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m 2009, um novo capítulo
na parceria histórica entre
Brasil e França se escreve.
Cenários de um extenso
calendário de acontecimentos
culturais, tecnológicos,

sociais e econômicos, vários Estados
brasileiros ganharam, durante o Ano da
França no Brasil - mais conhecido como
França.br-, as cores bleu, blance rouge
e apresentaram a imagem de um país
moderno, artisticamente rico e em plena
atividade. No momento em que o evento se
encerra oficialmente, em 15 de novembro,
essa é uma das conclusões do cônsul
geral da França Hugues Goisbault, ao
destacar que "a programação cumpriu seu
papel, ao reforçar o quanto o país preza
pela diversidade cultural e está aberto a
intercâmbios em todos os níveis", afirma.

Ao longo do ano, a agenda dinâmica
dedicou espaço à troca de idéias sobre
temas relevantes, a exemplo das
promovidas no campo da ciência. Segundo
Goisbault, os debates identificaram,
principalmente, questões estratégicas de
pesquisa, possíveis lacunas no âmbito da
cooperação, mecanismos para agilizar
procedimentos e fortalecer a rede
científica entre os dois países em encontros
como o simpósio Academia de Ciência, que

recebeu Claude Cohen-Tannoudji (prêmio
Nobel de física); o encontro da rede
mundial dos Institutos Pasteur (Fiocruz/
Institut Pasteur de Paris) e o congresso
sobre nanoestruturas e ótica quântica,
realizado no Rio de Janeiro.

Reforçar o intercâmbio universitário
e promover o ensino do idioma francês
no Brasil, na educação de nível médio,
também foi uma importante atividade
prevista no cronograma de eventos. "O
/ Fórum Mundial Heracles e o Encontro
Nacional dos Centros Universitários de
Línguas, que aconteceram, em abril, na
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), contribuíram para a criação de
uma rede nacional de centros de idioma",
diz a adida Françoise Chambeau, do setor
de cooperação lingüística e educativa do
consulado geral da França, ao acrescentar
que as ocasiões favoreceram as parcerias
para a formação de professores de francês,
responsáveis administrativos e gestores.

A Semana Franco-Brasileira de
Ensino Superior ministrou, em outubro,
nas cidades de São Paulo, Rio e Belo
Horizonte, palestras sobre as formações
e profissões do futuro, contabilizando a
participação de mais de 70 universidades
francesas. Presente tanto na organização
quanto na divulgação de vários eventos



MATÉRIA DE CAPA

oficiais do França.br, o consulado geral no
Rio de Janeiro dedicou-se especialmente
aos programas culturais, como os festivais
Valère Novarina e C'est Si Bon; às
mostras Retratos Esculpidos de Houdon,
Le Corbusier - De Marseille a Brasília,
Viagem ao Mundo Mágico de Marc
Chagall e YSL - Viagens extraordinárias.

A Aliança Francesa, por sua vez,
reforçou a atuação no país com o
lançamento de um cineclube temático
na unidade de São Paulo. "Também
realizamos um ciclo de música clássica com
jovens talentos da França e o prêmio Albert
Londres de reportagem jornalística, que
contou com a presença de uma delegação
formada por cerca de 40 pessoas, entre

Variação - Celeste Boursier-Mougenot
atraíram, em apenas duas semanas,
aproximadamente 39 mil pessoas", revela
Marcelo Mattos Araújo, diretor-executivo
da Pinacoteca. No Instituto Tomie Ohtake,
em São Paulo, a mostra Jean Dubuffet
superou a expectativa de público - cerca
de 40 mil brasileiros visitaram o local em
pouco mais de um mês.

Com entrada gratuita, a exposição
Christian Lacroix - Trajes de cena, em
menos de um mês, chamou a atenção das
mais de 17 mil pessoas que passaram pelo
Museu de Arte Brasileira da Fundação
Armando Álvares Penteado (FAAP).
"A apresentação de cerca de 100 trajes
e 80 desenhos originais, elaborados

jornalistas, editores, documentaristas e
ganhadores das edições anteriores", conta
Maurice Nahory, diretor da instituição em
São Paulo. Ponto alto da programação do
evento, as exposições de artes visuais, de
arquitetura e design franceses registraram
sucesso de público em todo o país.

