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O Brasil busca a retomada de seu rumo no desenvolvimento social 
e econômico após um período marcado por profunda recessão. A 

nação enxerga o ano vindouro com esperança de dias melhores. E, como 
historicamente se confirma há décadas, o país sul-americano sempre 
pôde contar com um grande incentivador para o seu crescimento em 
momentos nos quais o empreendedorismo e a audácia investidora se 
mostram imprescindíveis e profundos transformadores sociais. Este 
grande parceiro histórico do Brasil é a Itália. 

Desde a chegada dos imigrantes a partir do século 19 até o 
investimento maciço de gigantes da economia, como os poderosos grupos 
Leonardo e Fincantieri, a Itália está bem próxima do Brasil. É o que 
mostramos nesta edição especial de economia da Comunità Italiana. 

Brasil e Itália estão envolvidos por um laço de amizade, no qual 
cultura e negócios estão devidamente enraizados no mercado 
brasileiro e, sobretudo, no coração de todos. Nossa reportagem 
ouviu executivos de algumas destas grandes companhias italianas 
presentes no mercado brasileiro, que mostram o quanto vem 
sendo investido e quanto ainda há de ser empreendido no 
mercado local. 

Para todas as empresas italianas aqui 
presentes, o Brasil representa mercado 
mais que estratégico. É um país irmão 
da Itália. Essa união está mais que 
fortalecida pela história secular de 
aproximação cultural marcante e 
inquestionável. Hoje, não somente 
os 30 milhões de descendentes 
de italianos trazem a Itália para o 
Brasil. Em cada brasileiro, oriundo ou 
não, há muito da Itália. As empresas 
compreendem essa saudável realidade, e 
querem cada vez mais estar próximas dela. 
O que é bom para todos.

Boa leitura.
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História

Vontade de potência” é um conceito filosófico 
do pensador alemão Friedrich Nietzsche, que 
exterioriza o poder ou potência mais do que pro-
priamente uma essência, e sim uma necessidade. 

No mercado globalizado e sempre mais acirrado, quem não esti-
mula essa vontade fica para trás. Não é, porém, algo restrito aos 
turbulentos e velozes dias atuais. Esse viés está entranhado no re-
lógio da História de muitos povos e culturas; está, especialmente, 
bem caracterizado no espírito empreendedor que molda o povo ita-
liano através dos tempos, e que o povo brasileiro incorporou com a 
chegada em massa de várias famílias oriundas da Itália, na segunda 
metade do século 19. Dali em diante, esse transformador intercâm-
bio cultural e econômico jamais cessou. Como apontou pesquisa 
divulgada em 1999 pelo sociólogo e ex-presidente do IBGE Simon 
Schwartzman. No estudo, ele identificou que cerca de 10% dos bra-
sileiros entrevistados disseram ter ancestralidade italiana. Vinte 
anos após aquele estudo, já contamos mais de 30 milhões de cida-
dãos ítalo-brasileiros.

Comunità Italiana ouviu 
três dos mais importantes es-
pecialistas no tema “imigração 
italiana” para esta edição especial 
de economia. O primeiro deles, o 
historiador paulista João Fábio 
Bertonha, tem uma bibliografia 
vastíssima. Ele é autor do célebre 
Os italianos (Editora Contexto), 
lançado em 2005. Ouvimos ain-
da o historiador italiano Emilio 
Franzina, que escreveu A Grande 
Emigração - o Êxodo dos Ita-
lianos do Vêneto Para o Brasil 
(Editora Unicamp), de 2006, e 
o mineiro Anísio Ciscotto Filho, 
também historiador e autor do A 

imigração italiana em Minas Gerais: A Fazenda do Rochedo, 1888-
1889 (Editora Ramalhete), de 2015. Ele e Franzina têm algo em 
comum.  Ciscotto foi o organizador da obra assinada por Franzina 
Entre duas pátrias – A Grande Guerra dos imigrantes ítalo-brasilei-
ros, 1814-1918 (Ramalhete), lançada no ano passado e sobre a qual 
nossa reportagem conversou com Ciscotto.  

,

trajetória

bandeiras
uma

Duas

Brasil e Itália unidos por um dos mais 
consistentes laços culturais, sociais, econômicos 
e de mercado construídos ao longo de 150 anos

Da Redação

CRONOLOGIA DAS  
RELAÇÕES BILATERAIS 
1861 
Reconhecimento do Reino da Itália pelo Império 
brasileiro.
1870 
Início da imigração italiana para o Brasil.
1891 
Reconhecimento da República brasileira pela Itália.
1942 
Brasil decreta guerra a Alemanha e Itália.
1944 
Restabelecimento pleno das relações diplomáticas 
Brasil-Itália e embarque do primeiro contingente de 
tropas da FEB para a Itália.
1965 
Primeira visita ao Brasil de um presidente italiano, 
Giuseppe Saragat.
1975 
Visita à Itália do chanceler Azeredo da Silveira.
1997 
Visita de estado à Itália do presidente Fernando 
Henrique Cardoso.
2000 
Visita de estado ao Brasil do presidente Carlo Azeglio 
Ciampi.
2005 
Visita à Itália do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
2007 
Visita ao Brasil do presidente do Conselho de 
Ministros Romano Prodi e assinatura de parceria 
estratégica Brasil-Itália.
2009 
Visitas à Itália do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
para o G-8 e para a Cúpula Mundial sobre Segurança 
Alimentar da FAO e encontros com o primeiro-ministro 
Silvio Berlusconi.
2010 
Encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 
o primeiro-ministro Silvio Berlusconi em Washington, 
à margem da Cúpula sobre Segurança Nuclear; 
assinatura do Plano de Ação da Parceria Estratégica; 
visita ao Brasil do primeiro-ministro Silvio Berlusconi.
2011 
Visita a Roma do ministro Antonio de Aguiar Patriota 
para as celebrações do Sesquicentenário da 
Unificação Italiana (2 de junho).
2012 
Visita a Roma do vice-presidente da República, 
Michel Temer.
2013 
Encontro, na Itália, entre a presidenta Dilma Rousseff 
e o presidente Giorgio Napolitano.
2015 
Visita à Itália da presidente Dilma Rousseff (11 de julho).
2015 
Visita do ministro dos Negócios Estrangeiros e da 
Cooperação Internacional da Itália - São Paulo e 
Brasília (3 a 6 de novembro).
2017 
Visita do ministro Aloysio Nunes Ferreira à Itália 
(Roma, 13 de novembro).
2018 
Visita do ministro das Relações Exteriores e 
Cooperação Internacional da Itália, Angelino Alfano 
(Brasília, 22 de fevereiro).

3especial economia comunitàitaliana  |  dezembro 2018



que
Imigração
modernizou
Brasil
Em entrevista à Comunità Italiana, o 
historiador João Fábio Bertonha expõe 
diferenças e semelhanças entre as situações 
econômicas e políticas atuais do Brasil e da 
Itália e comenta sobre seu novo projeto.

Fernanda Queiroz

Comunità Italiana 
— Quais foram os 
momentos da imi-
gração de maior 

impacto para a história do 
Brasil? 
João Fábio Bertonha — Diria 
que a herança maior que ficou foi 
cultural. Nesse sentido, o grosso 
da influência veio entre o final do 
século 19 e a Segunda Guerra Mun-
dial. Foi então que a cultura italiana 
passou, ao menos em parte, para a 
brasileira e, assim, sobreviveu. 

CI — E em relação à Itália, 
quais foram as consequên-
cias do inicio da emigração 
para o Brasil?
JFB — Como aconteceu em to-
do o processo emigratório, não só 
para o Brasil, a emigração foi uma 
válvula de escape para a Itália, que 
exportou a pobreza para diminuir a 
tensão social. Ao mesmo tempo, os 
mercados criados pelos emigrantes, 
as remessas, etc., ajudaram a Itália a 
se modernizar, num processo muito 
lento e mais difícil do que em ou-
tros países europeus. Nesse ponto, 
a Itália está bem perto de Portugal, 
Espanha ou mesmo Grécia.

CI — Como a imigração afe-
ta e afetou as economias do 
Brasil e da Itália?
JFB — Para a Itália, como já indi-
cado, foi uma válvula social e apoio 
para a modernização. Para o Brasil, 
a imigração italiana colaborou para 

a modernização do país, especial-
mente em São Paulo e no Sul. 

CI — De onde veio a inspira-
ção para escrever seus livros?
JFB — Lá no início, a influência da 
origem contou, pois duvido que tives-
se me interessado tanto pela História 
da Itália sem ser oriundo. Depois, 
quando fui estudar os austro-italia-
nos, a curiosidade pessoal também 
pesou, pois parte de minha família 
era friulana, do Império Austro-Hún-
garo. Mas, claro, depois de um tempo, 
uma curiosidade leva a outra e sem-
pre surgem novas inspirações.

CI — Sobre projetos futuros, 
o que o senhor planeja?
JFB — Meu próximo livro, em ita-
liano, pela Unicopli de Milano, é um 
estudo sobre 4 mil voluntários fas-
cistas que foram de todo o mundo 
para lutar pela Itália na guerra da 
Etiópia em 1935-1936. Ninguém 
conhece o assunto, mesmo na Itá-
lia, e o livro é baseado em anos de 
pesquisas em arquivos italianos 
e de outros países. Ele aborda de-
zenas de comunidades italianas 
espalhadas pelo mundo e espero 
vê-lo publicado na Argentina, nos 
Estados Unidos e, claro, no Brasil. 
Talvez seja meu melhor livro.

CI — Quais as principais 
semelhanças e diferenças 
entre os dois países e o que 
mais o preocupa quanto ao 
futuro econômico de ambos?
JFB — A Itália é muito mais rica 
do que o Brasil hoje, mas também 
vive dilemas econômicos e sociais 
profundos. Viver lá é muito bom, 
um país ainda pouco violento e 
com uma qualidade de vida e uma 
cultura invejáveis. Quem não ama 
a Itália? Mas se sustentar e arru-
mar emprego lá é um desafio para 
os próprios italianos, que, aliás, 
voltaram a emigrar.   

Como aconteceu 
em to do o processo 
emigratório, não 
só para o Brasil, a 
emigração foi uma 
válvula de escape 
para a Itália

História
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História

Comunità Italiana — 
Quais são as causas 
da emigração ita-
liana ao Brasil no 

século 19?
Emilio Franzina — A imigra-
ção italiana de massa começa em 
torno de 1870. O registro oficial 
da Direção de Estatísticas do Rei-
no da Itália foi feito em 1876. No 
entanto, nos anos precedentes, 
muitos italianos já haviam emigra-
do ao Brasil, como, por exemplo, 
Giuseppe Garibaldi e seus amigos 
italianos, na década de 1830, mas 
foi uma imigração menor e, por 
outros motivos econômicos ou 
políticos, como o exílio. Porém es-
ta imigração não tinha nada a ver 
com os camponeses que chegaram 
depois, na década de 1870.

CI — Quais foram os moti-
vos que impulsionaram esta 
grande imigração italiana 
na década de 1870?
EF — Na época havia uma gran-
de crise agrária na Europa. Outra 
crise muito importante foi finan-
ceira e bancária, com a queda dos 
institutos de crédito, especialmen-
te austríacos e alemães, em 1873. 
Os pequenos produtores italianos, 
e também os latifundiários, não 
aguentaram o peso da concorrên-
cia na Itália e internacional dos 
produtos vindos do exterior, que 
eram em grande quantidade e mais 
baratos. Isso gerou uma profunda 
crise que, no início, atingiu, sobre-
tudo, os pequenos proprietários 
e aqueles que alugavam terrenos. 
Estas pessoas não eram miserá-
veis, contavam com um pouco de 
dinheiro, mas tinham medo de 
se transformar em trabalhadores 

rurais ou em operários assala-
riados. Diante deste risco, eles 
investiram tudo aquilo que tinham 
para pagar a passagem só de ida e 
viajar para alguns países da Amé-
rica, principalmente para aqueles 
que estavam fazendo políticas de 

favorecimento da imigração, como 
o Brasil Imperial. 

CI — Quais foram as conse-
quências para a Itália dessa 
grande imigração no final 
do século 19?
EF — Em poucas décadas, a Itália 
foi capaz de se industrializar por-
que o mecanismo das remessas de 
dinheiro trouxe riquezas ao país. 
Aqueles imigrantes que enrique-
ceram, por exemplo, no Brasil, e 
depois de 30 anos voltaram à Itá-
lia, trouxeram consigo resultados 
materiais da acumulação de capital 
realizada com o próprio trabalho 
no exterior. Para muitas cidade-
zinhas italianas esses imigrantes 
retornaram e abriram atividades 
industriais ou comerciais, embele-
zaram os locais, criaram atrações 
turísticas. 

CI — Os bancos também ti-
veram uma participação 
importante neste fluxo mi-
gratório. O senhor pode nos 
explicar o porquê?
EF — Os bancos eram funda-
mentais para que os imigrantes 
pudessem enviar dinheiro para a 
Itália. Assim como acontece hoje 
com imigrantes estrangeiros que 
vivem no exterior e querem en-
viar dinheiro para as famílias. Nos 
principais países de destino dos 
imigrantes, como Estados Uni-
dos, Argentina e Brasil, surgiram 
os institutos de crédito italianos. 
Aos poucos se reforçam e se trans-
formam em potências econômicas 
a ponto de tratar com as autorida-
des políticas locais. Claro que os 
bancos ganhavam muito com isso, 
como acontece hoje. Nesse aspec-
to, o tempo passou, mas pouca 
coisa mudou.   

Quando
e

conversam
Brasil Itália
Professor titular de História Contemporânea na 
Universidade de Verona, Emilio Franzina, autor de 
diversos livros sobre imigração italiana, aprofunda o 
tema em entrevista exclusiva à Comunità Italiana.

Gina Marques

R
ep

ro
d
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ão

Emilio Franzina: 
“Bancos eram 
fundamentais para 
que os imigrantes 
pudessem enviar 
dinheiro para a Itá lia”
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Entre
pátrias

duas
Livro de Emilio Franzina, com organização de 
Anísio Ciscotto Filho, revela a participação de 
quase 12 mil ítalo-brasileiros na Primeira Guerra 
Mundial e contextualiza a relação econômica e 
política entre Brasil e Itália antes e após o conflito.

Matheus Sousa

No dia 28 de julho de 
1914, o Império Aus-
tro-Húngaro declarou 
guerra à Sérvia por 

não concordar com as medidas to-
madas pelos sérvios em relação ao 
assassinato do príncipe Francisco 
Ferdinando. Desde o final do século 
19, países europeus já faziam alian-
ças políticas e militares e, durante 
o conflito, estas alianças permane-
ceram. De um lado havia a Tríplice 
Aliança, formada por Itália, Império 
Austro-Húngaro e Alemanha. Do 
outro, a Tríplice Entente, com a par-
ticipação da França, Rússia e Reino 
Unido. No entanto, por conta de 
divergências de interesses com a 
Áustria, a Itália passou para o la-
do da Entente no início do embate, 
com a promessa de que, ao final da 
guerra, receberia o território do Ti-
rol e parte das colônias alemãs. 

O Brasil teve sua participação na 
Primeira Guerra Mundial ao enviar 
para os campos de batalha enfer-
meiros e medicamentos para ajudar 
os países da Tríplice Entente. Além 
disso, aproximadamente 12 mil jo-
vens ítalo-brasileiros se alistaram no 
Exército italiano para combaterem 
pelo país de seus ancestrais.  Este fato, 
pouco conhecido pelo grande público 
e por historiadores brasileiros, eleva o 
Brasil a outro patamar dentro da his-
tória do conflito, como conta o livro 
Entre duas Pátrias (Editora Ramalhe-
te), do historiador Emilio Franzina, 
com organização do também histo-
riador Anísio Ciscotto Filho.

“A convivência com amigos de 
origem italiana trouxe à tona o 
assunto de ítalo-brasileiros que lu-
taram na Itália na Primeira Guerra 

Mundial, envergando a farda do 
Exército italiano. Sempre encon-
trei amigos que contavam histórias 
de seus avôs e seus feitos tanto nos 
Alpes quanto no Carso. A amizade 
com o professor Emilio Franzina, 
que já possuía muito material sobre 
tal assunto, facilitou a realização do 
livro”, comenta Ciscotto.

Várias são as razões para o nú-
mero expressivo de ítalo-brasileiros 
no conflito, dentre elas o patriotis-
mo exacerbado e valorizado pelos 
órgãos de imprensa da comunidade 
italiana, onde o voluntário passava 
automaticamente de um desconhe-
cido e, muitas vezes desempregado, 
para um herói da pátria. 

Além disso, havia a dificuldade 
em conseguir juntar dinheiro para 
conhecer a terra dos ancestrais, por 
isso, muitos se alistavam em troca 
da viagem grátis, com a ideia de 
que seria um passeio pela Itália.

Valor da Itália em  
terra estrangeira
Brasil e Itália tinham um relacio-
namento muito próximo desde a 
unificação do país da bota, muito 
por conta do fato de a Imperatriz 
Teresa Cristina, esposa de Dom Pe-
dro II, ser italiana. 

“O Brasil foi o país que mais 
acolheu italianos. Assim sendo, 
havia muito interesse do governo 
italiano sobre as condições de vida 
de seus conacionais e acompanha-
mento de perto pelos consulados 
no território brasileiro. Vários de-
cretos foram exarados pelo governo 
italiano, com escopo de limitar a 
chegada de italianos no Brasil. Hou-
ve também a abertura de vários 
consulados oficiais, sob a cura de 
diplomatas, em várias partes do pa-
ís”, conta Ciscotto.

O período anterior à Primeira 
Guerra Mundial ficou caracteriza-
do pela atuação dos consulados no 
trabalho de valorizar as origens 
italianas junto às comunidades no 
interior do Brasil. Afinal, o gover-
no italiano não podia prescindir a 
considerável fonte de recursos por 
parte dos imigrantes. 

Dessa forma, diversas associa-
ções, clubes e outras instituições 
foram surgindo com o objetivo de 
valorizar o sentimento de pátria 
italiana. Dentre elas, os times de 
futebol Palestra Itália, um em São 
Paulo e outro em Belo Horizonte, 
que hoje, respectivamente, se cha-
mam Palmeiras e Cruzeiro.   

“Período anterior à  
Primeira Guerra 
Mundial ficou 
caracterizado 
pela atuação dos 
consulados de valorizar 
as origens italianas 
junto às comunidades 
no interior do Brasil”
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História
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História

Matarazzo, Siciliano 
e Martinelli são 
três emblemáticos 
imigrantes italianos 
que deram certo 
no Brasil. Mas a 
lista é infindável, 
na qual podemos 
citar Franscisco 
Regoli, que investiu 
em várias frentes 
de negócios, e 
Deodato Leme, o dos 
famosos chapéus que 
marcaram a moda do 
começo do século 20

Para homenagear a vasta lista de imigrantes 
italianos decisivos para o desenvolvimento da 
economia brasileira na primeira metade do século 
20, recordamos três personagens extraordinários.

e
Persone

storia

Durante muitos anos, 
em São Paulo, no sé-
culo passado, quando 
um filho gastava mui-

to dinheiro com bobagens, os pais 
logo esbravejavam com a expressão 
“Pensa que eu sou o Matarazzo?”. 

A personagem da frase era 
o imigrante italiano Francesco 
Matarazzo, um dos mais impressio-
nantes empreendedores brasileiros 
da virada dos séculos 19 e 20, lo-
go, riquíssimo, capaz de comprar o 
“mundo”. Daí a expressão popular.

Mas “Ser o Matarazzo” deve-
ria ser motivo de orgulho e não 
de bronca nos filhos gastadores, 
afinal o que ele ergueu constituiu-
-se no maior império industrial de 
sua época.

