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FRANÇA:
A PORTA
DE ENTRADA
DE UM VASTO
MERCADO
EM EXPANSÃO
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A França está no coração de um mercado
com mais de 500 milhões de consumidores
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1. Eurostat, 2012 | 2. Organização das Nações Unidas, Departamento da População, Medium Fertility | 3. CEPII, The
Great Shift
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No coração da zona EMEA:
32 % do PIB mundial
AMÉRICAS

EUROPA,
ORIENTE MÉDIO,
ÁFRICA (EMEA)

ÁSIA

18.500 M€

17.300 M€

14.700 M€

+ 15% + 14%

PIB atual
em bilhões de Euros1
Taxa de crescimento
da população 2010-20252
Taxa de crescimento
da população 2025-20503

+ 39%
+ 25%

+ 4%

+ 9%
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Île-de-France, primeira área
econômica da zona EMEA
Paris:

3ª

zona de acolhimento
de matrizes
no mundo

Île-de-France:

6ª

região de acolhimento
dos IDE no mundo1
La Défense

1500

matrizes de empresas
La Défense

1o

bairro de negócios
da zona
EMEA2

15

das 50 maiores empresas
do mundo

1. KPMG, Global Cities Investment Monitor 2013, IDE 2008/2012 | 2. INSEE

A França sabe acolher as empresas
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últimos 10 anos

6.500

investimentos estrangeiros

1o

país de acolhimento
de projetos de investimento
industrial na Europa4

300.000 1a
empregos criados1
Uma média de

13

decisões de investimento
estrangeiro cada semana2
Estoques de fluxo recebidos
representando

35 %

do PIB3

zona de acolhimento
de investimentos americanos
criadores de emprego5

2

milhões de empregos
em empresas estrangeiras6

1o

destino turístico no
mundo

83

milhões de turistas

em 2013

1. AFII | 2. AFII, investimentos estrangeiros criadores de emprego em França | 3. CNUCED, 2013
| 4. Ernst & Young; Barômetro da capacidade de atração da França 2013 | 5. Ernst & Young; Barômetro da
capacidade de atração da França 2013 | 6. INSEE
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Infraestruturas entre as melhores do mundo

Aeroporto
de Roissy-CDG

1o

aeroporto de mercadorias
na Europa

2o aeroporto de viajantes.
A menos de 2h de todas as
grandes capitais da Europa1

Aeroporto
de Bourget

O primeiro aeroporto

de negócios na Europa2

Haropa: o 5O
complexo portuário
da Europa do Norte.
Liga os portos de Paris, Rouen
e Le Havre: uma porta de
entrada essencial em direção
à Europa continental
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3a

A
rede de trens-bala
no mundo.

2.000 km

Mais de
de linhas para trem-bala

A primeira plataforma
logística multimodal
da Europa3

Dois portos
franceses entre os
maiores 10 portos
da Europa

3O

Marselha:
porto
terminal petroleiro
do mundo

Grand Paris Express

32 M€ de investimentos
200 km de novas linhas
de metrô automático
Ligações reforçadas em direção aos principais
centros econômicos e aeroportos

1. ADP, 2014 | 2. ADP, 2011| 3. Índex ISCC 2013

INVESTIR NA FRANÇA

10

Eletricidade competitiva, de alta qualidade e com baixa emissão de carbono

1o

país no mundo para
a qualidade e disponibilidade
de eletricidade1

A eletricidade com a emissão de carbono

mais fraca3

2a

A
eletricidade mais competitiva
da Europa2

9o

A França é o
país no mundo
para a competitividade de sua energia1

1. KPMG e Instituto Choiseul, Global Energy Competitiveness Index, 2012 | 2. Eurostat, o preço da eletricidade para
os consumidores industriais | 3. EDF, Relatório anual, maio de 2012
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FINLÂNDIA

FRANÇA

ALEMANHA

6,79 cts €/kWh

7,71 cts €/kWh

8,60 cts €/kWh

ItalIA

REINO-UNIDO

ESPANHA

11,22 cts €/kWh

11,39 cts €/kWh

11,65 cts €/kWh

Preço da eletricidade para os consumidores industriais, 2013 (Eurostat)
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INVESTIR EN FRANCE
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TALENTOS
INOVADORES
E ALTAMENTE
QUALIFICADOS
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Um importante ator da inovação
O 3o ator mundial
da inovação1