Quase 90 mil pessoas foram à
Pinacoteca de São Paulo para ver a
mostra Fernand Léger: amizades e
relações brasileiras, enquanto À procura
de um olhar: fotógrafos franceses e
brasileiros revelam o Brasil foi apreciada
por 120 mil visitantes. "Apresentadas
entre setembro e novembro, Matisse Hoje/
Aujourd'hui: diálogos com cinco artistas
franceses e contemporâneos e Variation/

pelo artista para óperas, bales e peças
teatrais, faz parte da linha estratégica
de integração entre trabalhos de criação
artística e os cursos oferecidos na
faculdade, como o de moda e o de artes
plásticas", justifica a diretora Maria
Izabel Branco Ribeiro.

Positivo também foi o resultado
obtido pelos eventos realizados na Casa
Fiat de Cultura, em Minas Gerais, que
homenagearam o Ano da França com a
apresentação de 215 obras do escultor
Auguste Rodin e 325 criações de Marc
Chagall. "Em apenas um mês, 37 mil
pessoas apreciaram a mostra Rodin: do
ateliê ao museu, com destaque para as
22 esculturas em bronze e mármore do



artista e as imagens fotográficas de suas
diferentes fases de produção", explica
Maria Eugênia Saturni, diretora da Base
7 Projetos Culturais. Duas semanas antes
de seu encerramento, a exposição
O Sonho e a Vida de Marc Chagai l alcançou
sucesso semelhante, com a presença de
aproximadamente 40 mil visitantes.

Uma cidade conceituai - que revela
a influência francesa no cotidiano
brasileiro - foi o cenário escolhido pelo
Museu da Língua Portuguesa, em São
Paulo, para retratar parte da mostra
O francês no Brasil em Todos os Sentidos,
que permanece em cartaz até o final
de novembro. Além de curiosamente
mostrar que mais de cinco mil palavras da

- a serem definidas - e também para a
cidade-luz até 2012. Responsáveis pela
promoção de vários eventos, as empresas
francesas contribuíram para a repercussão
positiva do França.br 2009, A Renault,
por exemplo, trouxe da França o material
do próprio acervo para a apresentação
de duas mostras de arte e fotografia que
movimentaram a agenda cultural de Curitiba
(PR) no primeiro semestre, e de São Paulo,
no segundo. A Renault de Doisneau - com
106 fotos de Roberto Doisneau - e Uma
aventura moderna - com 96 peças de vários
autores-apresentam um universo que
mescla arte e indústria. "É a oportunidade
de o público presenciar um lado pouco
conhecido da história da montadora, que

língua portuguesa provêm do francês, o
evento destaca quanto os dois países têm
culturalmente em comum, a exemplo do
espaço dedicado à quadrilha, dança típica
das festas juninas. "Interessante também
é a área dedicada à moda, na qual os
franceses sempre se sobressaíram, mas
que os profissionais do Brasil têm ganhado
espaço nos últimos anos", ressalta Antônio
Carlos Sartini, diretor do museu.

Inaugurada em maio, O Francês no
Brasil registrou, em apenas quatro meses,
a visita de mais de 150 mil pessoas.
Essa receptividade motivou o Museu da
Língua Portuguesa e o governo da França
a firmarem um acordo para levar a
exposição a mais quatro capitais brasileiras

iniciou a organização de seu acervo
nos anos de 1960, por meio de um
sistema de parceria com diversos
artistas", afirma Augusto
Serra-Negra, diretor de
relações institucionais da
Renault do Brasil.