Deixou para seus descendentes 
um patrimônio de cerca de 20 bi-
lhões de dólares, que brotou de seu 
conglomerado de negócios, que pa-
recia interminável. Eram fábricas, 
hidrelétricas e ferrovias. Também 
fazendas, bancos e edifícios. Até 
pela área de navegação transitou.

Da banha nasce um império
A crise econômica na Itália, na reta 
final do século 19, empurrou Mata-
razzo para o Brasil. 

Nasceu em 1854, na pequena 
Castellabate, comuna da região da 
Campânia, província de Salerno, onde 
ajudava os pais agricultores. Chegou 
com pouco dinheiro no bolso. Trazia 
banha de porco como “moeda” inves-
tidora na nova terra que o acolheria.

Mas perdeu tudo com o naufrágio 
do navio que levava seus pertences.

Não se abateu. Com o pouco di-
nheiro que tinha, comprou porcos 

e vendeu o que planejara desde que 
saiu da Itália: banha. 

Ali começara o império do ve-
lho “conde”.

Alessandro Siciliano
Outro “conde” italiano de sucesso 
no Brasil foi Alessandro Siciliano. 

Nasceu em 1860, na comuna 
San Nicola Arcella, da Calábria, 
província de Cosenza. Filho de 
uma família muito pobre, Sicilia-
no aportou no Brasil com apenas 9 
anos, acompanhando seu cunhado.

Bem jovem, começou a traba-
lhar no comércio e patenteou uma 

máquina para beneficiar café e ar-
roz. Seu primeiro grande sucesso 
empreendedor.

Milagre do café
Banqueiro de mão cheia, Siciliano 
foi o “cabeça” da gigante Companhia 
Mechanica e Importadora. Mas sua 
ação mais sensacional no mundo 
dos negócios aconteceu em 1903, 
quando montou um poderoso gru-
po de exportadores para salvar a 
produção de café no Brasil.

Buscou dinheiro nos bancos da 
Europa e conseguiu reter estoques 
do grão. O preço da commodity aca-
bou subindo, com os governadores 
dos estados produtores fazendo a 
maior festa para Siciliano, tido co-
mo verdadeiro herói nacional.

Giuseppi Martinelli
Vindo de Lucca, comuna da Tos-
cana, província de Lucca, onde 
nasceu em 1870, Giuseppi Mar-
tinelli chegou ao porto de Santos 
em 1888. Embora tivesse estudado 
na escola de belas-artes, foi antes 
açougueiro e pedreiro, seguindo a 
tradição familiar.

Trocou as carnes e pedras pelo 
escritório da firma Fratelli Fiacca-
dori, dos irmãos Puglisi-Carbone e 
de Francesco Matarazzo. Deixou-
-os e montou o próprio negócio 
como despachante no porto.

Empreendeu uma frota de 
navios antigos, que levava manti-
mentos para os países em conflito 
na Primeira Guerra Mundial. De 
1915 a 1922, expandiu-a de três 
para 22 navios, batizando-a de 
Lloyde Nacional.

Primeiro arranha-céu
Martinelli contava aos operários 
que chegara a dormir em canos de 
esgotos quando chegou ao Brasil e 
que viajava de burro até Santos.

Uma de suas marcas foi o Edifício 
Martinelli, o primeiro arranha-céu 
de São Paulo, erguido em 1924 e no 
qual morava. Faliu com o crash de 

Nova Iorque, em 1929, e teve de en-
tregar o prédio a seus credores.

Com o advento do Estado Novo, 
em 1930, foi favorecido pelo cenário 
político, retomando as navegações e 
ingressando no setor de seguros. 

Mudou-se para o Rio de Janei-
ro, onde construiu outros edifícios 
sem jamais recuperar o tradicional 
arranha-céu paulistano, símbo-
lo da cidade e que tanto inspirou 
poetas modernistas, como Pagu e 
Mário de Andrade.   

Da Redação
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para acordo
eMercosul

decisivaItália
UE

Economia HojE

Em abril de 2010, os go-
vernos do Brasil e da 
Itália assinaram um pla-
no de ação cujo propósito 

era reforçar acordos bilaterais em 
16 áreas consideradas essenciais. 
De lá para cá, a relação entre os dois 
países é uma das mais salutares em 
todos os campos econômicos, cul-
turais e sociais possíveis. A parceria 
tem uma bandeira: desenvolvimen-
to, e este acordo reforça a relevância 
das agências de fomento dos dois 
países para que estimulem inves-
timentos, cooperação industrial e 
comércio bilateral.

A Itália representa para o Brasil 
mais que somente um parceiro co-
mercial. São nações irmãs, com laços 
profundamente enraizados. No solo 
brasileiro assentaram-se famílias ita-
lianas de grandes empreendedores 
ao longo do século 20, como Randon, 
Tramontina, Coser, Comolatti e mui-
tas outras. Essa raiz secular poderá 
ser decisiva para que se consolide o 
acordo comercial entre o Mercosul e 
a União Europeia (UE), cujas discus-
sões se arrastam há anos.

O governo brasileiro ainda discu-
te com a UE os termos do acordo. Da 
parte de argentinos e uruguaios pa-
rece estar tudo em ordem e os termos 
já deveriam ter sido assinados há 
mais tempo. Recentemente, o minis-
tro das Relações Exteriores, Aloysio 
Nunes Ferreira, divulgou uma no-
ta na qual destaca faltarem “poucos 
passos” para que seja assinado. No 
mesmo texto exalta a importância 
da Itália nas negociações.

“A Itália será certamente uma 
das principais beneficiadas do futu-
ro Acordo Mercosul-UE. Em 2017, 
foi a segunda origem das importa-
ções brasileiras provenientes dos 

membros da UE e a sétima em ori-
gem das importações brasileiras 
no mundo. Quase a totalidade das 
exportações italianas ao Brasil é 
composta por bens manufaturados, 
concentrados em produtos de alto 
valor agregado como máquinas e 
equipamentos eletrônicos, veículos 
e autopeças e produtos farmacêuti-
cos. Todos esses setores ganharão 
se as negociações chegarem a bom 
termo”, escreveu o ministro.

Para ele, as indicações geográfi-
cas serão fundamentais para a Itália 
após o acordo entre os dois blocos 

econômicos. “O Mercosul tem nego-
ciado o reconhecimento e a proteção 
de indicações geográficas, oferecen-
do soluções técnicas para preservar 
um número limitado de IGs [indica-
ções geográficas] que conflitariam 
com produtos que fazem parte da 
herança italiana no Brasil”, assinalou 
o ministro, completando: “Juntos, 
Brasil e Itália podem dar contri-
buição central para que prevaleça a 
visão estratégica e possamos cruzar 
a linha de chegada. O resultado se-
rá mais comércio, investimentos e 
prosperidade para todos”.   

“Juntos, Brasil e Itália podem dar contribuição central para que 
prevaleça a visão estratégica”, diz ministro Aloysio Nunes

Da Redação
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que deu certo
Programa

Economia HojE

Durante 13 anos, cidades italianas e brasileiras experimentaram 
extraordinário intercâmbio de negócios e desenvolvimento social

Da Redação

Entre 2002 e 2015, Brasil e Itália experi-
mentaram uma parceria (o Brasil Próximo) 
calcada no conceito da cooperação descen-
tralizada, que aproximou 59 municípios de 

oito estados brasileiros de cinco regiões italianas (Um-
bria, Marche, Toscana, Emilia Romagna e Ligúria). 

O programa recebeu dos italianos financiamento 
de cerca de 7,5 milhões de euros — 70% do Mi-
nistério dos Assuntos Estrangeiros e Cooperação 
Internacional (Maeci) e 30% das regiões envolvidas— 
e dos brasileiros cerca de 14 milhões de reais de gastos 
e investimentos realizados pelos parceiros e benefi-
ciários dos Brasil Próximo: Presidência da República, 
ministérios e municípios envolvidos, entidades do sis-
tema S, centrais de cooperativas e universidades.

O Brasil Próximo foi mais que somente um tra-
dicional programa de cooperação internacional. Ele 
contribuiu para a estruturação do tecido institucional 
descentralizado no Brasil e na Itália e a internacionali-
zação dos territórios e de suas experiências.

Programas como Brasil Próximo, envolvendo a Itá-
lia, precisam ser mais frequentes.   

RESULTADOS DOS PROJETOS ATÉ 2015 

TERRITÓRIO 
BRASILEIRO

NÚMERO DE 
MUNICÍPIOS 

BENEFICIÁRIOS

REGIÃO 
ITALIANA 

APOIADORA

PRINCIPAIS 
RESULTADOS

Mantiqueira 
(MG; SP)

12 Toscana

Associação 
Desenvolvimento 
do Território da 

Mantiqueira 
(ADTM); 

Observatório de 
Turismo.

Alto Solimões 
(AM)

2 Liguria

Corredor turístico 
do Alto Solimões; 

Manejo sustentável 
de madeira.

Bagé (RS) 8 Umbria

Associação de 
Olivicultores 
da Região da 

Campanha; Plantio 
de olivais

Centro Paulista 
(SP)

8 Umbria

Rede de apoio a 
MPE´s; Apoio à 

agricultura familiar 
orgânica.

Baixada 
Fluminense 

(RJ)
9 Marche

Observatório de 
Políticas Sociais 

para a Juventude.

Curitiba (PR) 2
Emília e 

Romagna

Apoio à gestão 
de cooperativa 

de produtores de 
hortifrutigranjeiros.

Campina Grande 
(PB)

6
Emília e 

Romagna

Apoio à cadeia 
produtiva de 

algodão colorido e 
orgânico.

Serra das 
Confusões (PI)

12 Toscana
Valorização 

turística da Serra 
das Confusões
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Uma federação das câ-
maras ítalo-brasileiras 
que ajude empresários 
italianos a encontrarem 

com mais rapidez e precisão o foco 
dos bons negócios no Brasil. Essa 
é a meta que o presidente da Câ-
mara Ítalo-Brasileira de Comércio, 
Indústria e Agricultura de Minas 
Gerais e vice-presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg), Valentino 
Rizzioli, espera atingir o mais rapi-
damente possível. 

“Há comunicação, temos vários 
projetos juntos, mas não é sufi-
ciente, temos que fazer muito mais 
para ajudar os empresários italia-
nos presentes ou que gostariam de 
vir para o Brasil. Acredito muito 
neste projeto, que já está avançan-
do”, destaca o líder empresarial.

Experiência para concretizá-la 
não falta. Rizzioli conhece bem o 
Brasil e, particularmente, o ter-
ritório mineiro. Ao longo da sua 
carreira de quase meio século no 
setor empresarial brasileiro, ele foi, 
entre outros, presidente da CNH 
para América Latina e vice-presi-
dente da Fiat Automóveis S/A. 

Para o próximo ano estão 
previstas mais missões que pro-
movam Minas Gerais e também 
abram um diálogo entre a Câmara 
Ítalo-Brasileira e o novo governo 
eleito para instaurar uma parce-
ria sólida. “Há muita semelhança 

entre italianos e brasileiros, há um 
diálogo fácil, que não é apenas fei-
to de palavras, mas é um diálogo 
técnico. Presenciei isso várias ve-
zes na minha experiência de quase 
50 anos no grupo Fiat no Brasil”, 
analisa o executivo.

Rizzioli enxerga três áreas es-
senciais no mercado brasileiro para 
as quais os investimentos italianos 
podem contribuir nos próximos 
anos: a primeira é no setor da 
formação profissional técnica e 
acadêmica, ou seja, incentivar mais 
integração na educação, na forma-
ção entre os institutos italianos e 
brasileiros; a segunda área é a da 
tecnologia da informação e a tercei-
ra a alimentação. Segundo Rizzioli, 
o setor agrícola, embora tenha o 
Brasil como um dos maiores produ-
tores do mundo, necessita de mais 
tecnologia na produção alimentar.

Brasil das oportunidades 
pouco conhecido
“A Itália está progredindo enorme-
mente na aplicação da tecnologia 
digital, principalmente na tecnolo-
gia 4.0, e já temos alguns exemplos 
muito importantes. Existem vá-
rias empresas que podem trazer 
essas tecnologias para o Brasil, 
fazendo parcerias, joint ventures 
com empresas brasileiras, ou, co-
mo já aconteceu em alguns casos, 
empresas que se instalaram aqui 
e agora já têm centenas de fun-
cionários em São Paulo e em Belo 
Horizonte, que ajudam as compa-
nhias nessa fase de transformação. 
Este é o know-how que a Itália pode 
oferecer para o Brasil”, exemplifica 
o executivo italiano. 

Um road show foi realizado re-
centemente na Itália pela Câmara 
mineira para apresentar a cerca de 
150 executivos e empresários ita-
lianos potenciais possibilidades de 
negócios em Minas Gerais. “Perce-
bi que o Brasil das oportunidades 
não é muito conhecido”, recorda 
Rizzioli.

A cultura empresarial italiana 
está intimamente ligada ao de-
senvolvimento socioeconômico de 
Minas Gerais. Basta pensar ape-
nas em uma empresa: o Grupo Fiat 
(ainda sem a fusão com Chrysler), 
que foi a primeira montadora bra-
sileira a instalar-se fora do eixo 
Rio-São Paulo, nos anos de 1970. 
“Em Minas existem, atualmente, 
mais de 370 empresas italianas ati-
vas, porém a história nos diz que 
esse número é mais ou menos o 
dobro, cerca de 600 ou 750 empre-
sas”, conclui Rizzioli.   

no ,
Italianos

uni-vos!
Brasil

As oportunidades no mercado brasileiro 
existem, mas ainda são pouco conhecidas 
pelos empresários da Itália. Uma federação 
que inclua todas as câmaras ítalo-brasileiras 
de comércio pode reverter esse cenário, 
acredita Valentino Rizzioli, de Minas Gerais.

Stefania Pelusi
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“Em Minas existem 
mais de 370 
empresas italianas 
ativas, porém esse 
número é mais ou 
menos o dobro, cerca 
de 600 ou 750”
Valentino Rizzioli

10 especial economiadezembro 2018 |  comunitàitaliana



Economia HojE

mentalidade já!
Nova
A crise na economia brasileira e a falta de uma cultura 
empresarial voltada à exportação são aspectos 
que prejudicam acordos entre o Brasil e a Itália. 
Para analisar esse cenário e apontar perspectivas 
capazes de melhorar as relações comerciais entre os 
dois países, o presidente da Câmara Ítalo-Brasileira 
de Comércio, Indústria e Agricultura de SP, Domenico 
Rossini, falou à Comunità Italiana.

Cejana Montelo

Comunità Italiana — 
Como o Brasil pode 
melhorar o volume 
de exportação para 

a Itália?  
Domenico Rossini — O dese-
quilíbrio na balança entre o Brasil e 
a Itália é provocado, principalmen-
te, porque o empresário brasileiro 
ainda não tem uma mentalidade 
exportadora. Os industriais brasi-
leiros cresceram, desenvolveram-se 
e conquistaram o mercado nacio-
nal, mas ainda não desenvolveram 
uma mentalidade exportadora e 
não se prepararam para investir. 

CI — Como mudar essa 
mentalidade do empresário 
brasileiro? 
DR — Acredito que as instituições 
estão fazendo um ótimo trabalho 
nesse sentido, mas poderiam cobrar 
mais participação das empresas. 
Quando uma entidade governa-
mental organiza uma missão para 
visitar uma feira, ela deveria envol-
ver o empreendedor e cobrar dele 
uma contribuição entre 25% ou 30% 
do custo dessa visita. Essa cobrança 
funcionaria como um filtro, selecio-
nando aqueles que realmente têm 
interesse na missão daqueles que 
vão apenas para passear de graça. 

CI — O que a Câmara pode fa-
zer para estimular as relações 
comerciais entre os dois pa-
íses e o volume de negócios? 
DR — Estamos preparando todas 
as ações para 2019, algumas já estão 
fechadas, como as Missões às Feiras 

Cosmoprof, Sigep e Exposanità, 
mas a maioria ainda in progress.

CI — A indefinição do cená-
rio político no país provoca 
uma percepção negativa 
para os investidores interna-
cionais. Algumas empresas 
cancelaram seus planos de 
investimento para o Brasil 
ou estão deixando o país? 
DR — Felizmente isso não acon-
teceu. Nenhuma empresa italiana 

cancelou seus planos de investi-
mento no Brasil ou está deixando 
o país. Apenas houve uma redução 
do interesse dos empreendedores 
italianos por causa da crise.

CI — A negociação para o 
acordo entre os países do 
Mercosul e a Comunidade 
Europeia deve ser concluída 
após 20 anos de tentativas 
de negociação? 
DR — Acredito que esse será um 
passo fundamental para abertura 
do Brasil ao mundo econômico/in-
dustrial afora. Agora é o momento 
de esse acordo ser assinado para 
vermos as exportações de produtos 
de valor agregado deste país, final-
mente, crescerem. 

CI — O Brasil tem uma boa 
imagem na Itália? É atrati-
vo para o mercado italiano?  
DR — O Brasil sempre teve e ainda 
tem uma boa imagem na Itália. Os 
italianos amam esse país e os brasi-
leiros. Mas uma coisa é amar o Brasil 
e outra é considerá-lo atrativo como 
mercado para exportações e investi-
mentos. O Brasil está menos atrativo 
agora para os exportadores porque a 
crise dos últimos anos já é bem co-
nhecida na Itália. Para as grandes 
corporações, no entanto, o país con-
tinua sendo um mercado atrativo. 

CI — O senhor concorda que 
ainda há pouco Brasil na 
Itália?
DR — Concordo completamente. 
O Brasil moderno continua esqueci-
do e o que mais se conhece do país 
são os velhos estereótipos. O Brasil 
esquecido é o das empresas multina-
cionais que foram criadas aqui, mas 
hoje são competitivas mundo afora. 
Como a Vale do Rio Doce, Brasken, 
Cielo, Petrobras, Eletrobrás, Itaú 
entre outras. E os velhos estereóti-
pos reforçam uma imagem do país 
que não agrega valor e nem sempre 
é positiva. Mas são estereótipos que 
estão sempre em evidência, como o 
samba, o Carnaval, a caipirinha, as 
praias, a violência…   
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“Uma coisa é amar 
o Brasil e outra é 
considerá-lo atrativo 
como mercado 
para exportações e 
investimentos”
Domenico Rossini
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especial
Apesar do rescaldo da crise econômica brasileira 
dos últimos anos, a relação bilateral entre Brasil 
e Itália retomou o fôlego este ano e nem mesmo a 
troca de governo inibirá o investimento italiano no 
mercado local, é o que prevê a diretora da Italian 
Trade Agency (ITA) no Brasil, Erica Di Giovancarlo, 
em entrevista à Comunità Italiana.

Caroline Pellegrino

Comunità Italiana 
— Como avalia a 
relação bilateral 
Brasil e Itália em 

2018? Houve crescimento no 
volume de negócios? 
Erica Di Giovancarlo — Sim. 
Houve crescimento no intercâmbio 
em relação a 2017. O ano de 2018 
tem sido importante porque de-
pois da recessão e da incerteza da 
economia brasileira os empresários 
italianos estiveram mais presentes. O 
interesse que o empresariado italiano 
tem no Brasil nunca foi perdido, mas 
percebemos uma maior visitação de 
empresários italianos neste ano.

CI — Em média, qual foi o 
crescimento no intercâmbio 
bilateral em 2018 em rela-
ção ao ano anterior?
EDG — Nos oito primeiros me-
ses, o crescimento foi de 12%. A 
previsão é de incremento no inter-
câmbio de 14% ao fim de 2018, na 
comparação com 2017.

CI — Após a posse de Giuse-
ppe Conte [primeiro ministro 
da Itália], em junho deste 
ano, qual foi o impacto na 
relação entre os dois países?
EDG — Neste ano realizamos mui-
tas missões e organizamos diversos 
encontros B2B entre empresários 
para facilitar as atividades de coope-
ração e relações bilaterais. Também 
enviamos cerca de 80 empresários 
brasileiros à Itália para criar novas 
oportunidades de negócios.