O 1o país da zona EMEA em termos
de crescimento das startups2 86

12

Coreia
do Sul

Alemanha

Suíça

França

Japão

EstadosUnidos

O 3o país de nascimento dos
prêmios Nobel em ciências
e das Medalhas Fields3

Holanda

Noruega

Suécia

Reino-Unido

O país da Europa com mais
diplomados em ciências4

França

21,7

19

Espanha

Itália

Alemanha França Reino-Unido EstadosUnidos

Estados- Itália
Unidos

Zona Alemanha Espanha ReinoEuro
Unido
a15

França

O campus de Paris Saclay
faz parte

dos

8 maiores
Clusters

Inovação

de
identificados pelo MIT

1. Thomson Reuters 2013 - número de empresas entre as 100 mais inovadoras no mundo | 2. Deloitte
Deloitte Technology Fast 500 EMEA ranking 2013 - número de empresas | 3. Número de prêmios e de medalhas desde 1990
(nobelprize.org e União Internacional de Matemática) | 4. Percentagem de diplomados em ciências por 1000 indivíduos da
população entre 20 e 29 anos (2011, Eurostat)
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Um ambiente que privilegia a pesquisa

Entre os países da OCDE, a França
oferece um dos dispositivos fiscais

mais vantajosos

para a pesquisa1

CIR
Crédito Fiscal para a Pesquisa
Todas as despesas de P&D até

100 M€

podem
beneficiar de um crédito
fiscal de

30 %

5,2

Mais de
M€
de abatimento sobre as sociedades

17.000

Mais de
empresas
beneficiadas a cada ano das quais
mais de

2.000 empresas
estrangeiras

1. Global Survey 2012 sobre os incentivos fiscais à P&D, Deloitte

A palavra ‘entrepreneur’ é uma palavra francesa! Está impregnada
em nossos genes, temos vontade de empreender e de uma forma
Xavier Niel1
geral de criar empresas.

71 polos de

Uma capacidade
de financiamento

competitividade

42 M€
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reunindo startups,
laboratórios de universidades
e grandes empresas
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A França é a República das Startups

TO
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41,1

45,7

15,9

Itália

Alemanha

França

Em muitos aspectos, a cena empresarial francesa é hoje o que era Nova
Iorque alguns anos atrás. Gente jovem e apaixonada tentando criar
um ambiente produtivo e estável. É muito estimulante fazer parte deste
ecossistema francês.
TechCrunch3
1. Empreendedor e homem de negócios francês, fundador e acionista majoritário da Iliad. Iliad realizou um faturamento
de 1,8 M€ (2ºT 2013, + 27%/2012). | 2. Destino dos investimentos em capital de risco na Europa, M€ 2007-2012,
EVCA/PEREP, 2013 | 3. Techcrunch, Welcome to the French Tech Ecosystem, janeiro de 2014

Reino-Unido

Investimos no nosso futuro
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215

Os aceleradores French Tech:
M€
de investimentos para treinamento das startups

20 M€ de investimento na banda
larga até 2022

100 % do território coberto até 2022
Programa de Investimentos do Futuro (PIA)

3 M€

por ano
em 10 anos

(Le Programme Investissements d’Avenir)

6 setores estratégicos para estimular
o crescimento e o emprego
EDUCAÇÃO – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – PESQUISA –
SAÚDE – INDÚSTRIA E PME – ECONOMIA DIGITAL

A Nova França Industrial

3,5
M€

300
M€

34 planos industriais
ENERGIAS RENOVÁVEIS
VEÍCULOS COM PILOTAGEM AUTOMÁTICA
AVIÃO
ELÉTRICO E NOVA GERAÇÃO DE AERONAVES
TGV DO FUTURO
NAVIOS
ECOLÓGICOS
RECICLAGEM E MATERIAIS VERDES
RENOVAÇÃO TÉRMICA
QUÍMICA VERDE E BIOCOMBUSTÍVEIS
BIOTECNOLOGIAS MÉDICAS
BIG
DATA
CLOUD
COMPUTING
EDUCAÇÃO
ON-LINE
NANOELETRÔNICA
OBJETOS CONECTADOS
SUPERCALCULADORES
ROBÓTICA
USINA DO
FUTURO