Tendo como maior
acionista a CNP Assurances,
o grupo Caixa Seguros promoveu
uma série de shows e eventos
no Eu Faço Cultura. "A meta foi
apresentar músicos instrumentistas, que
dividiram os palcos com grandes cantores
brasileiros em várias localidades do país,
especialmente nas cidades do interior",
afirma Sany Silveira, superintendente



de comunicação corporativa. De acordo
com ela, além das apresentações
musicais, oficinas gratuitas de música,
ministradas por instrutores especializados
complementaram essa verdadeira
maratona cultural. Para isso, o grupo
investiu R$ 3 milhões com incentivo da lei
Rouanet. A restauração da obra Himeneus
travestido assistindo a uma dança em honra
a Príapo, do artista Nicolas Poussin, foi
outra importante ação cultural que contou
com o apoio da Caixa Seguros. "O processo
minucioso de restauro da obra, que foi um
presente do governo da França ao acervo
brasileiro, levou oito meses", explica.

Promovendo atividades que simbolizam
as expressões culturais típicas da
França, o grupo Saint-Gobain apoiou a
apresentação da Orchestre des Champs
Elysées e o recital de piano de Marilyn
Frascone. "Iniciativas como essas
asseguram a participação da empresa no
desenvolvimento do Brasil nos próximos
anos", avalia o diretor de assuntos
corporativos Carlos Willian Ferreira. Para
integrar-se à comunidade por meio de
ações culturais, educacionais, de lazer e
inclusão social, a Vallourec & Mannesmann
do Brasil, segundo Cássia Cristina, da
superintendência de desenvolvimento
sustentável e relações corporativas, apoiou
a 4a Mostra de Cinema de Ouro Preto e
o 5° Seminário Audiovisual Imagem dos
Povos e o Festival Tudo é Jazz.

"Apresentar jovens talentos e transmitir
o compromisso de responsabilidade
social e ambiental foi a proposta do
Société Générale, que resultou no ciclo de
concertos de música erudita realizados
no SESC-SP, na entrega do prêmio de
jornalismo Albert Londres, no I Fórum
de Sustentabilidade e na 1a Corrida pela
Integração Social", explica François Dossa,
presidente do Banco Société Générale, ao
citar que 4,4 mil pessoas participaram dos
eventos. A realização das mostras Paris
Parada sobre Imagens; Arte na França
de 1860-1960: O Realismo; Oui Brasil
e O Cinema e a Construção da França
Moderna correspondeu à parte dos quase
R$ 3 milhões destinados pelo Carrefour
às comemorações do Ano da França no
Brasil, além de atividades nas áreas de
gastronomia, artes plásticas, entre outras.

A abertura oficial das comemorações,
em 21 de abril, na Lagoa Rodrigo de
Freitas (RJ), contou com o show pirotécnico
do Groupe F e o patrocínio do Grupo Pão
de Açúcar - parceiro da rede varejista
francesa Casino. Para dar continuidade às
homenagens à França, a rede optou por
ações voltadas aos consumidores. "Foram
investidos R$ 6 milhões na promoção
Viva França, para o sorteio de 45 carros
da marca Renault", conta a gerente de
marketing Silvana Balbo. Em gastronomia,
o objetivo foi desmistificar a idéia de que
os produtos franceses destinam-se apenas
à elite. "Oferecemos itens triviais, como
massas, pães, margarinas, entre outros, a
preços bastante acessíveis", justifica.



Em reconhecimento aos laços
que unem os dois países, a estatal
brasileira Eletrobrás - que também
apoiou a realização do espetáculo
do Groupe F - realizou o encontro
Direito Francês e Brasileiro -
Perspectivas Nacionais e Comparadas,
que reuniu 22 professores e juizes da

França e 33 palestrantes brasileiros.
"Aproveitamos o momento para
ampliar os contatos, visando futuras
parcerias entre o Brasil e a França
no setor energético", afirma Jorge
Kreimer, gerente da divisão de
projetos culturais e institucionais.