CI — Qual é a expectativa 
dos empresários italianos 
em atuar no Brasil sob um 
novo governo?
EDG — O interesse italiano per-
manece alto em investir no Brasil.

CI — O escritório da ITA em 
São Paulo se manterá com a 
mesma estrutura de colabo-
radores e atividades em 2019?
EDG — Sim, mas teremos cres-
cimento na equipe. Em 2019, o 

escritório estará mais forte, com 
a chegada de uma vice-diretora 
vinda da Itália. Também teremos 
mais dois novos funcionários. 
Atualmente, temos apenas seis 
funcionários e uma diretora.   

CI — Quais são as perspecti-
vas para 2019?
EDG — A perspectiva é de pelo me-
nos manter o crescimento. O Brasil 
continua sendo muito importante 
e atraente para o empresariado ita-
liano, pois tem muitos recursos e 
afinidade com produtos italianos. 
Costumo falar que os brasilei-
ros são nossos primos, tanto pela 
proximidade cultural, como pelos 
fatos históricos que nos une.

CI — Haverá novos proje-
tos e/ou diferentes áreas de 
atuação da Italian Trade 
Agency no Brasil?  
EDG — Continuaremos focan-
do nos setores que já tiveram 
destaque no ano passado, como os 
de energia, ambiente, agronegó-
cio e alimentício, principalmente 
no Sudeste do país, mas se houver 
algum projeto em outras regiões, 
estaremos presentes. Há diversos 
produtos e soluções italianas que 
devem chegar ao Brasil em 2019, 
como novidades, em especial, na 
gestão de resíduos sólidos. No 
agronegócio, manteremos o pavi-
lhão italiano na feira do tema em 
Ribeirão Preto, onde, anualmente, 
mostramos máquinas e soluções, 
nas quais a Itália é líder. No setor 
alimentício, temos a Settimana 
della Cucina Regionale Italiana, em 
São Paulo, de 21 a 28 de outubro e 
em novembro também organiza-
mos uma série de eventos de 19 a 
25/11, para promover a culinária, 
os produtos e a cultura italiana. 

D
iv

ul
g

aç
ão

“Brasil continua sendo 
muito importante 
e atraente para o 
empresariado italiano, 
pois tem muitos 
recursos e afinidade 
com produtos italianos”
Erica Di Giovancarlo
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A presença da marca Made 
in Italy está bem conso-
lidada no Brasil sob um 
mapa de negócios 

desenhado com a maioria das com-
panhias italianas situada no Sudeste, 
em particular nos estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
e no Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul). Todas estas regiões 
são mercados economicamente mais 
maduros e destinos tradicionalmen-
te preferidos pelos empreendedores 
italianos. Não é à toa esse interesse. 
Nos estados do Sudeste e do Sul en-
contra-se a maior faixa populacional 
do país bem como a maior concentra-
ção de raízes italianas. O sobrenome, 
nesse caso, fala mais alto. Mais elo-
quente ainda em São Paulo.

Dados fornecidos pela Embai-
xada da Itália apontam que mais da 
metade das empresas italianas se 
concentra em solo paulista, porém 
muitas companhias também estão 
explorando os mercados economi-
camente emergentes do Nordeste, 
sobretudo os de Pernambuco, Ma-
ranhão e Bahia, e do Centro, na qual 
se destacam Goiás e Mato Grosso 
do Sul, que apresentam taxa de 
crescimento maior que as do resto 
do país e oferecem oportunidades 

que ainda
Brasil
queremos
Brasil e Itália têm uma longa tradição de relações 
econômicas particularmente sólidas. Há entre 
os dois países uma história de cooperação 
consolidada também pela presença no Brasil 
de mais de 30 milhões de cidadãos de origem 
italiana, uma das maiores comunidades italianas 
fora das fronteiras nacionais. Atualmente, estão 
presentes no Brasil cerca de mil filiais comerciais 
e estabelecimentos produtivos italianos, que 
respondem diretamente a alguma matriz da Itália.

Stefania Pelusi
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Embaixador italiano no 
Brasil, Antonio Bernardini: 

“Certamente, os setores 
energé tico, de infraestrutura 
e aeroespacial apresentam 

grandes oportunidades 
para empresas italianas já 
presentes ou que desejam 
explorar oportu nidades de 

investimento no país”
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relativamente inexploradas. Os 
investimentos italianos se con-
centram principalmente em 
informação e telecomunicações, 
seguidos pelas indústrias de trans-
formação e da eletricidade e gás. 

“Certamente, os setores energé-
tico, de infraestrutura e aeroespacial 
apresentam grandes oportunidades 
para empresas italianas já presentes 
ou que desejam explorar oportu-
nidades de investimento no país”, 
analisa o embaixador italiano no 
Brasil, Antonio Bernardini.

Levantamento realizado há al-
guns anos pela Embaixada da Itália, 
em parceria com a KPMG e repre-
sentantes do Sistema Italia, aponta 
que estão presentes no Brasil cerca 
de mil filiais comerciais e estabe-
lecimentos produtivos italianos, 
respondendo diretamente a alguma 
matriz italiana. Além de citar esse 
importante dado, Bernadini afirma 

que, segundo informações de um 
estudo do Banco Central do Brasil, 
divulgado em 2015, operavam no 
país mais de 1200 empresas com 
capital de maioria italiano, isto fez 
com que a Itália fosse considerada 
o segundo investidor no país, atrás 
apenas dos Estados Unidos, com 
3432 marcas.

“Esses investimentos não se 
limitam a grandes grupos, como 
Fiat, Pirelli, Enel, Ternium, Tim, 
para citar apenas alguns, mas en-
volvem também pequenas e médias 
empresas, que, em alguns casos, são 
puxadas por esses grandes grupos 
e reproduzem no Brasil o sistema 
vencedor de produção italiano. Não 
se trata de deslocalização da produ-

ção italiana e sim de investimentos 
feitos para aproveitar as oportuni-
dades do vasto mercado brasileiro”, 
explica o embaixador. 

A relação comercial entre os dois 
países hoje é muito positiva, mas 
esteve retraída e com desaceleração 
nas estratégias de internaciona-
lização das empresas italianas no 

Brasil. Segundo Bernardini, o país  
continua sendo um mercado mui-
to importante para as empresas 
italianas, com amplo espaço para 
crescimento. “Percebem-se opor-
tunidades interessantes em muitos 

setores, começando com o setor de 
infraestrutura, cujo gap brasileiro é 
tradicionalmente devido ao chama-
do ‘Custo Brasil’, bem conhecido 
por todos os níveis de decisão e 
operacional do país sul-america-
no”, ressalta o diplomata.

Missões empreendedoras 
em 2019
A Embaixada da Itália, em parceria 
com o Sistema Italia — constituí-
do pela rede consular; Câmaras de 
Comércio ítalo-brasileiras; agência 
ICE/ITA, em São Paulo; Institutos 
Italianos de Cultura; Agência Nacio-
nal para o Turismo e agência italiana 
de crédito à exportação (Sace) —, 
empenha esforços contínuos em ini-
ciativas que reforcem o intercâmbio 
comercial e econômico entre os dois 
países. Além disso, o governo italia-
no promove regularmente missões 
de empresários italianos no Brasil 
para estimular os negócios bilaterais.  
A missão mais recente do Sistema 
foi em 2016, liderada pelo então 
vice-ministro de Desenvolvimento 
Econômico da Itália, Ivan Scalfarot-
to, realizada em Brasília e São Paulo, 

MAPA SETORIAL 
Quais os principais setores onde atuam 
empresas italianas no Brasil?

35% 

Telecomunicações

25% 

Indústria de transformação

22% 

Eletricidade e Óleo & Gás

18% 

Outros

ANO A ANO 
Números da relação bilateral entre Brasil e Itália, em dólares, de 2007 a 2017
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ANO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO

2007 4,46 bilhões 3,33 bilhões 1,13 bilhão

2008 4,76 bilhões (variação de 6,6%) 4,61 bilhões (variação de 38,6%) 146,11 milhões

2009 3,02 bilhões (variação de -36,6%) 3,66 bilhões (variação de -20,6%) -794,88 milhões

2010 4,23 bilhões (variação de 40,4%) 4,84 bilhões (variação de 32%) -605,43 milhões

2011 5,44 bilhões (variação de 28,5%) 6,22 bilhões (variação de 28,6%) -785,86 milhões

2012 4,58 bilhões (variação de -15,8%) 6,2 bilhões (variação de -0,4%) -1,62 bilhão

2013 4,1 bilhões (variação de -10,5%) 6,72 bilhões (variação de 8,3%) -2,62 bilhões

2014 4,02 bilhões (variação de -1,9%) 6,31 bilhões (variação de -6,1%) -2,29 bilhões

2015 3,27 bilhões (variação de -18,7%) 4,68 bilhões (variação de -25,9%) -1,41 bilhão

2016 3,32 bilhões (variação de 1,6%) 3,7 bilhões (variação de -20,8%) -380,84 milhões

2017 3,56 bilhões (variação de 7,2%) 3,96 bilhões (variação de 6,9%) -397,37 milhões
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que reuniu empresários italianos de 
vários setores com interlocutores 
institucionais brasileiros.

“Com a formação do novo gover-
no na Itália, a atenção para o Brasil 
continua alta. A recente visita, em 28 

de setembro, do ministro das Políti-
cas Agrícolas, Alimentares, Florestais 
e do Turismo, Gian Marco Centinaio, 
para participar da Feira Internacio-
nal de Vinho Wine South America 
2018, em Bento Gonçalves (RS), foi a 
primeira visita ao Brasil de um minis-
tro italiano da Agricultura depois de 
muitos anos. É a premissa para a re-
tomada das visitas entre os membros 
dos dois governos”, avalia Bernardini. 

O diplomata revela que a Cabina 
di Regia per l’Italia Internazionale, 
que consiste na ferramenta opera-
cional para coordenar políticas do 
país sobre a internacionalização do 
sistema de produção e definir as 
diretrizes estratégicas para a pro-
moção no exterior, decidiu que em 
2019 serão organizadas visitas de 
negócios ao Brasil. “A Embaixada 
quer organizar, no início do próximo 
ano, no Brasil um evento de alto ní-
vel no setor de energia, de interesse 
estratégico para as nossas empresas 
que desempenham um papel impor-
tante aqui”, anuncia o embaixador.

Trocas econômicas bilaterais 
voltaram a crescer em 2017, alcan-
çando 7 bilhões de dólares, com um 
superávit italiano de cerca de 400 
milhões de dólares, porém uma 

movimentação de negócios 35% 
menor do que a do pico de investi-
mentos italianos no Brasil registrado 
em 2011, da ordem de 11,7 bilhões 
de dólares. Mas as previsões são oti-
mistas. Caminha-se, portanto, para 
uma retomada significativa de apor-
tes de capital italiano no país após o 
turbulento período de 2015 a 2016, 
marcado por profunda recessão bra-
sileira, a mais perniciosa dos últimos 
40 anos.

Para o chefe do departamento 
econômico e comercial da Embaixada 
da Itália no Brasil, Carlo Jacobucci, a 
crise brasileira e as baixas avaliações 
de algumas grandes agências de ra-
ting não impediram que grandes 
empresas italianas continuassem 
acreditando no Brasil, com uma vi-
são de médio a longo prazo. Entre 
os exemplos, ele cita o Grupo Gavio, 
que adquiriu uma proporção sig-
nificativa da EcoRodovias, terceiro 
operador de autoestradas brasilei-
ras, e o Grupo Enel, líder no mercado 
energético brasileiro, que fortaleceu 
sua presença no Brasil após assumir 
o comando da Eletropaulo.

“No início, a queda afetou, princi-
palmente, as exportações brasileiras 
para a Itália, o que permitiu que o 
nosso superávit de comércio bila-
teral chegasse a quase 3 bilhões de 
dólares, em 2013. No entanto, entre 
2015 e 2016, foram as importações 
brasileiras desde a Itália que tiveram 
o pior desempenho, correspondente 
a -45% em valor a partir do pico do 
início de 2014, isso resultou também 
numa contração do nosso superávit 
comercial para cerca de 400 milhões 
de dólares, em 2016. Somente a partir 
de meados de 2016 foi observada uma 
estabilização dos fluxos comerciais, 
tanto do lado das importações quanto 
das exportações”, recorda Jacobucci.

Como explica o especialista, 
no primeiro trimestre deste ano 
continuou o progresso dos acor-
dos bilaterais iniciados logo após 
o fim da recessão no Brasil. Nos 

“Com a formação do 
novo governo na Itália, 

a atenção para o 
Brasil continua alta”

Antonio Bernardini,  
embaixador da Itália

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO

2,93 bilhões (variação de -1,6%/ 
janeiro a outubro - 2018/ 2017)

3,87 bilhões (variação de 20,6%/ 
janeiro a outubro - 2018/ 2017)

-948,14 
milhões

OS NÚMEROS DE 2018 ATÉ OUTUBRO

TÍTULO 

1,47% 

Esse o percentual das 
exportações italianas 
no volume total 
comercializado pelo 
Brasil no exterior.

12º 

Colocação da Itália 
no ranking de países 
compradores de 
produtos brasileiros.

2,56% 

Quanto cabe às 
importações brasileiras 
da Itália no volume 
total de produtos que 
entram no país.

8º 

Colocação da Itália 
no ranking de 
importações do Brasil.

O QUE VAI... 

23% 

Celulose

12% 

Café cru em grão

9% 

Minério de ferro e 
seus concentrados

7,3% 

Couros e peles

4,9% 

Carnes bovina

4,2% 

Ouro para uso não 
monetário

39,6% 

Outros

...O QUE VEM 

9,6% 

Medicamentos

7,2% 

Peças e motores 
automotivos

6,5% 

Naftas

6,5% 

Demais produros 
manufaturados

3,3% 

Máquinas e aparelhos 
para produção industrial

2,9% 

Óleos combustíveis

64% 

Outros

Para Carlo Jacobucci, 
da Embaixada da 
Itália, crise brasileira 
e baixas avaliações 
de algumas grandes 
agências de rating 
não impediram 
que grandes 
empresas italianas 
continuassem 
acreditando no Brasil
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Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil
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Fé no empreendedorismo italiano
‘Apesar das incertezas relacionadas ao desempenho da economia,  
as empresas italianas, continuam investindo’, diz Gabriele Cosentino,  
conselheiro de economia do Consulado da Itália no RJ

A circunscrição do Consulado da Itália no Rio de 
Janeiro abrange dois estados do Sudeste: Rio de 

Janeiro e Espírito Santo. Como informa Gabriele Co-
sentino, conselheiro consular de economia, existem 
cerca de 80 empresas italianas em território fluminen-
se e uma dúzia em solo capixaba.

“Os números são muito mais altos se considerarmos 
também as numerosas empresas locais controladas por 
italianos ou ítalo-descendentes. Algumas realidades em-
preendedoras, como a cadeia de supermercados Zona 
Sul, fundada no Rio pelos irmãos calabreses Francesco 
Leta e Mario Leta em 1959, tem origens muito antigas. 
Por outro lado, no Espírito Santo o empreendedorismo 
italiano, difundido e especializado no setor de mármore, 
vem historicamente do Vêneto”, explica Cosentino.

O conselheiro e o novo cônsul Geral da Itália no Rio de 
Janeiro, Paolo Miraglia Del Giudice tomaram posse recen-
temente. Ambos estão visitando os escritórios e as fábricas 
das principais empresas italianas instaladas na circun-
scrição consular para entender as dificuldades em cada 
setor e ouvir sugestões ou solicitações de assistência. 

O conselheiro destaca que as empresas italianas 
acreditam fortemente no potencial e nas perspectivas 
de crescimento da economia brasileira: “Apesar das 

incertezas relacionadas ao desempenho da economia, 
as empresas italianas, continuam investindo e promo-
vendo a transferência de tecnologia de ponta para as 
empresas brasileiras.”

CULTURAS MUITO PRÓXIMAS
O conselheiro revelou que em junho está previsto o 1º 
Simpósio científico-tecnológico dos pesquisadores italia-
nos presentes na circunscrição consular, com a partici-
pação da Associação de Pesquisadores Italianos no Brasil 
(Arib), das empresas italianas e dos centros de pesquisa 
brasileiros. O Consulado italiano também quer organizar, 
em junho, a 1ª Semana do Vinho italiano para fomentar 
as relações entre os dois países no mercado vitivinícola.

“Há também fortes laços, até familiares, entre o 
povo brasileiro e o italiano e uma sincera valorização 
por parte dos brasileiros da nossa cultura e do vive-
re all’italiana, fatores que ajudam a consolidar as re-
lações econômicas e comerciais bilaterais, mesmo em 
períodos de crise. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo 
residem, respectivamente, 50 mil e 30 mil italianos, 
números que, considerando os ítalo-descendentes, 
podem chegar, potencialmente, a mais de 3 milhões de 
cidadãos”, conclui o adido italiano. (S.P.)

primeiros cinco meses, as impor-
tações da Itália cresceram 22% em 
relação ao mesmo período de 2017, 
acompanhando o crescimento geral 
das importações brasileiras.  “Man-
tivemos a sétima posição entre os 
principais fornecedores do Brasil e a 
segunda posição entre os parceiros 
europeus, apenas atrás da Alema-
nha. No futuro, esperamos mais 
progressos. A Sace estima que as 
exportações italianas para o Brasil 
possam aumentar em 1,1 bilhão de 
euros entre 2018 e 2021”, prevê Ja-
cobucci, ponderando que ainda há 
margens de melhoria dos investi-
mentos, principalmente em alguns 
setores onde as duas nações são 
complementares. “O Brasil é muito 
rico em recursos naturais, enquanto 
a Itália pode fornecer componentes 
tecnológicos”, completa.

Recebendo da Itália  
valor agregado
Entre os produtos que a Itália ex-
porta para o Brasil, estão máquinas, 
aparelhos, dispositivos mecânicos 
e seus componentes que represen-
tam cerca de 34% de tudo que vem 
da Itália para cá. Em seguida, no 
ranking de importações de produtos 
italianos, aparecem eletrodomés-
ticos e seus componentes (8%) e 
produtos farmacêuticos (8%). Mas 

o embaixador Bernardini alerta 
que o volume exportado, em valor 
agregado, para o Brasil poderia ser 
ainda mais representativo: “Uma re-
dução nas barreiras da entrada dos 
nossos produtos poderia impulsio-
nar nossas exportações nos setores 
agroalimentar, de moda e design.”

Apesar da lenta recuperação 
econômica no Brasil e a incerte-
za política para 2019, Bernardini 
afirma que o país ainda se mostra 
atraente para o investidor estran-
geiro, mas para que essa sedução 
seja mantida ou mesmo ampliada é 
fundamental que sejam cumpridas 
algumas metas prioritárias pelo go-
verno que assumirá o Planalto em 
janeiro. “O novo presidente terá 
todo o interesse em continuar com 
o saneamento das contas públicas, 
aprovando a reforma previdenciária 

NEGÓCIOS 

ENERGIA 

2018

Enel compra Eletropaulo e com um 
investimento de 1,5 bilhão de dólares 
tornou-se líder no Brasil

2017 

Grupo Terna adquire  duas concessões de 
transmissão que visam a criação de cerca de 
500 km de infraestrutura elétrica no Brasil.

ÓLEO E GÁS 

2018

Saipem investe 400 milhões de dólares para 
a construção de um Centro de Tecnologia e 
Construção Offshore no estado de São Paulo.

TELECOMUNICAÇÕES 

2018

Tim Brasil confirma sua liderança  
na implantação de infraestrutura de 
próxima geração (4G).

MILITAR 

2018

Subsidiária da Fincantieri no Brasil, a 
Vard Promar (Grupo Vard) participa de 
importante licitação para a construção de 
quatro corvetas para a Marinha do Brasil, 
com valor superior a 1,4 bilhão de dólares, 
cujo resultado é esperado até 2019.

