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“A FRANÇA ESTÁ EM DECLÍNIO”
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A França é a 5ª potência econômica mundial e a 2ª europeia em
termos de PIB, com um mercado de 65 milhões de consumidores
(FMI 2014, Eurostat 2014). Ela possui o 2º maior nível de
fecundidade da Europa (Eurostat 2014), com uma taxa de
natalidade que se mantém constante a 40 anos, diferentemente
da Alemanha, Itália ou Espanha (INED, 2014).

“OS FRANCESES NÃO TRABALHAM O
SUFICIENTE”
Os assalariados franceses trabalham em média mais do que os
alemães:
44,3 horas contra 42,9 para os funcionários qualificados e 36,2
horas contra 34,5 para os demais funcionários (Eurostat, 2014).
A França ocupa a 6ª colocação mundial em produtividade horária
da mão de obra, na frente da Alemanha (7ª) e do Reino-Unido
(13ª) (Conference Board, 2014).

“A PALAVRA ‘ENTREPRENEUR’ NÃO
COMBINA COM A FRANÇA”
A França está em 1º lugar na Europa em número de criação de
empresas (Eurostat, 2014 – dados de 2011). Mais de 538.000
empresas foram criadas na França em 2013, das quais
aproximadamente 275.000 no regime de auto-entrepreneur
(INSEE, 2014).
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“POUCA FLEXIBILIDADE NA
FRANÇA”
O acordo de ruptura (rupture conventionnelle) é um procedimento
flexível que permite ao empregador e ao empregado terminarem
amigavelmente e de comum acordo um contrato de trabalho por
tempo indeterminado. Além disso, a lei sobre segurança do
trabalho de 14 de junho de 2013 atende às necessidades de
adaptação das empresas e garante a segurança do trabalho e
dos percursos profissionais. Ela se apoia em um diálogo social
renovado na empresa e demonstra que a França pode fazer
reformas com base em negociação.

“MUITA BUROCRACIA NA FRANÇA”
A França é um dos países do G20 onde é mais fácil criar uma
empresa: 5 procedimentos administrativos e 7 dias são o
suficiente, contra 7,6 procedimentos e 22 dias em média nos
países do G20 (Pesquisa de Atratividade EY, 2014). A França
está em 1º lugar na Europa e 4º no mundo em governo eletrônico
(Relatório E-Government, ONU, 2014).

“OS IMPOSTOS NA FRANÇA SÃO
MUITO ALTOS”
Um estudo da KPMG, Alternativas Competitivas (2014), compara
as taxas efetivas de imposto de renda em 10 países:
- a França está em primeiro lugar para atividades de P&D;
- a França ocupa a terceira colocação para serviços digitais;
- a França se classifica em quarto lugar para as atividades de
produção.
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“A FRANÇA ESTÁ NA LANTERNA EM
TERMOS DE P&D E INOVAÇÃO”
A França está em segundo lugar na Europa e sexto mundial em
número de depósito internacional de patentes (OMPI, julho
e
2013). Pelo quarto ano consecutivo, ela é a primeira colocada no
ranking da Deloitte “Technology Fast 500 EMEA 2014”, com 86
empresas entre as 500 empresas do setor de tecnologia que
mais crescem (com base no percentual de aumento do
faturamento) na área EMEA.

“A FRANÇA NÃO ATRAI TALENTOS
ESTRANGEIROS”
Em média, 13 diretores de empresas estrangeiras decidem
investir na França a cada semana. A França é o terceiro país no
mundo que mais recebe estudantes estrangeiros (Campus
France, 2014). De cada 10 estudantes, 9 recomendam a França
como destino de estudos (Pesquisa Campus France, 2013).

“A FRANÇA NÃO ESTÁ ABERTA À
INTERNACIONALIZAÇÃO ”
A França atraiu 6.660 projetos de investimentos criadores de
emprego entre 2003 e 2013 (Relatório anual dos investimentos
estrangeiros criadores de emprego na França, AFII, 2013). Mais
de 20.000 empresas estrangeiras presentes na França
empregam aproximadamente dois milhões de pessoas (INSEE,
2014).
Os investidores estrangeiros possuem 46,7% do capital das
empresas do CAC 40 (Banque de France, 2014).
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“A FRANÇA É O PAÍS DO
LUXO E DO QUEIJO ”

A França possui 17 grandes grupos – excluindo esses dois
setores de atividades – entre os 200 maiores no mundo (Fortune
Global 500, 2014). Esses grupos são bastante diversificados: em
setores desde energia até construção ou seguro.
A França também está em primeiro lugar na Europa no top 100
das empresas mais inovadoras do mundo com sete empresas
francesas classificadas (Thomsons Reuters, 2014).

Para mais informações:
www.sayouitofrance.com
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