finalista do III Latin American Counsel
Awards, do International Law Office
(ILO) and Association of Corporate
Counsel (ACC). ■
França_Brasil
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Homenagem Prêmio Personalidade

RECONHECIDOS

PELO MÉRITO
PRÊMIO PERSONALIDADE
FRANÇA-BRASIL É CONCEDIDO
A JORNALISTA E DOIS EXECUTIVOS

A

Câmara de Comércio
França-Brasil concedeu,
no final de 2018, o Prêmio
Personalidade à jornalista Ruth de Aquino, no Rio
de Janeiro, e aos executivos Alain Ryckeboer e Jean Larcher, em São
Paulo. A distinção contempla anualmente
brasileiros e franceses com notável atuação no fortalecimento das relações entre os dois países. Desde sua criação, em
2001, o prêmio foi entregue a mais de 20
profissionais, de vários setores, áreas de
conhecimento e trajetórias de vida.

Promoção da diversidade

No Rio de Janeiro, a cerimônia foi realizada em 23 de novembro, na Casa Firjan.
Ruth de Aquino foi contemplada pelas
contribuições ao debate público e à pro-

França_Brasil

14

1º Semestre_2019

moção da diversidade em seu trabalho
no jornalismo internacional. Ao receber o
prêmio, recordou o primeiro contato com
a França e o percurso até se tornar jornalista. “Aos cinco anos, mesma idade da
minha neta Nina, tive o primeiro contato
remoto com a França. Eu dançava balé
clássico e, por isso, os compositores clássicos, entre eles os franceses, eram a minha
trilha sonora. Escutava piano, devorava
romances, estudava na Aliança Francesa,
e sonhava viver na Europa”, disse.
A laureada aproveitou para falar sobre
diversidade e chamar a atenção para o
papel da mulher na sociedade. “Queria
dedicar esta noite às nossas guerreiras
anônimas do cotidiano. São mulheres
no Brasil sem direitos humanos, em um
período de comemoração aos 70 anos da
Declaração Universal [dos Direitos Humanos]”, disse Ruth. Ela ainda ressaltou a
importância de estreitar as relações franco-brasileiras. “Reforçar laços entre França e Brasil pode ajudar nossas meninas
e nossas mulheres a sonhar mais alto,
como merecem. Porque coragem, resiliência elas têm de sobra. Aos cinco anos

Movido pelo crescimento

Em São Paulo, o prêmio foi entregue
em 29 de novembro, durante evento na
Casa Fasano. O primeiro homenageado
foi o executivo Alain Ryckeboer, pelo trabalho à frente da Leroy Merlin no Brasil.
A premiação coincidiu com os 30 anos
de carreira dele na companhia varejista.
Formado em administração, começou
como trainee e logo se tornou gerente
comercial de uma loja na França. “Depois passei a atuar como gerente de gestão com a tarefa de ajudar a desenvolver
os resultados qualitativos e quantitativos da loja”, lembrou. Em 1997 teve de
escolher entre dirigir uma loja na França
ou integrar a equipe encarregada de implantar a operação no Brasil.
Ryckeboer conta que considerou uma
grande oportunidade vir ao Brasil,
onde passou a preparar o time da primeira loja em solo verde-amarelo. Dois
anos mais tarde assumiu a direção da
loja de Contagem (MG), a primeira fora
de São Paulo. Permaneceu no posto até
2002, quando se tornou diretor regional para Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Distrito Federal e interior de São Paulo.
Permaneceu no posto até 2006, quan-

Convidados durante jantar
de premiação, na Casa
Fasano, em São Paulo

Fotos: Divulgação

de idade eu sonhava com a Europa. Elas
sonham com uma vida digna”, enfatizou.

do se tornou diretor-geral da varejista
no Brasil. Na época, a companhia era a
terceira no ranking do mercado. Em três
anos, assumiu a liderança e passou a se
expandir. No final de 2018 tinha 41 lojas
e três centros de distribuição no País.

Exemplo de liderança

Outro homenageado em São Paulo
foi o engenheiro Jean Larcher. Ele chegou ao Brasil em 1975, junto com Paul
Dubrule e Gilles Pélisson, fundadores
da AccorHotels na França, para implantar o Novotel Hotelaria e Turismo. Na
época, a hotelaria nacional estava muito defasada e havia um programa oficial de incentivo ao turismo, utilizado

para adquirir o terreno onde foi construído o Novotel São Paulo Morumbi.
“A rede Novotel sempre foi bem vista.
Seu serviço era diferente. Oferecia produtos modernos. A marca revolucionou
a hotelaria e fez escola”, lembra.
Larcher vivenciou todas as grandes
flutuações e crises da economia brasileira desde então. Em 1999, assumiu a
presidência da CCIFB-SP e até hoje é uma
grande referência para a entidade. Foi
também professor na Faap de São Paulo (SP) e Ipea em Brasília (DF). Graças à
competência de gestão e capacidade de
estabelecer relacionamentos, se tornou
consultor de alguns dos principais grupos franceses com atuação no Brasil. ■

No Rio de Janeiro, homenagem à jornalista Ruth de Aquino; em São Paulo, aos executivos Alain Ryckeboer e Jean Larcher
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Formados pelo Le Cordon Bleu

Inspiração francesa

Em maio, o Instituto Internacional de Artes Culinárias Le Cordon
Bleu de São Paulo completa um ano. A primeira turma foi certificada
no final de 2018 com Diplôme de Cuisine, Diplôme de Pâtisserie e o
Grand Diplôme, que abrange todos os níveis. “Inspirar a paixão pela
gastronomia em uma cidade como São Paulo tem sido gratificante e
estamos orgulhosos e motivados a continuar ensinando a metodologia e a cultura de artes culinárias do Le Cordon Bleu para os futuros
estudantes”, afirmou o chef Patrick Martin, diretor técnico da unidade, durante a cerimônia de formatura realizada na residência do
cônsul-geral da França em São Paulo, Brieuc Pont, na capital paulista.

Foto: Divulgação

Raul Juste Lores, autor do livro São
Paulo nas Alturas, registra que
o traçado do Parque Edu Chaves,
bairro da Zona Norte paulistana,
foi inspirado na praça que abriga o
Arco do Triunfo, em Paris. O aviador
Eduardo Pacheco Chaves, proprietário original das terras, estudou em
Paris e vendeu a área nos anos 1920,
quando constatou que o antigo brejo
não era bom para pista de pouso. O
loteamento foi feito nos anos 1950;
inicialmente, cerca de 1.500 casinhas,
hoje bastante modificadas.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Carrefour celebra resultados
O Grupo Carrefour Brasil faturou R$ 56,3 bilhões em 2018, o que representa alta de 7,6% nas vendas e reforça a sua
liderança no varejo de alimentos no Brasil. No período, o lucro líquido ajustado atingiu o maior nível. Segundo o presidente Noël Prioux, o grupo também avançou na estratégia onicanal nesse período, com o Atacadão intensificando a
expansão, o Carrefour Varejo avançando no plano de transição alimentar (produtos de qualidade a preços acessíveis) e
o Carrefour Soluções Financeiras alavancando os seus serviços. “A recente criação do Carrefour eBusiness Brasil representa um passo importante na aceleração da transformação digital e no alcance da meta de nos tornarmos líderes no
e-commerce de alimentos no Brasil, em linha com o plano de transformação Carrefour 2022”, acrescenta Prioux.
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Dedicação digna
de reconhecimento

École 42
chega ao Brasil

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O embaixador da França no Brasil, Michel Miraillet, condecorou
o presidente do grupo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)
para América Latina, Caribe e África, Davide Marcovitch, com
a medalha de Oficial da Ordem Nacional da Legião de Honra,
mais alta condecoração concedida pelo governo francês. A insígnia, tradição que remonta aos tempos de Napoleão Bonaparte,
é um reconhecimento à contribuição do executivo em seus 30
anos no grupo LVMH e foi entregue, em março, na residência
oficial do cônsul-geral da França em São Paulo, Brieuc Pont.

Foto: Divulgação

Plataforma de
fidelidade da Accor

A Accor lançou uma nova plataforma de fidelidade lifestyle,
a ALL (Accor Live Limitless), que visa oferecer experiências
“únicas” a seus membros. Como parte das novidades, o grupo hoteleiro firmou parceria com o Paris Saint-Germain e patrocinará o time de futebol a partir da temporada 2019/2020.
Há ainda outras iniciativas a caminho. “Os 265 milhões de
clientes Accor se juntam aos 395 milhões de fãs do clube e jogadores nas redes sociais do mundo todo”, diz o comunicado
oficial a respeito das ações de engajamento previstas para os
meios digitais. O programa ALL inclui recompensas, serviços e experiências por meio de toda a rede Accor, incluindo
4.800 hotéis no mundo e amplo portfólio de bandeiras.

A escola de inovação École 42, que tem modelo diferenciado de educação, inaugura
em julho a primeira unidade no Brasil, no
Rio de Janeiro. Gratuita, sem professores,
horários fixos nem diplomas, a instituição francesa oferecerá 450 vagas para
candidatos entre 18 e 30 anos. O currículo
é flexível e os projetos dão pontos de experiência, que precisam chegar até o nível 21,
o que dura, em média, três anos. No Rio, a
instituição será gerenciada pela aceleradora Fábrica de Startups e pelo Instituto de
Desenvolvimento e Gestão, mantenedor
do Museu do Amanhã, com recursos de um
grupo de empresas privadas. A MOX Digital, associada da CCIFB, é uma das empresas que estão atuando no projeto.

Energias solar e eólica
O Grupo Total anunciou a criação de uma
joint-venture entre a Total Eren e a Petrobras,
para desenvolver projetos solares e eólicos no
Brasil. Segundo comunicado da companhia
francesa, o objetivo é gerar uma “capacidade de produção de eletricidade de fontes
renováveis que possa chegar a 500 MW” nos
próximos cinco anos. A nova parceria faz
parte de uma aliança mais ampla entre a
Total e a petroleira brasileira, concentrada na
atividade primordial dos dois grupos, que é
a prospecção e a produção de petróleo e gás,
além de pesquisa e desenvolvimento.
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A Edenred Brasil lançou o Freto, uma plataforma
digital desenvolvida para conectar transportadores
e embarcadores. Por meio da nova solução, os transportadores podem consultar cargas disponíveis,
volume e valor do frete. “Com o Freto, oferecemos
ganhos em agilidade e redução de custos operacionais e simplificamos o processo de contratação de
um transportador”, diz Thomas Gautier, diretor de
mercado rodoviário da divisão de Frota e Soluções
de Mobilidade Edenred Brasil. Segundo ele, o match,
que é a conexão da disponibilidade da carga com o
aceite do trabalho, é feito por meio de um smartphone e demanda somente um minuto.

Foto: Divulgação

Plataforma digital de frete

Foto: Divulgação

CEO da Tereos
recebe condecoração
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)
concedeu a Alexis Duval, CEO global da Tereos, a Ordem do
Mérito Industrial. A Tereos é a segunda maior produtora
mundial de açúcar e a primeira empresa do setor sucroenergético em investimentos no Brasil. O grupo reúne 12
mil produtores cooperados e possui um reconhecido know-how no processamento de beterraba, cana-de-açúcar e
cereais. Criada em 2007, a condecoração é a mais relevante
comenda da entidade e já condecorou autoridades e políticos internacionais, dentre eles o ex-primeiro-ministro da
França François Fillon e o rei da Suécia, Carl XVI Gustaf.

Tratamento inovador para dermatite
Pacientes com dermatite atópica moderada a grave que não conseguem controlar a doença com tratamentos tópicos
ou quando estes não são aconselhados passam a contar com uma opção de medicamento comercializado no Brasil
pela Sanofi. O Dupixent (dupilumabe) representa uma nova geração de tratamentos biológicos para a doença inflamatória crônica que tem sintomas frequentemente aparentes, como lesões na pele. Os casos moderados a graves da
doença são caracterizados por erupções cutâneas que podem cobrir grande parte do corpo e incluir coceira intensa e
ressecamento da pele, rachaduras, vermelhidão, crostas e formação de líquido.

Tubos da Vallourec
no pré-sal

Foto: Divulgação
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A Vallourec fornecerá 12 mil toneladas de
tubos de aço sem costura, com diâmetros
de 8 e 10 polegadas, para a TechnipFMC. Os
produtos serão utilizados para interconectar
13 poços (seis de produção e sete de injeção
alternada de água e gás) no campo Mero 1 do
pré-sal, que integra o gigantesco reservatório
de Libra. O campo Mero está localizado a 180
km da costa do Rio de Janeiro e apresenta
reservatório com hidrocarbonetos de alta
qualidade. “Esse novo contrato reflete o valor
das nossas soluções integradas para dutos
rígidos para campos em águas ultraprofundas”, declara Alexandre Lyra, presidente das
empresas Vallourec no Brasil. O fornecimento
dos tubos iniciará no final de 2019.

Foto: Alex Rodrigues

Compromisso ambiental
A Voltalia se tornou uma das primeiras empresas habilitadas no Brasil a emitir o certificado Internacional
REC Standard (I-REC). Trata-se de um sistema global que possibilita comercializar certificados que atestam o uso de
energias renováveis. Através dele, as companhias compradoras dos certificados podem comprovar que, mesmo sem
ainda utilizar energia proveniente de fonte renovável, se responsabilizam pelas suas emissões de gases de efeito
estufa, reconhecem o impacto das suas escolhas e são incentivadoras de energia limpa. A Voltalia possui duas
usinas certificadas e aptas a emitir tais certificados, ambas no Rio Grande do Norte. “A intenção é difundir a marca
‘renováveis’ para o nosso dia a dia através das empresas compradoras de certificados e, desse modo, inspirar toda a
sociedade a fazer boas escolhas e lutar por um mundo mais sustentável”, afirma Amaury Neto, gerente de ativos da
Voltalia no Brasil. Cada certificado I-REC equivale a 1 MWh de energia gerada por fonte renovável.

Foto: Shutterstock

Foco em inovação aberta

A Fábrica de Startups, aceleradora de negócios instalada na
zona portuária do Rio de Janeiro, e a CCIFB devem se unir para
o lançamento de uma agenda de ações de inovação aberta. De
maneira concreta, a entidade disporá de um espaço na Fábrica
de Startups para interação direta com as startups acolhidas
pela aceleradora. Dentre os temas inicialmente considerados
prioritários estão iniciativas em prol de cidades sustentáveis e
a promoção da diversidade e do empreendedorismo.

Metas concretas
e ambiciosas
A Pernod Ricard apresentou recentemente
o seu Roteiro de Sustentabilidade e Responsabilidade 2030, que integra o plano
estratégico Transform & Accelerate. O
documento estabelece oito metas concretas e ambiciosas para 2030, que apoiam os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) das Nações Unidas. O grupo vem
adotando medidas tanto no aspecto ambiental, visando preservar os terroirs onde
nascem os seus produtos, quanto no de
responsabilidade social, focadas no consumo responsável. Em 2018, durante encontro
de líderes do Pacto Global da ONU, em
Nova York, a companhia foi reconhecida
como Global Compact LEAD, pelo seu compromisso com os 10 Princípios do Global
Compact e o desenvolvimento dos ODS.
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Solidariedade da Air France
Após o trágico incêndio que atingiu a catedral de
Notre-Dame, em abril, a Air France anunciou que
fornecerá transporte gratuito a todos os parceiros
envolvidos na reconstrução da igreja. Além disso, o
grupo Air France-KLM criará um fundo de doações
voluntárias envolvendo seus clientes para ajudar a
financiar a recuperação desse que é um dos símbolos
de Paris e Patrimônio Mundial da Humanidade. O
presidente da França, Emmanuel Macron, declarou
que a catedral será reconstruída em cinco anos. Até
o final de abril, as doações anunciadas por companhias francesas e por milionários já ultrapassavam
os 600 milhões de euros (2,6 bilhões de reais).

Foto: Shutterstock

O general Benoît Puga, ex-chefe do Estado Maior do Presidente da República Francesa,
Grand Chancelier da Legião de Honra e Chancelier da Ordem Nacional do Mérito, esteve
no Brasil em março, com agendas em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio, houve
participação de representantes do serviço diplomático francês, da Associação da Legião
de Honra e da Ordem Nacional do Mérito no Brasil, presidida por Gilberto Ururahy. As
atividades incluíram cerimônia em homenagem aos combatentes franceses mortos nas
duas guerras mundiais e outorga da Légion d’Honneur a Roberto Irineu Marinho, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo – a honraria é a mais alta distinção
da França, conferida a cidadãos que serviram ao país ou se destacam em suas áreas de
atividades. A agenda foi encerrada com um encontro na Casa Firjan, reunindo membros da comunidade França-Brasil – rede diplomática e empresarial – e autoridades
brasileiras, a exemplo do Comandante Militar do Leste, General Walter Souza Braga.

Foto: Marco Rodrigues

Laços franco-brasileiros

Foto: Divulgação
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Inovações da Saint-Gobain
Pela oitava vez, a Saint-Gobain foi reconhecida como uma das cem companhias mais inovadoras do mundo, segundo o
ranking “Top 100 Global Innovators”, da Clarivate Analytics. A área de Pesquisa & Desenvolvimento soma 3.700 funcionários
e tem cerca de 900 projetos em andamento. A posição do grupo conta com grande contribuição das operações brasileiras.
As principais iniciativas no País incluem o centro de pesquisas inaugurado em 2016 e único do hemisfério Sul; projetos de
soluções inteligentes e sustentáveis (como o sistema de construção a seco); investimentos em Internet das Coisas, Indústria
4.0 e Realidade Virtual; além de forte incentivo ao sistema de Modelagem de Informações da Construção (BIM).
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Pesquisa Barômetro

ATMOSFERA
DOS NEGÓCIOS
LEVANTAMENTO MOSTRA O QUE PENSAM
OS EMPRESÁRIOS FRANCO-BRASILEIROS

A

Câmara de Comércio
França-Brasil (CCIFB) realizou um novo e exclusivo estudo, em parceria
com a consultoria Ipsos,
sobre a expectativa dos
empresários franceses e brasileiros com
relação ao cenário econômico, aos desafios e às oportunidades para 2019. De
acordo com a pesquisa, 81% dos entrevistados apostam que o ano será melhor
ou muito melhor nas vendas em relação
a 2018 e 27% disseram que pretendem
ampliar os investimentos no País, por
meio de operação de fusão e aquisição
(M&A) no decorrer do período.
Foi a quarta edição do levantamento,
periodicamente realizado pela entidade e a consultoria. No momento da
pesquisa (novembro de 2018 a janeiro
de 2019), os indicadores econômicos

apontavam melhoras significativas, o
que impactou a avaliação dos empresários. Pela primeira vez, a avaliação positiva dos entrevistados superou a regular e negativa, chegando a 40%. Por
outro lado, a sinalização negativa veio
da inadimplência de consumidores e
empresas, que apresentaram aumento
na comparação com os anos anteriores.
A mudança de governo foi vista positivamente pelos associados participantes
do levantamento, tanto no que diz respeito ao presidente Jair Bolsonaro quanto
à equipe econômica conduzida pelo ministro Paulo Guedes. O grau de confiança
na figura do presidente saltou de uma
média de 3,7 das pesquisas anteriores
para 7,1 desta vez, sendo 10 a nota máxima. O índice, evidentemente, não reflete
a avaliação decorrente dos primeiros meses da gestão efetiva do novo governo.