AÇO 

2017

Grupo Ternium incorpora a brasileira 
Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA).

Diplomacia & nEgócios

em um tempo razoavelmente cur-
to. A capacidade de crescimento 
a longo prazo depende de outras 
reformas. Acredito que sejam fun-
damentais a reforma tributária 
e todas as medidas destinadas a 
aumentar o grau de abertura da 
economia” — opina Bernardini.

Questionado sobre a Itália, o 
diplomata disse que a economia 
italiana precisa crescer com mais 
vigor que e o governo italiano es-
tá enfrentando várias questões 
estruturais para tornar a economia 
mais competitiva e dinâmica. “O 
ritmo de crescimento desses anos 
nos permitiu começar a reduzir o 
desemprego, abrir espaços para re-
solver grande parte dos problemas 
do setor bancário e estabilizar a 
dinâmica da dívida pública. O ca-
minho para reerguer a economia 
italiana continua apertado, não 
podemos negá-lo, porém está lá e 
acessível”, conclui Bernardini.   
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lEonarDo

A partir de um amplo projeto de governança corporativa deflagrado 
em Roma pela Leonardo SpA está em curso a fusão das empresas 
Leonardo presentes no Brasil em um one company, que consistirá na 
“Leonardo do Brasil”. A nova marca começará a operar no próximo ano 
alinhada com o plano de reorganização de todo o grupo corporativo. 
Presidente da  sucursal brasileira da gigante italiana, Placido de Maio 
falou à Comunità Italiana sobre a operação da Leonardo no Brasil.

Gina Marques

Definitivamente
ítalo-brasileira

Comunità Italiana 
— Em outubro, a 
Leonardo completa 
70 anos de ativida-

de. O senhor pode nos falar 
da importância desta come-
moração com um resumo 
sobre a evolução do grupo?
Placido de Maio — A Leonardo 
sempre foi sinônimo de evolução 
em nome da inovação, pesquisa e 
paixão. Durante 70 anos, não só 
acompanhamos o crescimento da 
Itália e da sua indústria, mas tam-
bém conseguimos se estabelecer 
graças a competências cada vez mais 
avançadas, como líderes no setor de 
AD & S [Aeroespacial, Defesa e Se-
gurança] em escala internacional. 
Em suma, celebramos os nossos 

primeiros 70 anos com consciência 
do nosso papel como força motriz da 
modernização e do desenvolvimento 
tecnológico, de olho nas frontei-
ras do terceiro milênio. Voltando 
às origens da empresa, é necessário 
retornar a 1948, quando foi criada a 
Società Finanziaria Meccanica, abre-
viada como Finmeccanica, e depois 
para a atual Leonardo. Nestes 70 
anos, houve fases de mudança, mui-
tas vezes na sequência de grandes 
eventos na história italiana e inter-
nacional. As marcas da Leonardo 
foram e ainda são o porta-estandar-
te no mundo de importantes linhas 
industriais, confluídas ao longo do 
tempo no que hoje é reconhecido 
como uma empresa líder no setor. 
Nos últimos anos, a transformação 

em one company marcou o início de 
uma nova fase: não mais uma hol-
ding financeira, mas uma realidade 
industrial integrada, fortemente 
orientada para a alta tecnologia, fo-
cada na AD&S, que coloca a inovação, 
sustentabilidade e clientes no centro 
de sua estratégia de crescimento. 
Desde 2016, a mudança de nome pa-
ra Leonardo, em referência ao gênio 
inovador de Leonardo da Vinci, ex-
pressa o processo de renovação que 
culminou no novo plano industrial 
2018-2022.

CI — Quais são as ativida-
des da Leonardo no Brasil?
PM — A vocação internacional de 
nossa empresa tem crescido cons-
tantemente nos últimos anos e 
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hoje a presença industrial da Le-
onardo é difundida a nível global 
graças a uma rede composta por 
empresas, joint ventures, parcerias 
e colaborações industriais em todo 
o mundo. No Brasil, a Leonardo es-
tá presente há mais de 40 anos com 
projetos de cooperação, coprodução 
e transferência tecnológica. No setor 
aeronáutico, nos anos 70 e 80, de-
senvolvemos e coproduzimos com 
a Embraer as aeronaves Xavante e 
AM-X, e estamos muito orgulhosos 
porque esses programas têm sido 
utilizados como pontos de referên-
cia, como exemplos de transferência 
de tecnologia bem-sucedida, fun-
damental para o desenvolvimento 
aeroespacial e de defesa do Brasil. 
O que, de fato, hoje é um dos líderes 
mundiais neste campo, no qual acre-

dito que haja muitas oportunidades 
para futura cooperação bilateral. 
Nos helicópteros, a Leonardo re-
presenta um player a nível mundial, 
capaz de oferecer soluções inova-
doras que atendem a mais ampla 
gama de necessidades dos clien-
tes militares, institucionais e civis. 
Nossa produção abrange todas as 
principais categorias de peso, desde 

o monomotor de 1,8 tonelada, o 
SW-4, até o trimotor de 16 tone-
ladas, o AW101. No Brasil, que é o 
maior mercado na região, temos 
em serviço, tanto no setor priva-
do quanto no público, mais de 180 
helicópteros para tarefas de busca 
e salvamento, ambulância aérea, 
patrulha, ordem pública, comba-
te a incêndios, transporte offshore, 
transporte corporativo e governati-
vo, trabalhos militares navais. Para 
cada requisito, nossos clientes po-
dem utilizar soluções completas 
e de alta tecnologia, baseadas em 
uma variedade de helicópteros, pa-
ra aplicações militares e comerciais, 
entre as mais amplas disponíveis 
no mercado. Além disso, a fim de 
garantir o apoio direto e constan-
te aos nossos clientes, em Osasco 

[SP], nosso centro de atendimento 
está ativo, capaz de garantir no lo-
cal todos os serviços de suporte ao 
cliente, de manutenção certificada 
de helicópteros e seus componentes, 
treinamento, fornecimento de peças 
de reposição originais, para o qual te-
mos um armazém completo de cada 
equipamento. O setor de Eletrônica 
para a Defesa e Sistemas de Segu-
rança da Leonardo é o resultado do 
processo de agregação de uma série 
de realidades que ao longo dos anos 
marcaram a fronteira tecnológica 
nas respectivas áreas de atuação. As 
raízes mais profundas desta gran-
de tradição remontam a marcas 
históricas das quais hoje a nossa 
empresa é uma expressão. Neste 
setor, a excelência dos nossos pro-
dutos é, por exemplo, representada 
no Brasil por sistemas de radares 
aerotransportados [airborne radars], 
amplamente utilizados em vários 
tipos de aeronaves da Força Aérea 
Brasileira e previstos também para 
as novíssimas aeronaves Gripen e 
KC-390, com as quais o Brasil se equi-
pará no futuro próximo. Também 

neste setor, enfatizamos a transfe-
rência de recursos tecnológicos em 
sistemas de radar para a indústria 
nacional. Isso também faz parte do 
compromisso com a transferência 
de tecnologia que acompanha nos-
sa proposta em eletrônica naval, 
como parte do concurso internacio-
nal das corvetas classe Tamandaré, 
da Marinha do Brasil, uma oferta 
desenvolvida em colaboração com a 
indústria brasileira que incorpora as 
tecnologias mais modernas do setor. 
Por último, mas não menos impor-
tante, no setor espacial a Leonardo 
está presente no mercado brasileiro 

QUADRO ACIONÁRIO 
Até janeiro de 2018 

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

51,8%     Investidor institucional

30,2%     Ministério da Economia e Finanças da Itália

17,2%     Investidor individual

0,6%     Ações próprias

0,2%     Não identificado

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA  
FLUTUAÇÃO ACIONÁRIA INSTITUCIONAL

43,5%     América do Norte

22%     Grã-Bretanha e Irlanda

10,6%     França

7,4%     Itália

8,3%     Resto da Europa

8,2%     Resto do mundo

por meio de sua subsidiária Teles-
pazio Brasil, uma provedora líder 
de serviços e produtos espaciais há 
mais de 20 anos.

CI — Entre Brasil e Itália, o 
senhor poderia nos detalhar 
o acordo para atuação con-
junta na base de lançamento 
de satélites de Alcântara?
PM — O espaço é um setor es-
tratégico para todos os países 
avançados, mas é uma dimensão 
crucial, especialmente para o Bra-
sil, porque encontra seu campo 
mais natural de uso em vastos e 
complexos territórios, como o bra-
sileiro. Refiro-me, em particular, 
ao monitoramento da exploração 
dos recursos naturais, à defesa das 
fronteiras terrestres e marítimas, 

Fonte: Leonardo SPA

“O Brasil, ciente 
da importância 
do setor espacial, 
desenvolveu planos 
com previsão por 
muitos anos, e 
certamente a base 
de Alcântara é um 
elemento essencial 
dessas iniciativas”
Placido de Maio
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QUADRO ACIONÁRIO 
Até janeiro de 2018 

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

51,8%     Investidor institucional

30,2%     Ministério da Economia e Finanças da Itália

17,2%     Investidor individual

0,6%     Ações próprias

0,2%     Não identificado

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA  
FLUTUAÇÃO ACIONÁRIA INSTITUCIONAL

43,5%     América do Norte

22%     Grã-Bretanha e Irlanda

10,6%     França

7,4%     Itália

8,3%     Resto da Europa

8,2%     Resto do mundo

a gestão do desenvolvimento ur-
bano e territorial, ao controle do 
impacto do clima e da ação do ho-
mem sobre o meio ambiente, às 
comunicações satelitais capazes 
de conectar os assentamentos re-
motos. Na Leonardo, as atividades 
ligadas ao espaço vêm de uma lon-
ga e consolidada tradição iniciada 
na década de 1960, com a excelên-
cia tecnológica de empresas como 
Telespazio e Thales Alenia Space. É 
uma oferta completa, que vai desde 
a fabricação de satélites e estruturas 
em órbita até a gestão de serviços de 
satélite e a produção de uma ampla 
gama de instrumentos, subsiste-
mas e sensores de alta tecnologia. 
Graças a este legado, a Leonardo 

conseguiu fazer escolhas industriais 
precisas a nível europeu, ganhando 
um papel de liderança no cenário 
internacional. Não é casual que a 
Leonardo esteja presente em todos 
os principais programas espaciais 
promovidos por instituições e agên-
cias espaciais internacionais, como 
Galileo, Cosmo-Skymed, Coperni-
cus, Sicral, Athena-Fidus, Estação 
Espacial Internacional e ExoMars. 
O Brasil, ciente da importância do 
setor espacial, desenvolveu planos 
com previsão por muitos anos, e 
certamente a base de Alcântara é 
um elemento essencial dessas ini-
ciativas. Por um lado, de fato, as 
infraestruturas espaciais são fun-
damentais para as atividades de 
segurança e de inteligência e para 
operações da defesa. Por outro, o 

espaço é uma força motriz para o 
desenvolvimento habilitando polí-
ticas sociais e econômicas em vários 
setores, contribuindo também para 
a crescimento do conhecimento e da 
tecnologia graças ao alto conteúdo 
de inovação típico dessas ativida-
des. Estamos prontos para apoiar o 
Programa Estratégico de Sistemas 
Espaciais do Brasil com nossas tec-
nologias e experiência adquiridas 
no campo espacial europeu.

CI — Quais são os acordos já 
assinados com o Brasil?
PM — Após os acordos estra-
tégicos da década de 1980, que 
levaram ao desenvolvimento e à 
coprodução do AM-X, nos anos 

de 1990 foram firmados nume-
rosos acordos de colaboração e 
cooperação entre a Itália e o Bra-
sil, sendo o mais importante o 
Acordo Quadro de cooperação, em 
1997. Seguiram-se, em 2008, um 
acordo abrangente sobre coopera-
ção no setor de defesa e, em 2010, 
um plano de ação assinado em 
Washington. Mais recentemente, 
em 2016, foi ratificado pelos res-
pectivos governos um acordo no 
setor aeronáutico e espacial, com 
o objetivo de promover a produção 
conjunta e incentivar entre as ins-
tituições o intercâmbio de pessoal 
para treinamento e formação.

CI — Quais são as novidades 
do projeto “AMX” de jatos 
militares?

A TRILHA DA HISTÓRIA 

1948

A Società Finanziaria Meccanica 
(Finmeccanica) foi fundada em 18 
de março pelo IRI (Istituto per la 
Ricostruzione Industriale) para gerenciar 
todas as participações na indústria de 
engenharia mecânica e construção 
naval adquiridas nos primeiros quinze 
anos de existência do Instituto. A missão 
da recém-criada Finmeccanica era 
adquirir participações em empresas que 
operassem nos setores de engenharia 
mecânica e de construção naval.

1959

O IRI cria a Fincantieri, na qual reuniu 
todas as empresas de construção naval. 
Com 37 mil funcionários e receita 
superior a 100 bilhões de liras, essas 
empresas constituíram o ponto de partida 
para um programa de desenvolvimento 
real.

1952

Naquele ano começava o “milagre 
econômico” na Itália. Até 1963, a renda 
nacional italiana dobrou e a produção 
industrial aumentou em média 6%.

1964 

Crise no país com aumento nos custos 
trabalhistas, redução na produtividade, 
queda nos investimentos e desaceleração 
na demanda doméstica. Diante de 
contexto tão hostil, era essencial que a 
Finmeccanica repensasse suas estratégias 
e reexaminasse os setores em que estava 
presente, confirmando a necessidade de 
ampliação do conglomerado de empresas 
para sustentar a concorrência e uma 
maior especialização para concentrar os 
recursos apenas nos setores-chave.

1969 

O governo italiano decidiu lançar um 
projeto ambicioso: estabelecer uma 
grande empresa para liderar o setor 
aeronáutico e espacial. Para colocar esse 
plano em prática, a Fiat e a Finmeccanica 
criaram um complexo industrial, com 
8.000 pessoas. Nascia a Aeritalia.

1973

A crise energética explodiu em 1973, 
desencadeando uma recessão e 
inflação que influenciariam a economia 
global por muitos anos. A crise forçou 
a Finmeccanica a fazer uma mudança 
profunda na política industrial.

1976

Como resposta à crise de 73, 
a Finmeccanica define plano 
estratégico, que visa reorganização, 
internacionalização e competitividade. 
Com essa visão, entre 1974 e 1987, a 
Finmeccanica vendeu várias empresas, 
predominantemente para compradores 
privados, concentrando-se nos setores 
eletromecânico e aeroespacial. 

Na primeira foto, 
acima, à esquerda, 
produção de 
bobinas na planta 
de eletrotécnica 
em Gênova/ Sestri, 
em 1950. Ao lado, 
bombardeamento 
de turbinas 
verticais, em 
Gênova/ Rivarolo, 
em 1959. Nas fotos 
inferiores, primeiro a 
Antena G7, Nápoles, 
1959. Em seguida, 
o campeoníssimo 
argentino Juan 
Manuel Fangio após 
vencer com seu Alfa 
Romeo, o Grande 
Prêmio de França 
de F1, em Reims 
Gueux, 1950.
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PM — Como já disse, o pro-
jeto ítalo-brasileiro AM-X é 
definitivamente um programa de 
sucesso não apenas pelos retornos 
tecnológicos, mas também pelo ex-
celente desempenho operacional. 
Poucas pessoas sabem que a frota 
italiana AM-X foi a mais utilizada, 
do pós-guerra até hoje, em ope-
rações internacionais, como, por 
exemplo, no Afeganistão. A frota 
italiana de AM-X recebeu uma atu-
alização parcial no início de 2000 e 
nos próximos anos será substituída 
pelo F-35 mais moderno, enquan-
to a frota brasileira já tem as novas 
aeronaves A1-M atualizadas com 
último padrão, inteiramente de-
senvolvido e produzido no Brasil 
pela Embraer e equipado com uma 
aviônica [instrumentos eletrônicos 
aplicados à aviação] mais moderna. 
A Leonardo continuará a fornecer 
apoio direto à frota brasileira para 
atividades que se enquadrem na 
sua própria design responsibility, a 
fim de garantir a eficiência e o ple-
no emprego operacional da frota 
brasileira nos próximos anos.

CI — Pelo nono ano con-
secutivo a Leonardo foi 
incluída no Dow Jones Sus-
tainability Indices. Quais 
são os fatores que levaram 
a Leonardo a obter este im-
portante reconhecimento? 
Concretamente o que sig-
nifica sustentabilidade nos 
setores onde a empresa atua?
PM — Estamos presentes des-
de 2010 no índice Dow Jones de 
Sustentabilidade (DJSI) e nossa 
confirmação para o nono ano con-
secutivo é uma grande conquista, 
que prova o constante empenho 
da Leonardo na integração da sus-
tentabilidade, na estratégia de 
negócios, no apoio aos processos 
empresariais e na capacidade de 
inovar. Na verdade, a Leonardo 
integra a sustentabilidade em to-
dos os aspectos de seus negócios 
para criar valor a longo prazo e 
gerar impactos econômicos, so-
ciais e ambientais para a empresa 
e para todas as partes interessa-
das. Para atingir esses objetivos, a 
Leonardo transforma e enriquece 
as reservas financeiras, humanas, 
operacionais e tecnológicas à sua 
disposição através de processos 
de valor agregado, gestão do co-
nhecimento e de habilidades, a 
proximidade com clientes, a inova-
ção contínua, o envolvimento dos 
fornecedores e a atenção à susten-
tabilidade ambiental. 

CI — Desde 2016 o Brasil 
sofre uma grave crise econô-
mica resultado da mudança 
nas políticas públicas e de 
outros fatores que abalaram 
profundamente a economia 
do País. Quais foram as con-
sequências para a Leonardo 
no Brasil? Com esta crise, a 
Leonardo teve que alterar 
a sua programação para o 
mercado brasileiro?
PM — Por sua natureza, o setor ae-
roespacial, de defesa e segurança é 
caracterizado por alto conteúdo tec-
nológico e alto valor de investimento. 
E é importante sublinhar que o retor-
no econômico desses investimentos 
está entre os mais significativos e du-
radouros para os países interessados. 
Certamente, a economia mundial 
passou por uma crise que não pou-
pou ninguém, nem mesmo o Brasil. 
Não surpreende, portanto, que o pla-
no de investimento público no setor 
de defesa, adotado anteriormente, 
tenha desacelerado. Isso limitou as 
expectativas comerciais da Leonar-
do no Brasil, mas de forma alguma 
mudou a estratégia da empresa em 
relação ao país, onde a Leonardo pre-
tende fortalecer-se ainda mais.

CI — Quais são as expecta-
tivas da Leonardo para o 
Brasil em 2019, com um no-
vo governo?
PM — Sob uma perspectiva empre-
sarial, está em curso o processo de 
fusão das empresas Leonardo pre-
sentes no Brasil em um one company 
Leonardo do Brasil, que vai operar 
plenamente em 2019, em linha com 
o plano de reorganização de todo 
o Grupo Leonardo. Uma iniciativa 
que nasce de um forte empenho na 
definição e atuação de uma nova go-
vernança, visando alcançar todas as 
sinergias possíveis entre as partes 
individuais, utilizando recursos hu-
manos, industriais, econômicos e 
financeiros de maneira otimizada. 
O one company Leonardo do Brasil 
poderá não só consolidar, mas tam-
bém desenvolver nossa presença no 
Brasil, de modo a reforçar as relações 
bilaterais e promover novas oportu-
nidades de negócios nos mercados 
aeroespacial, de defesa e de segu-
rança e nos setores civis, usando o 
portfólio de produtos e de serviços 
integrados da Leonardo, como parte 
de uma estratégia de transferência de 
tecnologia que possa expandir nossa 
presença industrial e contribuir para 
o crescimento econômico deste ma-
ravilhoso país, que, deixe-me dizer, 
nós também sentimos ser nosso.  

