Press release
19 decisões de investimento estrangeiro por semana em 2014:
A França confirma sua atratividade

Paris, 16 de março de 2015. Nessa data foi publicado o “Relatório sobre a internacionalização da
economia francesa. Relatório Anual 2014 sobre os investimentos estrangeiros na França”, uma
análise sobre as decisões de investimento estrangeiro e sua contribuição para a economia francesa.
Em 2014, 1.014 decisões de investimento criaram ou mantiveram 26.535 empregos, dentre as quais
68 projetos de aquisição de empresas por investidores estrangeiros, o que permitiu manter 6.411
empregos. Em comparação com 2013*, 740 decisões de investimento foram registradas, um aumento
de 8%.
Além disso, 84 operações de fusão/aquisição e compra de participação foram anunciadas, os resultados
somados totalizam mais de 13,5 bilhões de euros.
A França continua atraindo investimentos em atividades de alto valor agregado, principalmente
produção e pesquisa.


As empresas estrangeiras investiram principalmente em atividades de produção: 303
projetos, o que representa 30% dos investimentos feitos na França. Esses projetos criaram
11.601 empregos, ou seja, 44% do total de empregos criados;



Os projetos de investimento estrangeiro em atividades de P&D, engenharia e design
representaram 9% dos investimentos (91 projetos contra 77 no ano passado). As
subsidiárias de empresas estrangeiras realizaram 27% das despesas com P&D na França.



Novas decisões em sedes de empresas também aumentaram: 16 novas sedes Mundo/Europa
em 2014 contra 5 em 2013 e 12 em 2012.

Os países da União Europeia contribuem com a maior parte dos investimentos na França com
61% do total investido, seguidos pela América do Norte 22% e Ásia 12%. Os principais investidores
são os americanos (19%), alemães (14%), britânicos (9%), italianos (9%) e japoneses (6%). Muitos
países aumentaram o número de projetos, como Reino Unido, Japão, Estados Unidos, Suíça, Canadá e
Dinamarca.
Quatro decisões de investimento provenientes do Brasil, criando 77 empregos, foram contabilizadas
em 2014, número estável em relação a 2013.
A dinâmica econômica das regiões e cidades é um fator decisivo na atração de investimentos. Em
2014, todas as regiões francesas receberam investimento estrangeiro, 17 regiões foram escolhidas para
novos projetos de P&D. Dois terços dos novos investiments localizaram-se em seis regiões: Île-deFrance (região de Paris), Médios Pirineus, Ródano-Alpes-Costa Azul, Nord-Pas-de-Calais e Alsácia.
“O número de investimentos é o segundo mais alto dos últimos dez anos, o que é uma boa notícia. A
França está atraindo investimentos sobretudo em atividades estratégicas como a pesquisa e sedes de

empresas. Alegra-me também a diversidade dos países de origem: mais da metade dos investimentos
vieram de países europeus, mas 22% vieram da América do Norte e 12% da Ásia.”, comentou Laurent
Fabius, Ministro das Relações Exteriores e do Desenvolvimento Internacional.
"A França deve continuar a aproveitar seus talentos e sua capacidade de inovação. Isso já pode ser
visto na prática e reflete o impacto positivo da política governamental francesa para atrair
investimento estrangeiro. De fato, as empresas estrangeiras escolhem a França para desenvolver
atividades estratégicas como sedes de empresas, centros de P&D ou unidades de produção em que o
capital humano seja um fator decisivo. O número de projetos de investimento em centros de P&D
aumentou 18% ano passado.”, informou Emmanuel Macron, Ministro da Economia, da Indústria e de
Negócios Digitais.
“As empresas estrangeiras desempenham um papel completo no desenvolvimento econômico da
França, contribuindo para o dinamismo de nossas regiões e criando oportunidades de empregos. As
empresas de capital estrangeiro instaladas na França são responsáveis por 31% das exportações
francesas e empregam diretamente dois milhões de pessoas”, disse Matthias Fekl, Secretário de
Comércio Exterior, Promoção do Turismo e dos Franceses no exterior.
“O aumento de 8% nas decisões de investimento estrangeiro é um fator importante no crescimento da
França. Em um ambiente global competitivo, é fundamental reduzir a lacuna entre percepção e
realidade. Como mostram os resultados, a França é uma economia aberta, dinâmica e inovadora.
Com o apoio de nossos parceiros regionais, a equipe da Business France contribuiu com 55% dos
projetos do relatório anual de 2014, um aumento de 16% “, felicitou Muriel Pénicaud, Embaixadora
para Investimentos Internacionais e Diretora Geral da Business France.

Business France é a agência nacional de apoio à internacionalização da economia francesa, responsável por impulsionar o
crescimento das exportações de empresas francesas, bem como prospectar e facilitar os investimentos estrangeiros na França.
Ela promove a atratividade e a imagem econômica da França, suas empresas e seus territórios, e também se ocupa da gestão
das candidaturas VIE (Voluntariado Internacional na Empresa).
Criada em 1º de janeiro de 2015, resultado da fusão entre a UBIFRANCE e a AFII (Agência Francesa para Investimentos
Internacionais), a Business France conta com 1.500 colaboradores, situados na França e em 70 países, que trabalham com
uma rede de parceiros do setor público e privado.
Para mais informações, visite: www.businessfrance.fr
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* O Relatório Anual examina todos os projetos de investimento estrangeiro que criam ou mantêm empregos
na França e contabiliza o número de emprego que cada projeto cria. Ele fornece uma análise estatística
detalhada por setor de atividades, função, tipo de investimento, país de origem e região de destino.
Para compreender melhor o ambiente competitivo e a realidade dos investimentos estrangeiros que criam
empregos, a Business France decidiu em 2014 contabilizar todas as decisões de investimento desde o
primeiro emprego criado (contra 10 empregos até 2013) por meio de abertura de empresas, ampliação,
aquisição de empresas em dificuldade e extensões como resultado de aquisição, assim como, ampliar a coleta
de dados para englobar diferentes formas de investimento e implantação (fusões e aquisições, investimentos
para modernização, parcerias etc.)

O Relatório Anual 2014 (versão em francês) está disponível no site http://sayouitofranceinnovation.com/?mediatheque=bilan-2014-des-investissements-etrangers-en-france

