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Em tempos de retração da atividade turística devido à onipresente crise financeira mundial, a 
França quer atrair mais “visitantes”, de estadia duradoura e que contribuem para a economia 
local em maior escala: as empresas estrangeiras. A Agência Francesa para os Investimentos 
Internacionais (Afii) é o canal de transmissão . “Somos a Apex da França”, comparou o diretor-
geral da instituição, Serge Boscher. A França aliás, a “Nova França” quer dinheiro “esperto”, 
como anuncia no material promocional.  
 
O Brasil é um dos alvos preferenciais da ofensiva econômica francesa. Colocados na balança, 
afirma Boscher, os negócios dos dois países estão em desequilíbrio. Enquanto cerca de 400 
empresas francesas estão instaladas aqui, apenas 15 brasileiras fizeram o caminho inverso.  
 
“Estamos aqui para reduzir essa diferença”, afirmou Boscher, que esteve no Rio de Janeiro e 
em São Paulo entre quarta-feira e domingo, para uma série de reuniões com empresários e 
autoridades governamentais.  
 
Boscher veio com o presidente da agência Paris Développement, Christian Sautter, ex-ministro 
de Economia, Finanças e Indústria do governo de Lionel Jospin e atual vice- prefeito de Paris 
encarregado do Emprego, Desenvolvimento Econômico e Atratividade Internacional.  
 
Na programação, reuniões com representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), das federações das indústrias do Rio e de São Paulo e de 
empresas de grande porte de atuação internacional, como Odebrecht, Brascan, Sadia, grupo 
Jereissati e Petrobras, Itaú-BBA, TAM e Gol.  
 
“Viemos provar que a França nunca foi tão atrativa para negócios, queremos transmitir uma 
nova imagem. É um lugar onde se trabalha e o talento estrangeiro é valorizado”, afirmou o 
diretor-geral da Afii.  
 
Ele cita como os incentivos fiscais oferecidos desde 2007 para estimular a permanência de 
trabalhadores de outros países. Executivos e outros profissionais expatriados têm duas opções 
de vistos (com as rubricas “Conhecimento e Expertise” e “Profissional Expatriado Assalariado”), 
válidos por três anos e renováveis, que permitem obter descontos de até 50% no imposto de 
renda.  
 
Segundo o Relatório Mundial de Investimento (WIR, na sigla em inglês) de 2008, editado pela 
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a França foi o maior 
destinatário europeu de investimento estrangeiro direto. No ranking mundial, está atrás do 
Reino Unido, com entrada de volume estimado em US$ 114,3 bilhões (40,1% do PIB do país 
em 2007).  
 
As cerca de 500 empresas estrangeiras instaladas nos 71 pólos de competitividade – similares 
aos Arranjos Produtivos Locais (APLs) brasileiros da França empregam 173,5 mil pessoas, 
segundo dados da Afii. Os incentivos fiscais para as pessoas jurídicas, no entanto, ficam para 
os setores de inovação e pesquisa, um dos focos dos negócios franceses.  
 
Os outros benefícios são de ordem conjuntural: o mercado de 64 milhões de consumidores 
além do acesso a outros 500 milhões nos países vizinhos–, e os menores custos para a 
instalação de negócios da Europa, de acordo com a edição do ano passado do Guia 
Internacional para Localização de Negócios da consultoria KPMG. Fica abaixo dos custos de 
Alemanha, Holanda, Itália, Reino Unido. 
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