Valorizar a diversidade artística
dos dois países foi um dos motivos
que levaram a Empresa de Correios
e Telégrafos (ECT) a apoiar as
exposições Mémoire d'Aéropostale,
Open Art, Sur La Route, Paris no
Cinema, A França na Rota dos Selos,
Ópera na Tela e Design Contemporâneo
Rio + França. "Acreditamos que
cada atividade é relevante, pois
possibilita que o público conheça a
forma com que os países retratam,
na arte, seus valores", diz Júlio Cezar
Chaurais, chefe do Departamento de
Comunicação Estratégica, ao mencionar
o lançamento, em outubro, de dois
selos comemorativos ao Ano da França
no Brasil. Enquanto um estampa a
imagem do antropólogo francês Claude
Lévi-Strauss, o outro traz a figura do
arquiteto Le Corbusier.

Apoio financeiro - Organizadora
das ações econômicas propostas
em homenagem ao Ano da França,
a Ubifrance e a Rede das Missões
Econômicas buscaram reforçar

-junto à iniciativa privada francesa
- o dinamismo do mercado brasileiro.
"Para atender às demandas de alguns
setores e às necessidades promovidas
pela expansão da classe média, o
Brasil - que atualmente é o principal
parceiro comercial da França na
América Latina - está aberto a novas
tecnologias, assim como à transferência
de know how diferenciado", observa
Marc Cagnard, conselheiro adjunto da
Missão Econômica de São Paulo.

Ele acredita que os setores de

transportes, energia e meio ambiente
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possam ser os mais beneficiados pelo know
how da indústria francesa, grande detentora
de tecnologias nessas áreas. Com essa visão,
já no pré-lançamento das comemorações,
em novembro de 2008, 120 empresários
estiveram em uma semana de encontros
comerciais. "Cerca de 40 companhias se
posicionaram no mercado brasileiro, seja
participando de feiras especializadas ou
estabelecendo parcerias. Dez delas abriram
ou estão em fase de instalação de filiais por
aqui", destaca o conselheiro.

Ao longo de 2009, as atividades
receberam apoio financeiro do governo
da França e contaram com investimentos
das empresas francesas durante a São
Paulo Fashion Week, a Casa Cor Rio,

a Futurecom, a Ambiental, a FCE
Cosmetique, a Negócios nos Trilhos, a
Expo Aero, entre outros acontecimentos.
A estimativa, de acordo com o conselheiro,
é a de que aproximadamente mil
companhias - a maioria de pequeno e
médio portes - tenham participado desses
encontros, dentre as quais, em torno de
500 com registro efetivo de sua presença
no Brasil, em relação às 380 em 2008.

Um resultado positivo foi o aumento no
número de empresários interessados nos
estandes do Espaço França. "Devemos
encerrar o ano de 2009 com um total
de 22 espaços, reunindo cerca de 350
empresas", diz Cagnard. Isso representa
um crescimento de mais de 133% em



comparação ao ano passado, quando
150 companhias ocuparam 13 estandes
exclusivos. "Na feira Brasil Offshore, do
setor de petróleo e gás, estiveram presentes
cerca de 30 companhias francesas,
enquanto na Hospitalar, da área de saúde,
o número subiu de 20, em 2008, para 35
este ano", exemplifica Eric Fajole, cônsul
comercial da França no Rio de Janeiro.

Segundo ele, o França.br 2009
motivou a presença de empresas
francesas em novos encontros. Um deles
foi a participação no espaço French
Observeur, na Casa Cor Rio, que expôs 16
marcas de objetos de design, arquitetura
e decoração premiados pelo Observeur
du Design - o mais importante prêmio da
França nesta modalidade. "Na área de
moda, foi a primeira vez que 25 marcas
da França foram expostas no país durante
o Galeria Showroom da Daslu, evento
paralelo à São Paulo Fashion Week",
conta Fajole, ao citar a Antik Batik,
Barbara Bui, Marbella e Charlie Joe,
entre os principais destaques.

Projeto em comum - "A Ubifrance
também apoiou a vinda de dez grifes
de estilistas franceses para exposição
no espaço da Fashion Week", diz o
cônsul. Ele destaca ainda o evento Rio
Boat Show, salão de náutica realizado
na Marina da Glória (RJ), que contou,
pela primeira vez, com a presença de 12
companhias da França especializadas
em barcos. "Entre as pequenas e médias
empresas que têm participado de eventos
no país com interesse em ingressar no
mercado brasileiro, a A2ÍA, do ramo de
tecnologia da informação, foi uma das que
conseguiram fechar contrato. Isso por meio
de uma parceria com a Bull", considera.

