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1  A FRANÇA ATRAI OS 
ESTRANGEIROS
De cada dez estudantes que vão para a França, nove 
recomendam o país como destino para estudos (Relatório 
Campus France, 2013). A França é o destino número um de 
turistas estrangeiros no mundo (OMT, 2014).

 FRANÇA: LAR DOS 
ESTUDANTES DE NÍVEL 
SUPERIOR
Com mais de 289.000 estudantes inscritos no ensino 
superior, a França é o terceiro país que mais recebe 
estudantes estrangeiros (Campus France, 2014) atrás dos 
Estados Unidos e do Reino Unido.

 FRANÇA: LAR DOS 
PESQUISADORES
A França tem um alto número de pessoal em P&D: com 9,2 
pesquisadores a cada 1.000 trabalhadores em 2011, a França 
se classifica entre os primeiros países no mundo (OCDE, 
2014). 12 das 55 medalhas Fields (conhecido como o Nobel da 
matemática) foram concedidas a franceses.

 FRANÇA: UMA ECONOMIA 
PRODUTIVA
A França é a sexta colocada mundial no que diz respeito à 
produtividade horária da mão de obra, a frente da Alemanha 
(7ª) e do Reino Unido (13º). (Conference Board, 2014).
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 EXECUTIVOS ESTRANGEIROS 
ELOGIAM A MÃO DE OBRA 
FRANCESA
80% dos diretores de empresas estrangeiras 
entrevistados consideram que a formação e a 
qualificação  da mão de obra na França fazem do país 
um lugar atrativo para o investimento estrangeiro 
(Pesquisa anual de opinião, TNS Sofres – AFII, 2014).

 A FRANÇA DISPÕE DE 
PESQUISADORES ALTAMENTE 
QUALIFICADOS
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).

 QUALIDADE DAS 
ESCOLAS DE NEGÓCIOS 
RECONHECIDA
18 estabelecimentos franceses estão entre as 70 
melhores escolas de negócios do mundo, incluindo 
duas no top 3: HEC e Essec (Financial Times, 2014).
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 A CIDADE DE PARIS É 
PARTICULARMENTE ATRATIVA 
PARA OS JOVENS GRADUADOS

Em 2014, pelo terceiro ano consecutivo, Paris lidera o ranking 
das melhores cidades do mundo para estudantes - QS Best 
Student Cities.

 A EXCELÊNCIA DA FRANÇA 
EM P&D ATRAI AS EMPRESAS 
ESTRANGEIRAS
O número de projetos de investimento estrangeiro nas atividades 
de P&D, engenharia e design está crescendo rapidamente: 77 
em 2013, contra 58 em 2012. Somente em P&D, o aumento foi 
de 13 %: 51 novas decisões, contra 45 em 2012 e 40 em 2011. 
Em 2013, os investimentos em P&D criaram mais de 1.900 
empregos, ou seja, 7% do total dos empregos criados por meio 
dos investimentos estrangeiros na França.

 UM ÍMÃ DE TALENTOS
A entrada de talentos é facilitada pelo visto “Habilidades e 
Competências” indicado a não-europeus nomeados diretores de 
uma subsidiária na França. O visto “Funcionário Expatriado” é 
recomendado para transferência entre grupos e o “Cartão Azul 
da União Europeia” para funcionários altamente especializados. 
Além disso, o “French Tech Ticket” oferece aos empreendedores 
estrangeiros que criarem uma start-up na França um pacote de 
boas-vindas: bolsa de  €30.000, visto, um guichê de Helpdesk 
local, assistência na instalação do negócio etc. O programa 
iniciará em 2015.



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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