Concurso Innovation 2030
ESTOCAGEM DE ENERGIA
RECICLAGEM DE METAIS
DESENVOLVIMENTO
DOS RECURSOS MARINHOS
PROTEÍNAS VEGETAIS E QUÍMICAS
MEDECINA
INDIVIDUAL
A SILVER ECONOMY AO SERVIÇO DA LONGEVIDADE
BIG DATA
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Mão-de-obra produtiva
e altamente qualificada

mais alta

A
produtividade dos grandes
países da UE1

2e

país da Europa com
mais diplomados em ciências
e tecnologia2

3

business schools entre

10

as
melhores escolas
de management3

4o

O
destino no
mundo para estudantes
estrangeiros4

Paris eleita a melhor cidade
do mundo para
os estudantes5

O mais alto número

horas
trabalhadas
de

3

das
grandes economias
europeias6

1. OCDE, A taxa de crescimento da produtividade do trabalho na economia global, 2012 | 2. Eurostat, Número de
diplomados do 3º grau em ciências e tecnologias por 1.000 habitantes com idade entre 20 e 29 anos, 2010
| 3. The Financial Times, Classificação dos Masters em Management, 2013 | 4. Campus France 2013 | 5. Quacquarelli
Symonds, classificação das melhores cidades, 2013 | 6. Número médio de horas normalmente trabalhadas por
semana e por manager: 44,2 em França, 43,4 no Reino-Unido, 43,3 na Alemanha. Fonte Eurostat 2013 (3.ºT 2013)
/ Número médio de horas normalmente trabalhadas por semana e por empregado: 36,2 em França, 36,2 nos EUA,
33,4 na Alemanha. Fonte Eurostat, 2013 (2.ºT 2013)
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A reforma do mercado de trabalho
Em direção a uma maior flexibilidade e previsibilidade
A reforma do mercado de trabalho de 2013: uma etapa importante em direção
à «flexisegurança» que transpõe um acordo importante entre os representantes
sindicais e patronais

Uma agilidade crescente
que permite às empresas se adaptarem
melhor à conjuntura econômica por meio
da negociação

Uma visibilidade crescente
com prazos de consulta limitados no
caso de planos sociais ; a negociação é
encorajada e muito mais segura

Desde que a Lei foi votada,
a negociação com os sindicatos
foi escolhida em mais de 75%
dos procedimentos de planos sociais

Foram assinados acordos de
empresas na indústria automóvel:
pausa salarial, tempos de trabalho
mais extensos, tendo como
contrapartida o compromisso
assente, por exemplo, no emprego,
no investimento, na produção ou
na conservação das instalações
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A FRANÇA
COMPROMETE-SE
COM AS REFORMAS
FUNDAMENTAIS
QUE NOSSA
ECONOMIA PRECISA

Crescimento: a França está no bom caminho

INVESTIR NA FRANÇA

22

Em 2014, o desafio não é apenas que a França volte a crescer – o que já está
acontecendo. É que este crescimento seja o mais vigoroso

possível.

François Hollande, janeiro de 2014

O PIB francês voltou ao seu nível de antes da crise
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As taxas de juros da dívida francesas estão entre as mais baixas da Europa
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Um compromisso em equilibrar
as contas públicas
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Ao menos

50 M€

de economia nas
despesas entre
2015 e 2017

O equilíbrio das contas é um imperativo
para a França, mas é também um compromisso para
a Europa
François Hollande, setembro de 2012

O quociente dívida/PIB diminuirá a partir de 2015
95

91,8

90
85
80
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70

- 2,9

- 2,3

- 2,7

- 1,7
- 3,3
- 5,3

65
60

- 7,5

2005

2007

- 4,8

- 4,1

- 3,6

- 1,2

- 2,8

- 7,1

2009

2011

Défice público

2013

2015

2017

Quociente dívida/PIB, exceto apoios à zona Euro

2014 representa um ano de oscilação. Em 2013, a redução dos déficits
assentou no aumento em 2/3 dos impostos e 1/3 na redução das despesas.
Tínhamos anunciado que em 2014 a proporção seria invertida.
Vamos além de isso.
Pierre Moscovici, ministro da Economia e do Tesouro, setembro de 2013

A taxa de crescimento das despesas gerais da
Administração diminui de forma constante1

2,2 %

1,7 %

1%

2003/2006

2007/2011

2012/2014

A partir de 2015, a redução do déficit assentará na
diminuição da despesa pública

AUMENTO DE
IMPOSTOS

REDUÇÃO DA
DESPESA

1. Despesas gerais da Administração, taxa de crescimento, volume.

2013

AUMENTO DE
IMPOSTOS

REDUÇÃO DA
DESPESA

2014

REDUÇÃO
DA DESPESA

2015
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Reformas estruturais
Em direção ao crescimento e ao
emprego pela justiça e a eficácia

