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2  FRANÇA: LÍDER NA EUROPA 
PARA INVESTIMENTOS 
ESTRANGEIROS NA INDÚSTRIA
A França é o país da Europa que mais recebe investimentos 
criadores de emprego no setor industrial (EY, 2014).

3  REVOLUÇÃO DIGITAL 
FRANCESA
ACom mais de 37% da população conectada a uma rede de 
banda larga fixa em 2013, a França é a segunda colocada no 
ranking da OCDE. Ela vai investir €20 bilhões até 2022 para levar 
a todo o país uma conexão de altíssima velocidade por meio do 
Plano França Banda Larga de Altíssima Velocidade. A França 
tem mais de 13 milhões de pontos de acesso Wi-Fi público, mais 
do que qualquer outro país no mundo (Estudo Ipass, 2014).

4  FRANÇA, LAR DOS ESTU-
DANTES DE NÍVEL SUPERIOR
Com mais de 289.000 estudantes inscritos no ensino 
superior, a França é o terceiro país que mais recebe 
estudantes estrangeiros no mundo (Campus France, 2014). 
A França é a 3ª colocada na União Europeia em número de 
estudantes de pós-graduação que receberão um título de 
pesquisador altamente qualificado (Eurostat, 2014).

1  OS INVESTIDORES 
ESTRANGEIROS ADORAM A 
FRANÇA
Em 2014, de cada três investidores estrangeiros, dois 
consideravam a França atrativa, ccontra um a cada dois em 
2009 (TNS Sofres-AFII). 33% desses investidores planejam 
reforçar a presença de suas empresas em solo francês. 



5  FRANÇA: TERRA DA INOVAÇÃO
A França se classifica em primeiro lugar, a frente do Reino-
Unido e da Alemanha, pela sua competitiva alíquota de 
imposto de renda para as atividades de P&D (KPMG, Choix 
concurrentiels, 2014), sobretudo graças ao Crédito Fiscal para 
Pesquisa (CIR). É o terceiro país que mais recebe atividades 
de P&D, atrás da Alemanha e do Reino-Unido (EY, 2014).

6  CUSTO DO TRABALHO EM 
QUEDA
O “pacto de responsabilidade e solidariedade” do governo 
francês vai permitir reduzir o custo do trabalho em €30 
bilhões até 2016. No segundo semestre de 2014, o custo 
horário da mão de obra na indústria francesa (€36,81) era 
menor do que na Alemanha (€38,49). (Eurostat, septembre 
2014).

7  FRANÇA: UM PAÍS COM ALTA 
QUALIDADE DE VIDA
A França é a terceira colocada mundial no que se refere à 
infraestrutura sanitária adequada às necessidades da sociedade 
(IMD, 2014). Ela também possui a oitava maior expectativa de vida 
no nascimento (81,7 anos). (IMD 2014).



9  OS INVESTIDORES 
ESTRANGEIROS CRIAM 
EMPREGOS
A França recebeu 16% dos investimentos criadores de 
emprego na Europa em 2013.  
De cada nove empregados, quase um trabalha em uma 
subsidiária de grupos estrangeiros, já na indústria esse 
número é de um a cada cinco. Níveis mais elevados do que na 
Alemanha, na Espanha ou na Finlândia.

8  A FRANÇA ESTÁ TRILHANDO O 
CAMINHO PARA A TRANSIÇÃO 
ENERGÉTICA 
A indústria francesa tem uma menor pegada de carbono em 
relação ao PIB do Reino Unido, Japão, Alemanha e Estados 
Unidos. (Anuário de competitividade mundial do IMD, 2014).  
A França tem tarifas de eletricidade muito competitivas: €74/ 
MWh (IVA não incluso) para os fabricantes, em comparação a 
€84 na Alemanha e €124 no Reino Unido. (Primeiro semestre 
de 2014, consumo entre 500 e 2.000 MWh. Eurostat, 2014)..

 A FRANÇA ESTÁ TOTALMENTE 
INTEGRADA À GLOBALIZAÇÃO
A localização da França oferece fácil acesso aos mercados da 
região EMEA. Em 2013, os aeroportos franceses 
estabeleceram um novo recorde, com um tráfico de quase 172 
milhões de passageiros comerciais. Paris-Charles de Gaulle  
fica em segundo lugar em número de passageiros, depois de 
Londres Heathrow, e em primeiro lugar para transporte de 
cargas na Europa, Paris-Le Bourget, por sua vez, é o principal 
aeroporto de negócios da Europa. 
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Para mais informações:  
www.sayouitofrance.com



77, boulevard Saint-Jacques  
75680 Paris Cedex 14 - France

Tel. : +33 1 44 87 17 17

Rua Marina Cintra, 94 - Jardim Europa
São Paulo / SP 01446-901 - Brasil

Tel.: +55 11 3087 3100
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2 investidores  
estrangeiros em cada 3
acham a França
atrativa 
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