A TRILHA DA HISTÓRIA 

1986 

Ainda sob reflexos da crise econômica da década anterior, 
a Finmeccanica vende a Alfa Romeo para a Fiat. Antes do 
negócio ser concretizado, o Alfa 164 chegou ao mercado, 
o último carro de prestígio projetado e construído pela 
Finmeccanica. 

1994

Entre aquele ano e 1996,a Finmeccanica adquiriu as 
empresas de defesa da holding Efim (Ente Participación e 
Finanziamento Industria Manufatturiera), incorporação que 
garantiu ao Grupo mais de 70% da capacidade industrial 
nacional para a indústria aeroespacial e de defesa.

1997

A crise estrutural internacional que afetou o setor 
nos anos de 1990 forçou a Finmeccanica a repensar 
seriamente sua estrutura e suas estratégias para se 
manter competitiva em nível global. O Grupo criou um 
plano de reorganização e relançamento, com foco no 
core business, spin-off das principais atividades, criação 
de joint ventures no setor de defesa e helicópteros e 
alienação de atividades não estratégicas.

2002

Início de uma política de expansão, obtida por meio de 
acordos e aquisições , para fortalecer a presença da 
Finmeccanica nos setores em que havia focado seus 
negócios principais: aeroespacial, defesa e segurança, 
sem perder de vista o setor de energia e transportes.

2005

Finmeccanica cria a Ansaldo STS. Posteriormente, 60% 
da empresa foi listada na Bolsa de Valores de Milão. No 
mesmo período, a AnsaldoBreda anunciou o lançamento 
de seu plano de recuperação.

2008

No final daquele ano, uma crise global explodiu no setor 
financeiro e gradualmente se expandiu para a economia 
real, desencadeando uma fase de recessão que afetou, 
embora de maneiras diferentes, todos os mercados 
aeroespaciais e de defesa tradicionais, destacando 
quedas extremas nos investimentos e na indústria. 
A Finmeccanica, como todas as grandes empresas, 
viu-se diante de uma situação internacional complexa, 
caracterizada pela instabilidade política e financeira e 
pela queda na demanda nos países ocidentais devido às 
restrições orçamentárias impostas pelos governos para 
sair do déficit e das dívidas públicas. A título de exemplo, 
os EUA cancelaram a encomenda de helicópteros 
presidenciais, que a Finmeccanica venceu em 2005.

2014

No primeiro semestre, a Finmeccanica inicia  
um processo de profunda mudança. São lançadas 
as diretrizes para o novo modelo organizacional e 
operacional do Grupo. O objetivo era criar um grupo  
mais coeso, homogêneo e eficiente.

2016

A profunda renovação da empresa culmina em 28 de 
abril, com a troca da marca. A assembleia de acionistas 
aprova o novo nome da Finmeccanica, que passa a se 
chamar Leonardo Società per Azioni.

2018

No início do ano, é lançado o novo Plano Industrial, que se 
estenderá até 2022, para explorar plenamente o potencial 
one company na busca por um crescimento sustentável a 
longo prazo.

lEonarDo
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tim

ao smartphone
orelhãoDo

Em 20 anos, setor registra evolução e Tim tem papel 
decisivo nessa modernização, mas CEO alerta que 
novo marco regulatório é urgente e determinante 
para retomada do crescimento do mercado.

André Felipe de Lima

O Brasil mudou muito 
nos últimos 20 anos, e 
essa mudança pode ser 
percebida ao olharmos 

a evolução do mercado de telefonia. 
Pouco antes da privatização do Sis-
tema Telebrás, em 1998, telefonia 
móvel e internet mais se pareciam 
com roteiro de ficção científica e o te-
lefone fixo, por sua vez, era sinônimo 
de status. Tê-lo em casa correspon-
dia a um “bom investimento”. 

Uma linha telefônica custava 
uma grana pesada e o aluguel dela 
poderia render muito, dependendo, 
obviamente, da quantidade de linhas 
mantidas. Empresas telefônicas (to-
das estatais) viviam desse rentável 
negócio. Mantinham as receitas com 
as linhas fixas, fichas de orelhões e a 
venda das famosas páginas amarelas, 
uma espécie de “Google” de papel. Já 
a vida do consumidor não era fácil.

As filas nos “orelhões” da esqui-
na eram comuns e serpenteavam 
calçadas. Vivíamos escravos das 
fichinhas para fazer uma simples 
ligação telefônica. 

De bem valioso, o telefone pas-
sou a oferta de serviço. O fixo, antes 
vedete, perdeu espaço para o celular, 
cujo desenvolvimento tecnológico 
no Brasil parece inesgotável. 

O mercado mostra hoje cerca de 
236 milhões de linhas de telefone 
móvel contra 40 milhões de telefo-
nes fixos, e um dos protagonistas 
desse setor pujante é a operadora 
italiana Tim.  

Embora a sucursal da opera-
dora tenha sido fundada no Brasil 
em 1995, as operações para valer 
só começaram em 1998, após a 
privatização do setor. A Tim foi 
a primeira a trazer para o merca-
do brasileiro a tecnologia EDGE, 

serviços multimídia e, tempos de-
pois, a internet 3G pré-paga. 

Vinte anos após a revolucioná-
ria mudança das telecomunicações 
no país, a Tim permanece firme 
no mercado entre as três primei-
ras do ranking. Obviamente, a 
jornada mostrou sucessos, mas 
algumas turbulências. Uma delas 
foi a ruidosa briga entre a Telecom 
Italia (sua controladora) e o ban-
co Opportunity, ambos sócios na 
antiga Brasil Telecom. Outra foi a 
ruidosa saída de Luca Luciani da 
presidência, em maio de 2012. Mas 
a operadora retomou a expansão 
após estes episódios. 

No esporte, especialmente o 
futebol, a Tim está presente, patro-
cinando grandes times país afora. 
No apoio à cultura e à inovação, 
idem e ibidem. 

Recentemente, Samir Foguel as-
sumiu o cargo de CEO antes ocupado 
por Stefano De Angelis. A troca de 
comando apenas manteve o cenário 
positivo da companhia no país, prova 
disso é alta de 38,9% do lucro líqui-
do (388 milhões de reais) no terceiro 
trimestre deste ano bem como a do 

Ebitda (12,3%, com 1.657 milhões de 
reais), comparando-a com os resulta-
dos do mesmo período em 2017.

A Tim permanece líder na co-
bertura 4G, com expansão de 47%, 
atingindo 3.172 municípios e co-
brindo 92% da população urbana do 
país, com 33,1 milhões de clientes.

O mercado evolui. A Tim, pelo 
visto, também. Mas como o próprio 
Foguel comentou recentemente, é 
preciso rever o marco regulatório 
do setor no próximo ano para que 
a telefonia acelere o crescimento e 
mergulhe o Brasil de vez na Era Di-
gital.  “Telecomunicações tem que 
ser pauta prioritária do governo”. 
Ao que tudo indica essa será uma 
das bandeiras erguidas pelo CEO da 
Tim em 2019. Sem, naturalmente, 
perder o “encantamento” do cliente, 
prioridade da gestão de Foguel.   

TIM permanece líder 
na cobertura 4G, 
com expansão de 
47%. Meta de Samir 
Foguel é não perder 
o “encantamento” 
do cliente
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tElEspazio

Com 21 anos de ativida-
de no país, a Telespazio 
Brasil comemora um 
crescimento de 20% 

em 2018, ano de crise econômica 
e incerteza política. Joint-venture 
do grupo italiano Leonardo (67%) 
e da francesa Thales (33%), a 
companhia — fundada em 1961 
— é uma das mais antigas do se-
tor espacial. Entre seus principais 
produtos, está o serviço de mo-
nitoramento através do sistema 
Cosmo-SkyMed, que, por exem-
plo, inspeciona para a Petrobras 
eventuais perdas de petróleo e para 
empresas de mineralogia a situação 
de minas e barragens. 

Presidente da empresa no Bra-
sil, o engenheiro romano Marzio 
Laurenti explica o segredo do êxi-

to: “Em 2018, apesar da incerteza 
eleitoral e da crise econômica que 
incluiu a greve de caminhoneiros, 
além da retomada econômica que 
não veio, posso dizer que cresce-
mos 20% no país, em comparação 
a 2017. É um crescimento signifi-
cativo que demonstra que aquilo 
que fazemos atende às necessida-
des do mercado. Não posso falar 
de um setor apenas, é o resultado 

de uma atuação em segmentos 
verticais, seja no campo das tele-
comunicações, seja no campo da 
observação da terra.”

A chamada demanda reprimi-
da também ajudou a alavancar os 
resultados. “Crescemos também 

por causa da demanda reprimida. 
As empresas adiam investimentos, 
mas não podem adiá-los ao infini-
to por necessidades básicas. Nós 
soubemos captar essa demanda re-
primida. Em geral, nosso mercado 
cresce, para os governos ou para as 
empresas. A nossa expectativa pa-
ra os próximos anos, de qualquer 
forma, é de que a economia cresça”, 
completa o executivo.

Na área de telecomunicações, a 
previsão é também de crescimento. 
A Telespazio fornece serviços para 
órgãos do governo e para empre-
sas, não para o usuário final, em 
vários segmentos, como offsho-
re, energia, marítimo, varejo e 
financeiro. Além disso, tem como 
clientes empresas que prestam 
serviços de internet por satélite 
ao usuário final. “Cada um desses 
segmentos necessita de serviços 
e soluções próprias, com banda 
diferente, frequência diferente, in-
tegração diferente. O processo de 
adequação vertical tem nos da-
do muita satisfação. Atualmente 
temos uma gama de produtos com-
pletos, com bandas Ka, Ku, C e L, 
por exemplo. Empresas que ofe-
recem soluções de internet por 
satélite usam nossos serviços. Nós 
complementamos os serviços das 
mais importantes TELCOs para o 

mercado empresarial e governo”, 
resume Laurenti.

Já o setor do agronegócio des-
perta cada vez mais interesse: “A 
agricultura de precisão, que au-
menta a produtividade, seja com 
instrumentos de observação da 
terra, seja com instrumentos da 
telecomunicação, é um setor que 
estamos analisando com grande 
atenção neste momento.”

Demanda reprimida e expansão dos serviços de 
telecomunicações contribuíram para o incremento 
das atividades da Telespazio no Brasil. Empresa 
está de olho no mercado da agricultura de precisão 
e aguarda aprovação da space governance, que 
deverá regulamentar setor espacial no país.

Cintia Salomão Castro
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Nova política espacial e 
projetos de longo prazo
Uma das grandes expectativas da 
empresa é a implementação da spa-
ce governance — uma nova política 
espacial brasileira que, explica Lau-
renti, está sendo aguardada pelo 
setor há dois anos, envolvendo a 
criação de uma entidade intermi-
nisterial. Atualmente, a Agência 
Espacial Brasileira (AEB) está su-
bordinada ao Ministério da Ciência 
e Tecnologia. Após a reforma, tal 
entidade teria representação de to-
dos os ministérios, respondendo à 
Casa Civil. 

“Acredito que o próximo go-
verno deverá formalizar a lei. É 
importantíssimo. O Brasil precisa 
do setor espacial, que é algo trans-
versal à sociedade, para monitorar 
o mar, fronteiras, as riquezas, as 
telecomunicações. O espaço ser-
ve a toda sociedade, e merece na 

agenda política uma justa conside-
ração e um orçamento justo para 
ser desenvolvido. O setor neces-
sita de orçamento de longo prazo. 
Na Itália, houve uma mudança: há 
alguns meses foi criada uma comis-
são interministerial que responde 
diretamente ao governo e que ad-
ministrará o setor espacial, sendo o 
reconhecimento da importância do 
setor espacial”, assinala Laurenti.

Uma nova política espacial abri-
ria ainda a possibilidade de ter uma 

indústria espacial própria. “Signi-
fica também criar uma indústria 
nacional do espaço, que desenvol-
va partes de satélites. A indústria 
local atualmente produz somente 
componentes. Em anos recentes, 
o país executou programas, jun-
to com a China, por exemplo, mas 
falta um plano, um orçamento. A 
Argentina, com menos recursos, 
obteve grandes êxitos. Acredito que 

a space governance será um passo 
fundamental em direção ao futu-
ro espacial do Brasil, que tem tudo 
para fazer melhor e exercer um 
papel de liderança na América La-
tina. Este país tem potencialidades 
humanas e econômicas extraordi-
nárias. Se o próximo governante 
fizer reformas fundamentais, pode 
criar um grande país. Acredito no 
Brasil”, finaliza o engenheiro elé-
trico formado na Universidade La 
Sapienza de Roma.   
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“Acredito que o próximo 
governo deverá formalizar 
a lei da space governance. 
É importantíssimo. O Brasil 
precisa do setor especial 
para monitorar o mar, as 
fronteiras, as riquezas, 
as telecomunicações. 
O espaço merece na 
agenda política uma 
justa consideração e um 
orçamento de longo prazo”
Marzio Laurenti
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FincantiEri

Se depender dos investimentos da Fincantieri, as indústrias naval e militar vão 
gerar, em 2019, cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos no Brasil. Essa é a 
previsão do cientista político e diplomata Giampiero Massolo, presidente desde 
2016 do grupo italiano. O executivo, que também preside o Istituto per gli studi 
di politica Internazionale (Instituto de Estudos de Políticas Internacionais), com 
sede em Milão, falou à Comunità Italiana sobre as atividades da Fincantieri no 
mercado brasileiro e de como a crise econômica dos últimos anos afetou os planos 
grupo no país. Com 230 anos de experiência e raízes profundamente italianas, 
hoje a Fincantirei é uma empresa multinacional gigante, com vinte estaleiros na 
Europa, nas Américas e na Ásia; cerca de vinte mil funcionários, 60% dos quais 
empregados no exterior, e um volume de negócios superior a 4 bilhões de euros. 
O primeiro estaleiro foi construído pela Fincantieri em 1780, em Castellammari 
di Stabia, no golfo de Nápoles. Desde então, a empresa cresceu e ampliou o 
campo de atividades pelo mundo. No Brasil, a Fincantieri tem como braço a Vard 
Promar desde 2013, quando comprou ações e adquiriu o controle da companhia. 
Na verdade, o grupo Vard já existia no Brasil desde 2000. O foco permanece, 
contudo, nas embarcações offshore, atendendo a grande demanda para a 
construção naval brasileira historicamente voltada para a indústria de óleo e gás. 
Hoje, a Vard Promar se encontra no complexo Suape, em Pernambuco.

Gina Marques

na
vanguarda
Sempre

Comunità Italiana 
— Além do setor 
naval, através da 
Vard Promar, quais 

são os interesses da Fincan-
tieri no Brasil?
Giampiero Massolo — A Fin-
cantieri está presente no Brasil com 
a própria empresa de referência 
Fincantieri do Brasil Participações 
e com o estaleiro pernambucano 
Vard Promar. Além de ser uma refe-
rência importante para a Marinha 
do Brasil, este sitio é um recurso 
precioso para o nosso grupo como 
polo de produção de veículos de 
apoio ao óleo e gás, setor no qual 
a Vard é uma das líderes mundiais. 
Essa presença foi feita com inves-
timentos realizados desde 2013 
para transferir as capacidades do 
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Fincantieri no território e promo-
ver sua parceria industrial no setor 
de construção naval no país.

CI — A Marinha do Brasil 
prepara uma licitação para 
quatro navios de combate 
(Tamandaré), cujo resultado 
só deve ser anunciado em de-
zembro. Como a Fincantieri 
se posiciona nesta corrida?
GM — A notícia da seleção da 
Fincantieri na lista curta para esta 
corrida é muito recente, e esta-
mos naturalmente satisfeitos que 
nossa proposta ambiciosa tenha 
atendido o interesse da Marinha 
do Brasil. Nossa oferta, de fato, 
visa tornar o Brasil um importan-
te player a nível internacional nos 
setores militar e industrial, trans-
ferindo recursos, tecnologias e 
know-how para o país nos próximos 
anos, o que produzirá formação 
profissional e novos empregos. 
A Marinha poderá construir as 
corvetas da classe Tamandaré no 
local, usando os investimentos já 
feitos pela Fincantieri.

CI — No final de setembro, a 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP) organizou um 
leilão de exploração de pe-
tróleo em quatro áreas do 
Pré-Sal. Destas quatro áreas, 
a Petrobras ganhou apenas 
uma, enquanto os consórcios 
de empresas estrangeiras 
conquistaram as outras três. 
A Fincantieri pode colaborar 
com esses consórcios ou com 
a Petrobras?
GM — A Vard é uma empresa lí-
der no setor e, como tal, buscará 
todas as melhores oportunidades, 
em uma área geográfica onde es-
te mercado é muito intenso, para 
preservar e consolidar as posições 
conquistadas nos últimos anos.

CI — Desde 2016, o Brasil 
sofreu uma grave crise eco-
nômica com mudanças nas 
políticas públicas e outros 
fatores que afetaram pro-
fundamente a economia do 
país. Quais foram as conse-
quências para a Fincantieri 

no Brasil? Com essa crise, a 
Fincantieri teve que mu-

dar seu programa para 
o mercado brasileiro?
GM — A crise brasileira foi 

certamente um dos fato-
res mais influentes para 
nossas atividades no pa-
ís, mas não o único. O 
setor offshore sofreu 

uma forte depressão na 
última década, e somente 
em tempos muito recentes 

temos visto sinais de recu-
peração. Para lidar com essas 

flutuações, por um lado, incentiva-
mos a diversificação da produção, 
atacamos novos nichos nos quais 
temos oportunidades de desenvol-
vimento e, por outro, fomentamos 
sinergias dentro do Grupo Fincan-
tieri, criando novos processos que 
envolvem múltiplas estruturas e ex-
plorando suas peculiaridades.

CI — Quais são as expecta-
tivas da Fincantieri para o 
Brasil em 2019 com um novo 
governo?
GM — Nossa determinação perma-
necerá inalterada. A Fincantieri quer 
continuar o processo de investimento 
e desenvolvimento da indústria naval 
e militar no Brasil, o que permitirá 
criar pelo menos 10 mil empregos di-
retos e indiretos, gerados pelo efeito 
multiplicador de nossas atividades, 
envolvendo pequenas e médias em-
presas em nível local. Além disso, 
graças à transferência de tecnologia 
planejada, o país e a Marinha pode-
rão continuar, independentemente, 
a projetar e construir navios. De fa-
to, para crescer constantemente, a 
indústria naval brasileira precisa das 
melhores tecnologias existentes, que 
também serão transferidas através 
de programas específicos de forma-
ção de pessoal. Nosso compromisso é 
conseguir tudo isso, junto com o país 
e suas instituições.  

“A crise brasileira foi certamente 
um dos fatores mais influentes 
para nossas atividades no 
país, mas não o único. O setor 
offshore sofreu uma forte 
depressão na última década””
Giampiero Massolo
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Comunità Italiana 
— Como e desde 
quando a Vard Pro-
mar vem atuando 

no mercado brasileiro?
Guilherme Coelho — O Gru-
po Vard está no Brasil desde mais 
ou menos os anos de 2000, quando 
a Fincantieri começou a comprar 
ações do Grupo Vard e adquiriu 
o controle em 2013. O grupo já 
existia antes do controle da Fin-
cantieri e sempre com o foco para 
embarcações off shore, que é a gran-
de demanda para a construção 
naval brasileira. Nós estávamos 
trabalhando em Niterói, era um es-
taleiro em uma área alugada, que 
resolvemos fechar em 2016 porque 
passamos a operar em Suape, em 
uma área própria.