Outro ponto importante, especialmente diante das altas taxas de desemprego do País, é que 42% dos entrevistados disseram que pretendiam contratar
mais funcionários no decorrer do ano.
Apesar do otimismo, as empresas demonstraram cautela ao destacar os
riscos para os negócios no curto prazo,
como a desaceleração da economia, a
não aprovação de reformas estruturais,
principalmente a tributária (80%) e a
da Previdência (49%), as quais são consideradas fundamentais para o controle e o equilíbrio das contas públicas.
Para completar, o estudo apontou ainda que, no ranking de países emergentes,
o Brasil subiu da terceira para a segunda
colocação entre as nações mais importantes para os negócios das multinacionais consultadas e aqui instaladas.
Análise privilegiada – O Barômetro
CCIFB-Ipsos é uma ferramenta que
monitora opiniões e percepções dos
associados da CCIFB acerca de temas
relacionados à economia e aos negócios. Os pesquisadores realizam a coleta on-line das informações por meio
de questionário estruturado. Desta
vez, a pesquisa incluiu 118 dirigentes,
sendo 63% presidentes e CEOs e 39%
ligados a companhias multinacionais.
Dentre os setores de atuação, 65% são
de serviços, 12% da indústria, 3% do comércio e 19% dos demais segmentos. ■
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Economia

| Perspectivas

PARA ONDE

VAMOS

ESPECIALISTAS ANALISAM CENÁRIO
E TENDÊNCIAS DA ECONOMIA
BRASILEIRA E MUNDIAL

A

economia mundial vive
uma série de incertezas
decorrentes de fatores
como a guerra comercial entre Estados Unidos
e China, o encrencado
processo de divórcio do Reino Unido em
relação à União Europeia (Brexit), a assunção de líderes nacionalistas em países outrora simpáticos à globalização e
ainda dificuldades locais e regionais.
Para ajudar a entender as nuances
desse cenário e seus desdobramentos, conheça o mais recente relatório
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“Global Outlooks”, do BNP Paribas, as
análises dos economistas Vladimir Caramaschi F. do Vale e Octavio de Barros
e as principais sinalizações de especialistas recentemente convidados pela
CCIFB para falar a seus associados.

Direção dos ventos

O relatório internacional “Global
Outlooks”, publicado em março pelo
BNP Paribas referente ao segundo trimestre, mostrava expectativa de que a
atual desaceleração continue, mesmo
com crescimentos pontuais nas principais economias (mais acentuados nos
Estados Unidos e menos na Zona do
Euro e no Japão). “Uma recessão global
iminente será evitada, mas as chances
permanecem em cerca de 25%”, aponta.
Segundo as projeções, as eleições do
Parlamento Europeu (em maio) e obstá-

Fotos: Shutterstock

A FORÇA DA INSERÇÃO
INTERNACIONAL

culos econômicos podem despertar novas tensões políticas internas e no âmbito do mercado comum. O banco prevê
que a China volte a crescer gradualmente a partir do terceiro trimestre e que, a
curto prazo, seja alcançado um acordo
para pôr fim à guerra comercial entre
chineses e americanos. No entanto, isso
não significa acabar com esse tipo de
disputa internacional, pois novas tensões podem envolver EUA e UE.
Entre outros pontos, o relatório trimestral do BNP Paribas também aponta que o “clima morno”, a elevada alavancagem corporativa, especialmente
nos EUA, e a incapacidade de as empresas repassarem a alta de custos de
insumos para os preços (o que reduz
as margens de lucro) permanecerão
segurando os investimentos. Isso tudo
continuará afetando o emprego e prejudicando consequentemente o consumo. A avaliação geral do banco é de
que há sinais de melhora, mas ainda
não suficientes para fazer a economia

mundial retomar o ritmo esperado e
voltar a crescer como desejado.

Focos de risco

O estrategista-chefe da Crédit
Agricole Brasil, Vladimir Caramaschi F.
do Vale, considera que, no cenário internacional, houve alteração marcante nos
focos de risco percebidos pelo mercado
desde o fim de 2018. A avaliação dele:
Os temores em relação a eventual
alta abrupta da taxa de juros nos EUA e
dos efeitos da “normalização” das políticas monetárias em outras regiões foram substituídos por preocupação com
a desaceleração da economia global e a
possibilidade, ainda relativamente remota, de recessão a curto prazo. Obviamente, não é um desenvolvimento positivo, seja para o comportamento dos
mercados, seja para a economia real.
No entanto, os principais bancos centrais do mundo, incluindo o BCE e o Fed,
já estão reagindo ao novo quadro, seja
adotando novas medidas de estímu-

A aprovação do pacote previdenciário,
a reforma tributária e a abertura comercial foram apontadas como grandes desafios do atual governo durante
almoço organizado pela CCIFB, realizado em março. O convidado desta vez
foi o secretário de Comércio Exterior e
Assuntos Internacionais do Ministério
da Economia, Marcos Troyjo (foto).
O secretário argumentou que os países
que conseguiram mudar de patamar
de desenvolvimento nos últimos 70
anos se apoiaram em um bem-sucedido esforço de inserção internacional
e na convicção sobre os benefícios da
abertura econômica.
Segundo o secretário, a
recente viagem do presidente brasileiro aos
Estados Unidos poderá
ajudar a destravar barreiras como o ingresso
do País na Organização
para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE),
com benefícios ao longo do tempo, especialmente em virtude da exigência da
adoção das melhores práticas e padrões
de governança. “Isso favorece o processo
de avanço das reformas estruturais no
Brasil por meio de compromissos institucionais”, destacou durante a palestra.

Elevados padrões

Troyjo chamou a atenção para o fato de
que os modernos acordos comerciais
estão passando a ser muito mais sobre
padrões e menos sobre tarifas e cotas,
como tradicionalmente acontecia. “Isso
se estende também a avanços relevantes nas questões ambientais, trabalhistas e sociais. Estamos nos estruturando
para essa nova forma de competição
internacional”, disse o secretário. “Precisamos estar preparados para responder qual é a nossa política comercial e
como será o Brasil que queremos nos
próximos anos”, concluiu.
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Os bancos centrais estão adotando novas medidas
de estímulo e sinalizando uma política mais branda
VLADIMIR CARAMASCHI, estrategista-chefe da Crédit Agricole Brasil

lo, seja sinalizando uma política mais
branda no futuro próximo.
Para o Brasil, um país relativamente
fechado e com baixa taxa de poupança,
medidas que mantenham o ambiente
de liquidez abundante têm importante efeito amortecedor, tanto por seus
efeitos sobre o custo do financiamento
externo da economia quanto por ajudar a sustentar preços de commodities.
Por conta disso, não vemos o cenário
internacional tornando-se muito hostil
aos mercados emergentes, pelo menos
enquanto os riscos de recessão global
permanecem relativamente baixos.
No cenário doméstico, os dados mostram que a recuperação da economia
brasileira, que nunca foi exuberante,
perdeu ainda mais fôlego ao longo do
primeiro trimestre. Olhando para a
frente, acreditamos que a economia
seguirá mostrando falta de dinamismo. O consumo deve ser sustentado
pela gradual recuperação do mercado
de trabalho e pelo fato de que a alavancagem das famílias já foi bastante
ajustada. Mas os investimentos, a chave para a aceleração do processo, tendem a continuar deprimidos pela
incerteza política em torno das
reformas estruturais, em especial a da Previdência.
Vemos a economia brasileira tendo desempenho pífio em 2019, com
crescimento real não muito superior a 1,5% mesmo supondo que
França_Brasil
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novos choques negativos não ocorram.
A inflação, embora tenha surpreendido
“para cima” no começo do ano, deve seguir bastante controlada. A conjunção de
um cenário de baixa inflação e recuperação muito lenta da atividade deve manter na mesa o debate sobre a possibilidade de novo corte de juros por parte do
Banco Central. Em condições normais, tal
possibilidade seria muito grande neste
momento, mas as evidentes dificuldades
políticas que o governo vem enfrentando no Congresso são uma fonte importante de riscos que certamente levam o
Banco Central a ser mais cauteloso.
Por enquanto, mantemos como cenário básico a manutenção da taxa Selic
em 6,5% por um longo período de tempo, talvez até por todo o ano de 2020.

Situação brasileira

Pedimos ao economista Octavio de Barros, vice-presidente da CCIFB e presidente
do think tank República
do Amanhã e da OMRB
Consultoria Econômi-

ca, para avaliar especificamente o cenário brasileiro e as perspectivas para
os próximos 12 meses:
Mesmo não sendo tarefa fácil, projetar um crescimento entre 1,5% e 2% em
2019 parece algo plausível. Nos últimos
25 anos, os modelos de projeção foram
sendo cada vez mais aperfeiçoados.
Assim, é possível prever a direção do
crescimento, mas quase nunca com
precisão o número efetivo do PIB desse
ou daquele ano. Há certo consenso de
que o Brasil precisa enfrentar desafios
urgentes tanto macro como microeconômicos para almejar taxas de crescimento mais alvissareiras. Sem essas
reformas não será possível aumento
de produtividade, que é o “calcanhar de
aquiles” no Brasil. Sem produtividade
não há crescimento sustentado. Essa é a
agenda relevante. Infelizmente, o senso

DESAFIOS PELA FRENTE

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, defendeu, durante palestra para convidados da CCIFB, também em março,
que a aprovação da reforma da Previdência, a redução dos gastos públicos e a desburocratização são essenciais para a retomada
da economia. “Pela primeira vez em anos, podemos colocar ideias ousadas na mesa. Há quatro anos, por exemplo, não poderíamos
nem tocar em questões como a Previdência, contribuição sindical e patronal e até mesmo eventuais mudanças no FGTS”, enfatizou.
Entre os pontos positivos da equipe de governo, Mansueto destacou que, pela primeira vez, a nomeação de três presidentes de
bancos públicos foi realizada por um ministro da Economia. E acrescentou: “Queremos avançar na agenda de privatizações e
concessões”. Nesse sentido, destacou que países como Estados Unidos e Reino
Unido registram histórico de crescimento de 5%, 6%, 7% ao ano. “As reformas
realizadas fizeram com que crescessem por mais de meio século de forma
consistente”, disse. Mansueto defende que o governo concentre esforços em
oferecer previsibilidade e segurança regulatória para atrair investimentos.
Sobre o socorro aos estados, ressaltou que a União prevê cobrir garantias
para operações entre bancos públicos, instituições financeiras privadas e
entes da federação. Outro ponto tratado foram as iniciativas para ampliar
a transparência e o acesso a informações governamentais.

comum nos afasta desse foco relevante.
Parece haver baixo apetite reformista
no Brasil, daí o ceticismo vigente.
Da mesma forma, uma das coisas
mais perigosas no Brasil contemporâneo é o senso comum de que todos os
nossos problemas (ineficiência, Previdência, fiscal) decorrem da corrupção.
Isso é só quimera para evitar escolhas
socialmente difíceis. Corrupção não explica tendências estruturais. O grande
mal de nossos tempos é o populismo
que começa na arena política e avança
para a economia. O populismo obscurece a visão geral dos atores e impede que
a classe política adote medidas duras,
racionais e essenciais para retirar o país
desse estado permanente de crise.
Crescer pouco é privilégio de país

rico e o Brasil está muito longe de ser
um país rico. O crescimento médio brasileiro de 1980 até 2018 foi de apenas
2,3% e a produtividade média do trabalhador brasileiro representa apenas
17% da produtividade do trabalhador
americano. “A culpa não é do trabalhador, mas do tipo de ocupação que lhe é
oferecida” (Armando Castelar).
Não existe bala de prata para o crescimento econômico mais robusto,
mas, sim, um conjunto de fatores que,
inter-relacionados, favorecem (ainda
que não determinem) o crescimento
sustentável. Assim, é crucial a aprovação de reformas. Dentre os fatores
relevantes que precisam avançar no
País, destacam-se: foco na desburocratização, melhora de segurança jurídica,

simplificação e reforma do processo tributário, redução das políticas setoriais
e mudança para políticas horizontais,
privatização, aumento da competição
bancária, redirecionamento do BNDES e
foco nos projetos com grandes retornos
sociais e externalidades positivas (energia renovável, educação “desempoeirada”, saneamento, saúde) e desejo firme
de colocar na pauta maior abertura
comercial, muitos acordos comerciais e
uma agenda micro na direção certa.
Se não avançarmos de forma objetiva nas reformas estruturais, será difícil projetar, para os próximos dez anos,
uma média de crescimento do PIB superior a 2,5%. Muito longe, portanto,
da taxa ideal para um país como o Brasil, que seria 4% ao ano ou mais. ■

Não existe bala de prata para o
crescimento econômico mais robusto
OCTAVIO DE BARROS, economista e vice-presidente da CCIFB-SP
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INTELIGENTES

E SUSTENTÁVEIS

S

Foto: Shutterstock

CIDADES ADOTAM
ESTRATÉGIAS PARA ENFRENTAR
CRESCIMENTO E PROMOVER
QUALIDADE DE VIDA

er sustentável é o desafio do século 21, especialmente
se considerarmos que os recursos naturais estão ficando escassos devido à demanda de uma população
crescente. Até 2050 o número de habitantes do planeta
deve saltar de 7,6 bilhões para 9,8 bilhões de pessoas,
segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). A
estimativa é de que cerca de 60% desse crescimento ocorra em zonas urbanas, o que implica mudanças na organização das cidades.
As modernas tecnologias e inovações, no entanto, surgem como
ferramentas importantes para o desenvolvimento sustentável. É nesse contexto que prosperam as chamadas smart cities ou cidades inteligentes, conceito criado no final dos anos 1990 e que corresponde a
ecossistemas urbanos que utilizam sistemas de informação e comunicação (TIC) para gerir os recursos em planejamento e gestão urbana.
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São cidades inteligentes aquelas nas
quais questões relacionadas a mobilidade,
urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, economia e governança
adotam conceitos funcionais, inovadores e
ainda recebem auxílio de tecnologias integradas para obter a máxima eficiência.
Para Jean-Emmanuel Seixas, diretor-geral
da Egis no Brasil, a cidade inteligente envolve três fatores. “Primeiro, precisamos saber
em tempo real o que está acontecendo.
Nessa linha, o desenvolvimento da Internet
das Coisas (IoT) e do 5G permite sentir detalhadamente o pulso da cidade em termos
de trânsito, segurança, energia e recursos
hídricos, por exemplo. Depois, via tecnologia de Sistemas de Informação Geográfica,
podemos visualizar e acessar essas informações”, pontua. E completa: “A associação do data analytics ao machine learning
apoiará gestores ao simular o impacto de
suas decisões e sugerir a melhor solução,
levando em consideração impactos multissetoriais”, frisa o executivo, citando algumas das modernas tecnologias aplicáveis
na gestão do ecossistema urbano.
No Brasil, segundo o ranking Connected
Smart Cities (CSC-18), Curitiba é a cidade
mais inteligente. São Paulo e Vitória ficam
em segundo e terceiro lugares, respectivamente. No mundo, de acordo com o estudo
IESE Cities in Motion Index (CIMI-18), Nova
York, Londres e Paris são as mais inteligentes.

Urbanismo e tecnologia

Para o arquiteto Greg Bousquet, sócio-fundador da Triptyque Architecture, para
entender a importância dada à questão da
sustentabilidade na Cidade Luz, basta analisar a agenda de eventos voltados ao clima
lá realizados, como a COP-21. “Paris está
cada vez mais repleta de metas voltadas
à descarbonização, por exemplo”, assinala.

A Triptyque tem escritório em São Paulo e
Paris e busca o aproveitamento saudável dos
recursos naturais em seus projetos. “Propomos que sejam autossuficientes energeticamente a partir de soluções como empenas
com painéis solares; façam bom uso da incidência solar para luminosidade; minimizem
os efeitos do calor sem precisar recorrer a
muitos aparatos elétricos; abriguem terraços plantados; possibilitem a captação de
água da chuva para manutenção de hortas
e jardins, entre outros”, elenca Bousquet.
Empresas que atuam em setores diversos de infraestrutura oferecem inovações.
“A reutilização de materiais em diferentes
ciclos de criação de espaços construídos – e
não construídos –, o princípio da reciclagem de edifícios, o desenvolvimento de sistemas sustentáveis e evolutivos nas obras
de infraestrutura estão no centro das preocupações”, afirmam Rafik Bendjaballah e
Ronan Lereculey, da Setec Hidrobrasileira.
No Brasil, o grupo Setec atua em todos os
estágios de um empreendimento para cida-

As mais inteligentes

A quarta edição do IESE Cities in
Motion Index (CIMI), estudo realizado em 2018 pela escola de negócios da Universidade de Navarra, na
Espanha, apontou as cidades mais
inteligentes do mundo. São elas:
1. Nova York, EUA
2. Londres, Inglatera
3. Paris, França
4. Tóquio, Japão
5. Reykjavik, Islândia
6. Singapura
7. Seul, Coreia do Sul
8. Toronto, Canadá
9. Hong Kong, China
10. Amsterdã, Holanda

des mais sustentáveis, como planejamento,
estudos de viabilidade e ambientais, supervisão e fiscalização de obras, certificação de
implantação, diligenciamento e análise de
riscos, entre outros. A empresa trabalha,
por exemplo, no desenvolvimento de transporte coletivo (metrô e VLT – veículos leves
sobre trilhos) em São Paulo e Fortaleza, gestão do tratamento de água em Limeira (SP)
e de recursos hídricos do rio São Francisco.

Transporte e mobilidade

Transporte e mobilidade são temas fundamentais na inteligência das cidades. Para
garantir mobilidade é preciso ter um sistema de transporte público eficiente e oferecer
acessibilidade e infraestrutura tecnológica.
Aplicativos de transporte, incluindo os de
compartilhamento de viagem, também são
exemplos. Agora, apps de aluguel de bicicleta e até de scooters elétricas já estão disponíveis e são a demonstração de que os carros
devem perder espaço. Tudo isso, claro, demanda cidades mais planejadas e seguras.