Diante desta mobilização, a
programação da Ubifrance e das Missões
Econômicas para 2010 já prevê a
participação em 30 eventos econômicos e
a organização de 23 Espaços França.
"A tendência de aprofundamento das
relações entre os dois países, para se
tornarem mais competitivos ante o mercado
mundial, não deve se limitar ao Ano da
França no Brasil, mas deve ser observado
a médio e longo prazos", explica Cagnard.
Para a Câmara de Comércio França-Brasil
(CCFB), que atuou ao lado da Ubifrance e
das Missões Econômicas na programação

do evento, ficou claro o interesse da
França pelo mercado brasileiro. "Somente
no primeiro semestre, 256 empresas
francesas nos solicitaram informações",
conta Sueli Lartigue, diretora executiva da
CCFB de São Paulo. "Foram companhias
dos mais variados segmentos, como bens
industriais (25%), agroalimentar (19%)
- com destaque para vinhos -, bens de
consumo (17%), TI (10%), serviços, meio
ambiente (5%), construção civil (4%),
saúde (4%), entre outros (6%)."

Um dos encontros promovidos pela
CCFB foi o I Fórum de sustentabilidade,
realizado no mês de setembro em Brasília.
Na ocasião, Rhodia, Carrefour, Leroy
Merlin e GDF Suez revelaram suas
experiências na implantação de projetos
que contemplam a preservação do meio
ambiente, a responsabilidade social e o
desenvolvimento sustentável em todas as
etapas do negócio. "Enquanto a Rhodia
reforçou a importância das práticas
de controle ambiental no processo de
produção, o Carrefour enfatizou a questão
do rastreamento de produtos, e a Leroy
Merlin destacou um conceito de loja
sustentável", enumera Louis Bazire,
presidente da CCFB de São Paulo e
diretor-presidente do banco BIMP Paribas.

Um dos destaques, no entanto, foi
a proposta feita pelos presidentes Luís
Inácio Lula da Silva e Nicolas Sarkozy
de apresentação de um projeto em comum
entre Brasil e França na Convenção



das Nações Unidas para as Mudanças
Climáticas, programada para dezembro,
em Copenhague, na Dinamarca. Faz
parte dessa proposta a preservação da
biodiversidade amazônica - tema debatido
no encontro Biodiversidade em Questão
-, cooperação entre o Museu Nacional da
História Natural da França (M N H F) e o
Brasil, realizado em setembro, que reuniu
professores, pesquisadores e autoridades
com o propósito de ampliar a cooperação
científica bilateral e organizar a troca
e o armazenamento de dados nessa
área. Os convênios franco-brasileiros
de cooperação científica permitem

o compartilhamento de dados sobre
organismos vivos, espécies de plantas,
insetos e uma variedade de recursos
naturais de um país e de outro, para
garantir o desenvolvimento sustentável.

Mesmo com término oficialmente
programado para novembro, o encontro
dos brasileiros com o universo da França
ainda terá continuidade nos próximos
anos. Atividades culturais se estenderão
até janeiro de 2010, a exemplo da
exposição dedicada exclusivamente
ao clássico personagem de Antoine de
Saint-Exupéry - O Pequeno Príncipe-,
que transformou o ambiente da Oca, no
Parque do Ibirapuera, em São Paulo, em
seu conhecido planeta. A recriação do
mundo encontrado pelo menino no deserto
do Saara será acompanhada pelo espaço
A Caixa de Carneiro, expondo desenhos
pouco conhecidos do autor.

Assim como o Ano do Brasil,
realizado em 2005, o França.br,
certamente, ficará registrado como o
mais importante marco nas relações
entre os dois países. Agora é aguardar
os reflexos que essa grande operação
resultará na parceria história entre
França e Brasil, iniciada no século 16 e
cada vez mais forte na atualidade. •
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