CI — O fechamento da base 
em Niterói tem a ver com a 
retração que houve no setor 
de óleo e gás, por conta da 
operação Lava Jato? Afinal, 
a operação afetou a Petro-
bras, o coração do mercado 
de óleo e gás, que acabou 
sofrendo um abalo sísmico.
GC — Não pode botar a culpa só em 
Lava Jato, porque o preço do barril, 
que era de 120 dólares, caiu para 28 
dólares. É uma série de fatores, e a 
Lava Jato não é a única razão. Outra 
razão que contribuiu foi a Petrobras 
totalmente endividada e a política 

de que a Petrobras tinha que parti-
cipar de tudo do Pré-Sal, e ela não 
tinha nem capacidade e nem di-
nheiro para fazer, o que é normal, 
nenhuma empresa teria. Houve uma 
retração muito grande do mercado 
depois que a gente começou a operar 
aqui, e não fazia sentido ter dois es-
taleiros. E, obviamente, aqui sendo 
área própria, foi pensado e planeja-
do para ter um estado da arte, um 
estaleiro de ponta realmente, para 
otimizar a nossa eficiência. Isso foi 
em 2014, quando a gente começou 

a operar em Suape. A Fincantieri 
adquiriu um grupo muito forte na 
área off shore, passou a ser um gru-
po bastante completo, não só era um 
grupo muito forte na área militar e 
na área de cruzeiros, como também 
na área off shore através da aquisição 
do Vard, e eram mais cinco estalei-
ros na Noruega, dois na Romênia 
e um no Vietnã, uma marca muito 
forte. Desde que a gente começou 
a operar no Brasil, entregamos 39 
navios, entre Niterói e aqui [Suape]. 
Neste estaleiro já entregamos qua-

tro navios. Entregamos três navios 
gaseiros para a Transpetro, o braço 
de transporte da Petrobras.

CI — Podemos considerar es-
se um número extremamente 
expressivo de entregas de 
navios em tão pouco tempo?
GC — De 2014 para cá, entrega-
mos quatro e temos mais dois. Seis 
navios em quatro anos não é um nú-
mero expressivo, mas o que é mais 
expressivo é o tipo de navio. Os 
gaseiros são navios relativamente 

A Vard Promar é o braço brasileiro da italiana Vard, do 
Grupo Fincantieri. Com o estaleiro em Pernambuco, 
a empresa vem despontando na indústria naval 
brasileira, marítima e de óleo & gás. Comunità 
Italiana conversou com o vice-presidente sênior 
responsável pelo estaleiro Vard Promar, o carioca 
Guilherme Coelho, 44 anos. A empresa aguarda o 
resultado de uma importante licitação da Marinha 
para a produção de corvetas a partir de 2019.

André Felipe de Lima

VarD promar

dos navios
donaA
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simples, mas o navio de lançamen-
to dutos flexíveis, um PLSV, pipe-lay 
support vessel, que entregamos para 
um consórcio entre à norueguesa 
DOF e a francesa Technip, é o na-
vio mais complexo já construído no 
Brasil, em termos de tecnologia a 
bordo, de complexidade de constru-
ção e de valor agregado. O diferencial 
do Vard, da Fincantieri e do Vard no 
Brasil é que nós realmente temos 
expertise, um know-how muito for-
te em navios de alta complexidade, 
de alto valor agregado, com diversos 
equipamentos que interagem en-
tre eles. Esse navio que entregamos 
chama-se Skandi Recife, ele está 
operando, fazendo lançamento de 
linhas no Pré-sal para a Petrobras. 

CI — Qual a expectativa da 
companhia com esse novo 
cenário, sobretudo político, 
que vai se constituir a partir 
de 2019? 
GC — Na verdade, é uma incerteza 
muito grande para todo mundo, para 
nós, como para todo o resto do mun-
do que tem interesse no Brasil, que 

está olhando, tanto os de dentro, os 
brasileiros, quanto o pessoal de fora, 
os investidores. O que aconteceu re-
centemente no Brasil, com mudança 
de políticas públicas a 180 graus: por 
exemplo, empresas como nós, que 
tivemos investimento total de mais 
de 1 bilhão de reais nesse estaleiro, e 
que, de repente, houve uma mudança 
de política que impactou diretamen-
te a demanda por navios. Está todo 
mundo olhando, esperando para ver 
o que vai acontecer. Agora, o que é 
um fato, é que a vocação do Brasil de 

off shore e de óleo e gás não muda, e 
as recentes rodadas da ANP [Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis]  atraíram muitos in-
vestidores. Não só a Petrobras, mas a 
Exxon, a Chevron, a Shell, a Total... 
todas essas empresas voltaram a in-
vestir no Brasil. Vamos começar a ver 
um reaquecimento desse mercado e 
o Grupo Fincantieri e o Grupo Vard, 
que já estão nessa área de construção 
naval há muitos e muitos anos, sa-
bem como são os up and downs [altos 
e baixos]. 

CI — A gente pode dizer que 
o setor, de certa forma o off 
shore, está mais ou menos 
blindado em relação ao cená-
rio político que se desenha?
GC — Não diria blindado, porque 
se você mudar a política, o pesso-
al que fez investimento pode sair. 
Nada é blindado às intempéries po-
líticas brasileiras, infelizmente. Mas, 
sem dúvida nenhuma, as indicações 
são positivas, e estou otimista que 
no setor vai haver uma retomada. O 
preço do barril, que ainda é pendente 

de Brasil, é uma coisa mundial, vol-
tou a patamares de 70 dólares, e está 
estável, com viés de crescimento, en-
tão tudo isso favorece a que se volte a 
explorar off shore no Brasil, e a gente 
tem áreas superprolíficas, o Pré-sal é 
o maior exemplo disso. A política po-
de atrapalhar, mas os fundamentos 
estão lá, o preço do barril, a volta do 
investimento estrangeiro e a existên-
cia do óleo, que está lá embaixo.

CI — Você tem mais alguma 
consideração?

GC — Tenho duas: primeiro, quero 
dizer que o estaleiro não está para-
do. Se der um destaque para o Vard 
na indústria, acho que um grande 
destaque é que é um dos poucos 
estaleiros onde ainda tem obra. A 
maioria dos estaleiros no Brasil está 
parada, em situação de falência. Nós 
ainda temos obra. Estamos fazen-
do mais um pipelaying, PLSV, para o 
consórcio da DOF e da Technip; esta-
mos fazendo mais um navio gaseiro 
para a Transpetro e estamos fazen-
do um píer flutuante chamado Sea 
Walk, para o Porto de Kingston, na 
Jamaica. O segundo ponto: embora 
o Vard seja um estaleiro especializa-
do historicamente na área off shore, 
a gente está buscando a diversifi-
cação, e a construção militar é uma 

área com a qual a gente tem bastante 
esperança pelo pedigree Fincantieri, 
que é um dos mais, senão o mais res-
peitado grupo de construção naval 
militar do mundo. Estamos fazendo 
isso, e a transferência de know-how 
entre Fincantieri e Vard é uma coi-
sa natural, porque estamos sempre 
dentro do mesmo grupo. Estamos 
bastante ativos na área de reparo, 
que não fazíamos muito, mas que é 
uma área que estamos fazendo pa-
ra manter o estaleiro operacional e 
buscando novas oportunidades.  

“Desde que a gente 
começou a operar no Brasil, 
entregamos 39 navios, entre 
Niterói e aqui [Suape]”
Guilherme Coelho
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90 anos DE Brasil

a
Pirelli,
lembrada
mais

Em 2019, a Pirelli completará 90 anos no mercado 
brasileiro. A gigante italiana investirá 250 milhões 
de euros na América Latina até 2020. A maior fatia 
vem para as plantas industriais da companhia no 
Brasil. Comunità Italiana conversou com o diretor 
de Transformação Digital, Comunicação e Projetos 
Especiais da Pirelli para a América Latina, Marco Maria 
Tronchetti Provera, sobrinho do CEO Marco Tronchetti 
Provera, comandante mundial da empresa desde 1992. 
O romano Marco Maria é sociólogo especializado em 
comunicação e mídia. Há 14 anos na companhia, 
ele construiu vasta experiência com o marketing da 
Pirelli, que dirigiu na matriz milanesa e na Fórmula 
1. Como destaca o executivo, um dos pontos mais 
marcantes da companhia ao longo da centenária 
história é o comprometimento social. “Em todas as 
áreas onde temos uma presença produtiva, temos 
uma série de projetos ao redor das comunidades. Isso 
também faz parte de um pedacinho do sucesso, da 
força da marca Pirelli, do nosso prestigio no mercado”. 
Definitivamente, a Pirelli é uma empresa muito além 
dos famosos calendários que produz desde 1964, 
ícone histórico do marketing e da publicidade.

André Felipe de Lima

Comunità Italiana 
— Qual a impor-
tância do mercado 
brasileiro para o 

negócio mundial da Pirelli?
Marco Maria Tronchetti 
Provera — A Pirelli chegou de 
forma estruturada e começou a 
sua trajetória em 1929 no Brasil. 
Na verdade, vamos comemorar 
90 anos de Brasil no ano que vem. 
Tinha na época só a parte de ca-
bos e depois começou com a parte 
de pneus, e tudo isso lá em Santo 
André, onde a gente começou es-
sa história. A importância para o 

grupo desde então foi, e continua 
sendo, bastante relevante. Hoje, a 
Pirelli tem quatro fábricas no país. 
Em Feira de Santana, na Bahia, que 
recentemente teve uma revolução, 
eu diria, particularmente com to-
da a mobilização e digitalização da 
fábrica; a fábrica de Campinas, que 
também é uma planta histórica pa-
ra nós, também muito concentrada 
em carro; a fábrica de Gravataí, 
onde a gente tem a parte de moto 
de duas rodas. Essas diria que são 
as principais. Hoje temos cerca de 
6.500 empregados. Temos tam-
bém, que na época foi o primeiro 

da região, o centro de P&D em 
Santo André. Não é em todos os 
mercados ou países que tem isso, a 
Pirelli tem isso há décadas, há mui-
to tempo. Para você ter uma ideia, a 
Pirelli Consumer hoje tem centros 
de P&D aqui no Brasil, na Itália, na 
Alemanha, na China e nos Estados 
Unidos, então o Brasil faz par-
te dos cinco países ou regiões que 
merecem ter seu próprio centro de 
pesquisa e desenvolvimento. Hoje, 
entre 40% e 45% dos veículos saem 
das fábricas brasileiras com pneus 
Pirelli. 

CI — Quanto ao investimen-
to de 250 milhões de euros 
para o triênio 2018/2020. Ele 
é programado só para a Pi-
relli na América Latina ou é 
exclusivamente para o Bra-
sil, sobretudo no conceito 
4.0, anunciado na fábrica de 
Feira de Santana?
MP — Em Feira tivemos a oportu-
nidade de comunicar os próximos 
investimentos na região, e foi jus-

tamente esse valor de 250 milhões 
de euros. Não podemos abrir per-
centuais de forma matemática ou 
clara, mas posso dizer que uma 
grande fatia destes investimen-
tos é, sim, para a América Latina 
e para o Brasil, e são investimen-
tos muito focados em projetos 
de modernização, de melhoria de 
mix, claro, de tecnologia aplicada 
e de toda a parte digital também. 
As nossas fábricas, particularmen-
te na Bahia, que está em uma fase 
bastante avançada, gozaram dos 
investimentos anteriores, e tam-
bém Campinas, que é uma fábrica 
muito importante para nós, bas-
tante estratégica, e que também, 
do ponto de vista de modernização 

Fo
to

s:
 D

iv
ul

g
aç

ão

28 especial economiadezembro 2018 |  comunitàitaliana



e 4.0, está no processo de atuali-
zação. Dentro desse investimento 
total, tem uma parte, mas que é 
menor, para a Argentina, mas pos-
so te dizer que sim, que a grande 
fatia é para o Brasil, principalmen-
te nestas duas plantas.

CI — Como o processo de 
automação e de digitaliza-
ção na fábrica 4.0 de Feira 
de Santana afeta a mão de 
obra tradicional?
MP — A Pirelli está, digamos, 
nessa pequena fatia percentual 
de empresas com essa trajetória 
de 4.0. Mas crescimento é impor-
tante.  A Pirelli tem no mundo, 
inclusive em várias fábricas, pro-
cessos e dinâmicas automatizadas. 
Começamos muito tempo atrás, 
como estamos agora fazendo em 
Campinas e já fizemos, ou estamos 
fazendo, em outras plantas, das 19 
que temos no mundo. É claro que 
há processos e momentos ao longo 
da cadeia produtiva automatiza-
dos, mas nós não automatizamos 

a fábrica, aplicamos a inteligência 
de dados, treinamos por quase um 
ano, foi um processo incrível lá na 
Bahia, mais de mil funcionários, e 
introduzimos ferramentas digitais. 
Vou dar um exemplo: temos hoje — 
isso evidentemente inclui a Bahia, 
Campinas e as demais plantas no 
mundo — um portal dos nossos 
colegas da área industrial, online, 
24 horas, onde você consegue ver, 
monitorar, acompanhar, enten-
der problemas, antecipar quebra 
de máquinas digitais, eventuais 
problemas ao longo do ciclo pro-
dutivo. Voltando à sua pergunta 
original, tivemos no passado uma 
atualização de toda a dinâmica das 
fábricas, mas hoje estamos com o 

mesmo número de funcionários 
do que a gente tinha, por exemplo, 
em Feira de Santana, de dois anos 
atrás. Não, necessariamente, a di-
gitalização, como um guarda-chuva 
evidentemente mais amplo, signifi-
ca renunciar às pessoas. 

CI — Como os conceitos de 
sustentabilidade norteiam 
os empreendimentos da Pi-
relli?
MP — A Pirelli tem uma his-
tória, uma abordagem ética no 
mercado. Sempre foi assim, muito 
cuidadosa. Não é uma coincidên-
cia, não é à toa que ganhamos uma 
avaliação global, o prêmio de sus-
tentabilidade do Dow Jones [Dow 
Jones Sustainability World Index]. 
Isso significa que as nossas práticas 
ambientais e na área de sustentabi-
lidade como um todo são corretas. 
É um reconhecimento muito pres-
tigioso, vindo pelo Dow Jones, que, 
evidentemente, não é só sustenta-
bilidade, e ponto. Acaba sendo um 
valor reconhecido no mercado. Isso 

se aplica a tudo, se aplica a recicla-
gem. Nós temos um produto que 
exige um ciclo muito claro e mo-
nitorado de reciclagem através de 
um programa, que não é só da Pi-
relli, com ecopontos para a coleta 
de pneus inservíveis, cadastrados 
e autorizados. Temos em todas as 
fábricas, no caso aqui no Brasil, 
o sistema de reciclagem total da 
água, que é usada dentro das nos-
sas plantas; temos uma série de 
iniciativas também na área de res-
ponsabilidade social, na forma de 
atuar com as comunidades onde a 
gente opera. Em todas as áreas on-
de temos uma presença produtiva, 
temos uma série de projetos ao re-
dor das comunidades. Isso também 

faz parte de um pedacinho do su-
cesso, da força da marca Pirelli, do 
nosso prestigio no mercado, sabe?

CI — Quando a gente fala 
em esportes, a marca Pirelli 
é uma das mais lembradas. 
Como é que a empresa hoje 
vem se relacionando com os 
esportes? A gente sabe que 
no futebol há o patrocínio a 
Internazionale de Milão e no 
Brasil, no começo da década 
de 1980, a Pirelli empres-
tava o nome a um grande 
time de vôlei, que teve a 
metade da geração chama-
da de “prata”. Como é que 
hoje se encontra a Pirelli em 
relação aos esportes no Bra-
sil? Há alguma perspectiva 
de apoio a algum clube ou 
esporte específico?
MP — A Pirelli tem uma longa 
tradição com esportes, e diria que 
continua fortalecendo esse víncu-
lo. Por que isso do ponto de vista 
estratégico? Porque queremos des-

de quando começamos focar ainda 
mais a nossa atividade no setor 
mais diferenciado. O esporte de 
uma forma geral significa o quê? 
Experiência, emoção, aproxima-
ção com o público final. Então, a 
Pirelli, através da estratégia high 

“A Pirelli tem uma história, uma 
abordagem ética no mercado. 
Sempre foi assim, muito cuidadosa. 
Não é uma coincidência, não é 
à toa que ganhamos o prêmio de 
sustentabilidade do Dow Jones”
Marco Maria Tronchetti Provera
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value, quer cada vez mais ser uma 
proposta feita de diferenciação, de 
emoção e gerar uma experiência 
diferente e única. Qual melhor are-
na e território para fazer isso que 
o esporte? A Pirelli tem a Inter no 
futebol há muitos anos, acho que 
são 15. Oficializamos pouco tem-
po atrás o patrocínio junto a Prada 
Luna Rossa na próxima America’s 
Cup, que também poderíamos 
dizer, de forma simpática, ser a 
Fórmula 1 da vela, que vai acon-
tecer na Nova Zelândia, em 2020, 
que é uma iniciativa recente. Na 
Europa, para suportar a parte de 
negócios de pneus invernais, temos 

o patrocínio dos mundiais de esqui, 
a Fórmula 1, claro, o Super Bike, e 
toda a parte de stock car, todas as 
corridas de Mercedes, as corridas 
inclusive no Brasil, na Argentina 
e em demais mercados. No passa-
do, tivemos iniciativas locais, por 
exemplo, com o Palmeiras, o Vélez 
Sarsfield [Argentina] e o Peñarol 
[Uruguai]. Em tempos mais recen-
tes, a Pirelli teve uma experiência 
diferente, mais seletiva, digamos 
assim, com o esporte, com o tênis. 
Foi um projeto de amizade muito 
prazeroso em que a gente apren-
deu muito elegendo a Maria Esther 
Bueno, que infelizmente faleceu há 
pouco tempo, como nossa embai-
xadora. É com certeza algo que a 
gente olha quando tem a ver com 
nossa estratégia. É a forma que de-
sejamos trabalhar a nossa marca.

CI — Futebol, por ora, fora 
de cogitação no Brasil? Vo-
cês têm algum patrocínio 
em estudo?
MP — Futebol para a Pirelli, que 
não é a ferramenta só para a Itá-
lia e a Europa, é a Inter, que tem 
muita visibilidade aqui. É um dos 
territórios de comunicação que 
nos permite ter visibilidade, por-
que tem jogadores locais, porque 
passam jogos na televisão local. 
Ganhar e ter sucesso é importan-
te no futebol, e a Inter é também 

o veículo que a gente quer usar 
falando em futebol no Brasil co-
mo na Itália, mas como na China 
ou em outros lugares. Os investi-
mentos em patrocínio no futebol 
brasileiro são importantes. A In-
ter, como a Fórmula 1 ou outras 
plataformas, são ativadas pela 
nossa matriz. 

CI — Mas no Brasil não há 
perspectiva para o próximo 
ano de um aporte ou de um 
investimento em patrocínio 
da Pirelli em algum clube 
brasileiro?
MP — Não, nesse momento não.

CI — Deseja fazer mais al-
guma consideração sobre 
os investimentos da Pirelli 
no Brasil?
MP — É algo que sempre gosto de 
mencionar: reconheceram a Pirelli 
como Top of Mind. Uma pesqui-
sa anual do Datafolha, que nos vê 
há muito tempo como, de longe, a 
marca de pneus mais lembrada pe-
lo público brasileiro. Pergunta para 
a base de pesquisa? Fale a primeira 
marca que vem à mente dentro do 
setor? E a Pirelli há nove anos é a 
marca mais lembrada. Isso nos deixa 
particularmente orgulhosos, porque 
ser a marca mais lembrada, inclusive 
entre marcas que investem mais em 
publicidade, é algo importante.

CI — São quase 100 anos no 
Brasil...
MP — E outra coisa: é a nossa res-
ponsabilidade e amizade, como no 
caso da tua cidade. Você é carioca, 
não é André?