No Brasil, o ranking Connected
Smart Cities (CSC), realizado pela
Urban Systems em parceria com a
Sator, aponta as cidades mais inteligentes no País. O CSC-18 classificou as cidades brasileiras da seguinte forma:
1. Curitiba
2. São Paulo
3. Vitória
4. Campinas (SP)
5. Florianópolis
6. Rio de Janeiro
7. Belo Horizonte
8. Porto Alegre
9. Santos (SP)
10. Niterói (RJ)
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A redução da emissões de CO2 é o foco das
inovações da Egis. “Em termos de transporte
público, significa viabilizar projetos de metrô
e VLT. Em termos de veículos, isso se traduz
em soluções que permitam melhorar o trânsito e diminuir a poluição”, destaca Seixas, da
Egis. Entre outras soluções, ele cita sistemas
como o de fiscalização de estacionamento,
que garante a otimização de uso e busca
e que reduz o tempo de procura por vaga.
Outra iniciativa são os “pedágios positivos”.
Nesse caso, motoristas são gratificados
quando se deslocam fora do horário de pico.
“As inovações tecnológicas permitem

cruzar informações até hoje organizadas
de modo setorial, com o objetivo de buscar
ganhos de eficiência na gestão e no desenvolvimento da cidade”, ressalta Seixas.
Nesse sentido, a Egis tem direcionado sua
expertise para as ferramentas de design
urbano (urban design tools), que permitem
modelar em 3D a inserção de novas infraestruturas, prédios e bairros inteiros.
Para Pierre Bercaire, diretor-geral da
Alstom Brasil e VP Legal & Compliance
para a América Latina, o VLT é uma solução
consolidada que está transformando as cidades. “O modal ajuda a revitalizar áreas

urbanas, permite a intermodalidade e a integração com outros meios de transporte,
reduz o tempo de deslocamento, congestionamentos e a poluição e tem experiência a bordo agradável”, diz. No caso do VLT
do Rio de Janeiro, que teve 27 dos seus 32
VLTs fabricados na unidade da Alstom em
Taubaté (SP), o modelo é livre de catenárias
(sistema de distribuição e alimentação elétrica aérea) e possui alimentação de energia pelo solo. Fora do Brasil, a Alstom desenvolveu o Aptis, ônibus elétrico com piso
baixo e visão 360º, e o Coradia iLint, trem de
passageiros movido a hidrogênio.

Implementamos em Niterói uma rede
de semáforos que controlam e monitoram
em tempo real o fluxo de veículos
GIL MARANHÃO, diretor da Engie Brasil
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O transporte ferroviário já é amplamente movido
a eletricidade e suas emissões de CO2 estão
entre as mais baixas
PIERRE BERCAIRE, diretor-geral da Alstom Brasil

“Já se reconheceu que o setor de transportes, especialmente o ferroviário, será
crucial para cumprimento do Acordo de
Paris, visto que, globalmente, as emissões
provenientes de transportes continuam
crescendo. Essa modalidade é a opção mais
sustentável para o meio ambiente. O transporte ferroviário já é amplamente movido
a eletricidade e suas emissões de CO2 estão
entre as mais baixas”, explica Bercaire.
A SNEF Brasil trabalhou nos últimos dois
grandes projetos do metrô de São Paulo, referentes à ampliação da Linha 4 – Amarela
e à implementação do monotrilho, na Linha
15 – Prata. “Trabalhamos com novas soluções de transmissão e alimentação elétrica e energias alternativas”, conta Murielle
Hadad, gerente da unidade de Indústria.
Em dezembro de 2018, a empresa lançou
a plataforma Lumen, que promete transformar a indústria com a sua composição
digital de AI Cognitive (inteligência artificial), Digital Twin (modelos virtuais), Indústria 4.0, UX (experiência do usuário)
e IoT (Internet das Coisas). A plataforma
recebe informações de sensores instalados na linha de produção e de softwares
de gestão empresarial, de produção e de
ciclo de vida de produto, para serem analisados por algoritmos de machine learning
(aprendizado de máquinas).
Para a Michelin, sensores em pneus também podem fazer a diferença. A marca traçou objetivos para fortalecer o seu papel na
construção de uma mobilidade sustentá-

vel, com ações que vão além do pneu verde.
Em sintonia com o Pacto Global da ONU e a
conferência do clima (COP), a empresa busca contribuir para tornar a mobilidade mais
segura, limpa, eficiente e agradável. Para
isso, desenvolveu soluções voltadas à economia circular, que emite menos carbono e
consome menos recursos naturais.

Em busca de inovação

“A questão da mobilidade é a nossa razão de ser. Se lá atrás a proposta de fazer o
melhor pneu era importante, e nós criamos
o primeiro pneu verde, que tinha alto rendimento energético, agora, o pneu desempenha papel ainda mais importante”, diz
Rodrigo Santiago, responsável pela área de
Relações Governamentais e Institucionais.
“Mesmo quando pensamos em modais autônomos ou compartilhadas, os pneus ainda estão ali e são importantes. Agora, eles
podem ser dotados de inovação. Em modais
mais tecnológicos, eles servem como leitores de estrada, para sinalizar a qualidade
do asfalto, por exemplo.” Há cinco anos, a
Michelin adquiriu a brasileira Sascar, especializada na gestão de frotas de caminhões
pela internet – com sistemas de telemática,
que se tornou um braço de serviços para o
desenvolvimento de ofertas tecnológicas.
A utilização da tecnologia, com sensores e
dispositivos que conectam diferentes áreas
da cidade, permite também a otimização
da gestão da iluminação pública, o que contribui ainda para melhorias no trânsito e na

segurança urbana, além de proporcionar
mais conforto à população e a redução de
custos, quando há investimento em modelos como LED. Além de econômicas e eficientes, essas lâmpadas podem criar uma rede
de sensores, configurando projetos de IoT.
A Citelum, empresa do Grupo EDF especializada em iluminação urbana, acumula projetos que vão desde operação e manutenção
de capitais como São Luís, Fortaleza, Manaus,
Brasília e Teresina a obras de iluminação
artística e de destaque em monumentos
e prédios públicos. A evolução tecnológica
agregou ao portfólio da empresa serviços
capazes de tornar a iluminação conectada,
viabilizando a programação e o comando
remoto das luminárias. Entre os serviços associados a rede de iluminação estão disponibilização de rede wi-fi, sensores de clima e
tráfego, videomonitoramento e sensores de
estacionamento, entre outros.
“Nossos projetos buscam alcançar as
menores emissões de carbono através da
redução do consumo de energia. Paralelamente, o tema mais crítico na atividade de
iluminação refere-se ao descarte de lâmpadas, uma vez que estas incluem metais pesados e necessitam de cuidados especiais
no manuseio e descarte”, conta Marcus
Cunha, gerente de Desenvolvimento de Novos Negócios da empresa. Para solucionar
esse problema, a Citelum desenvolveu um
procedimento de descarte, garantindo que
nenhuma lâmpada retirada nas cidades
onde atua se torne fonte de poluição.
França_Brasil

29 1º Semestre_2019

|

Fotos: Egis Brasil/Shutterstock

Tecnologia Vida urbana

Estudo para implantação do VLT em Guarulhos, na região metropolitana
de São Paulo; no alto, plataforma para aluguel de bicicletas, em Nova York

Para Cunha, a base de uma cidade inteligente é ter uma ampla rede de dados que
conectem suas diversas áreas. “Sob essa
ótica, vemos os equipamentos de iluminação pública como um dispositivo perfeito
para permitir a implementação de serviços, já que estão presentes em toda zona
urbana, conectados à rede de energia elétrica e agora também à rede de dados.”
Uma das principais vantagens das cidades inteligentes é a eficiência energética.
Não apenas com a modernização dos sisteFrança_Brasil
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mas de iluminação pública, mas com a exploração de fontes renováveis, para atender
a demandas da população. Pirassununga
(SP), de acordo com o ranking CSC-18, é a primeira colocada no Brasil no quesito “energia”. Ela tem o maior volume per capita de
energia produzida por biomassa do País:
2.590 kW por mil habitantes. A produção
desse tipo de energia é feita por empresas
privadas. Essa é uma das apostas no campo de energia na SNEF. “Priorizamos a utilização de recursos renováveis e nosso foco

concentra-se em projetos que se engajem
no conceito de energia verde. Estamos dedicados a empreendimentos nas fontes solar,
hidráulica, biomassa e eólica”, diz Murielle.
Tais soluções também estão no foco da
Engie Brasil, com projetos de geração solar
distribuída, iluminação pública, segurança
e mobilidade dotados de eficiência. A empresa atua em projetos como o VLT carioca,
além de fornecer soluções como o controle
remoto de tráfego de Niterói (RJ), cuja rede
de semáforos é capaz de controlar e monitorar em tempo real o fluxo de veículos,
segundo explica Gil Maranhão, diretor de
Estratégia, Comunicação e Responsabilidade Social Corporativa da companhia.
O grupo Vinci Energies, por sua vez, participou no ano passado do Seminário Cidades
do Amanhã (leia quadro), através da marca
Omexom, que desenvolve soluções customizadas para iluminação pública, mobilidade urbana, transformação digital, transição energética, infraestrutura urbana e IoT.
Na ocasião, tratou do tema junto a outras
companhias francesas. Para Dominique
Ferreira, CEO da Vinci Energies, as cidades
inteligentes ainda figuram como mercados
a serem descobertos. Experiente em projetos desse tipo em vários países do mundo,
a companhia resolveu apostar R$ 2 milhões
em um demonstrador construído em Belo
Horizonte para apresentar à prefeitura e às
secretarias locais o que são as cidades inteligentes e o que é possível fazer levando em
conta a realidade da capital mineira.
“O demonstrador tem vários aplicativos
que simulam diferentes fluxos em uma cidade, como mobilidade, saneamento, estacionamento, rede de energia e informações aos
usuários etc. Algumas soluções, inclusive, já
saíram do papel e foram implementadas”. Ele
explica que a ideia de criar o demonstrador
surgiu com o propósito de entender o que é
viável levar para a cidade, de fato. “A ideia é

A modernização de sistemas de iluminação
e exploração de fontes renováveis contribui para
a eficiência energética das cidades inteligentes

apostar em geração distribuída, geração de
energia solar, armazenamento de energia
com baterias, monitoramento e segurança
controle de tráfego, carga de veículos elétricos, sensores inteligentes, entre outros”, diz.

No Brasil, que tem dimensões continentais e mais de 200 milhões de habitantes, o
desafio de criar cidades inteligentes e sustentáveis é imenso, mas uma necessidade.
Na opinião de Bercaire, diretor-geral da Alstom, algumas questões, como instabilidade
político-econômica, afetam diretamente
projetos e investimentos. “Também existem
questões técnicas que ainda não estão tão
maduras e que, devido a questões institucionais, burocráticas e de legislação, estão
sendo implementadas aos poucos. É essencial para uma cidade inteligente fazer com
que vários órgãos compartilhem um mesmo sistema de comando e monitoramento
que seja responsável por serviços públicos –
e essa é uma etapa árdua”, salienta Bercaire.
Para Seixas, da Egis, “as soluções inteligentes, quando adotadas, reconhecem as
peculiaridades de cada território e são tecidas de acordo com os contextos”. “Precisamos reunir as prefeituras para estruturar
modelos de parceria público-privada (PPP)
ou concessões para atrair investimento privado para elaborar e implantar os projetos.”
As PPPs também são iniciativas essenciais para o desenvolvimento de smart
cities, na opinião de Murielle Hadad, da
SNEF. “Inúmeras empresas têm tecnologias

Fotos: Engie/Divulgação

Entraves a superar

Iluminação pública da ponte Pedro Ivo, em Florianópolis, capital de Santa Catarina

para tornar as cidades inteligentes, mas a
burocracia e a falta de incentivo do poder
público dificultam a disponibilização delas.
Envolver e incentivar a pesquisa em univer-

Seminário Cidades
do Amanhã

A Câmara de Comércio França-Brasil do Rio de Janeiro – com o apoio
da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e das empresas Alstom,
Engie, Citelum, SNEF, Vinci Energies e
Egis – promoveu em 2018 o Seminário
Cidades do Amanhã, iniciativa que
discutiu como viabilizar e financiar
projetos para cidades sustentáveis.

sidades, colocando-as em contato com as
empresas privadas, pode ser outra via de
desenvolvimento, criação e implementação de novas soluções”, conclui. ■ (CS)

Realizada no âmbito da Reunião
Geral da Frente Nacional de Prefeitos,
no Caminho Niemeyer, em Niterói
(RJ), a primeira edição do encontro
promoveu debates e a apresentação
de boas práticas para projetos, associando bancos de desenvolvimento,
gestores públicos e empresas em
torno dos temas relacionados a mobilidade urbana, iluminação pública
e eficiência energética.
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UM OÁSIS
URBANO
ANTIGO HOSPITAL MATARAZZO, NA CAPITAL
PAULISTA, PASSA POR REVITALIZAÇÃO E DÁ
LUGAR A GIGANTESCO EMPREENDIMENTO

S

ão Paulo está prestes a receber um novo empreendimento grandioso. Trata-se da
Cidade Matarazzo, uma ilha
de cultura e lazer, instituída
numa área verde preservada
na região da avenida Paulista. Com inauguração prevista para o final de 2019, a
construção é composta de uma vila de
edifícios históricos tombados, projetados
a partir de 1904 e restaurados pelo grupo francês Allard. O melhor estilo toscano
fincado em raízes culturais brasileiras –
como o grupo descreve o projeto.
O Grupo Allard é uma holding fundada
em 2008 por Alexandre Allard. A sua filosofia de investimento concentra-se na aquisição e valorização de locais, sociedades e
projetos com forte dimensão cultural. A
escolha de seus empreendimentos e ne-
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gócios leva em conta a valorização do patrimônio urbano, histórico e arquitetônico.
Foi com base nesses princípios que o
empresário Allard apostou na revitalização do antigo Hospital Matarazzo, também conhecido como Umberto I, e em
transformá-lo num oásis de cultura. “Vim
ao Brasil em busca de inspiração e beleza e
encontrei uma incrível diversidade. Essa é
a maior e mais original riqueza deste país.
O Brasil é muito afortunado por causa de
sua capacidade única e muito especial de
criar”, destaca o empresário.
Para ele, o Brasil tem características e
capacidade para liderar uma transformação que o mundo atual exige – graças a
seu potencial de criatividade. “A Cidade
Matarazzo é o epítome disso, porque o
Matarazzo é a celebração da criatividade
brasileira. Conheci o imóvel em 2008 e
identifiquei uma oportunidade incrível de
promover a criatividade brasileira e estabelecer um espaço mágico nessa imensa
metrópole. Chamei o Philip Starck para me
ajudar a desenvolver o projeto, e, em 2011,
o Groupe Allard adquiriu o imóvel”, conta.
Designer e arquiteto francês, Philip

Starck é um dos profissionais que integram
o time de peso formado para revitalizar o
espaço. Além dele, Alexandre Allard conta
com o trabalho do também francês Jean
Nouvel, vencedor do prêmio de arquitetura
Pritzker e reconhecido por sua diversidade
criativa e sensibilidade urbanística. “Assim
como a italiana Lina Bo Bardi nos anos 1950,
Starck e Nouvel trazem um olhar estrangeiro contemporâneo que vai revelar e destacar a beleza única desta ilha poética no coração da cidade”, diz Allard. O paisagismo é
de autoria do francês Louis Benech, responsável por projetos como os Jardins das Tu-

lherias, em Paris, e o Palácio de Versalhes.
A viabilização da construção, no entanto,
não foi nada fácil. No início, o empresário
afirma que foi um processo longo e burocrático. Depois, as conquistas vieram à medida que o projeto era detalhado. “O projeto
fala por si e é totalmente diferente do que
se cogitava para a área onde havia grande especulação imobiliária para derrubar
os edifícios antigos e construir torres sem
identidade alguma. Estamos mantendo todas as determinações de tombamento.”
A ideia de apostar nesse imóvel ocorreu
justamente por ele ser tombado e por to-

das as características que levaram ao seu
tombamento. Allard foi responsável pela
restauração de propriedades históricas,
como os hotéis parisienses Royal Monceau
e o Hotel Particulier de Pourtalès. A escolha
pelo antigo Matarazzo se deu por “suas raízes profundas na história da cidade e dos
seus habitantes e a beleza nata de seus prédios, suas árvores, do oásis que ele forma
no meio da agitação urbana”, ressalta.
O perfil de líder empreendedor deu a
Allard o título de Personalidade do Ano em
2017, uma premiação da Câmara de Comércio França-Brasil. Na ocasião, o empresário

Foto: Divulgação

Fachada do antigo
Hospital Matarazzo,
em São Paulo, em
fase de reforma
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Foto: Divulgação

Capela de Santa Luzia

Igreja foi suspensa em oito pilares, atingindo a altura de 60 m, uma técnica pioneira no Brasil

afirmou que a “Cidade Matarazzo era apenas um sonho e, graças à energia de todos,
será o símbolo da alma do Brasil e de São
Paulo. Se a cultura é o passado da França,
aqui ela é o futuro. A cultura é a espinha
dorsal da renovação econômica do Brasil”.

Peculiaridades do projeto

A Cidade Matarazzo recebeu um investimento de cerca de R$ 2 bilhões. Com área
total de 27 mil m2, o complexo conservará
as características arquitetônicas originais
de suas edificações. A proposta é converter
os antigos hospital e maternidade em um
complexo que articula atividades culturais,
comerciais, empresariais e residenciais.
“Esse é o maior projeto de revitalização
do patrimônio histórico em curso no Brasil.
Tudo está sendo feito com recursos 100%
privados e cumprindo todas as normas
França_Brasil
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de preservação e tombamento. Para isso,
desenvolvemos técnicas sofisticadas em
várias etapas do empreendimento, como o
escoramento dos prédios enquanto trabalhamos o subsolo dos imóveis”, salienta.
Para garantir a oferta de espaço multifuncional, o complexo inclui um hotel, es-

Além do hospital, de 1904, e da
maternidade, de 1943, o complexo
Matarazzo abriga a Capela de Santa Luzia, de 1922. A igrejinha está
passando por restauração e voltará
a funcionar. O projeto original é do
italiano Giovanni Battista Bianchi
(1885-1942). A intervenção agora
começou com uma escavação, pois
sob a capela está sendo implantado
o estacionamento da Cidade Matarazzo. Para isso, a igreja foi suspensa
por oito pilares, atingindo uma altura de 60 m – uma técnica pioneira
no Brasil. A fachada neoclássica em
tom de amarelo, que imita mármore, será recuperada, assim como seu
mobiliário e objetos originais, como
imagens sacras, altar de mármore,
bancos e genuflexórios.

paço comercial, cultural e de eventos. “A
marca principal da Cidade Matarazzo é ser
um centro da criatividade, um oásis urbano onde as pessoas terão acesso ao melhor
do Brasil e do mundo. Haverá oferta de pro-

dutos e serviços para todos, e mesmo quem
não quiser gastar R$ 1 poderá desfrutar do
parque e das obras de arte”, diz Allard.
A cadeia de luxo Rosewood Hotels &
Resorts está presente em 11 países e desembarca na América do Sul pela Cidade Matarazzo. O hotel ocupará o que foi a maternidade do antigo hospital. Serão 46 suítes,

projetadas por Philippe Starck, distribuídas
em 25 andares, além dos apartamentos residenciais de até 600 m2 da Torre Rosewood.
A marca do complexo será a Torre Rosewood, projetada por Nouvel. O diferencial
da obra é o conceito verde aplicado em toda
a construção, em uma homenagem à mata
atlântica. Árvores suspensas nos pisos formarão um jardim vertical com 100 m de altura.
A arte e a cultura serão destaque na
Casa da Criatividade, projetada por Rudy

ALEXANDRE ALLARD, diretor do Grupo Allard

Fotos: Divulgação

Foto: Jean Baptiste Mondino

Esse é o maior projeto de revitalização
de patrimônio histórico em curso no Brasil

A Cidade Matarazzo recebeu um investimento de cerca de R$ 2 bilhões.
A reforma do complexo conservará as características arquitetônicas originais

Ricciotti e que terá curadoria de Marcelo
Dantas, ex-curador da Japan House. Entre
prédios históricos restaurados e interconectados por pátios e jardins tropicais, o
espaço funcionará como centro cultural. A
ideia é que o ambiente possa sediar apresentações, seminários e fóruns culturais.
O escritório de arquitetura franco-brasileiro com sedes em Paris e São Paulo
Triptyque Architecture é o responsável
pela execução dos projetos de Jean Nouvel
e Philippe Starck. “Participamos como
arquitetos autorais à frente do desenvolvimento de três prédios no complexo e
também somos responsáveis pelo retrofit do hospital Matarazzo”, afirma Greg
Bousquet, sócio-fundador do escritório.

