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O programa V.I.E, Voluntariado Internacional 
em Empresas, foi instaurado na França através 
da lei 2.000-242 do dia 14 de março de 
2000. 

Seu objetivo é facilitar o desenvolvimento 
internacional das filiais francesas no exterior, 
através da contratação de jovens altamente 
qualificados, por um período máximo de 24 
meses. 

O programa conheceu um forte crescimento 
nos últimos anos, após a negociação de um 
acordo entre a França e o Brasil no final de 
2013, permitindo a concessão de vistos oficiais 

de 24 meses para 240 voluntários franceses. 

Atualmente, por causa da pandemia, o 
número de V.I.E abaixou. Entretanto, temos
cerca de 80 jovens em missão no país, 
contratados para trabalhar para mais de 50
empresas de diversos ramos de atividade. São 
desde grandes grupos a pequenas e médias 
empresas que utilizam o dispositivo V.I.E como 
uma ferramenta para acelerar o seu 
desenvolvimento comercial no país.

O QUE É O VIE?1

PAPEL DA BUSINESS 
FRANCE

Agência nacional de apoio à 
internacionalização da 
economia francesa no mundo, 
tendo como missões:

Impulsionar o crescimento das 
exportações francesas no 
mundo;

Facilitar os investimentos 
estrangeiros na França;

Coordenar o programa V.I.E no 
mundo

89 727

83

92

21°

92%

95%

V.I.E no mundo desde 2001 para 8 047
empresas

V.I.E atualmente no Brasil, e 1315 
desde 2002

Brasil no ranking mundial, dentre 
os 118 países que usam

são recrutados no final do contrato 
(51% pelas empresas de missão, 40% 
em outras empresas e 1% criando 
empresas)

Têm pelo menos uma pós-graduação ou 
mestrado

Empresas utilizadoras

PONTOS 
FORTES DO 
DISPOSITIVO

Custo-
benefício 
altamente 
atrativo

Estatuto 
público
sob a tutela
da Embaixada 
da França

Alternativa à 
expatriação e 
ao recrutamento 
local

Programa
simplificado, de 
fácil gestão 
administrativa
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Quem pode participar? 

Jovens franceses e europeus, entre 18 e 28 

anos. 

Duração da missão

De 6 a 24 meses, podendo ser renovada 

uma única vez dentro deste prazo de 24 

meses.

Onde encontrar os candidatos?

O Mon VIE-VIA é um site interativo de 

cadastro dos candidatos no programa, como 

também de ofertas de missões criadas pelas 

empresas (www.mon-vie-via.businessfrance.fr) 

MODALIDADES

CUSTO DO 
PROGRAMA2
Bolsa de base 
723,99 € +
Acréscimo
geográfico

Passagem aérea
Transporte de 
bagagens ida e 
volta até 150 kg

Taxa de 
administração 
+
Plano de saúde 
internacional

Despesas 
opcionais

Existe uma bolsa de 
base à qual é acres-
centada um valor que 
varia de acordo com 
a cidade onde o V.I.E 
trabalhará e ao longo 
do tempo.
*Jan 2021

São Paulo
Rio de 
Janeiro

A passagem de ida e volta pode ser diretamente comprada 
pela empresa para o seu V.I.E. A Business France também 
oferece esse serviço. Consulte nossos valores.

A ajuda de custo com o aluguel acarretará em uma redução de
20% da bolsa geográfica – o benefício é dado pela matriz na
França diretamente ao V.I.E. Celular e carro de serviço são
permitidos. Outros benefícios são proibidos (vale transporte, vale
alimentação).

PME

248 €/mês

Empresa de 
porte médio

359 €/mês

Grande 
grupo

481 €/mês

723,99 € +
1 176,74 €*

1 900,73 €*

723,99 € +
1 191,58 €*

1 915,57 €*

Para fazer uma simulação de um orçamento, acesse o link abaixo:
https://e-vie.businessfrance.fr/0/Devis/DevisPublic
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DOIS CONTRATOS
Um contrato é assinado entre a Business France e 
a empresa na França. Paralelamente, uma carta 
de compromisso é assinada entre o voluntário e 
a Business France. O voluntário não possui 
relação contratual com a empresa.
Os aspectos contratuais são gerenciados na 
França entre a Business France França e a matriz 
da empresa.
Todo contrato tem início no primeiro dia do mês.

RENOVAÇÃO DO 
CONTRATO
A matriz informará por escrito à assistente de 
gestão do contrato da Business France na França 
da renovação, no mínimo 1 mês antes do final 
da missão;
O V.I.E irá confirmar seu acordo através do site 
Mon VIE-VIA;
O V.I.E pode ser transferido para outro país, 
porém sempre pela mesma empresa contratante.

INTERRUPÇÃO DO 
CONTRATO 
MOTIVOS
Força maior; guerra ou catástrofe ambiental; 
erro grave; a pedido do voluntário (3 meses de 
aviso prévio); acordo comum; a pedido da 
empresa com justificativa (1 mês de aviso 
prévio).

