
Ano da França no Brasil movimenta R$ 90 milhões 
Neila Baldi 
 
Desde a terça-feira passada um sotaque passou a ser ouvido mais frequentemente no Brasil: é 
o francês, que invadiu o país e por aqui ficará até 15 de novembro. Depois do Ano do Brasil na 
França, em 2005, agora é vez de os brasileiros recebem os franceses. O megaevento está 
estimado em R$ 90 milhões em patrocínios para realização de, no mínimo, 200 ações - foram 
chancelados pelo Ministério da Cultura 650 projetos - com aproximadamente 70 empresas 
envolvidas diretamente. A estimativa do governo brasileiro é que metade dos recursos tenha 
vindo da França.  
 
O valor investido é semelhante ao de 2005, quando ocorreram 436 eventos. "Os franceses 
acreditam que alcançaremos o mesmo número. Mas prefiro ser mais conservador", diz Marcelo 
Dantas, diretor de relações internacionais do Ministério da Cultura.  
 
Atrações  
 
O projeto inclui exposições e espetáculos em todo o território nacional. Dantas explica que a 
maioria das atrações tem incentivo fiscal da Lei Rouanet, mas há também apoios estaduais e 
municipais. Os projetos, selecionados por um comitê misto dos dois países, levam em 
consideração a relevância cultural e também a territoralidade para que não se concentrassem 
no eixo Rio-São Paulo. O ministério da Cultura solicitou ainda um crédito suplementar de R$ 
10 milhões para fazer circular as propostas que considera de interesse público.  
 
Dantas explica que os financiamentos francês e brasileiro são diferenciados. Na França, foi 
criado um comitê de mecenas. Para participar, cada empresa ofertava 100 mil euros em luvas, 
além de recursos próprios para projetos específicos. Houve também ajuda de governos 
estaduais. No Brasil, foi criado um comitê composto pelas empresas que participam da 
iniciativa - as companhias recorreram à Lei Rouanet. "Além dessas, há outras organizações e 
universidades que vão bancar projetos específicos", diz Dantas.  
 
Valores  
 
As datas de início e término do Ano da França no Brasil foram escolhidas pela proximidade de 
episódios que simbolizam pensamentos filosóficos ou históricos relacionados aos dois países: a 
Inconfidência Mineira (21 de abril) é considerado o marco zero de influência francesa na 
política brasileira e a Proclamação da República (15 de novembro), de influência positivista.  
 
Entre os patrocinadores que programaram ações nacionais está a Caixa Seguros - que tem 
como acionista a francesa CNP Assurances. "O envolvimento da Caixa Seguros com o projeto 
vem desde o Ano do Brasil na França", explica Sany Silveira, superintendente de comunicação 
corporativa, lembrando que o grupo é um excelente exemplo da parceria entre os dois países. 
Sem revelar valores, mas garantindo que eles foram elevados em relação aos outros anos, 
Sany explica que a Caixa Seguros buscou projetos de caráter social ou "afrancesou" o que iria 
apoiar. Assim, o patrocínio foi destinado para o "Eu faço cultura", que originalmente leva 
shows de MPB a cidades que nunca tiveram contato com atrações desse tipo e, nesta edição, 
terá artistas franceses dividindo o palco com brasileiros. "O retorno é um ganho de 
visibilidade", diz.  
 
Cultura  
 
Na PSA Peugeot Citroën do Brasil, a associação com o Ano da França no Brasil se deu a partir 
de qualidades encontradas na cultura francesa. "Estilo e designer a França tem de sobra. E 
uma das forças dos nossos produtos é a beleza, o conforto", diz o diretor de relações 
corporativas da empresa, Rodrigo Junqueira.  
 
"Designer, tecnologia, requinte e mobilidade urbana foram os principais atributos aos quais 
optamos por nos associar", afirma. E a alternativa encontrada para isso foi promover 
exposições: cinco ao todo, incluindo trabalhos de artistas como Jean Antonie Houdon e o 



estilista Yves Saint Laurent. Nas exposições, o grupo se preocupou com portadores de 
necessidades especiais. Há réplicas para cegos tocarem e as imagens estão nos níveis dos 
cadeirantes. Entre as exposições está "A Rua é nossa", em parceria com uma ong francesa, 
que remete ao tema da sustentabilidade. Além dos patrocínio das exposições, na inauguração 
de cada um que levará a marca Citroen ou Peugeot, dependendo do evento - a empresa terá a 
oportunidade de fazer ações de relacionamento com seus públicos.  
 
Concorrência  
 
Outra montadora que patrocina o "Ano" é a Renault. Assim como a concorrente, a opção foi 
por exposições. A empresa traz duas exposições de seu acervo. "Já havíamos apoiado o Ano 
do Brasil na França", lembra Alain Tissier, vice-presidente da indústria. Segundo ele, 
independentemente do Ano da França no Brasil, já estava no calendário da empresa trazer 
estas duas coleções para comemorar seus 10 anos no Brasil".  
 
Tissier diz que a empresa se posiciona mostrando que produz "mais que carros", e o evento é 
uma oportunidade de divulgar a marca.  
 
Apesar de não ser um dos patrocinadores oficiais do Ano da França no Brasil, o Carrefour 
participa do evento. A programação inclui ações na área de gastronomia, artes visuais, cinema 
e fotografia, entre outros temas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 abr. 2009, Empresas & Negócios, p. 
C8. 


