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Discurso do Ministro das Relações Exteriores e do Desenvolvimento 
Internacional Sr. Laurent Fabius, (Paris, 21/05/2014) 

Sr. Ministro, caro amigo 

Senhoras e Senhores Presidentes e Presidentas, 

Senhoras e Senhores Representantes de empresas, 

Caro Jean-Charles Naouri 

Senhoras e Senhores, 

Eu estou extremamente feliz em recebê-los no Quai d'Orsay. Eu me lembro muito bem da visita de 
Estado do Presidente Hollande ao Brasil e, naquela ocasião, nós lançávamos oficialmente o Fórum 
Econômico França-Brasil. Porém, hoje, é graças a vocês que esse Fórum se tornou realidade e eu 
gostaria de cumprimentá-los pelo trabalho realizado. 

Em breve, vocês terão a Copa do Mundo. O comércio dispõe de uma vantagem sobre o futebol; ao 
final do jogo, podemos ter dois vencedores, enquanto no futebol já é mais complicado. Ter dois 
vencedores foi a principal questão abordada no dia de hoje. Vocês construíram essa jornada em torno 
de três importantes momentos complementares: os encontros organizados durante a manhã pela CNI e 
pela MEDEF; os ateliês temáticos que aconteceram durante a tarde em torno das prioridades 
identificadas; e os encontros institucionais ocorridos em Bercy, também durante a tarde, sobre os 
assuntos de ordem regulamentar e legislativa. 

* * 

As ideias que compartilhamos são bastante simples 

Em 2006, nós fechamos uma parceria estratégica que nos permitiu avançar. E dessa forma, a França se 
tornou o segundo parceiro científico do Brasil, atrás somente dos Estados Unidos. Existem inúmeros 
casos de transferência de tecnologia e o volume de negócios dobrou, alcançando cerca de 9 bilhões de 
euros. Com aproximadamente 30 milhões de euros em investimentos, a França é um importante 
investidor para o Brasil. Eu acho que as empresas brasileiras entenderam perfeitamente a importância 
de se instalar na França. Existe, por exemplo, o projeto muito interessante do centro internacional de 
negócios próximo ao aeroporto de Roissy. 

Mas ainda existem muitos obstáculos ao desenvolvimento desse intercâmbio. Jean-Charles Naouri 
identificou muitos deles e vamos ter que eliminá-los. Existem aspectos fiscais, financeiros e 
aduaneiros. O objetivo principal é deixar as coisas fluírem. 
Em segundo lugar, é preciso diversificar as trocas. Existem setores nos quais somos muito bons, como 
o da energia, do transporte, o espacial, o da informática, do varejo, dos cosméticos e o farmacêutico. E 
também temos outros setores promissores, aos quais precisamos dar ênfase, tais como o do urbanismo 
e da energia limpa. 

Existem também projetos conjuntos com países subdesenvolvidos na América Latina, na África 
francófona e na África lusófona. As parcerias já existem, em Moçambique, por exemplo. 
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Durante o nosso encontro, insistimos bastante em questões referentes aos cursos de formação e aos 
recursos humanos. Existe esse magnífico programa brasileiro chamado « Ciências sem Fronteiras », e 
a França é atualmente o terceiro país que mais recebe esses estudantes. Porém, é preciso ir mais longe 
para resolvermos rapidamente a questão - já lançada - do reconhecimento recíproco dos diplomas. 

Existem muitos assuntos a serem tratados em torno dos quais os profissionais dos dois países se 
encontram, visando a concretização de projetos. Muitos projetos estão sendo gerados no que se refere 
a infraestruturas inteligentes, química verde e turismo.  

E quer seja com a BPI ou AFD na França, ou o BNDES e a FINEP no Brasil, existe um meio de tirar 
melhor proveito dos nossos instrumentos financeiros. 

Eu sei, Senhor Ministro, que o senhor compartilha dos mesmos sentimentos que eu, a respeito do 
grande sucesso que foi esse dia. O objetivo é simples: nossos Presidente e Presidenta nos disseram, no 
último mês de dezembro, que seria preciso dobrar nosso volume de negócios nos próximos 10 anos. Se 
o fizermos antes disso, eles não nos repreenderão. Esse Fórum contribuiu para isso e, devido ao seu 
sucesso, eu acredito que a 3º edição já está sendo planejada. 

Eu gostaria de agradecer pessoalmente a vocês por terem vindo, e agradecer também pela presença dos 
nossos amigos brasileiros e franceses. Nós lhes desejamos muito sucesso no plano econômico, 
comercial e do futebol – com relação a isso, eu não tenho nenhuma preocupação por vocês. 

 

Viva a amizade entre o Brasil e a França!./. 

 