CI — Sim, sou carioca.
MP — É a responsabilidade que 
temos da manutenção do Cristo 
Redentor. O projeto começou um 
pouco antes da Copa do Mundo, 
em 2013, e que a gente continua, 
porque a Pirelli preserva algo que 
para o Brasil é um ícone nacional 
e global. É um projeto pelo qual a 
gente tem bastante carinho.   

90 anos DE Brasil

MARCOS DA PIRELLI  
NO BRASIL 

1929 

Pirelli inaugura sua primeira fábrica no Brasil, 
em Santo André.

1947 

Fundado o Clube Atlético Pirelli, que apoiou 
diversas modalidades esportivas, como vôlei, 
boxe, judô e ciclismo, principalmente nas 
décadas de 1960, 70 e 80. Destaque para 
o timaço de vôlei Santo André/Pirelli, que 
contava com os craques William, Montanaro 
e Xandó, medalhistas de Prata, na Olímpiada 
de Los Angeles, em 1984. O time foi campeão 
brasileiro em 1980, 1982 e 1983.

1955 

Lançamento do primeiro pneu sem câmara 
para motocicletas fabricado no Brasil.

1967 

Desponta no Clube Atlético Pirelli um dos 
maiores boxeadores do Brasil em todos os 
tempos: Servílio de Oliveira, que permaneceu 
no Pirelli até 1993. Ele é o primeiro e único 
boxeador brasileiro a conquistar uma 
medalha olímpica para o País. Nos Jogos 
da Cidade do México, em 1968, Servílio 
conquistou a medalha de bronze.

1983 

Pirelli inova com o modelo P8, 
exclusivamente como equipamento original, 
para contribuir na redução do consumo de 
combustível, num mercado que ainda não 
tinha o foco voltado ao tema.

1983 

Antevendo a geração de motos 
superesportivas capazes de superar 
os 240 km/h, a empresa criou o 
primeiro pneu com estrutura radial  
para motocicletas: o MP7.

1988 

Construção do Campo Provas Pneus  
Pirelli, em Sumaré (SP). A inauguração  
rendeu à empresa o título de primeira 
fabricante de pneus a ter uma pista de  
testes na América Latina.

1999 

Pioneira ao oferecer uma linha completa de 
pneus com menos resistência ao rolamento, 
característica que hoje define os pneus 
verdes, ao lançar a família P3000 em 
território nacional.

2005 

Com a venda mundial da Pirelli Energia Cabos 
e Sistemas e da Pirelli Telecomunicações 
Cabos e Sistemas, a subsidiária brasileira 
direcionou o seu foco para o setor de pneus.

2008 

Exigentes consumidores nos Estados 
Unidos elegeram o pneu P4 Four Seasons, 
desenvolvido e fabricado no Brasil, como 
melhor pneu de automóvel para todas as 
estações do ano.
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alBErto pirElli

Manaus fervilhava na vi-
rada para o século 20. 
O ciclo da borracha 
atraía aventureiros e 

visionários endinheirados de vários 
cantos do planeta. Muitos italianos, 
sobretudo. Um destes empreende-
dores chamava-se Alberto Pirelli, um 
jovem milanês, que, juntamente com 
o irmão mais velho Piero, assumiu o 
comando da empresa de pneus da fa-
mília: a Pirelli, fundada em 1872.

Alberto gostava de futebol. Foi 
meio de campo do Milan, mas a 
vocação para negócios era mais pu-
jante no jovem. Imbuído de espirito 

aventureiro, porém empreendedor, 
o impetuoso italiano embrenhou-se 
na selva amazônica, onde pesquisou 
a borracha. Após estudá-la, con-
venceu-se de que a Pirelli deveria 
aportar logo no mercado brasileiro. 
Mas a decisão demorou um pouco. 
Somente em 1929, em meio à crise 
econômica mundial deflagrada pe-
lo crash da Bolsa de Nova Iorque, a 
empresa italiana comprou uma pe-
quena fábrica em Santo André, no 
ABC Paulista, e deu os primeiros 
passos no mercado brasileiro.

Enquanto a Pirelli evoluía no 
mercado, Alberto procurava conciliar 

a vida empresarial com a política. 
Tornou-se proeminente personagem 
do governo de Benito Mussolini. Foi 
inclusive ministro, porém contrário a 
muitas medidas restritivas impostas 
pelo ditador fascista aos opositores. 
Alberto não coadunou também com 
a aliança que o Duce fez com Hitler. 
Mostrava-se insatisfeito a Musso-
lini, que o respeitava por ser ele um 
astuto diplomata e um dos mais con-
ceituados empresários da época. 

Alberto sabia que a Itália em-
barcara em uma canoa furada e que 
tanto população quanto empre-
sas sofreriam danos irreparáveis. 
Discursava, evidentemente contra-
riado, que o “futuro econômico” da 
Europa estava em “Roma e Berlim”, 
como publicou a já extinta “Rela-
zioni Internazionali”, em agosto de 
1940. Mas dito e feito. Após o fim 
da Segunda Guerra Mundial, come-
çou a caça às bruxas, com empresas 
italianas sofrendo intervenções e 
sanções, inclusive no Brasil. A apro-
ximação com os ingleses ajudou a 
Pirelli a se proteger de danos maio-
res. Em abril de 1943, dois anos 
antes do término da guerra, o go-
verno brasileiro desejava se apossar 
dos bens da Pirelli no país. A Em-
baixada Britânica foi decisiva para 
evitar a intervenção ao alegar que 
a Pirelli era uma companhia neutra. 
De certa forma, sim, pois temendo 
o ocaso na Itália, a Pirelli teve sua 
base gerencial transferida para a Su-
íça, país neutro, antes mesmo de o 
conflito bélico começar.

A Pirelli, como a Itália e seu po-
vo, superou as agruras pós-guerra. 
Manteve-se firme como empreende-
dora e revolucionária. Abriu o leque 
de investimentos em outros setores 
ao longo da história e registrou in-
corporações, inclusive estrangeiras, 
especialmente nas últimas décadas. 
Efeitos naturais da globalização da 
economia que foi se reforçando en-
tre os séculos 20 e 21. Hoje, mantém 
pouco mais de 30 mil funcionários 

ao redor do planeta e um faturamen-
to da ordem de 5,35 bilhões de euros, 
registrado no ano passado. No Brasil, 
simplesmente metade dos carros de 
passeio rodam com pneus Pirelli. É 
coisa à beça. Alberto Pirelli ficaria 
orgulhoso ao ver o fruto de suas pes-
quisas amazônicas.   

Alberto Pirelli pesquisou borracha na 
Amazônia três décadas antes de a gigante 
dos pneus chegar ao Brasil, em 1929

André Felipe de Lima

Por trás do 
pneu, uma
grande 
história
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No Brasil, simplesmente 
metade dos carros de 
passeio rodam com 
pneus Pirelli
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Comunità Italiana 
— A Enel é líder no 
setor de energias re-
nováveis brasileiro. 

Como alcançou esse resul-
tado e o que este mercado 
representa para a empresa?
Marcia Massotti — Para nós, 
é motivo de muito orgulho ocupar 
a liderança na geração de energias 
renováveis do país. Principalmente 
porque isso significa transformar o 
Brasil em um país cada vez mais sus-
tentável e verde. Nosso país possui 

todas as características necessárias 
para promover essa aceleração do 
mercado de energia renovável, re-
cursos naturais abundantes. Por 
meio de ações estratégicas, como fo-
co em inovação e sustentabilidade, 
estamos alcançando performance 
de mercado superior a todos os nos-
sos pares de energia.

CI — A Enel se preocupa 
tanto com a sustentabilida-
de ambiental quanto com 
a sustentabilidade social. 

Quais são as ações que 
destacaria na área da sus-
tentabilidade no Brasil?
MM — Na Enel, utilizamos o 
modelo de Criação de Valor Com-
partilhado [na sigla em inglês “CSV”, 
Creating Shared Value] em todas 
as ações do nosso negócio. Este 
modelo, que combina o desenvolvi-
mento de negócios às necessidades 
da comunidade local, nos permite 
conhecer os territórios e ouvir as 
comunidades antes de iniciar qual-
quer atividade, o que, para nós, é 

EnEl

pela

renovável
energia
Tudo

Com a incorporação da Eletropaulo, a Enel do Brasil conquistou o controle 
de um dos ativos mais cobiçados do setor elétrico nacional e se tornou a 

maior distribuidora de energia do Brasil. Além disso, o grupo italiano é líder 
também em energias renováveis no país, através da subsidiária brasileira, 

Enel Green Power. Recentemente, a empresa anunciou que a expansão do 
parque eólico Delfina — localizado no estado da Bahia e atualmente a maior 

planta eólica da empresa do país — deverá entrar em operação em 2019 e, 
quando estiver em plena produção, poderá gerar mais de 160 GWh por ano. Esse 
robusto empenho corporativo está calcado em amplo investimento reforçado, entre 
outros, por sustentabilidade e inovação, que não podem caminhar dissociadas e 
integram enfoques estratégicos e operacionais da companhia. Comunità Italiana 
ouviu dois importantes executivos da Enel do Brasil sobre o tema: a diretora de 
Sustentabilidade Marcia Massotti e o diretor de Inovação Bruno Cecchetti, que 
explicaram os projetos desenvolvidos pela empresa, os investimentos em energias 
renováveis e a importância do trabalho de inovação. Marcia destacou o conceito 

innovability, termo que une inovação e sustentabilidade. A estratégia da empresa 
é guiada globalmente por esse conceito, pois a inovação é o fio condutor de 

todas as ações e projetos de sustentabilidade. Só no ano passado foram 
realizadas 252 ações que beneficiaram 6,8 milhões de pessoas. Durante a 

entrevista, o executivo Cecchetti ressaltou como a inovação integra o DNA 
da empresa. A Enel mantém firme compromisso com a energia renovável.

Stefania Pelusi

Inovação e sustentabilidade,  
valores estratégicos da companhia
Marcia Massotti / Diretora de Sustentabilidade da Enel Brasil
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essencial para desenhar as melho-
res iniciativas que agreguem valor 
para os moradores, para a com-
panhia e para o meio ambiente. 
Atuamos de forma estratégica nos 
pilares ambiental, social e econô-
mico da sustentabilidade, gerando 
valor compartilhado para toda a 
sociedade. Em 2017, realizamos 
252 projetos e beneficiamos 6,8 mi-
lhões de pessoas. Um dos exemplos 
de nossa atuação em sustentabi-
lidade é o programa de cultura da 
sustentabilidade SER [Sustentabi-
lidade em Rede], que criamos em 
2015. O SER é focado em mobiliza-
ção, informação e conscientização 
a partir de quatro perspectivas: ser 
humano, ser social, ser ambiental 
e ser econômico. O trabalho é feito 
com colaboradores e fornecedores, 
por meio de palestras e oficinas, vi-
sando o engajamento com temas de 
sustentabilidade, como ética e direi-
tos humanos. Em três anos, o SER 
contou com 160 atividades e mais 
de 8000 participações nas empresas 
do grupo no Brasil, sendo replicado 
em novas aquisições, como na Enel 
Goiás, empresa adquirida em 2017, 
trazendo a sustentabilidade para o 
coração da companhia.

CI — Quais são os desafios 
na atuação dos projetos de 
sustentabilidade nas comu-
nidades?

MM — Atuamos em cenários di-
versos, em diferentes estados do 
país e com diferentes tipos de 
negócio: distribuição, geração e 
transmissão de energia, por exem-
plo. Assim, nossos principais 
desafios são entender as demandas 
de cada comunidade e desenhar 
projetos e propostas que criem va-
lor para o negócio e para cada uma 
dessas regiões. Esse trabalho preci-
sa aliar ações que envolvam todos 
os públicos das comunidades, co-
mo associações, governo e ONGs, 
por exemplo.

CI — A Enel investe muito 
em inovação e sustentabili-
dade. A senhora acredita que 
são setores interligados, que 
devem caminhar juntos?
MM — A inovação é um dos prin-
cipais valores do Grupo Enel e faz 
parte do nosso posicionamento 
estratégico da companhia, contri-
buindo globalmente com avanços 
significativos para o setor ener-
gético e que possam ter impacto 
na vida das pessoas.  Aliada à ino-
vação, a sustentabilidade é outro 
valor estratégico da companhia. 
Entendemos que os dois estão dire-

tamente ligados entre si, na medida 
em que o sucesso das ações focadas 
em inovação está diretamente li-
gado ao bom desenvolvimento de 
projetos e iniciativas de sustenta-
bilidade, e vice-versa. Assim, nossa 
estratégia é guiada globalmente 
pelo conceito de innovability, dada 
a relevância dos dois valores para a 
companhia. A partir do conceito de 
innovability, entendemos que a ino-
vação aberta deve ser o fio condutor 
de nossas ações, na medida em 
que o avanço de ações focadas em 
inovação representa mais do que 

desenvolvimento de tecnologias: 
representa mudanças culturais em 
escala global. Ao adotar a inova-
ção aberta em nosso dia a dia de 
trabalho, buscamos uma abertura 
cada vez maior para o mundo, para 
parceiros externos, universidades, 
centros de pesquisa, startups, cola-
boradores e clientes.

CI — Quais são os projetos 
ou as ações que a empresa 
quer implementar no setor 
de sustentabilidade para 
2019 e qual será o investi-
mento no Brasil?

MM — Continuaremos com a 
sustentabilidade e inovação como 
pilares do modelo de negócios da 
Enel. A Enel tem se destacado na 
condução da transição para um 
modelo energético de baixo carbo-
no. Com esse objetivo, a empresa 
tem um forte compromisso com o 
desenvolvimento de energia reno-
vável, o estímulo à digitalização do 
setor e o lançamento de soluções 
inovadoras e sustentáveis para an-
tecipar a necessidade de clientes 
globais. Iremos continuar traba-
lhando nesse sentido.
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“Ao adotar a inovação 
aberta, buscamos uma 
abertura cada vez maior 
para o mundo, para 
parceiros externos, 
universidades, centros 
de pesquisa, startups, 
colaboradores e clientes”
Marcia Massotti
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EnEl

Comunità Italiana — 
Poderia falar sobre 
os projetos tecno-
lógicos inovadores 

que a Enel desenvolve no 
mercado brasileiro?
Bruno Cecchetti — A inovação é 
um dos principais valores do Grupo 
Enel e faz parte do posicionamento 
estratégico da companhia, o Open 
Power. A inovação está em nosso 
DNA e nos orgulhamos de contribuir 
globalmente com avanços signifi-
cativos para o setor energético, que 
possam ter impacto na vida das pes-
soas. Atuamos em inovação em três 
frentes: a primeira é o desenvolvi-
mento de melhoras de performance 
e novas oportunidade de negócio, 
olhando o futuro do setor de energia 
através de fundos disponíveis para 
co-investimento em inovação, com 
parceiros financeiros, industriais e de 
pesquisa. Para essa iniciativa, temos 
uma abordagem de inovação aber-
ta, que ocorre de fora para dentro 
da companhia; a segunda é a inova-
ção feita dentro da empresa, em que 
convidamos todos os colaboradores 
a contribuir de forma colaborativa. 
Temos um programa específico que 
inclui premiação e reconhecimento, 
com envolvimento da liderança e 
temas de interesse da companhia; a 
terceira linha é o empreendedorismo. 
Temos um programa de inovação in-
terna, o Inspire Empreendedor, e um 
programa externo, Energy Start, que 
fazem parte do hub de inovação pa-
ra prospecção de startups alinhadas 
com nossa estratégia de desenvolvi-
mento de parcerias. A prospecção de 
startups é realizada dentro da estra-
tégia global do grupo e como parte 
do desenvolvimento de portfolio de 
projetos no Brasil.

CI — Quais são os planos 
para o próximo ano em re-
lação à inovação no Brasil e 
qual será o investimento?
BC — Acreditamos na inovação 
como um dos principais enfoques 
estratégicos e operacionais, que 
nos possibilita liderar a transfor-
mação pelo que passa o setor de 
energia elétrica. Em todo o mundo, 
nossa rede de distribuição é uma 
das mais avançadas em digitaliza-
ção e eficiência. Hoje, a Itália é o 
país que tem uma rede bastante di-
gitalizada e das mais inovadoras do 

mundo neste sentido, resultado de 
um trabalho iniciado pela Enel há 
16 anos, muito antes de qualquer 
empresa começar a digitalizar suas 
redes. Estamos agora na Itália no 
processo de implantar a segunda 
geração de medidores inteligentes. 
No Brasil, assim como em todos os 
países em que atuamos, também 
temos investido em digitalização 
para melhorar a confiabilidade e 
a estabilidade do serviço. E um 
maior avanço em direção à medição 

inteligente no País será possível a 
partir de avanços regulatórios.  

CI — Poderia citar alguns 
exemplos?
BC — Na distribuição, a Enel vem 
investindo para melhorar a quali-
dade do serviço com a instalação 
de equipamentos de telecontro-
le e também na implementação de 
centro-satélites. O telecontrole per-
mite que a distribuidora identifique 
e isole, mais agilmente e de forma 

remota, falhas ocorridas na rede. 
Em casos de interrupção no forne-
cimento, é possível minimizar os 
impactos, reduzindo o número de 
clientes afetados graças a uma maior 
seletividade da rede. Os centros-
-satélites são infraestruturas que 
abrigam equipamentos elétricos 
e eletrônicos controlados remota-
mente e que tornam a rede mais 
seletiva, diminuindo a quantidade 
de clientes afetados em determi-
nadas situações de interrupção do 

Enel quer mais mobilidade elétrica
Bruno Cecchetti / Diretor de Inovação da Enel Brasil

D
iv

ul
g

aç
ão

“Fortaleza recebeu 
o primeiro sistema 
de carros elétricos 
compartilhados do 
país, desenvolvido 
em parceria entre 
prefeitura, Enel, 
Unifor, Hapvida e 
Serttel”
Bruno Cecchetti
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fornecimento.  A Enel globalmente 
também está envolvida ainda em 
oferta de soluções inovadoras para 
os clientes. Nessa direção, estamos 
avançando com projetos como o de 
microrredes, que permite ao consu-
midor escolher a melhor forma para 
usar a energia. Nosso principal tra-
balho em inovação é buscar novos 
usos de tecnologias para o cliente 
residencial, comercial e industrial, 
promover a eficiência energética e 
a digitalização do atendimento na 
distribuição. Em renováveis, desen-
volvemos o primeiro parque híbrido 
do país, capaz de gerar energia eólica 
e solar ao mesmo tempo, construída 
e operada pela Enel Green Power em 
Pernambuco. Este projeto, atual-

mente proibido nos leilões federais, 
só foi possível ser viabilizado em 
função de um leilão estadual. Agora 
uma nova proposta de lei sobre o se-
tor elétrico inclui essa possibilidade, 
em que a Enel foi pioneira.

CI — O senhor acredita que o 
carro elétrico já é o presente 
ou ainda é o futuro? Qual é 
a aposta sobre a mobilidade 
elétrica da Enel para o Brasil?
BC — A Enel globalmente está 
envolvida ainda em projetos para 
promover a mobilidade elétrica. 
O uso compartilhado de carros 
ou car sharing já é uma realidade 
em muitos países da Europa e, há 
cerca de dois anos, virou realidade 
também na capital cearense. For-
taleza recebeu o primeiro sistema 
de carros elétricos compartilhados 
do país, desenvolvido em parceria 
entre a prefeitura, a Enel, a Unifor, 
a Hapvida e a Serttel. Atualmente, 

o projeto conta com 20 carros dis-
tribuídos em 18 estações, sendo 
12 com recarga e seis sem recarga. 
O usuário do “Vamo” deve baixar 
o aplicativo e escolher o carro, de 
acordo com a estação de origem 
desejada. Além disso, ele tam-
bém pode abrir e fechar a porta 
do carro por meio do aplicativo. O 
valor da taxa mensal é de 20 reais 

Que faz a Enel no Brasil?
 

