
Ano da França deve atrair mais de mil companhias  
Daniel Cúrio 
 
Mais de mil empresas francesas devem visitar o Brasil em busca de oportunidades de negócios 
em 2009, de acordo com estimativas da Missão Econômica Francesa no País. O número 
representa crescimento de 16,2% na comparação com as 860 empresas que vieram ao Brasil 
no ano passado. O incremento é parte dos esforços da embaixada francesa durante o Ano da 
França no Brasil, que teve início ontem. No meio econômico, a França pretende chamar a 
atenção por características inovadoras e modernas, em contraste com a imagem de país de 
sociedade clássica, popularmente conhecida.  
 
"A França é o quarto investidor no Brasil, excluindo os paraísos fiscais. No ano passado, foram 
movimentados mais de 7 bilhões de euros em volume de negócios. Muitas empresas estão 
desistindo de investir em outros BRICs (grupo de países emergentes formado por Brasil, 
Rússia, Índia e China) para investir aqui. O Brasil tem ótimas oportunidades de negócios, com 
a classe C de consumidores em ascensão e o cenário interno da crise econômica, que deve ser 
mais branda no País", disse o conselheiro econômico e comercial da embaixada, Eric Fajole.  
 
Contando todos os países, a França é o oitavo parceiro econômico do Brasil e as trocas entre 
os dois países cresceram 135% nos últimos cinco anos. O volume negociado, de 7,49 bilhões 
de euros, é recorde histórico e representa aumento de 12,8% em relação ao ano anterior. O 
saldo é favorável ao Brasil em 448 milhões de euros.  
 
O interesse pelo Brasil, de acordo com Fajole, tem crescido nos últimos anos e o País tem 
ambiente próspero para os negócios. “Temos muitas empresas interessadas em firmar 
parcerias no Brasil, principalmente nos setores de petróleo e gás, tecnologia bancária e rádio. 
Companhias de todas as áreas estão de olho no País, exceto de construção civil, que é um 
setor muito fechado. A principal queixa das empresas é a alta carga tributária, mas nenhuma 
delas vai embora. É altamente rentável investir no Brasil”, comentou o conselheiro.  
 
EVENTOS 
 
O Ano Econômico da França no Brasil será constituído por cerca de 40 eventos organizados nas 
principais cidades do País. Lançado oficialmente em dezembro de 2008, durante a visita do 
presidente Nicolas Sarkozy, o Ano é uma ação de reciprocidade pelo Ano do Brasil na França, 
celebrado em 2005. O enfoque, porém, estará voltado também para atividades de fomento das 
relações econômicas e comerciais.  
 
O desafio será difundir as especialidades da França contemporânea promovendo os setores de 
tecnologia, pesquisa, inovação, criatividade, design e diversidade como segmentos de 
destaque ao longo de todo o evento comemorativo, que será encerrado no fim de novembro.  
 
Nos principais eventos de negócios deste ano, as Missões Econômicas da França organizarão 
os chamados Espaços França, com estandes exclusivos para empresas francesas. Durante os 
eventos, são realizadas reuniões e encontros, principalmente com pequenas e médias 
empresas locais, pré-agendados estrategicamente.  
 
Entre as ações comerciais previstas na agenda estão desde feiras para divulgação de vinho, 
cosméticos e moda a França terá participação especial no São Paulo Fashion Week, até 
biotecnologia, informática, transportes ferroviários e aeronáuticos e indústria nuclear.  
 
Os empresários franceses estão de olho nos investimentos públicos e nas parcerias público-
privadas (PPP) para a construção de novas usinas nucleares, do trem-bala ou para a renovação 
da frota da Força Aérea Brasileira (FAB), por exemplo. Produtos como os aviões Airbus e 
Rafale, os trens Alstom e os reatores nucleares EPR, da Areva, serão destaques das comitivas 
francesas.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 abr. 2009, Primeiro Caderno, p. A-6. 
  