COMO FAZER?
A matriz ou o V.I.E enviam por escrito à Business 
France na França o pedido de interrupção 
antecipada, notificando que ambas as partes 
foram informadas.

CONTRATO3 VISTOS4
IMIGRAÇÃO
VISOF – Específico para candidatos franceses. 
Duração máxima de 24 meses. O pedido de 
visto oficial é feito e gerenciado diretamente pela 
Business France.

VITEM V – baseado na RN19, para os 
candidatos de nacionalidade europeia. Duração 
máxima de 24 meses. O pedido é feito e 
gerenciado pela empresa no Brasil e na França.

AO CHEGAR NO BRASIL
VISOF – Enviar ao escritório da Business 
France de São Paulo, cópia simples do 
passaporte + 2 fotos 3x4 cm + número de CPF. 
O prazo para a fabricação da carteira de 
identidade é de 6 semanas em média.

VITEM V – O registro do CRNM na Polícia 
Federal é feito pelo candidato.
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FÉRIAS
30 dias úteis ao ano sob o cálculo base de 2,5 
dias por mês de missão cumprida, usufruídos em 
dias fracionados: impossibilidade de transferir o 
saldo do primeiro ano para o segundo ano.

FERIADOS
Direito a 4 por ano, determinados pela filial. 
Ultrapassado esse número, a filial pode optar 
por dar um beneficio adicional ao V.I.E ou 
descontar do seu saldo de férias. 

LICENÇAS MÉDICAS E 
ESPECIAIS 
Máximo de 30 dias sobre um período de 6 
meses consecutivos trabalhados;
Comunicação imprescindível à Business France;  
Acima dos 30 dias, a empresa tem 3 
possibilidades:
- Beneficiar o V.I.E com dias adicionais;
- Reduzir o saldo de férias;
- Fazer uma solicitação de interrupção da missão 
(autorizada pelo estatuto V.I.E)

TIPOS DE LICENÇAS ESPECIAIS
Nascimento ou adoção: min. 3 dias
Casamento do voluntário: min. 4 dias
Falecimento do companheiro (a) ou da criança 
do voluntário: min.2 dias
Falecimento de um parente: min. 1dia
Período máximo de 10 dias de licença para os 
eventos citados.

FÉRIAS E 
LICENÇAS5 DESLOCAMENTO

DO V.I.E6
DESLOCAMENTOS DO V.I.E 
FORA DO SEU PAÍS DE 
MISSÃO
É obrigatório a comunicação/validação do 
deslocamento pela Business France.
Missões profissionais no exterior:10 dias por mês 
de missão, cumuláveis por dois meses (exceto na 
França).
Para prolongar os dias da missão, é necessário 
o acordo da Business France.
Missões na França: máximo de 182 dias/ano.
Para o V.I.E Regional: as missões nas zonas 
predefinidas não tem limites de dias.

PLANODE 
SAÚDE7

PLANO DE SAÚDE
April Mobilité International (empresa de seguro 
de saúde internacional):
Consultas médicas pré-pagas pelo V.I.E e 
reembolsadas pela April Mobilité após envio da 
nota fiscal.
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DEVERES DO V.I.E
PROCEDIMENTOS A REALIZAR NA 
CHEGADA AO BRASIL
- Preencher o “rapport d´installation” no espaço 
Mon VIE-VIA;
- Obter o registro no MRE ou CRNM - Polícia 
Federal de acordo com o tipo de visto;
- Obter o CPF;
- Acima de 180 dias, existe a obrigação da 
carteira nacional de habilitação ou da carteira 
de habilitação francesa acompanhada de sua 
tradução juramentada;
- Registrar uma moradia fixa;
- Fazer sua inscrição consular

NB: Conta bancária: se necessário, a Business 
France pode emitir um atestado para o VIE, 
confirmando o estatuto de voluntário no país.

NO FINAL DA MISSÃO
- Fazer a visita médica no último dia ou durante 
a última semana da sua missão;

TRIBUTAÇÃO8
- Enviar à Business France o relatório de fim de 
missão;
- Devolver a carteira de identidade MRE ao 
escritório da Business France em São Paulo. 

PROLONGANDO SUA ESTADA
É mantido o benefício da passagem de volta até 
3 meses após o fim da missão. A cobertura do 
plano de saúde e a ajuda de custo para o 
aluguel cessam.
É preciso estar em regra com as obrigações 
migratórias brasileiras. 

CONTATO10
FÁRIDAH LOPES DE MATOS
faridah.lopesdematos@businessfrance.fr
+55 11 9 87 30 12 33

DEVERES DO 
V.I.E9

TRIBUTAÇÃO
CANDIDATOS COM VISOF
Não há incidência de imposto no Brasil, pois o 
programa V.I.E se enquadra no mesmo 
tratamento tributário dos rendimentos recebidos 
por servidor diplomático e os demais 
funcionários que estejam em exercício das 
funções consulares ou oficiais.

VITEM V
Verificar com empresa especializada a 
incidência de tributos de acordo com a 
nacionalidade do V.I.E.
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