“Feito por brasileiros”

Apesar de contar com o trabalho de arquitetos e designers estrangeiros, Allard afirma
que, desde o início, preocupou-se em destacar o que considera um dos pilares do projeto:
a essência brasileira. “Estamos trabalhando
intensamente com arquitetos, artistas e artesãos brasileiros em todas as áreas do projeto.”
Ele conta com dezenas de artistas brasileiros que estão criando obras comissionadas, assim como com o artesanato brasileiro produzido em pequenas comunidades,
que também terá espaço de destaque.
“Visitamos centenas de marmorarias pelo
País, por exemplo, até encontrar o mármore mais bonito e que seria produzido localmente. Teremos 69 nanoshops espalhadas

no jardim para centenas de pequenos artesãos mostrarem e venderem suas obras.”
A partir de um movimento denominado
“Feito por brasileiros”, o antigo Hospital
Umberto I recebeu em 2014 uma “invasão”
criativa, quando cerca de cem artistas internacionais e brasileiros foram convidados
para invadir o hospital com suas obras de
arte e performances. A mostra recebeu um
público de cerca de 120 mil pessoas e rendeu
para o movimento o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) de
Melhor Iniciativa Cultural daquele ano na
categoria Artes Visuais. Em 2015, a Cidade
Matarazzo abriu as portas para receber um
festival de música – o Rock na Cidade, com
participação de mais de 40 bandas. ■ (CS)
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CENÁRIO

PROMISSOR
GOVERNO BRASILEIRO APOSTA EM
PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA
PARA DESTRAVAR INVESTIMENTOS

A

área de infraestrutura é
a que mais vem obtendo
os melhores resultados
desde o início do novo
governo. Projetos de
parceria público-privada (PPP) iniciados no governo anterior
estão sendo concedidos à iniciativa privada em ritmo acelerado. Em fevereiro,
o ministro da Infraestrutura, Tarcísio
Gomes de Freitas, apresentou as diretrizes e os planos da pasta em relação
a rodovias, ferrovias, aeroportos e obras
públicas no Senado Federal. Na ocasião,
disse que o governo pretende promover
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uma revolução no transporte de cargas.
Segundo o ministro, os objetivos são
otimizar investimentos públicos e ampliar aportes privados em infraestrutura, destravar obras e repactuar os
contratos de concessão, possibilitando
a retomada dos investimentos.
Nos primeiros cem dias de governo,
foram realizadas 23 concessões, incluindo portos, aeroportos e ferrovias. Em
março, foram leiloados 12 aeroportos,
em três regiões: Nordeste, nas cidades
de Aracaju, Campina Grande (PB), João
Pessoa, Juazeiro do Norte (CE), Maceió
e Recife; Centro-Oeste, em Alta Floresta (MT), Cuiabá, Rondonópolis (MT) e
Sinop (MT); e Sudeste, em Macaé (RJ)
e Vitória. No total, a concessão para o
período de 30 anos arrecadou R$ 2,4
bilhões. Os destaques, no entanto, são
Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ),
que devem fazer parte de outros dois

Fotos: Shutterstock
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A expectativa do governo brasileiro é arrecadar ao
menos R$ 67,9 bilhões com a concessão de 49 projetos

blocos a serem licitados em 2020.
A expectativa do governo é leiloar
pelo menos 49 projetos de infraestrutura em 2019, com investimentos que
devem chegar a R$ 67,9 bilhões. De acordo com o ministro Freitas, até o final do
mandato, todos os aeroportos sob controle da Infraero serão concedidos.
Ainda em março, o governo leiloou a
concessão de quatro terminais portuários por 25 anos. Três ficam em Cabedelo (PB) e um em Vitória. A arrecadação
alcançou R$ 219 milhões e superou os
R$ 199 milhões esperados. Em abril,
outros seis portos foram leiloados no
Pará. Com essas concessões, o governo
arrecadou R$ 447,9 milhões.
A Ferrovia Norte-Sul foi leiloada em
março para uma concessão de 30 anos,
por R$ 2,7 bilhões. O trecho de 1.537 km
vai do Porto Nacional, no Tocantins, até
Estrela d’Oeste, em São Paulo. Trata-se
de um dos mais esperados projetos

para o escoamento da safra agrícola
brasileira. Na lista de concessões de
ferrovias estão ainda a Ferrogrão, que
liga Mato Grosso ao Pará, e a Ferrovia
de Integração Oeste-Leste (Fiol).

Novas metas

Também foi anunciado o leilão de
mais três áreas portuárias para agosto
deste ano. Duas áreas estão localizadas
no porto de Santos, em São Paulo, e são
destinadas à movimentação de granéis
líquidos (combustíveis), fertilizantes
e sal. No porto de Paranaguá, no Paraná, a área a ser arrendada é destinada
à movimentação de celulose. Os empreendimentos fazem parte do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e
terão investimentos de R$ 433 milhões.
A área de rodovias ainda aguarda
aprovação do Tribunal de Contas da
União (TCU). As concessões das BR-364
e BR-365, que cortam Minas Gerais e

Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, no município de Bayeux, na Paraíba
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Goiás, por exemplo, terão de ser reavaliadas devido a “inconsistências”
e falta de informação no edital. Além
dessas, o Ministério da Infraestrutura
avalia a concessão da BR-381 e BR-362,
que liga o Espírito Santo a Minas Gerais. Outra rodovia que pode ser concedida é a BR-447, que começa em Vila
Velha (ES) e vai até o porto de Capuaba.
Ainda no setor rodoviário, o governo
planeja nova concessão da BR-116/RJ/SP
(Nova Dutra), da BR-116/RJ/MG (CRT) e
da BR-040/MG/RJ (Concer), cujos contratos expirarão em março de 2021.
Além desses projetos, o ministério pretende incluir o trecho da BR-101, conhecida como Rio-Santos, na concessão da
BR-116 entre Rio de Janeiro e São Paulo.
No Planejamento Estratégico 20192022 apresentado em abril, o secretário-executivo do Ministério da
Infraestrutura, Marcelo Sampaio,
destacou que a desburocratização do

Porto de Santos está na lista de concessões do governo federal. Um trecho da BR-116, entre Rio de Janeiro e São Paulo, também está nos planos

setor está entre as próximas metas.
Outra medida diz respeito à governança e gestão do órgão. “Vamos trabalhar
com programas de prevenção à corrupção e de fortalecimento da capacitação do corpo técnico”, disse.
Em uma nova etapa de concessões,
deve entrar na lista do PPI a qualificação
de projetos para as áreas de infraestrutura de transportes, logística, energia e
óleo e gás. O PPI, criado em 2016, é responsável pela qualificação de projetos
para concessão. Ele tem a finalidade de
ampliar e fortalecer a interação entre o
estado e a iniciativa privada, por meio
de contratos de parceria e de outras
medidas de desestatização.
O PPI também tem atuado em conjunto com o Ministério de Minas e Energia para divulgar as datas de leilões de
compra de energia elétrica de novos
empreendimentos e de geração existente, para atrair mais interessados em

investir no País. O início dos leilões está
previsto para meados de 2019 e eles devem seguir até dezembro de 2021.
A expectativa para a retomada da
economia com a viabilização desses
projetos, mais aqueles prometidos
para até o final do ano, é positiva, na
avaliação de Fernanda Assis Souza,
coordenadora da Comissão de Infraestrutura da CCIFB-SP e sócia do escritório Chenut Oliveira Santiago. “Acredita-se que a remodelagem proposta
pelo atual governo ao PPI, com maior
segurança jurídica e aprimoramento
regulatório, atrairá mais investimentos, inclusive estrangeiros.”
Atualmente, o PPI possui 69 projetos
em andamento, ainda do governo anterior, com previsão de investimento de
R$ 113,5 bilhões na economia brasileira.
“Além disso, há 94 novos projetos em
potencial para o futuro, que também
devem contemplar as áreas de minera-

ção e óleo e gás”, ressalta Fernanda.
Sobre as rodovias, que são o principal
modal no Brasil, Fernanda destaca que,
“dentre as melhorias mais urgentes estão o aprimoramento dos processos de
gestão dos recursos públicos, a intensificação da fiscalização das condições
dos trechos rodoviários geridos pelo
setor privado e o aperfeiçoamento do
planejamento, da formatação e da estruturação dos contratos de concessão”.
Outra questão a ser melhorada é a
burocracia, um dos principais desafios
para investir no Brasil: “A diversidade
de normas tributárias, ambientais e
licitatórias, a ausência de previsibilidade nos contratos, bem como de regras
claras sobre reequilíbrio econômico-financeiro, a crescente inadimplência
dos órgãos públicos, a atuação repressiva dos órgãos de controle, a complexidade e a morosidade dos licenciamentos ambientais, a necessidade de

Um ponto a ser melhorado é a burocracia. É um dos
principais desafios para quem quer investir no Brasil
FERNANDA SOUZA, coordenadora da Comissão de Infraestrutura da CCIFB-SP
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Nossa expectativa é alta com relação aos
novos projetos anunciados pelo governo
DOMINIQUE FERREIRA, CEO da Vinci Energies no Brasil

simplificação do sistema fiscal, entre
outros”, aponta a coordenadora.
Fernanda vê com bons olhos as iniciativas para destravar investimentos.
“Observam-se diálogo com todos os
atores do processo e transparência, a
gestão de riscos e supervisão de projetos, o aprimoramento técnico de projetos, assim como do jurídico-regula-

tório visando a maior segurança e ao
foco na previsibilidade.” Além disso,
afirma, “o País possui diversos atrativos aos negócios e investimentos.
Principalmente a precariedade do setor de infraestrutura de forma geral.
Somem-se a isso sua biodiversidade,
pluralidade cultural e seu crescente
mercado consumidor”, completa.

LAÇOS FORTALECIDOS COM O BRASIL

A Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) está no Brasil desde 2007 e já financiou
40 projetos, somando 1,9 milhão de euros. A AFD é protagonista na política de desenvolvimento da França e se engaja principalmente em projetos que melhoram a qualidade
de vida, na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e nos
resultados do Acordo de Paris. Para Philippe Orliange, diretor-representante regional para
Brasil e Cone Sul da AFD, o cenário atual “é preocupante, do ponto de vista da queda
do investimento, em termos gerais, do investimento público, em particular”. Para ele, o
investimento não pode ser “uma variável a ser ajustada em tempos difíceis”. “São necessários investimentos maciços em saneamento, transporte e energia, em um contexto
de declínio do investimento público que não é compensado pelo investimento privado.”
A boa acolhida por parte dos investidores aos leilões já realizados neste ano “mostra
o apetite” por investimentos, na opinião do diretor. Ele afirma que os setores que são
mais promissores para o know-how francês, como mobilidade urbana sustentável,
energia e iluminação pública, água e saneamento, entre outros, “são precisamente
aqueles em que há mais perspectivas de PPP”. Desde 2018, através de uma parceria com
o governo federal brasileiro, a AFD e a Expertise France apoiam o desenvolvimento de
projetos de investimento público dos municípios brasileiros por meio das PPPs, particularmente nos setores de resíduos sólidos, saneamento,
iluminação pública e mobilidade urbana.
Em abril, Philippe Bauduin, diretor-geral adjunto da AFD,
esteve no Brasil com o intuito de fortalecer a parceria entre
os países. Em São Paulo, Bauduin se reuniu com o secretário de Finanças e Planejamento do Estado, Henrique Meirelles, para tratar de parceria
em mobilidade sustentável. Ele também se encontrou com empresários franceses. A
AFD financiou a Linha 13 – Jade do Metrô, ligando o centro de São Paulo a Guarulhos,
com empréstimo de 300 milhões de euros. Bauduin também viajou ao Nordeste.
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Empresas francesas que têm atuação consolidada no Brasil e investem
há anos no País também estão otimistas com o novo cenário. A agenda
econômica mais liberal tende a gerar
mais oportunidades de negócios para
o setor de infraestrutura, segundo o
vice-presidente da Alstom na América
Latina, Michel Boccaccio. “A expectativa é que o Brasil consiga começar a
suprir a sua demanda histórica por investimentos e melhorias em infraestrutura.” Ele destaca o setor de transportes e logística, com potencial para
levantar mais de R$ 110 bilhões com
o PPI nos próximos anos. “Já estamos
vendo alguns acenos no sentido de
retomada. Em São Paulo, por exemplo,
há um programa de concessão das linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda da
Companha Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM”, ressalta.
O investimento nas ferrovias é visto
como prioridade pelo vice-presidente
da Alstom. “De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária,
é preciso comprar ou modernizar mais
de mil carros apenas para a CPTM e o
Metrô de São Paulo. Há uma possível
viabilização da licitação do Trem Intercidades, ligando São Paulo a cidades do
interior, e apoio na renovação de frotas,
sem impostos, em metrôs como os de
Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.”
Boccaccio cita o VLT carioca como

exemplo de projeto de mobilidade que
pode melhorar a qualidade de vida. “Estamos prontos para participar de novos
projetos da mesma natureza, porém,
eles têm seu desenvolvimento complexo e precisam de dinheiro público.”
A francesa Engie aguarda um novo
marco legal para o setor de energia,
para equacionar questões que impedem ou retardam os investimentos
em ampliação de capacidade e a retomada de empreendimentos, como
os hidrelétricos. “Estamos dispostos a
colaborar nesse debate, que entendemos que é fundamental para o Brasil”,
diz Gil Maranhão, diretor de Estratégia, Comunicação e Responsabilidade
Social da Engie Brasil.
“O Brasil tem capacidades energéticas como em poucos lugares no mundo, em razão da diversidade de fontes
de geração e do porte dos projetos em
energia e gás. É preciso, porém, equacionar questões importantes que travam projetos, como a questão do GSF
(risco hidrológico) e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, como
a hidrelétrica Jirau, que, mesmo em
operação, demanda ainda aportes dos
sócios”, pondera.
A Engie acabou de anunciar o seu
plano estratégico para 2019-2021, que
confirma o Brasil como foco prioritário.
O grupo prevê ao menos R$ 1,8 bilhão
em investimentos em energia, com ex-

pansão de capacidade em solar, eólica
e térmicas, além de transmissão, com
o projeto de Gralha Azul (PR). Essa cifra
não considera oportunidades de novas
aquisições nem o segmento de serviços, que tem recebido atenção, com
apostas em eficiência energética, soluções para cidades, iluminação pública
e geração solar distribuída.
Outra companhia francesa interessada em infraestrutura é a Vinci. A divisão Vinci Airports ganhou a concessão
do aeroporto Deputado Luís Eduardo
Magalhães, em Salvador, por 30 anos,
em 2017. A empresa assumiu oficialmente a concessão em janeiro do ano
passado, em contrato que cobre a operação, manutenção e ampliação/mo-

dernização do terminal atual e do sistema de pistas. “Neste ano, participamos
mais uma vez da rodada de concessões
dos aeroportos, mas infelizmente não
saímos vencedores. Porém, a nossa expectativa ainda é alta com relação aos
novos projetos anunciados pelo governo, principalmente porque achamos
muito interessante e claramente estratégicos para o Brasil e para as empresas
presentes no País”, ressalta Dominique
Ferreira, CEO da Vinci Energies no
Brasil. A Vinci se prepara para participar de outras concessões. “Para nós, são
interessantes os projetos de construção
em operação em rodovias, por exemplo,
que temos muita experiência, além de
energia”, completa. ■ (CS)

Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no centro da cidade do Rio de Janeiro

A expectativa é que o Brasil comece a suprir
a sua demanda histórica por investimentos
e melhorias em infraestrutura
MICHEL BOCCACCIO, vice-presidente da Alstom na América Latina
França_Brasil
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AGILIDADE
OPERACIONAL
FERRAMENTAS POSSIBILITAM QUE PROCESSOS
E RESULTADOS SEJAM MAIS EFICIENTES

G

Redação

erenciar com eficiência
um negócio é uma tarefa desafiadora, que
exige metodologia e
contínua incorporação
de boas práticas. As
equipes devem ser, preferencialmente,
multidisciplinares e estar engajadas
e conectadas aos líderes, os quais devem se peocupar em conduzir o time
para o sucesso. Esse é o ensinamento
comum dos manuais de administração
de empresas. Nos últimos tempos, com
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o avanço das tecnologias da informação e comunicação (TICs) e as transformações no meio social e nos modelos
de negócios, tomados por novos paradigmas disruptivos, as organizações
se viram diante do desafio de evoluir
de forma acelerada, ganhar agilidade e experimentar os desafios nunca
antes enfrentados. Como parte desse
cenário, muitas abraçaram novas soluções digitais e passaram a adotar ferramentas gerenciais novas (e outras
recicladas com novas roupagens) para
melhorar processos internos e dinamizar a gestão do negócio, visando obviamente a alavancar os resultados.
A consultoria Bain & Company realiza uma pesquisa a cada ano, desde
1993, sobre quais ferramentas de ges-

tão executivos do mundo estão utilizando. No último ano, os estudos mostraram que os gestores de empresas
estão apostando mais em ferramentas
digitais e se afastando de estruturas
hierárquicas. A pesquisa aponta que
há um amplo movimento para capacitar equipes em todos os setores, desde
pequenas empresas regionais a grandes multinacionais, e em mercados
emergentes e desenvolvidos.
Dos 1.268 executivos que participaram da última pesquisa da consultoria,
quatro entre cinco concordaram com a
ideia de que os líderes de hoje devem
confiar e capacitar as pessoas, e não
simplesmente desejar comandá-las e
controlá-las – apenas 5% discordaram
desse posicionamento. A Bain & Company listou as 25 ferramentas de gerenciamento mais populares. Entre as
três principais ferramentas, o
planejamento estratégico
ficou em primeiro lugar, seguido de Customer Relationship
Management (CRM)
e benchmarking. A
seguir, algumas das
principais
ferramentas mais utilizadas, de
forma isolada ou
combinada,
para desenvolver
cont inu amente
projetos
de
aprimoramento e inovação nas
companhias em âmbito global.

Benchmarking

É uma das ferramentais mais conhecidas. Trata-se de um processo de investigação sobre como a empresa está
se saindo perante seus concorrentes.
Basicamente, é uma comparação com
outras companhias do mercado que
ofereçam os mesmos produtos e/ou
serviços. É uma ferramenta que ajuda
a obter uma melhor visão dos processos e a entender quão competente a
empresa é em seu negócio.