Fundamentos da
fiscalidade das empresas

Reforma
do setor bancário

Reforma
do mercado
de trabalho

Reforma do treinamento
profissional

Reforma das
aposentadorias

Pacto de
Competitividade

Primavera de 2014

Jan. 2014
Dez. 2013
Jul. 2013
Mai 2013
Nov. 2012

Pacto de
Responsabilidade

Out. 2013
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Pacto de Responsabilidade
Uma nova abordagem global para reduzir
as restrições sobre as empresas e dar-lhes
margem de manobra

“

Só conseguiremos restaurar um crescimento vigoroso com

a mobilização de todos,

especialmente das empresas, sem as quais não pode haver
crescimento de emprego a longo prazo.

Por essa razão propus o pacto

de responsabilidade

Ele é regido por um princípio simples: abrandar
os impostos das empresas, diminuir as restrições sobre suas
atividades e, em contrapartida, permitir mais contratações
e mais diálogo social».

”

François Hollande, janeiro de 2014

30 M€

de redução
de imposto sobre
as empresas

“

Vamos continuar a reduzir
o custo do trabalho até 2017 […]
Isso representa 30 M€ de redução
de despesas.

”

François Hollande, janeiro 2014

Reforma
da fiscalidade
das empresas

Simplificação aligeiramento
das imposições
regulamentares
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Mais visibilidade sobre a fiscalidade
das empresas
Em direção a um sistema mais simples, mais estável e mais previsível
Um compromisso
Eu me comprometo (…): a estabilidade fiscal deve
ser a regra, a simplicidade deve ser o comportamento
quotidiano da Administração e a atratividade deve ser a
nossa maior prioridade
François Hollande, dezembro de 2013
A ambição do Governo: um sistema fiscal mais previsível, simples e estável para criar um
ambiente favorável às empresas
Nós nos comprometemos em dar maior atenção ao impacto real da fiscalidade no mundo
das empresas e a evitar que múltiplas mudanças do sistema fiscal impeçam o investimento.

A reforma está em andamento!

O Governo comprometeu-se em
estabilizar cinco dispositivos fiscais
favoráveis às empresas até o fim do
quinquênio, estando no primeiro
plano o CIR.

Em janeiro de 2014, o Governo iniciou
a ambiciosa reforma para modernizar
a fiscalidade das empresas para que
elas possam se desenvolver mais
facilmente a longo prazo.

Estão em fase de experimentação, entre a administração fiscal e as empresas,
contratos de «Relações de Confiança» por uma dúzia de empresas (das quais duas são
estrangeiras). Em troca de uma maior transparência com a administração fiscal, essas
empresas beneficiam de serviços personalizados e controles mais brandos.
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Simplificação do ambiente
de negócios

O princípio do «silêncio
da administração
representa aceitação»

Uma redução das obrigações
administrativas

«Fale somente uma vez»
Até 2017, as 100 informações
mais pedidas pelas empresas
serão tratadas uma só vez pela
administração

Tudo deve se tornar mais fácil para as
empresas. É a condição para sermos mais
atrativos, mais modernos e flexíveis
François Hollande, janeiro de 2014 2014

A referência única para
o investimento (RUI)
(référent unique pour les
investissements)
Um ponto de contato único
entre a administração e os
investidores estrangeiros

Conselho da simplificação para as empresas

Co-presidido por Thierry Mandon, deputado e antigo
PDG da Unibail-Rodamco Guillaume Poitrinal
Composto de dirigentes de empresas e
de especialistas, entre eles representantes
das filiais de empresas estrangeiras

Propor reformas para simplificar a vida
das empresas

Atividades prioritárias

Iniciar uma
atividade

Importar/
Exportar

Concursos
públicos

Ampliar sua
atividade

Gerir sua
atividade

Diálogo
social
na empresa

Fiscalidade

Construir
e modernizar
suas
unidades

Contratar
e formar

Relações
com a
administração

FRANÇA

€

Aberta

aos Negócios

As melhores
infraestruturas

Um líder
da inovação

A estabilidade fiscal deve ser a regra,
a simplicidade deve ser o comportamento
quotidiano da Administração
e a atratividade deve ser
a nossa maior prioridade
François Hollande, dezembro de 2013

Reformas-chave

