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As empresas francesas da Copa do Mundo de futebol
No dia 12 de junho, o árbitro apitou não só o início da Copa do mundo de futebol, mas
também a chegada de um período no qual o mundo inteiro giraria em torno do fuso
horário brasileiro até o dia 13 de julho. E as empresas francesas não ficaram de fora
desse encontro excepcional.
O Brasil se encontra em clima de samba desde o jogo de abertura da Copa do mundo de
futebol, no último dia 12 de junho. Trata-se da realização de um projeto monumental, objeto
de grandes investimentos e anos de preparação. Dada a complexidade desse desafio, o Brasil
contou com a ajuda de especialistas das melhores empresas mundiais para a criação e a
renovação de suas infraestruturas. E a primeira
economia da América do Sul recorreu,
naturalmente, à França e seus industriais,
reputados em várias áreas de atuação, que foram
solicitados particularmente para a renovação dos
estádios, como o do Maracanã no Rio de Janeiro e o
da Arena de São Paulo, onde foi realizada a abertura
do mundial.
As empresas francesas encaram o desafio
Líder mundial em tubos de aço sem costura, Vallourec contribuiu para a renovação e para a
construção de várias estruturas a serviço da Copa do Mundo em Belo Horizonte, Brasília,
Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. A sua fábrica brasileira, situada em Belo Horizonte,
produziu 10.500 toneladas de tubos destinados à concepção do teto dos estádios e à
composição de equipamentos conexos.
A empresa Serge Ferrari também participou dessa operação ambiciosa. Beneficiando de uma
excelente imagem no ramo da arquitetura, a empresa forneceu materiais compósitos de alto
valor tecnológico agregado. Eles foram utilizados na fabricação de coberturas extensas,
estáveis e leves, na proteção solar e também na concepção de telas impermeáveis, muito
procuradas em um país como o Brasil.
A Verteego, editora de softwares que mensuram o impacto ambiental de construções,
participou da edificação de seis estádios. De acordo com Rupert Schiessl, diretor geral e coDIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA PRESSE
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fundador da empresa, «o Brasil ainda precisa se equipar no setor da construção, respeitando as
normas ambientais, e esta condição é a principal norteadora das nossas atividades”.

O Champanhe está na Copa
Outros grandes nomes da economia francesa aproveitaram a ocasião desse Mundial para
reforçar a sua presença no Brasil. A Air France acaba de lançar a linha aérea Paris-Brasília e o
champanhe oficial da Copa do mundo é o Taittinger.

A federação internacional de futebol também depositou sua confiança na PME Net Netco
Sports. Associando-se com a líder mundial da difusão de programas de radio e de televisão, a
empresa belga EVS, a Netco Sports vai
alimentar 26 canais de televisão em 26
países
com
conteúdos
para
smartphones. « Nós temos, no total, 36
câmeras ao redor do gramado, que
permitirão ao usuário usufruir de todas
as ferramentas à sua disposição para
que se torne ao mesmo tempo
comentador antenado e diretor de
televisão », assegura o diretor geral da
empresa, Jean-Sébastien Cruz.
Parceira de 10 dos 32 países
Stade de Cuiaba / © Joana França
qualificados para a fase final, a empresa
Amisco, recentemente unida à britânica
Prozone, estará igualmente no centro do evento e fornecerá informações preciosas, além de
estatísticas e indicadores sobre o desempenho dos jogadores. Paralelamente às parcerias com
as equipes nacionais, os especialistas da empresa fornecerão também uma gama completa de
conteúdos editoriais.
De maneira geral, as empresas francesas contam colher o fruto dos seus investimentos na
Copa do mundo posteriormente. A França já emprega aproximadamente 500.000 pessoas no
Brasil. Benoît Trivulse, da Ubifrance, Agência francesa para o desenvolvimento internacional
de empresas, assegura que “as necessidades do país representam inúmeras oportunidades para
a França”. Segundo ele “em 2013, o aumento das exportações francesas para o Brasil foi um dos
maiores do mundo”.
Barbara Leblanc
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N.B : Les propos et opinions exprimés dans le présent article, qui vise à informer sur les réalités de la France contemporaine,
ne revêtent aucun caractère officiel.
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