Advanced Analytics

Possibilita uma análise avançada
de grande volume de dados, de forma
rápida e eficiente. Com isso, o gerente
consegue fazer avaliações mais detalhadas sobre o negócio, de maneira
geral, e melhorar a tomada de decisão.
Isso é possível graças a uma inteligên-

cia que transforma dados e algoritmos
em previsões de comportamentos e
tendências para o negócio.

Key Performance Indicator

Como o nome sugere, trata-se de
um indicador de performance. É a
maneira mais assertiva de entender
se uma ação está dando os resultados
esperados, ou não, e tomar as melhores decisões. “O KPI é a ferramenta
mais indicada para a administração
de qualquer negócio. Ela precisa ser
definida a partir daquilo que realmente importa para a melhor representação da situação na qual a empresa se
encontra, ou à qual quer chegar”, diz
Sara Behmer, coordenadora da Comissão Mundo do Trabalho, da CCIFB-SP,

França_Brasil

43

1º Semestre_2019

|

Gestão Ferramentas

Algumas ferramentas podem fazer mais sentido
para um tipo de organização e, para outras, não
SARA BEHMER, coordenadora da Comissão Mundo do Trabalho da CCIFB-SP

consultora de Recursos Humanos na
Voyer Brasil. Com o KPI é possível fazer uma comparação com resultados
anteriores e até com outros negócios.

Análise SWOT

Conhecida como matriz SWOT, é
uma metodologia muito utilizada para
auxiliar no planejamento estratégico e
na análise dos fatores que podem alavancar ou trazer riscos para o negócio.
O termo refere-se a: Strengths (forças),
Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). “A matriz SWOT, portanto, ajuda
a mapear os pontos fracos e fortes da
empresa, facilitando a identificação de
riscos e ameaças, concorrência, barreiras econômicas e também as oportunidades”, explica a coordenadora.

Ciclo PDCA

O ciclo PDCA (plan – do
– check – act, ou planejar
– fazer – checar – agir) é
uma metodologia conhecida como técnica de “qualidade total” muito utilizada,
especialmente porque ajuda a
reduzir custos, aumentar lucros e
fidelizar clientes. Sara ressalta que
“ele é dinâmico e permite verificar
a eficácia da implantação de novos planos de ação, acompanhar
mudanças e checar se problemas
estão sendo solucionados, além de
ser fundamental nos processos de
melhoria contínua”.
França_Brasil
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Canvas

É uma metodologia utilizada na
construção de modelos de negócio, no
lançamento de produtos ou serviços
e até para começar a atuar em novos
mercados. O modelo de negócios proposto pelo Canvas é baseado, entre
outras, nas respostas às perguntas:
qual a atividade principal da empresa? Qual a proposta de valor? Quanto
os clientes estão dispostos a pagar
por essa proposta de valor? Quais são
as atividades-chaves para a entrega
dessa proposta? A empresa oferece algum produto ou serviço único a seus
clientes? Quais os canais de comunicação e distribuição? Qual a fonte de
receita? Quais são as parcerias estratégicas necessárias? Etc.

Customer Relationship
Management (CRM)

A gestão de relacionamento com
o consumidor, em tradução livre, é
apoiada numa plataforma tecnológica. Ele ajuda a conhecer características como idade, profissão, estado civil,
endereço, comportamento de compra,
entre outros dados, e, consequentemente, auxilia a construir, desenvolver
e melhorar o relacionamento com os
clientes. A ferramenta unifica informações, de forma que o cliente possa
ser reconhecido por todos os setores
da empresa e que não existam vários
cadastros separados e incompletos de
uma mesma pessoa. Com isso, é possível entender suas necessidades e oferecer um atendimento personalizado.

5W2H

A sigla alfanumérica carrega suas
diretrizes e pode ser uma ferramenta
eficaz na gestão, contribuindo para
a economia de tempo e de recursos.
Trata-se de um check-list sobre as atividades que precisam ser executadas,
de forma clara e objetiva. A ferramenta orienta todo o processo e estabelece o que será feito (what), os motivos
(why), onde (where), quando será feito
(when), quem será o responsável pela
atividade (who), de que maneira (how)
e quanto custará (how much).

Orçamento base zero (OBZ)

A ferramenta estratégica é basicamente o planejamento financeiro para
um determinado período ou para a
realização de atividades específicas,
entre outros, a partir do zero, ou seja,
sem a base histórica de rentabilidade
do negócio. É uma maneira de otimizar
valores e evitar gastos desnecessários.

Planejamento estratégico

Por fim, o planejamento estratégico
pode lançar mão de todas as metodologias descritas anteriormente, para
ser bastante completo e abrangente.
“Ele documenta a visão dos principais
dirigentes quanto ao futuro da organização e mapeia e acompanha a implementação das estratégias e ações para
se atingir a visão”, conta Sara. É importante que toda a organização esteja envolvida e se direcione a partir dele. ■ (CS)

Aplicação prática

Uma organização ágil é aquela que, a
partir de suas tomadas de decisão, consegue mobilizar seus colaboradores de
maneira rápida e eficiente, de forma a
“aprender enquanto faz” e que, ao melhorar seus resultados, continua estimulada
a ser ágil. É com esse pensamento que
Adriana Rillo conduz o Departamento
de Recursos Humanos e Comunicação
da Saint-Gobain no Brasil.
A fim de acelerar essa agilidade, a
empresa tornou-se parceira do Cubo
Itaú, centro de empreendedorismo tecnológico. “O nosso relacionamento com
startups, em especial o Cubo, tem nos
ajudado a acelerar o desenvolvimento
de soluções e serviços inovadores para
melhorar a experiência de clientes e parceiros de negócios e promover a transformação cultural interna”, revela a diretora.
Na Saint-Gobain, duas ferramentas estão crescendo no processo de
gestão: o Trello e o Slack. O primeiro é
conhecido por ser uma ferramenta de
gerenciamento de projetos em listas,
extremamente versátil e que pode ser
ajustada de acordo com as necessidades do usuário. “Já utilizamos o Trello
no acompanhamento de projetos anuais
e que envolvem diversas empresas do
grupo. A ferramenta possibilita uma comunicação mais ágil e transparente entre os membros do grupo de trabalho.”
A plataforma Slack foi adotada para
ajudar a empresa a melhorar a comunicação interna, reduzindo a necessidade da troca contínua de e-mails e
da participação em diversas reuniões.

“Mensagens curtas, colaboração entre
grupos, projetos, interatividade entre os
usuários, ações de comunicação interna,
plataforma de vídeo e opção mobile são
os destaques dessa ferramenta que está
em processo de implantação em algumas
áreas da Saint-Gobain”, esclarece.
A empresa também desenvolveu o
programa InovaRH, que estimula novas
formas de trabalho, como home-office,
lançou mão da metodologia Agile, que
ajuda as equipes a lidar com imprevisibilidade, por meio de entregas incrementais, periódicas e focadas no cliente. Em
tempos de transformação digital, o foco,
como se pode notar, continua sendo as
pessoas. “São elas que usam a tecnologia,
que conhecem o negócio, que são capazes
de identificar oportunidades e de superar
desafios”, salienta a diretora.
O OpenJob é outra ferramenta utilizada pela Saint-Gobain, de recrutamento
interno, que é acessível aos colaboradores na intranet, no site e nas redes sociais.
Além disso, implantou “cinco atitudes
Saint-Gobain”: cultivar a proximidade
com o cliente, agir como empreendedor,
inovar, ser ágil e construir uma cultura
de abertura e engajamento, para sustentar todas as ações em gestão de pessoas.
A ideia é que os colaboradores estejam
sempre preparados para a execução do
plano estratégico. “Damos diretrizes,
recursos financeiros, plataformas de
conhecimento e reconhecimento, promovemos experiências de aprendizagem e
trabalhamos com os gestores no sentido
de estimular a cultura de aprendizagem”,
conclui Adriana.

Os gestores de empresas estão apostando cada
vez mais em ferramentas digitais e se afastando
de estruturas hierárquicas
França_Brasil
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ENCONTRO DE

GERAÇÕES

BOA GESTÃO REQUER A MEDIAÇÃO
DE CONFLITOS ENTRE PESSOAS DE
IDADES E VISÕES DE MUNDO DISTINTAS

P

Foto: Shutterstock

rofissionais de diferentes
gerações estão sendo cada
vez mais incentivados a integrar projetos corporativos
comuns. Essa interação é
salutar e pode ser bastante
proveitosa para os resultados das companhias, mas também exige atenção
dos gestores, no sentido de equacionar
conflitos naturais decorrentes das variações de idade, níveis de experiência,
compreensão de novas tecnologias e visões de mundo, entre outros aspectos.
Há até uma terminologia especialmente criada para designar os sucessivos grupos geracionais: os “baby
boomers” (nascidos entre 1946-1964), a
“geração X” (de 1965 a 1980), a “geração
Y/millennials” (1981 e 1996) e a “geração
Z/pós-millennials” (1997 em diante).

França_Brasil

46

1º Semestre_2019

Cada geração tem uma forma de enfrentar os obstáculos do dia a dia. Os
baby boomers, nascidos após a Segunda
Guerra, são considerados por estudiosos do tema mais responsáveis e dedicados, leais e workaholics. Já os da geração
X almejam liberdade. Eles podem ser
mais adaptáveis a mudanças e tendem
a ser individualistas, lutam por direitos
e se preocupam com a carreira.
As pessoas da geração Y são otimistas
e impacientes, ativas nas redes sociais e
ávidas por novas tecnologias. São capazes de resolver diversas tarefas ao mesmo tempo e buscam flexibilidade no
trabalho. A geração Z, por sua vez, nasceu conectada. Esses jovens não sabem
o que foi o mundo sem o computador.
São especialmente familiarizados com
as tecnologias digitais e anseiam descobrir o mundo, por isso não são apegados.

Papel dos gestores

No ambiente corporativo, os desafios
para promover o bom relacionamento
entre as diferentes gerações podem
ser superados com diálogo – uma tarefa dos líderes, na opinião de Pascaline

Dalby, coordenadora da Comissão de
Recursos Humanos na CCIFB-RJ e chefe do RH da Safran Helicopter Engines
Brasil. “A empresa é como uma família
e dentro dela há o convívio entre várias
gerações. Naturalmente, às vezes, podem surgir conflitos. O importante é a
maneira de lidar com eles. Aceitar de
forma natural e não se esquivar é o primeiro passo, depois, buscar métodos
e ferramentas que possam auxiliar
nessa tarefa”, pontua.
Pascaline afirma que cada “geração tem seus pontos fortes,
que merecem e devem ser explorados e aguçados. Os boomers
costumam ter experiência, paciência e boa gestão do risco. As
gerações X e Y têm mais criatividade, olhar crítico e busca de
propósito à flor da pele. É preciso pegar os pontos positivos de
cada um”, destaca. Entre as boas
práticas, ela aconselha a promoção
de competências como “escuta e empatia”, além do trabalho conjunto com
exercícios, programas ou métodos que
estimulem a interação mais harmoniosa
e produtiva em meio às diferenças.
O team building é um exemplo. Trata-se de uma ferramenta que ajuda a
fortalecer a cultura da empresa e contribui para o engajamento da equipe
na busca por resultados. A promoção
dessas atividades pode ensinar novas
habilidades e oferecer meios para que
as pessoas abram a mente. Outra ferramenta é o mentoring, mais uma maneira de adaptar uma equipe aos objetivos
da empresa e obter resultados. Nesse

caso, um profissional experiente será
o mentor e responsável pelo desenvolvimento de um recém-contratado, por
exemplo. A mentoria pode ajudar não
apenas a conhecer as tarefas do novo
cargo, mas também a lidar com questões emocionais, por exemplo.
A Edenred é reconhecida por programas que estimulam o desenvolvimento

de seus colaboradores. Isso já a colocou diversas de vezes no ranking
das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, mantido pela Great
Place to Work (GPTW) e a revista
Você S/A. Entre as iniciativas estão
programas de trainee e ações para
desenvolver as competências técnicas e comportamentais do time.
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Alaor
Aguirre,
vice-presidente
da Edenred Brasil, cita a Academia
Edenred. “É uma ferramenta educacional on-line e presencial, que proporciona diferentes conteúdos. Dentro desse conjunto temos ainda o
sistema de gestão de desempenho. Ele
abrange um contrato de metas, avaliação de competências e valores organizacionais. É uma plataforma que
conecta os principais temas que envolvem os colaboradores, consideran-

do expectativas de carreira e plano de
desenvolvimento individual”, diz.
A aposta na integração com empreendedores vem dando resultados. “No ano
passado, abrimos as portas para estudantes universitários da Universidade de
São Paulo (USP) desenvolverem projetos
que incentivem nossos colaboradores a
serem ainda mais inovadores. Com isso,
trazemos o jovem empreendedor para
dentro do negócio, pois há uma grande
afinidade desse público com o nosso core

business, a inovação”, destaca Aguirre. “É
preciso alinhar a força jovem com a experiência de quem já está há mais tempo na
estrada para conquistarmos uma relação
de confiança e, consequentemente, contribuirmos para a evolução tanto das pessoas como dos negócios”, complementa.
Um dos focos da área de RH da Edenred
é harmonizar os pontos de contato da
empresa, segundo Aguirre, para que as
pessoas percebam sua contribuição individual, quando o sucesso é alcançado,

Ao criar e estimular o diálogo em todos os níveis,
possíveis conflitos nem chegam a surgir.
ALAOR AGUIRRE, vice-presidente da Edenred Brasil
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e reconheçam o trabalho de outros profissionais. “Dessa forma, as pessoas se
respeitam e trabalham em um ambiente
sadio. Ao criar e estimular o diálogo em
todos os níveis, possíveis conflitos nem
chegam a surgir”, pondera Aguirre.
Para promover uma maior integração
entre os colaboradores, a empresa modernizou seus escritórios em Alphaville
e Pinheiros, em São Paulo, de forma a
incitar maior conexão entre eles e estimular a criatividade. Além disso, criou
a “Edenraid”, iniciativa que promove a
prática de atividades físicas e o voluntariado. “É uma campanha global que
ajuda a realizar desejos de crianças
atendidas pelo Make-a-Wish Fondation,
transformando quilômetros percorridos em doações. Em 2018, durante três
meses, mais de 2 mil colaboradores no
Brasil se engajaram e percorreram mais
de 33 mil quilômetros”, ressalta Aguirre.
A área de treinamento e desenvolvimento da empresa também criou o que
chama de “Inspirômetro”. “É um momento no qual trabalhamos aspectos
essenciais para que nossos colaboradores possam crescer e evoluir como profissionais e pessoas. É quando também
reforçamos o sentimento de pertencimento e espírito de equipe, mostrando
que cada um é parte fundamental do
nosso negócio”, completa Aguirre.

Integração de competências

Na Pernod Ricard, a consultora de RH
Cíntia Calado afirma que a preocupação com a valorização da diversidade,
especialmente com relação à convivência de diferentes gerações, é prioridade.
“Acreditamos que competências e bons
resultados independem da idade. Nosso
ambiente de trabalho é totalmente open
door, com foco nas competências profis-

CARACTERÍSTICAS
DAS DIFERENTES GERAÇÕES
Baby boomers (1946-1964)

✔ Representam um grupo experiente
✔ Iniciaram a carreira
com máquinas de escrever,
sem computadores ou celulares
✔ Passaram por momentos
difíceis na economia mundial
✔ Valorizam trabalho árduo
e carreira sólida
✔ Valorizam resultados

Geração X (1965-1980)

✔ São fortes candidatos
a posições de liderança
✔ Iniciaram a carreira justamente
com os avanços da tecnologia
✔ Divertiam-se com
os primeiros videogames
✔ Valorizam o empreendedorismo
✔ Prezam pelo equilíbrio entre
vida pessoal e profissional

Geração Y (1981-1996)

✔ Buscam posições de liderança
✔ Cresceram com a tecnologia
✔ Possuem mentalidade global
✔ Aceitam mais facilmente
as diferenças
✔ Viveram bons momentos
da economia mundial
✔ São questionadores,
ansiosos e imediatistas
✔ Não se prendem

Geração Z (1997 em diante)

✔ Representam o grupo mais
jovem nas organizações
✔ São totalmente tecnológicos
(nativos digitais)
✔ Têm pais protetores
✔ Valorizam o engajamento
em ações sociais
✔ Entediam-se facilmente
✔ Estão sempre em busca
de algo melhor

sionais. Nas contratações, a idade não
é uma barreira, nem nos projetos. É comum termos gestores de área ou de projetos mais jovens que os liderados”, diz.
No ano passado, dentre 70 ideias apresentadas para um projeto de inovação
lançado pela Pernod, o ganhador foi um
boomer, “e não um jovem da geração X,
Y ou Z, como se poderia imaginar”, diz
Cíntia. A empresa vem trabalhando com
mais atenção ao tema e, também em
2018, fez “um evento sobre longevidade
para abordar o assunto com a liderança”.
A diferença na mentalidade dessas
gerações também é grande quando o
assunto são preocupações como aposentadoria e benefícios disponíveis.
Enquanto os boomers estão de olho no
futuro próximo, na aposentadoria, os
jovens das gerações Y ou Z estão mais
atentos aos benefícios e à flexibilidade
na jornada de trabalho. “Escutar os profissionais e entender suas necessidades
é primordial. As empresas e a legislação
devem evoluir para propor um ‘cardápio’ de benefícios, por exemplo, mas
principalmente garantir o mínimo comum a todos. Também devemos repensar modelos de trabalho com sistema
de horário flexível e o home office, por
exemplo”, ressalta Pascaline, da Safran.
De acordo com Aguirre, a flexibilização
é uma tendência. “Essa é uma prática que
deve fazer cada vez mais parte das empresas até 2020. Na Edenred instituímos
o flexplace, um modelo de trabalho que
torna a rotina mais dinâmica e permite
que os colaboradores exerçam suas funções fora do escritório, um ou dois dias
por semana. Com isso, eles conseguem
organizar seus compromissos pessoais
e profissionais e o nível de engajamento aumenta, o que, consequentemente,
gera maior produtividade”, diz. ■ (CS)
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Sociedade

PROJETOS DE EMPRESAS FRANCESAS NO
BRASIL CONTRIBUEM PARA O BEM-ESTAR
SOCIAL E AMBIENTAL DA COLETIVIDADE

A

responsabilidade social
é a concretização de
ações individuais ou coletivas que visam ao
bem-estar de uma sociedade. No ano 2000,
o então secretário-geral da ONU, Kofi
Annan, lançou o Pacto Global, maior
iniciativa de responsabilidade corporativa do mundo, integrando empresas
de mais de 140 países. O pacto propõe
que as empresas se comprometam
a adotar princípios básicos que indiquem sua responsabilidade social, entre eles: respeitar e proteger os direitos
humanos; abolir trabalho forçado e infantil; eliminar a discriminação no ambiente corporativo; apoiar abordagem
preventiva aos desafios ambientais;
encorajar tecnologias que não agridem
o meio ambiente; e combater a corrupção em todas as suas formas.
O conceito de responsabilidade social tem origem no início do século
20. À época, ela era considerada mais
como um “movimento socialista” e,
por isso, não obteve grande apoio. Apenas nas décadas de 1950 e 1960 é que
passou a ser academicamente estudada e ganhou espaço. De lá para cá,
esse conceito tem crescido e já é parte
dos negócios de empresas em todo o

mundo. No Brasil, companhias francesas criaram programas para reafirmar
suas preocupações sociais e ambientais, especialmente em relação às comunidades onde estão inseridas.
A Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB), nas regionais de São Paulo e Rio de Janeiro, tem comissões de
Responsabilidade Social. São grupos
de trabalho criados para promover
debates, conectar redes de cooperação e compartilhar expertise a partir
de iniciativas colaborativas no âmbito do desenvolvimento sustentável e
da promoção da diversidade.

Reflexões valiosas

“Queremos promover encontros,
gerar reflexões e unir forças para contribuir com iniciativas de parceria e
cooperação”, destaca o coordenador da Comissão de RSE
e Sustentabilidade na CCIFB-RJ, Rodrigo Santiago, responsável pela área de relações
institucionais e governamentais da Michelin
para a América do Sul.
Na Michelin, um dos principais projetos de desenvolvimento sustentável é o Ouro Verde Bahia, criado há
15 anos. O programa viabiliza a produ-

ção e a comercialização da borracha natural de maneira responsável, além de
contribuir para o desenvolvimento do
cultivo de seringueira e para o aumento da produção de cacau e banana por
agricultores familiares da região. Além
disso, atua na proteção e restauração
da mata atlântica, com o plantio de
mais de 100 mil árvores e apoio à pesquisa científica com a criação do Centro
de Estudos da Biodiversidade.
Entre as realizações do projeto estão
a criação do Parque da Cachoeira da
Pancada Grande e da Reserva Ecológica Michelin, com mais de 3 mil hectares. O programa gera mais de 350
empregos diretos, apoia mais 1.300
famílias, beneficiadas pela agricultura
familiar, e impacta mais de 50 municípios baianos. “Ao lado da proteção da
reserva natural, queremos fomentar o
desenvolvimento da borracha natural
produzida pelos pequenos agricultores de uma maneira integrada com o
ambiente local”, explica Santiago. A
companhia tem ainda outros programas de responsabilidade social. Entre

Responsabilidade
social empresarial
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Programa Praia Para Todos, apoiado pela Michelin,
estimula a integração de pessoas com deficiência
com a natureza e o esporte

Fotos: Divulgação

Programa Ouro Verde Bahia viabiliza a
produção e a comercialização da borracha
natural de maneira responsável

eles, o Praia Para Todos, que promove
a acessibilidade nas praias cariocas,
além de realizar atividades esportivas
e de lazer, adaptadas a pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida.
Na Comissão de Bioeconomia da
CCIFB-SP, coordenada pelo advogado
Fernando Tabet, projetos corporativos
nesse sentido são constantemente
debatidos. “Essas ações estão relacionadas não apenas a resultados efetivos que possam trazer no que tange
ao seu objetivo principal, como algum
programa de educação ambiental
orientado a melhorar as condições
de uma comunidade, mas também à
construção de uma imagem positiva
da organização na sociedade e em relação aos seus colaboradores”, afirma.
No Brasil, as demandas por programas sociais são variadas, na avaliação
França_Brasil
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do advogado. “As ações voltadas a melhorias em comunidades carentes, nas
áreas de saúde, moradia e educação,
têm merecido destaque. Também as
de cunho ambiental têm recebido atenção especial”, salienta. Para ele, ações
sociais corporativas em países como
o Brasil, “onde há muitas carências da
atuação do Estado em áreas essenciais”,
acabam ganhando maior relevância do
que em países desenvolvidos.

Boas iniciativas

O Carrefour trouxe da França para o
Brasil alguns de seus programas de responsabilidade social empresarial (RSE)
e busca identificar oportunidades de
aproveitar boas iniciativas também no
sentido contrário, adaptando as ações
à realidade local. De acordo com Paulo
Pianez, diretor de Sustentabilidade do

Carrefour Brasil, isso é possível porque
a estratégia da alimentação norteia todas as ações sociais do grupo.
Um exemplo é o projeto de produção
sustentável de bezerros, desenvolvido
com a Iniciativa para o Comércio Sustentável (IDH). Ele fomenta a criação
de bezerros em mais de 450 propriedades das regiões mato-grossenses do
Vale do Juruena e do Vale do Araguaia.
“É um projeto com duração de três
anos, com investimentos de 4 milhões
de euros, que vai impactar mais de 3
mil beneficiários diretos”, diz Pianez.
Essa produção, futuramente, será distribuída com a marca Carrefour.
Outro projeto apoiado pela rede foi
criado com a Gastromotiva, organização social do Rio de Janeiro que promove inclusão e sustentabilidade por
meio da educação e da profissionalização. Com investimento de cerca de
320 mil euros, prevê a criação de um
laboratório dedicado ao estudo e ao
desenvolvimento de receitas a partir
do aproveitamento total dos alimentos. Além de apoio financeiro, a rede
varejista oferecerá curadoria na criação de uma linha de produtos a ser comercializada pela instituição.
O projeto com a Gastromotiva está
alinhado ao plano mundial do grupo,
o “Carrefour 2022”. Dentre os objetivos
da nova estratégia global está lide-

Fotos: Divulgação

rar a chamada “transição alimentar”,
por meio da qual a companhia quer
permitir que seus clientes consumam
melhor, com segurança e responsabilidade socioambiental. “A gente tem
percebido que os consumidores querem saber cada vez mais a origem dos
alimentos, como foram produzidos, e
isso passa, entre outras questões, por
condições sociais, de trabalho e, claro,
de sustentabilidade”, ressalta Pianez.
Outro projeto da rede é o Cinemóvel
Carrefour. Um caminhão percorre o
Brasil levando cinema a regiões onde a
população não tem acesso às telonas.
Os filmes abordam questões sobre hábitos alimentares saudáveis. Após a
exibição, o público, formado por estudantes do ensino fundamental, recebe cartilhas sobre a temática do filme.
Desde 2015, o Cinemóvel já percorreu
39 cidades, promovendo 648 sessões
para mais de 16 mil crianças e jovens.
“A ideia é mostrar, principalmente
para as crianças, que a comida vai
além do fast-food”, diz Pianez.
A mais recente novidade do Carrefour é uma parceria com o Museu do
Amanhã, no Rio de Janeiro, a mostra
“Prato do mundo – Comida para 10
bilhões”, lançada em abril e que ficará
em cartaz por seis meses. “A mostra
pretende incitar uma reflexão sobre
a comida do amanhã, numa perspectiva social e ambiental. Ou seja, como

Iniciativas do Carrefour estimulam a alimentação consciente.
Acima, um dos projetos: fazenda de produção sustentável de bezerros

será alimentar 10 bilhões de pessoas
em 2050 sem que haja esgotamento
dos recursos ambientais?”, questiona
Pianez. A exposição é interativa, nos

moldes do Museu do Amanhã.
Na Voltalia, a cada empreendimento da empresa, a equipe social realiza
um diagnóstico local para identificar

Investimos em projetos que melhorem as vidas
das comunidades vizinhas aos parques
eólicos no Rio Grande do Norte

ROBERT KLEIN, CEO da Voltalia no Brasil
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as carências das comunidades e entender quais ações
sociais podem atender às demandas apresentadas. “Junto
de nossos parceiros, investimos em projetos sociais
que proporcionam melhores
condições de vida às comunidades vizinhas aos parques
eólicos no Rio Grande do
Norte. Eles estão focados em
educação, saúde e desenvolvimento
sustentável”, conta Robert Klein, CEO
da Voltalia no Brasil.
Mais de 120 mil pessoas já foram
impactadas direta e indiretamente
pelos programas da Voltalia. Ao todo,
a empresa desenvolveu 46 projetos
sociais, entre eles Operação Sorriso,
com consultas e procedimentos para
crianças; Água e Renda, com sistema
de fornecimento de água para consumo humano e para a agricultura local; e Casa do Ancião, para reformar e
ampliar leitos, assim como doar equipamentos à Casa de Apoio ao Idoso
França_Brasil
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Na Voltalia, em empreendimento da empresa, a equipe social faz um diagnóstico
para identificar as principais carências
das comunidades locais

Rita Fernandes de Souza, em Areia
Branca (RN); entre outros.

Ligação com o negócio

Na Leroy Merlin, as ações sociais estão passando por uma revisão “para
que todas as iniciativas estejam mais
relacionadas ao negócio”, segundo Lívia Neves, analista de Sustentabilidade. Essa é, a propósito, uma das tendências dos programas de RSE. Além

de ações pontuais realizadas
pelas lojas, Lívia destaca entre os programas prioritários
da rede o Saldão Solidário,
que ocorre em janeiro e destina 5% das vendas de itens
selecionados a instituições
sociais. Neste ano, a doação
ultrapassou R$ 200 mil.
Em 2018, a Leroy Merlin fez
o primeiro Voluntariado Corporativo – o Bricoleiros do Coração. “Com
o apoio de colaboradores e fornecedores, reformamos duas instituições
que funcionam como lares de crianças e jovens em cuidados da Justiça.
Uma ação ocorreu em São Leopoldo
(RS), na Acapass, e outra em São Paulo, na Casa SAICA Pilar.
A Leroy também trabalha com projetos incentivados, em que fomenta
ações que refletem sua postura de responsabilidade social. Neste ano, são beneficiados dois projetos voltados para
criança e adolescente, dois para idosos,

Fotos: Divulgação

Programa Fortaleza Amigo do Idoso, apoiado pela Leroy Merlin, promove
envelhecimento ativo e a convivência a partir do cultivo da horta social
e estufa experimental de plantas ornamentais na capital cearense

dois para o esporte e um para a cultura.
O sucesso de um programa de responsabilidade social depende principalmente de seu planejamento. Para
Paulo Pianez, do Carrefour, os projetos
precisam estar voltados a regiões vulneráveis e estar vinculados ao negócio
da empresa para dar retorno econômico, “e, o mais importante, que é o valor
intangível, que é agregar valor à marca,
a sua reputação”. Além disso, “quando
você vai desenvolver uma ação social,
é preciso que ela esteja atrelada àquilo
que é o coração do negócio, a razão de
ser da empresa. Depois, é importante
que o projeto se sustente”, diz.

Fatores como a boa escolha do projeto e possibilidade de perenização são
apontados por Klein como facilitadores. “É importante termos consciência
do nosso papel e entendermos que assumir e zelar pelo bom relacionamento com seus stakeholders é parte fundamental do negócio, especialmente
com a comunidade, para construir e
manter uma relação de longo prazo.
Grande parte do retorno financeiro é
proporcional ao que for implementado
e dependerá do relacionamento com
os beneficiários”, pondera o CEO.
Na Leroy, a estratégia também é
criar uma identidade positiva nas co-

munidades em que atua. “Os nossos
stakeholders enxergam a proximidade
como algo importante e relevante. Então, levar benefícios e oportunidades
para a sociedade cria uma identidade
forte”, diz Lívia. No início do ano, após
o rompimento da barragem de Brumadinho (MG), a rede abriu as portas das
lojas para receber doações. “Foi uma
ação muito rápida e de grande repercussão nas mídias digitais, para ajudar
as pessoas impactadas. É outro tipo de
valor, que vale o investimento.”
O advogado Tabet faz um alerta: o
sucesso das ações depende do tipo e
de como elas são estruturadas. “Se for
algo mal planejado ou voltado somente a fazer propaganda, sem o devido
lastro – o que no campo ambiental é
chamado de green washing –, provavelmente o retorno será insatisfatório,
podendo até ter efeito contrário à imagem da empresa”, conclui. Companhias
comprometidas desenvolvem ações
cuidadosamente articuladas e associadas ao negócio. ■ (CS)

Consumidores querem saber a origem dos
alimentos, como foram produzidos, quais
as condições sociais e de trabalho
PAULO PIANEZ, diretor de Sustentabilidade do Carrefour Brasil
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QUESTÕES

DE GÊNERO
PROMOVER A EQUIDADE ENTRE
HOMENS E MULHERES É BOM
NEGÓCIO PARA AS EMPRESAS

A

luta pelo empoderamento das mulheres
já resultou em muitas
conquistas em toda a
sociedade, mas ainda há
muito o que se fazer, especialmente no mercado de trabalho.
Apesar do crescente número de empresas comprometidas com a questão, os
números comprovam que o progresso
global tem sido bastante lento. Isso é
o que indica o estudo Women in the
Workplace 2018, realizado pelo Institu-
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to Global McKinsey em parceria com a
ONG LeanIn.Org, que avaliou 279 empresas nos Estados Unidos.
O levantamento aponta que as mulheres continuam sub-representadas,
especialmente as negras. Os pesquisadores alertam que as empresas devem mudar a maneira de contratar e
promover talentos femininos para cargos de liderança, pois, se o ritmo atual
for mantido, o crescimento de postos
de comando ocupados por mulheres
será de apenas um ponto percentual
ao longo de dez anos. Por outro lado,
se no mesmo período as companhias
começarem a contratá-las na mesma
proporção de homens, será possível
chegar a 48% de mulheres e 52% de
homens, bem mais equilibrado.
Uma em cada cinco mulheres pesquisadas revelou que, em muitas situa-

Situação brasileira

No Brasil o progresso também ainda
é considerado lento, mesmo reconhe-

cendo-se que cada vez mais empresas
têm se preocupado em implementar
medidas para a inclusão das mulheres
na liderança, de acordo com um estudo produzido pelo Boston Consulting
Group (BCG). A pesquisa ouviu executivos de 14 companhias e entrevistou
600 gestores de ambos os sexos para
entender os avanços e desafios.
Entre as mulheres pesquisadas,
44% afirmaram que suas empresas
não tinham boa diversidade de gênero na alta gestão; e 28% acreditavam
que os homens não eram suficientemente engajados na iniciativa. Os
homens ouvidos, porém, foram otimistas, especialmente aqueles acima
de 50 anos: 81% julgaram que os homens estavam comprometidos com
iniciativas de diversidade. Mesmo em
empresas com contratação feminina
elevada, onde mulheres representam

metade ou mais da força de trabalho,
elas ocupam, no máximo, um terço
dos cargos de alta liderança.
Apesar do cenário desafiador mostrado pelas pesquisas, há um alento. Muitas ações estão sendo feitas
ao redor do mundo para promover a
igualdade de gênero nas corporações,
a exemplo da ONU Mulheres, que, desde 2010, quando foi criada, atua para
fortalecer e ampliar os esforços globais
em defesa dos direitos das mulheres.
A ONU Mulheres incentiva lideranças empresariais a se tornarem promotoras e difusoras da igualdade de
gênero, baseando-se nos Princípios
de Empoderamento das Mulheres
(Women’s Empowerment Principles
– WEPs, na sigla em inglês), que orientam gestores comprometidos a delegar poder às mulheres no ambiente
corporativo. O Brasil é o terceiro país

Fotos: Shutterstock

ções, é a única profissional do sexo feminino no ambiente de trabalho. Essa
condição contribui para que tenha
1,5 vez mais propensão a deixar o emprego, notadamente porque tem suas
habilidades questionadas e passa por
humilhações e assédio, por exemplo.
Além do aspecto de justiça social,
a diversidade atua como alavanca de
performance para as organizações.
Levantamento também da McKinsey
envolvendo mil empresas em 12 países
mostrou que aquelas que desenvolvem
ações corporativas voltadas a desenvolver ambientes mais inclusivos e diversos têm 33% mais chances de obter
lucros em relação a outras companhias
sem esse tipo de preocupação.
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Mulheres deparam com obstáculos para acessar
direitos, trabalho decente e proteção social
ANA CAROLINA QUERINO, representante interina da ONU Mulheres no Brasil

no ranking internacional que reúne
2.183 companhias signatárias do programa, somando atualmente mais
de 200 adesões.
“As mulheres deparam com obstáculos para acessar direitos econômicos, trabalho decente e proteção
social. O empoderamento econômico
é uma das estratégias capazes não
somente de remover entraves, mas de
criar condições para que elas desenvolvam toda a sua potencialidade no
mundo do trabalho, com valorização
de talentos, direitos, oportunidades de
ascensão, remuneração e benefícios
adequados”, diz Ana Carolina Querino,
representante interina da ONU Mulheres no Brasil.
França_Brasil
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Atuação da CCIFB

Na CCIFB o debate sobre o papel das
mulheres no ambiente corporativo
tem conquistado espaço crescente.
Parcerias e a aproximação com redes de cooperação para realizar
iniciativas que estimulem projetos em torno dessa temática têm sido frequentes na
agenda de eventos promovidos pela instituição. Um
exemplo: em março, quando
se comemora o Dia Internacional das Mulheres, o tema
marcou o encontro promovido em parceria com a ONU
Mulheres, no Rio de Janeiro.
Especialistas debateram a

promoção de equidade de gênero nas
empresas, desafios e ainda o apoio a
projetos para tornar as cidades mais
inclusivas para as mulheres.
“Acreditamos que sociedades inclu-

EMPODERAMENTO DAS MULHERES

Ciente do papel das empresas para o crescimento das economias e para o desenvolvimento humano, a ONU Mulheres e o Pacto Global criaram os Princípios de Empoderamento das Mulheres. Trata-se de um conjunto de premissas que ajudam companhias
a incorporar valores e práticas que visem à equidade de gênero:

Tratar todas as mulheres e homens
de forma justa no
trabalho, respeitando e apoiando os
direitos humanos e a
não discriminação.

Promover educação,
capacitação e desenvolvimento profissional
para as mulheres.

Promover a
igualdade de
gênero através de iniciativas voltadas à
comunidade e ao
ativismo social.

1
3
5
7

sivas, inovadoras e sustentáveis são
possíveis através da troca de experiências e promoção da diversidade,
em todas as suas dimensões”, explicou Jaqueline Saad, diretora-executiva da CCIFB-RJ.
Na ocasião, Ana Carolina, da ONU

Estabelecer liderança corporativa
sensível à igualdade de gênero,
no mais alto nível.

2
4
6

Garantir a saúde, a segurança
e o bem-estar de
todas as mulheres
e homens que trabalham na empresa.

Apoiar o empreendedorismo de mulheres
e promover políticas de empoderamento das
mulheres através
das cadeias
de suprimentos
e marketing.

Medir, documentar e
publicar os
progressos da
empresa na promoção da igualdade de gênero.

Fonte: ONU Mulheres Brasil

Mulheres Brasil, apresentou o projeto
“Ganha-ganha: igualdade de gênero
significa bons negócios”. “Há estudos
mostrando um potencial aumento de
44% do lucro quando a empresa tem ao
menos uma mulher no conselho de administração”, discursou. O Banco Mun-

dial também projeta que o PIB brasileiro
poderia aumentar cerca de 3,3% (R$ 382
bilhões a mais na economia) se houvesse maior participação e projeção de mulheres no mercado de trabalho.

Exemplos inspiradores

Entre as companhias francesas instaladas no Brasil há uma série de iniciativas bem-sucedidas e inspiradoras.
O ranking da Equileap (2017), organização que fornece dados e insights sobre
igualdade de gênero no meio corporativo, registra a L’Oréal na liderança de
uma lista de 200 empresas que mais
promovem equidade de gênero. Além
dela, outras empresas francesas aparecem listadas, como é o caso de Air
Liquide, BNP Paribas, Engie, Sanofi, Société Générale, Sodexo e Total.
Um dos projetos mantidos pela
L’Oréal é o “Diversity Champion”. Ana
Abdalah, coordenadora de Diversidade,
explica que a ideia é ter um representante do negócio como “padrinho” da
diversidade. “O ‘sponsor’ tem o papel
de defender e levar a diversidade para
o comitê executivo. Embora seja natural que a diversidade esteja dentro da
célula de RH, consideramos importante ter alguém do negócio como voz ativa desse tema na organização.” A empresa possui ainda o programa L’Oréal
Plural, que trabalha a cultura de inclusão entre colaboradores e nas comunidades do entorno. A Fundação L’Oréal,
juntamente com a Unesco, a Academia Brasileira de Ciências e a própria
L’Oréal, promove o aclamado prêmio
“Para Mulheres na Ciência”, que, desde
2016, já distribuiu no Brasil mais de R$
3,9 milhões entre 89 mulheres cientistas promissoras, as quais receberam
impulso extra para dar prosseguimenFrança_Brasil
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to a seus estudos e incrementar o desenvolvimento da ciência no País.
Recentemente, a CCIFB promoveu
uma série de entrevistas sob o tema
“Mulheres na Liderança”. A diretora
de P&D da Total, Isabel Waclawek, foi
uma das convidadas a falar das iniciativas da empresa. “A Total tem traçado
metas e realizado iniciativas globais
para incentivar a igualdade de oportunidades e de gênero”, disse. Ela deu
como exemplo a rede Twice – Total
Women’s Initiative for Communication and Exchange, criada em 2006 e
implementada no Brasil como mais
um canal para dar voz às mulheres e

estimular o seu desenvolvimento. O
programa é um fórum que debate a
relevância dessas questões na companhia e na sociedade como um todo.
A executiva lembrou que, como o foco
da empresa é desenvolver soluções tecnológicas tangíveis para fornecer energia de forma mais acessível, confiável e
limpa, as carreiras técnicas acabam sendo de extrema relevância. “Estamos trabalhando para ampliar o conhecimento tecnológico entre jovens mulheres
através de oportunidades em carreiras
científicas, visando a incentivar a sua
inserção nessas áreas. No segmento de
P&D da Total Brasil, por exemplo, não há

diferenciação por gênero entre pesquisadores e, portanto, temos igualdade
de oportunidades. É fundamental desconstruirmos qualquer mito sobre gênero em relação a carreiras, sobretudo,
em carreiras científicas”, destacou.

Ações expressivas

O BNP Paribas, cujas operações no
Brasil são comandadas por uma mulher, Sandrine Ferdane (leia mais na
seção Entrevista desta edição), é uma
das companhias signatárias dos princípios de empoderamento da ONU. A
executiva afirma que, quando assumiu
o posto de CEO, em 2014, tinha poucos

Sociedades inclusivas e inovadoras são possíveis através
da troca de experiências e promoção da diversidade
JAQUELINE SAAD, diretora-executiva da CCIFB-RJ
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É imprescindível buscar espaço para termos cada
vez mais mulheres em posições de liderança

ADRIANA RILLO, diretora de Recursos Humanos e Comunicação da Saint-Gobain

exemplos para se inspirar. No mercado
financeiro, a presença de mulheres ainda é bastante desigual, o que serviu de
estímulo adicional para o BNP debater o
viés inconsciente e a equidade de gênero por meio de ações que estimulem a
participação dos homens nas conversas.
Eleita pela revista Forbes uma das
mulheres mais poderosas do Brasil,
Sandrine assinala que o banco busca
ter pelo menos uma representante do
sexo feminino na lista de candidatos
a promoções. “Na hora de selecionar
é importante verificar se há alguma
mulher apta a disputar a vaga. Mesmo
que não venha a ser escolhida, teremos
feito um exercício de proatividade”,
pontua. Segundo ela, a política de remuneração também garante que homens e mulheres com a mesma função
tenham igual salário.
A Saint-Gobain também se destaca
quando o assunto é promoção da diversidade. A empresa é considerada uma
das que mais promovem a equidade de
gêneros no mundo, segundo o Índice de
Igualdade de Gênero 2019, divulgado
pela Bloomberg. O levantamento apresenta as organizações comprometidas com o avanço da igualdade
das mulheres no local de trabalho.
Entre outras iniciativas, há um
comitê responsável por
discutir a questão
periódica e sistematicamente. A
companhia tam-

bém monitora a igualdade de oportunidades a partir de relatórios de recrutamento e promoção de mulheres em
todos os níveis. O balanço de 2018 mostra que 63% das promoções no nível de
diretoria foram concedidas a mulheres.
Adriana Rillo, diretora de Recursos
Humanos e Comunicação da Saint-Gobain, garante que ter equipes diversificadas é a chave para a longevidade
do negócio. “Vários estudos demonstram o impacto positivo da diversidade”, assegura. “Temos diretrizes claras
para tratar esses temas. A diversidade de gênero em cargos de liderança
é uma meta global, estabelecida em
25% até 2020 e já alcançada no último
ano, com 27% de executivas ocupando
posições de liderança no Brasil e 26,5%
no mundo”, comemora a executiva.
Segundo ela, é importante estimular a
mudança de mentalidade em relação
à diversidade, com todas as nuances e
em todos os níveis. “É imprescindível
buscar espaço para termos cada vez
mais mulheres em posições de lide-

rança em qualquer área ou segmento,
e isso faz parte de acreditar que é possível termos um futuro melhor.”
A KPMG, associada à CCIFB, é outra
companhia que criou um programa de
estímulo ao desenvolvimento da carreira de executivas, o Know – KPMG’s
Network of Women, o qual está completando dez anos. Mais recentemente, a
consultoria também montou um comitê de inclusão e diversidade, envolvendo
questões de gênero, LGBT+, etnias e pessoas com deficiência, por exemplo.
Patrícia Molino, sócia-líder do Comitê
de Inclusão e Diversidade da KPMG no
Brasil, afirma que o incentivo à equidade de gênero demanda aprendizagem
e aculturamento. Ela observa que ainda há muitos mitos ligados à carreira
da mulher, como em relação à maternidade. “Primeiro, é preciso trabalhar
a consciência da alta liderança, depois
criar conexão com a estratégia da companhia, estabelecendo resultados concretos e escolhendo as áreas-foco e os
pontos de atenção. Por fim, deve-se medir, controlar e ajustar [as iniciativas]
para prosperar”, ensina a executiva.
O equilíbrio de oportunidades representa vantagens competitivas para as
empresas, na avaliação de Patrícia.
“A sua estratégia passa a refletir um
mercado inteiro, não apenas 50%.
A gente tem pesquisas que apontam
que, somente com equidade de gênero,
as empresas têm lucro 15% maior do que
as que não têm”, conclui. ■ (CS)
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NOVA ESTRUTURA ADOTADA PELO GOVERNO
BRASILEIRO E IMPACTO SOBRE AS EMPRESAS

D

esde a sua publicação,
no final de 2017, a nova
política migratória brasileira (Lei nº 13.445/17)
apresenta um novo contexto para os processos
imigratórios no País, tendo em vista
mudanças e melhorias advindas de novas modalidades de vistos, novos procedimentos, novos prazos e normatização
de conceitos, entre outros aspectos.
O conjunto de novas regras migratórias completou o primeiro ano de
vigência em novembro de 2018, tendo
o Ministério do Trabalho como um dos
principais órgãos responsáveis pela reestruturação normativa dessa temática, dado a sua atuação na definição
das modalidades de vistos que envolvam atividade laboral no País.
Contudo, com a posse do presidente
Jair Bolsonaro, em 1º de janeiro de 2019,
a imigração no Brasil recebeu novas
diretrizes mediante a publicação do
Decreto 9.662/19 – alterado pelo Decreto 9.701, de 8 de fevereiro de 2019,
que estabelece a nova organização dos
órgãos da Presidência da República e
dos ministérios.
Uma das principais mudanças trazidas pelo Decreto 9.662/19 e pelo Decre-

to 9.701/19 foi a extinção do Ministério
do Trabalho, o que impacta de forma
direta os processos imigratórios de natureza laboral, uma vez que a Coordenação-Geral de Imigração Laboral e o
Conselho Nacional de Imigração passaram a integrar a estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Ademais, os novos dispositivos legais
dispõem que a competência, a direção
e a chefia das unidades do Ministério
do Trabalho, existentes na data de publicação dos dispositivos, ficam transferidas, até a entrada em vigor das
novas estruturas regimentais, para o
Ministério da Justiça e Segurança Pública, cuja transição busca manter a
estabilidade e a segurança jurídica da
política migratória no Brasil.
Cabe ressaltar que o Ministério da
Justiça e Segurança Pública atribui
prioridade máxima ao cumprimento das normas migratórias, mediante
sanções pecuniárias. Infrações cometidas por pessoa jurídica estabelecida
em território nacional estão sujeitas a
multa no valor mínimo de R$ 1.000 (mil
reais) e máximo de R$ 1.000.000 (um
milhão de reais) por ato infracional.
Ainda, no intuito de garantir a ética, a transparência, a ordem e a segu-

rança no cumprimento dos requisitos
legais estabelecidos pelo novo regime
migratório, a Lei 13.445/17 não se limitou a estabelecer sanção pecuniária
sobre o descumprimento de seus dispositivos, uma vez que tipificou como
crime a promoção de migração ilegal,
acrescentando esse ilícito ao artigo
232 do Código Penal Brasileiro.
Nesse sentido, declarar informações
falsas às autoridades locais, falsificar
documentos e outros papéis públicos,
facilitar a tramitação de pedidos de
vistos, viabilizar vantagens indevidas
a agentes públicos, a fim de agilizar a
regularização da estada de imigrantes
no País, serão considerados crimes de
promoção de migração ilegal, resultando na reclusão do autor por dois a
cinco anos e multa prevista no artigo
108 do novo diploma migratório.
Estamos diante de um novo panorama, no qual muitas mudanças ainda
podem acontecer na política migratória nacional ao longo do 1° ano do
governo Bolsonaro. Ao mesmo tempo,
a articulação social e de entidades setoriais busca garantir que a Política
Nacional de Migrações contribua para
impulsionar o desenvolvimento econômico brasileiro, mediante o estímulo à vinda de profissionais altamente
qualificados em áreas estratégicas
para o País e o aumento de investimentos externos. ■
João Marques e Renê Ramos –

EMDOC Serviços de Imigração
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FORÇA
DE

ATRAÇÃO
RELATÓRIO ANALISA ATRATIVIDADE DA FRANÇA
ANTE 13 IMPORTANTES ECONOMIAS MUNDIAIS
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E

m um contexto mundial
em que há grande mobilidade dos fatores de produção, a atratividade dos
países e das economias é
um desafio cada dia mais
crucial. Os diferentes governos realizam o máximo de esforços para melhorar o ambiente favorável à implantação de novos empreendimentos e à
atração de novos talentos.
A atratividade dos territórios, no
entanto, é uma noção relativa. Para
algumas empresas o mais importante
são as infraestruturas de transporte
e comunicação, enquanto outras privilegiam um ambiente propício à inovação tecnológica. Há aqueles mais
sensíveis a oferta de mão de obra altamente qualificada, elevada demanda
e potencial de mercado, sem contar
as que priorizam sobretudo os menores custos de produção ou o acesso a
certos recursos naturais. Esses fatores
não são excludentes entre si, mas formam uma composição que define a

atratividade global de um país.
Há nove anos, a Business
France, agência do governo francês para
o desenvolvimento de negócios, realiza
um diagnóstico da atratividade da economia, comparando os desempenhos da
França com os de outros 13 importantes
países da OCDE (Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, Irlanda, Itália,
Países Baixos, Polônia, Reino-Unido, Suécia, Estados Unidos e Japão), diante de
123 indicadores monitorados.
O levantamento vem na esteira do
esforço promovido nos últimos anos
pela França para transformar a sua
imagem e se inscrever numa nova dinâmica, mais aberta ao mundo, mais
empreendedora e preocupada com
as questões ambientais. Além disso, o
país vem destinando parte importante
de seus investimentos para políticas
de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
e programas de retenção de talentos.
A nona e mais recente edição do
Relatório da Atratividade da França,

publicada no
final de 2018,
constata que a
imagem econômica
geral do país vem melhorando muito, que a França
mostra-se mais atrativa e que
as vantagens estruturais da nação
são acompanhadas por um dinamismo empresarial e criativo, ainda pouco conhecido.

Avanços significativos

A primeira constatação do levantamento é que a imagem econômica
da França melhorou, o que é atribuído principalmente às medidas tomadas há alguns anos pelo governo para
reforçar os bons indicadores competitivos. As pesquisas qualitativas
identificam, em sua maioria, avanços
no reconhecimento do tamanho do
mercado interno, da qualidade das
infraestruturas de comunicação e de
transporte, da qualidade da formação, da qualificação dos profissionais.
Elas apontam ainda para a valorização
do ecossistema de inovação, das boas
condições no campo de pesquisa e desenvolvimento e para melhorias nos
índices de produtividade no trabalho.
A atratividade francesa melhorou
também na comparação com os outros países contemplados pelo estudo.
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A França se tornou o segundo país europeu mais atraente, atrás da Alemanha e à frente do Reino Unido.
Segundo a pesquisa, as empresas
alemãs, indianas e chinesas consideram a França o principal destino na
Europa para os seus investimentos estrangeiros. De acordo com o levantamento, mais de um terço das empresas investidoras britânicas percebe a
França como o destino europeu mais
atraente (uma progressão de sete
pontos em relação ao ano anterior).
Para completar, as vantagens estruturais da França passam a ser acompanhadas do reconhecimento de um
dinamismo empresarial e criativo. Isso
se reflete, por exemplo, no número de
empresas abertas no território, que é
muito superior ao da média europeia.
A qualidade da infraestrutura francesa permanece indiscutível, graças à
elevada taxa de investimento público.
Apenas para citar dois exemplos: a eletricidade é uma das mais baratas da
Europa e com menor índice de carbono,
e o aeroporto Paris-Charles de Gaulle é
o líder europeu em frete e o segundo
em número de passageiros.
Paralelamente, a França tem atraído
muitas startups, graças especialmente
à simplificação das formalidades para
criação de empresas e a uma rede extensa de incubadoras e aceleradoras
distribuídas pelo território. Uma cla-

ra demonstração disso é o Station F,
maior câmpus de startups do mundo,
aberto em julho de 2018. O ecossistema “tech” francês tem hoje um grande
reconhecimento internacional.

Vitrine para o mundo

A França atrai talentos e investidores
de todo o mundo. Em 2017 o país registrou 39% de aumento nos fluxos de investimentos diretos estrangeiros (IDE),
somando 44,2 bilhões de euros e se colocando no sétimo lugar em atração de
IDE em todo o mundo no período. Além
disso, com mais de 240 mil alunos, a
França é a quarta maior anfitriã de estudantes estrangeiros. Grande parte deles
inscrita em programas de treinamento
avançados: hoje 40% dos estudantes de
doutorado são de fora do país.
Um ambiente administrativo e regulatório favorável à criação de empresas
também é encontrado na França. Segundo o estudo E-Government Survey
2018, das Nações Unidas, o país ocupa
o nono lugar em informatização da
administração (quinto lugar na Europa
e quarto lugar na amostragem conduzida pela Business France). A França é
considerada particularmente eficaz
na qualidade e acessibilidade on-line
(quarto lugar no mundo).
Outro levantamento, o Doing Business do Banco Mundial, salienta a qualidade do ambiente administrativo fran-

cês, que conserva o primeiro lugar em
eficácia do comércio exterior, graças a
procedimentos aduaneiros simplificados. O número de empresas ativas na
França aumentou 1,9% em 2016 (contra
1,3% para a UE28, com 66.974 empresas
criadas). A taxa de criação de empresas
no total da economia é de 9,7% na França (2016), à frente da Alemanha (7,2%).
Adicionalmente, a França tem a terceira
menor taxa de fechamento de empresas no grupo analisado.

PMEs e gestão de ativos

A França possui um vantajoso sistema tributário para pesquisa e desenvolvimento, por meio do CIR (Crédit
Impôt Recherche). Em 2017 (dado mais
recente) foram alocados 5,7 bilhões de
euros para 24 mil empresas. Fora isso,
é uma nação que promove o acesso a
financiamento para as suas micro, pequenas e médias empresas.
Em termos de gestão de ativos, a França ocupava o quarto lugar na Europa
em 2017 (atrás de Luxemburgo, Irlanda e
Alemanha), com uma fatia de mercado
de 12,3% dos ativos líquidos gerenciados
por fundos de investimento domiciliados na Europa. O capital de risco (venture capital) é um dos pontos fortes. O
país ocupa o segundo lugar entre as nações contempladas no estudo: o investimento em capital de risco representava 0,045% do PIB em 2016, mais do que

Resultados estão alinhados ao esforço da França para
transformar a sua imagem e se mostrar mais aberta,
empreendedora e ambientalmente responsável
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Reino Unido (0,031%) e
Alemanha (0,025%);

Custos do trabalho

O ambiente de negócios tende a ficar mais competitivo também em decorrência das reformas para reduzir
o custo do trabalho. A evolução das
despesas salariais foi controlada a
partir de 2013, sobretudo na indústria,
graças ao pacto de responsabilidade e
ao CICE. Este último, vigente a partir
de 2019, é um mecanismo de transformação do crédito fiscal para competitividade e emprego, com a intenção de
aliviar contribuições do empregador e
incentivar contratações. No conjunto
da economia, o custo/hora da mão
de obra progrediu, em média, 1,1% por
ano na França desde 2013, contra 1,6%
no Reino Unido, 2,5% na Alemanha
e 2% no conjunto da EU-28. O custo/
hora do trabalho ainda permanece

alto (38,8 euros
em 2017), mas
inferior ao da Alemanha (40,2 euros),
da Suécia (41,9) e da Bélgica (44,8).

Compromisso ambiental

A França também se mostra preocupada com o equilíbrio ambiental e
com compromissos que se traduzem
em alto desempenho. Em 2016, o país
era o segundo maior produtor europeu de energia primária produzida a
partir de fontes renováveis, respondendo por 11,3% do total da UE28. Ao
todo, 10,6% da produção de eletricidade francesa provém de combustíveis
fósseis. Essa particularidade é explicada pelo predomínio da energia nuclear (71,5% do total), fonte de energia
confiável e não emissora de CO2.
A França se encontra em quarto

lugar na amostra
do estudo da Business
France em emissões de CO2 por combustão (por mil habitantes), atrás de
Suécia, Finlândia e Espanha. Segundo
o Eurobserv’ER (consórcio dedicado ao
acompanhamento do desenvolvimento dos vários setores de energias renováveis na União Europeia), a França era
o terceiro maior empregador do continente em energias renováveis em 2016.
Esse posicionamento é reforçado pelo
Barômetro de Imagem, feito em parceria entre a consultoria Kantar Public e
a Business France, no final de 2018, segundo o qual 44% das empresas consideram que a França se destaca em
energia e tecnologia limpa. ■
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| Segurança Digital

AVANÇOS
DO

BLOCKCHAIN
TECNOLOGIA FOI CRIADA PARA
VIABILIZAR MOEDA VIRTUAL, MAS
PODE TER MÚLTIPLAS UTILIDADES

H

á dez anos o mundo
passou a conhecer um
novo sistema de engenharia computacional
chamado
blockchain
(cadeia de blocos), originalmente desenvolvido para permitir
a criação do bitcoin, a primeira moeda
virtual de que se tem notícia.
Tudo começou em 2009, quando
foi publicado o código de um sistema
então concebido para permitir trocas
monetárias entre duas partes, utilizando plataformas eletrônicas sem a
intermediação de agentes financeiros
tradicionais, como um banco. O blockchain funciona como um gigantesco
livro-razão cujos registros são processados por uma rede de computadores
espalhados pelo mundo. Cada equipa-
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mento forma um nó nessa estrutura,
mantendo cópia do histórico de transações e ajudando a analisar e validar
novos dados de forma descentralizada.
As informações são trocadas por
chaves de segurança (criptografia) e organizadas em blocos interligados, daí o
nome blockchain. O desenho técnico foi
concebido para que ninguém consiga
excluir ou alterar dados antes processados e validados – pode-se apenas incluir novos registros. Qualquer tentativa de adulteração é evidenciada, e a
transação, negada. O mecanismo, aqui
explicado simplificadamente, tornaria
esse sistema à prova de fraude, garantindo a veracidade dos registros.

Investimentos e regulação

Em abril, por ocasião da Paris Blockchain Week Summit, o ministro francês de Economia e Finanças, Bruno
Le Maire, teria dito que a tecnologia
blockchain é prioridade para o governo.
Segundo ele, o país deverá investir 4,5
bilhões de euros em inovações revolucionárias, entre as quais o blockchain.
A França adotou recentemente um

regulamento para criptomoedas e
anunciou que a norma pode ser uma
referência a outros países do bloco
europeu. No início do ano o European
Banking Authority (EBA) também havia
anunciado que emitirá documentos
para ajudar os países-membros a reportar atividades financeiras em um caminho uniformizado e dar transparência a
operações com moedas virtuais.
A forte valorização do bitcoin teria despertado o interesse de autoridades e investidores ao redor do planeta. Em 2017,
o valor de mercado da tecnologia saltou
de US$ 20 milhões para US$ 200 milhões
e, segundo levantamento do Fórum Econômico Mundial, até 2027, cerca de 10%
do PIB mundial estará em blockchain.

Modelo replicável

Graças a seu modelo de operação, o
blockchain é considerado um protocolo
de confiança em transações digitais. O
seu projeto tem inspirado novas criptomoedas e a criação de bancos de dados distribuídos para as mais variadas
aplicações empresariais e de serviços
públicos, para além do sistema financeiro. Grandes companhias, governos
e startups têm testado a tecnologia
como forma de dar transparência a
processos, garantir autenticidade e
segurança de informações, ao mesmo
tempo em que se busca reduzir
custos operacionais e economizar tempo.
A tecnologia poderia
ser utilizada em situações e processos que
incluem desde o armazenamen-

to seguro de prontuários médicos até a
rastreabilidade de uma cadeia logística
de suprimentos, passando por registros
públicos (como os serviços de um cartório), escriturações contábeis, formalização de contratos e certificação de
origem de produtos, entre outras aplicações que dependem de um banco de
dados confiável. No caso da rastreabilidade de um produto, por exemplo, seria
possível confirmar informações desde a
obtenção confiável da matéria-prima,
passando pelas etapas de produção, logística e distribuição até o consumidor.
O blockchain é considerado uma das
tecnologias disruptivas do mundo digital, dado o potencial de transformar
processos tradicionais no dia a dia,
mas, como toda novidade, também
exige cautela. No ano passado, a diretora-gerente do Fundo Monetário
Internacional, a francesa Christine
Lagarde, publicou um artigo no qual
compara o alvoroço em torno das
criptomoedas à bolha da internet dos
anos 1990. No entanto, ela reconhece
e cita vários usos potenciais da
tecnologia blockchain.

Decisão estratégica

No início deste ano, a consultoria
McKinsey fez uma postagem analisando que o blockchain vive um estágio imaturo de desenvolvimento e
que ainda não há uma receita clara
de sucesso para os projetos baseados
nessa tecnologia, apesar das variadas
aplicações que vêm sendo discutidas
no mundo empresarial.
“A experimentação não estruturada de soluções blockchain, sem avaliação estratégica do valor em questão
ou da viabilidade de capturá-lo, indica
que muitas empresas não terão retorno sobre seus investimentos”, alerta a
publicação da McKinsey, associada da
CCFB e representada no conselho por
Guillaume Decaix. O executivo explica
que o blockchain não é uma solução
para tudo e ainda está em evolução,
mas tem potencial de transformar muitos dos processos hoje conhecidos. ■
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Turismo Bourgogne-Franche-Comté

EM
PLENO

DELEITE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
REÚNE BELAS PAISAGENS, GASTRONOMIA
DE PRIMEIRA E VINHEDOS EXCEPCIONAIS

U

ma das regiões mais
famosas da França
por seus vinhos e sua
gastronomia, a Bourgogne-Franche-Comté,
no centro-leste do país,
reúne tudo o que os amantes de história, cultura e natureza apreciam. Antes
denominada apenas como Borgonha, a
localidade passou a ter sobrenome em
2016, quando houve uma fusão com
Franche-Comté. Com isso, a oferta turística se potencializou e, agora, as duas
regiões juntas formam oito departamentos, com 2,9 milhões de habitantes.
Vinhedos com cenários de tirar o
fôlego, vilarejos históricos e nove pa-
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trimônios culturais da humanidade.
Bourgogne-Franche-Comté também é
conhecida pelas belas paisagens, com
cadeias montanhosas preservadas e
planícies ideais para uma exploração
a pé, a cavalo ou de bicicleta e para a
prática de esportes, como o esqui. É
também uma das principais regiões
para o turismo fluvial, em meio a uma
floresta abundante.
O cenário deslumbrante é também
a principal fonte de renda da região,
onde o turismo é um forte impulsionador da economia local, assim como
o seu know-how tradicional e reconhecido no agronegócio. A Bourgogne-Franche-Comté é um território com
fortes raízes agrícolas e ampla variedade de setores que contribuem para
a sua reputação nacional e internacional, como extensas fazendas de laticínios ou de produção de carne, vinhos,
cereais e trigo, entre muitos outros.
A cerca de 180 quilômetros de Paris fica a região denominada Zona de

Foto: Shutterstock

Chablis – cidade de onde sai o vinho
branco chardonnay, conhecido no
mundo inteiro. Aqui vale a pena visitar uma cave e fazer uma degustação.
A Au Cœur du Vin é uma das mais
prestigiadas na região e oferece visita guiada para entender as diferentes
etapas da produção de vinho.

Caminho do vinho

Seguindo para as principais cidades
da região, Dijon é a capital, e Beaune
é considerada a sede do vinho desse
território. Entre as duas há vinhas que
produzem alguns dos rótulos mais
apreciados no mundo. Dijon é um ponto de partida ideal para quem deseja
fazer a famosa Rota Grand Crus, uma

denominação de origem controlada
(DOC) que se estende ao longo da Côte
de Nuits, a capital dos antigos duques
de Borgonha. Ao longo da rota até
Santenay há 38 pitorescas vilas de vinho, ao longo de 60 quilômetros.
Dijon fica a pouco mais de uma hora
de Paris e é conhecida pela arquitetura
deslumbrante, com museus e monumentos espalhados por pequenas ruas
de casas medievais, igrejas e mansões do
Renascimento – além da gastronomia,
famosa pela mostarda que leva o seu
nome. Tais características deram à cidade o título de “capital da arte e da cultura”, em 2008. Para conhecer cada canto
da cidade, basta seguir a “rota da coruja”.
São 22 etapas marcadas com o símbolo

da ave impresso numa placa de latão. O
percurso dura pouco mais de uma hora
e liga todos os pontos da parte medieval
da cidade até a icônica Catedral Notre-Dame de Dijon. O Palácio dos Duques de
Borgonha é uma das construções mais
antigas e faz parte dessa rota turística,
assim como o Museu de Belas Artes.
Para se deliciar com as comidas típicas de Dijon, basta entrar em algumas
das muitas pâtisseries, dos bistrôs e restaurantes. Também é possível fazer passeios guiados, com degustação dos produtos locais. Entre as iguarias, destaque
para a mostarda, claro, mas também
para trufas, pains d’épices e licor de cassis. Entre as caves para provar vinhos,
destacam-se Maison Bouchard Père &
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Fils, Bouchard Aîné, incluindo visitas em
português, e a Château de Pommard.
Entre Dijon e Beaune estão os climats,
parcelas de videiras delineadas nas encostas da Côte de Nuits e Beaune, ao
sul de Dijon. Distinguem-se entre si
pelas suas condições naturais específicas, como geologia, exposição, variedade de uva etc. É o termo específico
da região para expressar o terroir do vinho. Os climats são caracterizados por
um modelo de viticultura local único,
criado ao longo de 2.000 anos. É tão
peculiar que entrou para a lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 2015.
Beaune é cercada por muralhas e fica
bem no meio desse roteiro, podendo ser
ponto de partida para outros pequenos
vilarejos. O principal ponto da cidadela
é o Hôtel Dieu – Hospices de Beaune, antigo hospital fundado na Idade Média
por Nicolas Rolin (1380-1462), chanceler
do Duque de Borgonha, Filipe – o Bom.
Somente na década de 1970 é que esse
hospital em estilo gótico virou museu.

Gastronomia estrelada

A Bourgogne-Franche-Comté é dona de restaurantes aclamados. São 28 chefs com
estrelas Michelin, 33 designações de vinho Grand Crus e 101 vinhos com denominação
de origem controlada (AOC). Entre os pratos, vale a pena deleitar-se com o que há de
mais simples ao mais sofisticado na culinária local. Dos ovos e sopas aos caracóis da
Borgonha, o foie gras, a fondue, o chouriço rosette de Morvan, o coq au vin e queijos
variados, há uma infinidade de delícias para satisfazer todos os tipos de paladares.

A propriedade medieval também é
responsável pela produção de vinhos
de uvas chardonnay e pinot noir – são
60 hectares de vinhedos. Em novembro, o Hospices organiza um leilão de
vinhos, numa festividade que dura
três dias (em 2019 inicia-se no dia 17).
Em Beaune também vale a pena visitar
a basílica, com arquitetura gótico-românica, e o Museu do Vinho, onde é possível
entender melhor a história da produção
local e as peculiaridades da bebida na
Borgonha. Na La Moutarderie Fallot é
produzida uma quantidade considerável da mostarda comercializada no país.
Outro passeio imperdível é feito de ba-

lão. Do alto é possível observar uma vista
fantástica da cidade e dos vinhedos da
região. A Beaune Montgolfière é uma das
empresas que disponibilizam o serviço.
Há ainda opção de passeios com charrete para conhecer as vinhas de Beaune.
Na Bourgogne-Franche-Comté também ficam Chalon-sur-Saône e Mâcon
e a montanha Jura. Esses territórios são
destinos perfeitos para quem procura
respirar um ar fresco. As montanhas
mais altas acolhem, no inverno, famílias
que procuram novas experiências, e, na
primavera, as pistas de esqui viram áreas
de passeio a pé, de bicicleta ou a cavalo.
Chalon-sur-Saône era um antigo

Plantação de videiras para produção de vinho, em Bourgogne-Franche-Comté. Paisagem é característica da região
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Dijon é o ponto de partida para quem deseja fazer a
rota dos vinhos Grand Crus, com 38 vinícolas pitorescas

Templo da Borgonha
em São Paulo

centro comercial importante na Idade
Média. Também é conhecida por ser
a cidade de um dos inventores da fotografia, Joseph Nicéphore Niépce. Na
cidade, inclusive, há um museu dedicado à história da fotografia. Na Praça
St-Vincent, um mercado de pulgas a céu
aberto é montado nos finais de semana.
São famosos os festivais tradicionais da
localidade: Fête des Fous e Chalon dans
la Rue. Lá é possível também se deliciar
com queijos e outras especialidades.
Ao sul da Bourgogne-Franche-Comté,
Mâcon também coleciona vinhedos espetaculares, como Saint-Véran, Pouilly
Fuissé, Viré Clessé ou Mâcon Villages. A
região tem uma rota específica de vinho, chamada Mâconnais Beaujolais, e
reúne ainda localidades para a prática

de diversas atividades esportivas, especialmente às margens do rio Saône.
Ali perto ficam as montanhas Jura
(1.700 m), Morvan (900 m) e Vosges
(1.250 m). Em Jura estão 1.600 quilômetros de trilhas de esqui cross-country,
para onde vão milhares de turistas,
todos os anos, aproveitar o inverno na
região. A área montanhosa que forma Morvan preserva uma natureza
exuberante, especialmente ligada ao
ecoturismo – ideal para caminhadas,
ciclismo, rafting e outros esportes em
lagos. Já Vosges surpreende pelas cores
e formas de sua paisagem, com ampla
diversidade natural. Essa é a região
mais arborizada da França, onde o visitante pode fazer trilhas em extensões
verdes a perder de vista. ■ (CS)

No bairro Moema, na zona sul da capital paulista, a Anima Vinum guarda
rótulos preciosos da Bourgogne-Franche-Comté. A importadora é especializada na bebida da região e tem mais de
cem tipos de vinhos borgonheses, especialmente artesanais, feitos por microprodutores. O destaque são os vinhos
adquiridos através do leilão anual realizado pelo Hospices de Beaune. Todo
novembro, o proprietário Alaor Pereira
faz questão de garantir o seu lote.
“A principal característica dos vinhos
da Borgonha é a elegância, a persistência aromática e a longevidade. As
características da composição de solo,
clima, tradição e cultura do vigneron
da Borgonha não se reproduzem em
nenhum outro lugar do mundo, e por
esse motivo o vinho é único”, destaca
a sommelière Anna Rita Zannier, da
Anima Vinum. “A Borgonha do pequeno produtor valoriza a terra, a vinha, a
uva, o respeito e a tradição. Trabalha-se
muito no vinhedo e assim a natureza
cria os grandes vinhos”, completa.
Para quem deseja visitar a região e
aproveitar para degustar os vinhos,
ela explica que é importante entender as peculiaridades de cada região
produtora (Chablis e Grand Auxerrois, Côte de Nuits, Côte de Beaune,
Côte Chalonnaise e Mâconnais). Entre
os brancos, ela recomenda Chablis,
Meursault e Montrachet, e, entre os
tintos, Pommard, Gevrey-Chambertin
e Corton. “Lembrando que também é
importante saber e conhecer a história
de quem fez o vinho”, conclui.
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Agenda

w

MONDIAL DE LA BIÈRE

w

30 de maio a 2 de junho

São Paulo

20 a 22 de agosto
São Paulo

www.mondialdelabieresp.com.br
w

FRANCAL

3 a 5 de junho
São Paulo

www.fi–events.com.br

w

w

NATURALTECH
5 a 8 de junho
São Paulo

www.highdesignexpo.com

www.naturaltech.com.br

INTERSOLAR
SOUTH AMERICA

BIO BRAZIL FAIR |
BIOFACH AMÉRICA LATINA

www.intersolar.net.br

5 a 8 de junho
São Paulo

w

27 a 29 de agosto
São Paulo

w

www.biobrazilfair.com.br

w

FISPAL FOOD SERVICE
11 a 14 de junho
São Paulo

w

FISPAL TECNOLOGIA
25 a 28 de junho
São Paulo

www.fispalfoodservice.com.br

w

ANIME FRIENDS
3 a 8 de julho
Rio de Janeiro

w

https://animefriends.com.br
w

FUTUREPRINT

10 a 13 de julho
São Paulo

www.serigrafiasign.com.br
w

FIPAN

23 a 26 de julho
São Paulo

w

w

19 a 20 de setembro
São Paulo

FIEE SMART FUTURE

www.saudebusiness.com

23 a 26 de julho

São Paulo

www.fiee.com.br
w

MEC SHOW

6 a 8 de agosto
Serra (ES)

www.mecshow.com.br
w

w

TECNOCARNE

6 a 8 de agosto

São Paulo

www.tecnocarne.com.br
w

PET SOUTH AMERICA
21 a 23 de agosto
São Paulo
www.petsa.com.br
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FUTURECOM

28 a 31 de outubro
São Paulo

www.futurecom.com.br
w

FEBRATÊXTIL

29 a 31 de outubro
São Paulo

www.febratextil.fcem.com.br
w

w

RIOVET TRADE SHOW
18 a 21 de novembro
Rio de Janeiro

http://riovet.rio.br

w

HOPIPHARM

w

w

21 a 23 de maio
Paris

www.parishealthcareweek.com

w

EXPOBIOGAZ

12 e 13 de junho
Estrasburgo

www.expo-biogaz.com

13 a 15 de junho
Paris

SPACE

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

w

E-COMMERCE PARIS
24 a 26 de setembro
Paris

www.parisretailweek.com

w

15 a 19 de maio
Marselha

PARIS HEALTHCARE

FRANCE AIR EXPO
www.franceairexpo.com

30 de maio a 2 de junho
Colmar

www.hopipharm.fr

10 a 13 de setembro
Fortaleza

HEALTH CARE
INNOVATION SHOW

FOIRE ÉCO-BIO D’ALSACE
www.ecobio.alsace

MAQUINTEX

www.equipotel.com.br/

www.fipan.com.br

w

4 a 8 de setembro
Rio de Janeiro

10 a 13 de setembro
São Paulo

INTERNATIONAL
PARIS AIR SHOW
www.siae.fr/en/

MONDIAL DE LA BIÈRE RIO

EQUIPOTEL

4 a 6 de junho
Paris

17 a 23 de junho
Paris

30 de agosto a 8 de setembro
Rio de Janeiro

www.maquintex.fcem.com.br
w

w

BIENAL DO LIVRO

www.mondialdelabiererio.com.br

GRAPHITEC

www.graphitec.com

29 de agosto a 1º de setembro
São Paulo

https://bienaldolivro.com.br/
w

w

ESTÉTIKA SP

www.congressoestetica.com.br

www.fispalfoodservice.com.br

w

HIGH DESIGN –
HOME & OFFICE EXPO
21 a 23 de agosto
São Paulo

www.francal.com.br

w

FOOD INGREDIENTES
SOUTH AMERICA

EQUIP AUTO 2019

15 a 19 de outubro
Paris
www.equipauto.com

w

NATEXPO

20 a 22 de outubro
Paris
www.natexpo.com
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