A  Enel atua no mercado de energia brasileiro nos 
segmentos de distribuição, geração, transmissão, 

comercialização e soluções de energia. Após a aquisição 
da Eletropaulo, a gigante italiana atingiu 17 milhões de 
clientes no Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e São Paulo. 

Em geração renovável, a Enel tem uma capacidade 
instalada total de cerca de 2,9 GW no Brasil, dos quais 
842 MW de energia eólica, 819 MW de energia solar e 
1.270 MW de energia hidrelétrica. Além disso, a Enel 

Green Power também tem mais de 1 GW de projetos 
em execução, conquistados em leilões de 2017. 

O Grupo Enel também opera no Brasil com a usina 
termelétrica Enel Geração Fortaleza (CE), a transmis-
sora Enel Cien (RS), conversora de energia para inter-
ligação entre o Brasil e a Argentina, e uma empresa 
de soluções energéticas para atividades residenciais, 
comerciais e industriais no mercado não regulado, a 
Enel X. (SP)

e é revertida em crédito para uti-
lização. A Enel é responsável pela 
plataforma de medição e acompa-
nhamento do processo de carga 
nas estações, integrado ao sistema 
de faturamento da companhia. Por 
meio do sistema chamado “Vamo”, 
semelhante ao utilizado pelas bici-
cletas compartilhadas, os usuários 
poderão se cadastrar através de um 
aplicativo para celulares, pagar uma 
taxa mensal e utilizar o veículo pa-
ra fazer seus trajetos. Durante este 
período, foram registrados mais 
67 mil quilômetros rodados, 2,8 
mil viagens realizadas e 6 mil ho-
ras de uso dos veículos. Os veículos 
ZhiDou – ZD e BYD – e6 têm au-
tonomia de até 120 quilômetros e 

300 quilômetros, respectivamente. 
A carga total dos veículos consu-
miu cerca de 60MWh no primeiro 
ano. Além disso, o projeto conta 
com um centro de pesquisa em mo-
bilidade elétrica, administrado pela 
Unifor, para estimular o uso de veí-
culos elétricos através de pesquisas 
científicas, relacionadas ao impac-
to econômico e socioambiental.  
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Comunità Italiana 
— O grupo Nice se 
instalou no Brasil 
há sete anos, por 

meio de aquisições de quatro 
empresas do setor. Essas fu-
sões já estão consolidadas?
David Girelli — Esse processo 
está em andamento e deve ocorrer 
de forma gradual, respeitando os 
diferentes canais de vendas e clien-
tes que estão há muitos anos com 
as marcas. Além disso, buscamos 
ampliar a nossa presença nacio-
nal nos segmentos de automação 
de portões, segurança e contro-
le de acesso. A partir deste ano, já 
iniciamos o processo de migração 
das marcas Peccinin, Linear-HCS e 
Genno para uma identidade única: 
Nice. O processo de migração das 
marcas está previsto para ser con-
cluído até 2019.

CI — Quanto o grupo inves-
tiu no Brasil nesse período?
DG — O investimento mais recente 
do grupo no país foi para a constru-
ção da nova sede eco-friendly, em 
Limeira, interior de São Paulo, na 
qual estão sendo investidos cerca de 
35 milhões de reais. Sobre o investi-
mento total não podemos falar.

CI — O plano de negócios 
da companhia ainda prevê 
novas compras para os pró-
ximos anos?
DG — A Nice está sempre buscan-
do ampliar sua presença no cenário 
nacional e consolidar a marca den-
tre as maiores do mercado, por isso 
não descartamos a possibilidade de 
novas aquisições.

CI — Qual o potencial do Brasil 
para a companhia no mundo?

DG — Nosso objetivo é ser a em-
presa número um aqui no Brasil e 
também na América Latina. Todas 
as marcas mundiais que almejam o 
crescimento precisam estar no Bra-
sil. Para isso, estamos executando 
um plano de ação e estratégia a 
longo prazo. A empresa entrou no 
país para ficar e para crescer, prova 
disso são os investimentos que es-
tamos realizando em novas plantas 
produtivas e nas áreas comerciais e 
de tecnologias.

CI — Segundo pesquisa do 
Instituto Gallup, de 2018, 
o Brasil é o quarto país do 
mundo mais inseguro. Em 
2015, no entanto, o país se-
quer estava entre os 10 mais 
violentos. O grupo vem cres-
cendo na mesma proporção 
que a violência no país?  
DG — A demanda por novos 
produtos e serviços, voltados ao 
mercado de segurança, cresce acom-
panhada principalmente pelas 
transformações tecnológicas. Hoje, 

“O brasileiro tem 
buscado maneiras mais 
eficazes e inovadoras 
para se sentir mais 
seguro. E, para atender 
essa demanda, a Nice 
oferece soluções que 
combinam conectividade, 
mobilidade e integração”
David Girelli

quer mais 
marcas no

Nice

Brasil
Tradicional empresa de origem italiana, a Nice 
é especializada em soluções de automação e 
segurança eletrônica para residências e comércio. 
O grupo chegou ao Brasil em 2011 após adquirir 
a Peccinin. No momento, o foco é o investimento 
de 35 milhões de reais na construção de uma 
nova sede, em Limeira, interior de São Paulo. 
Comunitá Italiana ouviu o gerente de marketing 
David Girelli, que falou sobre os planos da 
empresa para reforçar sua posição de referência 
internacional em tecnologia, conforto e design.

sEgurança & automação

Cejana Montelo
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o consumidor tem acesso a uma 
oferta de soluções mais eficientes, 
aliada a custos mais acessíveis. E 
o brasileiro tem buscado maneiras 
mais eficazes e inovadoras para se 
sentir mais seguro. E, para atender 
essa demanda, a Nice oferece solu-
ções que combinam conectividade, 
mobilidade e integração. Estamos 
sempre investindo em produtos 
de alta tecnologia e design inova-
dor para prover essa percepção de 
segurança para os clientes, seja no 
carro, em casa ou no trabalho. 

CI — Quais são as linhas de 
produtos mais avançadas?
DG — No segmento de alarmes, 
lançaremos a linha Cloud em de-
zembro de 2018. O novo produto 

possibilita ao usuário comandar e 
monitorar seu sistema de alarme 
através de um aplicativo no ce-
lular. Em automação de portões, 
lançaremos a linha Hi-Speed com 
automatizadores de alta velocidade. 
A Nice está com um time completo 
de Pesquisa & Desenvolvimento 
para novos projetos que são plane-
jados e desenvolvidos em parceria 
com a nossa matriz na Itália.

CI — Quanto o grupo inves-
te em P&D por ano?
DG — A Nice investe cerca de 2,5% 
da receita anual global em P&D.

CI — As novidades, como 
controles de acesso através 
de leitor facial, biométrico 
ou por meio de QR Code, já 
são realidade. Como está a 
adesão do mercado a esse 
tipo de tecnologia?  
DG — Este é um mercado de mui-
tas novidades que cresce a cada 
ano. Isso ocorre porque, cada vez 
mais, as empresas, especializadas 
em integração e desenvolvimentos 
de softwares, adotam esse tipo de 

tecnologia em suas plataformas. 
Atualmente, a Nice é líder no merca-
do de controle de acesso, integrando 
produtos com diversas soluções de 
software disponíveis no mercado. 
O leitor de QR Code, por exemplo, 
tem sido uma solução bastante 
adotada para projetos de portaria 
remota. O visitante pode entrar no 
condomínio utilizando o QRCode e 
o morador pode autorizar a sua en-
trada por meio do aplicativo.

CI — A tecnologia Hi-Spe-
ed seria a mais rápida para 
abertura e fechamento de 
portões? É uma exclusivida-
de do Grupo Nice?
DG — A Nice já possui a linha Hi-
-speed em outros países e agora traz 

para o Brasil uma novidade exclusiva 
que é a Central Inversora inteligen-
te Sprint 3F. Além de velocidade, a 
nova linha traz controle total do 
portão com segurança e simplici-
dade na instalação. Este tipo de 
produto tem maior demanda em 
condomínio e residências, porém 
pode ser aplicado em qualquer tipo 
de portão. Dentro da linha Hi-Spe-
ed, temos uma versão de produtos 
HSC (Hi-Speed & Cycle) desenvol-
vida para aplicações de uso intenso 
como em condomínios.

CI — Existem parcerias com 
centros acadêmicos ou fun-
dações de pesquisa que são 
referência no tema segurança?
DG — Estabelecemos algumas 
parcerias com universidades e 
fundações no Brasil e também em 
outros países.

CI — A nova sede vai abri-
gar as áreas administrativa, 
comercial, P&D, customer 
service e industrial. Alguma 
área é nova ou já estão to-
das na sede atual?

NÚMEROS DO GRUPO NICE 

35 MILHÕES DE REAIS

É quanto a multinacional italiana investirá  
na ampliação da sede em Limeira (SP).

14 MIL METROS QUADRADOS

Espaço físico da planta, em construção  
ao lado da Universidade Paulista (Unip).

3%...

Do faturamento global são destinados à pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico de novos produtos.

100 PAÍSES 

Presença global do Grupo Nice,  
com unidades em mais de 20 países.

80% 

É o percentual que corresponde às receitas obtidas 
com vendas nos países onde a empresa italiana atua.

1993

Fundação do Grupo Nice, em Ordezo, na Itália.

325 MILHÕES DE EUROS

Volume de negócios em 2017,  
com um aumento de 8,5%. 

28,5% 

Percentual de crescimento do lucro líquido,  
que registrou 24,8 milhões de euros em 2017. 

52 MILHÕES DE EUROS

Lucro operacional bruto, com um  
aumento de 14,7% no ano passado.

DG — O objetivo é termos nesta 
nova sede um grande centro de trei-
namento e capacitação. Nesta nova 
sede vamos integrar mais a empresa 
junto à sociedade na qual estamos 
inseridos. Vamos manter as portas 
abertas tanto para estudantes da 
área, quanto para a comunidade. 

CI — Quando deve ser inau-
gurada a nova sede em 
Limeira?
DG — A inauguração está prevista 
para o segundo semestre de 2019, 
mas ainda não temos uma data.

CI — Parte da produção do 
grupo é exportada?
DG — A Nice exporta produ-
tos produzidos no Brasil para 
toda América Latina. Além disso, as 
novas plantas em Santa Rita do Sa-
pucaí (MG) e Limeira (SP) recebem 
investimentos para tornarem-se 
plantas globais do grupo, expor-
tando para unidades da Nice em 
todo o mundo.   
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Rodovias, obras de infra-
estrutura, construções 
civil e industrial, logísti-
ca, tecnologia, estaleiro 

naval e clube esportivo possuem um 
fio condutor único, ou melhor, um 
timoneiro concreto representado 
pelo sobrenome Gavio. De nome, faz 
Beniamino. E todas as estradas le-
vam a Beniamino Gavio, nascido em 
Alessandria, no dia 13 de outubro 
de 1965, filho de Marcellino (1932-
2009), criador do império Gavio, 
com 10 mil dependentes ao redor 
da Terra. Em seu DNA existe uma 
sequência de consoantes e vogais 
que compõe o vocábulo “constru-
ção”, traduzido em diversos idiomas, 
tantos onde o Gruppo Gavio está 
presente, da Itália aos Estados Uni-
dos, passando pelo Oriente Médio, 
África, Inglaterra e Brasil, onde pos-
sui uma rede de 2.649 quilômetros, 
ou seja, mais da metade do total de 
4.156 quilômetros, que lhe permite 
o quarto lugar na categoria de ope-
radores rodoviários no mundo em 
estradas com pedágio. 

Mas a meta é o segundo lugar 
deste ranking. Sobretudo após a 
união com a Ardian, parceira fran-
cesa e maior fundo europeu para 
investimentos em infraestrutura, 
que adquiriu 40% do Gruppo Gavio. 
Esse acordo permitirá a expansão 
em mercados internacionais. Pa-
ra a América do Sul, o grupo tem 
ideias bem pavimentadas. 

A aventura brasileira, onde 
desembarcou em 1997, começou 
pelo direito de concessão das 

principais artérias da malha rodo-
viária, principalmente das regiões 
Sul e Sudeste. O grupo Gavio, com 
o sócio nacional, a empreiteira CR 
Almeida, associaram-se na Eco-
Rodovias, companhia que cobre a 
Ecovias dos Imigrantes, a Ecopisas, 
a Ecovias do mar, a Ecocataratas, 
a Ecosul, a Eco101(conhecida co-
mo a Rio-Bahia, famosa BR 101), 
a Ecoponte (a antiga ponte Rio-Ni-
terói), a Belo Horizonte Beltway, 
a Eco135, o Rodoanel Norte e a 
MGO, a concessionária que admi-
nistra a BR-050, entre os estados 
de Minas Gerais e Goiás. 

A multinacional italiana controla 
ainda os acessos aos portos de Para-
naguá e de Santos, o principal para 

contêineres da América Latina, e à 
tríplice fronteira (Brasil, Paraguai e 
Argentina), além dos principais cor-
redores de mercadorias e de fluxo de 
pessoas no país, onde mantém uma 
força-tarefa de 3.600 colaboradores 
espalhados por 6 estados. 

A estratégia, desde o come-
ço, é concentrar-se na expansão 
internacional e na diversificação 
geográfica do grupo. Beniamino 
Gavio tem a ambição de consolidar 
o conglomerado italiano como o 
principal operador global do setor 
da infraestrutura. 

Quarta maior do planeta
A EcoRodovias no Brasil permitiu a 
Gavio tornar-se o quarto grupo ro-
doviário no mundo. Recentemente, 
entrou no mercado americano das 
grandes infraestruturas, através da 
compra da Halmar. A tática global 
segue à risca a previsão feita duran-
te a apresentação do último plano 
estratégico até 2021. A implantação 

gruppo gaVio

Em todas as
estradas
A família Gavio sabe que o Brasil representa muito 
para o grupo italiano de infraestrutura. Os cerca de 
70 milhões de reais investidos no país sul-americano 
foram muito bem empregados. Tanto que a empresa 
é hoje a quarta maior do planeta em estradas com 
pedágio. A frente do grupo, Beniamino Gavio, um 
empresário de poucas palavras, porém de muitas 
rentáveis e precisas ações.

Guilherme Aquino

As aparições públicas 
de Beniamino Gavio 
são raras, em perfeita 
sintonia com a famosa 
e notória discrição 
piemontesa
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de um plano de crescimento base-
ado num programa de expansão 
geográfica e de consolidação do 
mercado doméstico, mantendo o 
foco sobre as atividades principais: 
concessão rodoviária e atividades 
da Epc Contractor (Engineering, 
procurement & construction). Além 
da Itália, as áreas importantes são 
a América do Sul, com Chile, Peru 
e Colômbia, onde o grupo preten-
de crescer, e os Estados Unidos. 
No Brasil, a família Gavio investe, 
anualmente, cerca de 70 milhões 
de reais. 

As aparições públicas de Be-
niamino Gavio são raras, em 
perfeita sintonia com a famosa e 
notória discrição piemontesa. Em 
julho, durante uma de suas rarís-
simas manifestações públicas, ele 
apresentou o projeto da arena de 
Derthorna, o time de basquete de 
Tortona, terra natal do grupo. Foi 
ao palco explicar o futuro empre-
endimento esportivo e, assim, ao 

estilo do seu pai Marcellino, agra-
deceu às suas origens. “Esta cidade 
do esporte nos deixa mergulhar 
ainda mais em nossas raízes. 
Quando dou voltas pelo mundo, 
vejo tantas coisas belas lá fora, 
mas gosto mesmo é de voltar pa-
ra casa. Espero que este lugar, até 
para os habitantes das cidades vi-
zinhas, se transforme num ponto 
de agregação e de orgulho para o 
território”, discursou.

A paixão de Beniamino Ga-
vio por novos desafios o levou a 
resgatar o orgulho de um dos es-
taleiros navais mais tradicionais 
da Itália. Ao procurar um iate para 
comprar, ele acabou levando para 
casa o grupo Baglietto, construtor 

EcoRodovias, cereja do bolo
Mercado especula interesse do Gavio pelo controle majoritário da companhia

de luxuosos iates e que estava pa-
ra fechar as portas e escotilhas. Em 
seguida, depois de impedir o nau-
frágio econômico da companhia, 
tomou gosto pelo negócio e adqui-
riu o Bertram Yatch, o estaleiro 
naval americano especializado em 
barcos de pesca esportiva. Em res-
peito a cultura local, manteve a 
mesma equipe de colaboradores 
originais do estaleiro. 

Foi a única estratégia para 
manter uma relação sem ”ruídos e 
interferências” entre os armadores, 
comandantes, técnicos, operários e 
clientes. O seu desejo é o de inter-
pretar o mercado, descobrir seus 
sentimentos e realizar seus sonhos. 
Isso vale para embarcações de luxo; 
jogadores de basquete e os torce-
dores do Dhertona; motoristas 
que trafegam pelas EcoRodovias, 
enfim, para todas as pessoas que 
circulam pelo mundo intermodal 
do Gruppo Gavio, italiano de nasci-
mento, planetário por vocação.  

A brasileira EcoRodovias é a cereja do bolo dos 
investimentos do Gruppo Gavio na América do 

Sul. Isso é fato. Em março, o jornal Valor Econômico 
informou que os italianos desejavam comprar parte 
da fatia da sócia CR Almeida para assumir o controle 
majoritário da companhia. A reportagem não revelou o 
nome das fontes. Dizia apenas que todas acompanha-
vam a negociação entre o Gavio e a CR Almeida. Um dia 
após a informação veiculada pelo Valor, a EcoRodovias 
emitiu comunicado à Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) negando existir negociação entre os acionistas. 

Mas o Gruppo Gavio informou, em nota, que a 
discussão existe: “Atualmente há uma discussão con-
ceitual contínua entre o Grupo ASTM e a família CR Al-

meida em seus respectivos objetivos de longo prazo e 
em alternativas potenciais que permitiriam que a Eco-
Rodovias possa continuar o sucesso e perseguir mais 
oportunidades de investir e melhorar a sua estrutura 
de capital.”

Em julho de 2017, a Reuters informou que o grupo 
italiano já teria contratado um banco local para subme-
ter a proposta à CR Almeida. “O objetivo com o negócio 
é consolidar os dados da EcoRodovias no balanço da 
companhia europeia e melhorar a governança”, desta-
cava a reportagem. 

A EcoRodovias obteve receita líquida de 3,2 
bilhões de dólares em 2017. No mesmo ano, a receita 
do Gavio foi de 2,6 bilhões de euros. (G.A.)

NÚMEROS DA ECORODOVIAS 
Resultados do segundo trimestre (2T18)
e primeiro semestre (1S18), em reais (R$)

RECEITA LÍQUIDA

584,0 milhões 

Receita líquida pró-forma no 2T18 (-1,7%).

1.245,6 milhões 

Receita líquida pró-forma no 1S18 (+2,1%).

554,1 milhões

Receita líquida pró-forma das  
concessões rodoviárias no 2T18 (-3,0%). 

1.189,2 milhões 

Receita líquida pró-forma das  
concessões rodoviárias no 1S18 (+1,5%).

LUCRO LÍQUIDO

81,6 milhões

Lucro líquido comparável no 2T18 (+1,9%). 

227,6 milhões 

Lucro líquido comparável no 1S18 (+27,8%).

EBITDA

401,3 milhões

EBITDA pró-forma no 2T18 (-2,6%). 

891,4 milhões 

EBITDA pró-forma no 1S18 (+4,3%).

400,0 milhões

EBITDA pró-forma das concessões rodoviárias  
no 2T18 (-3,6%), com margem de 72,2%. 

879,8 milhões 

EBITDA pró-forma das concessões rodoviárias  
no 1S18 (+2,1%), com margem de 74,0%.
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Comunità Italiana — 
O senhor assumiu 
a operação da FCA 
na América Latina 

há seis meses. Qual o balan-
ço desse período, alguma 
surpresa?
Antonio Filosa — O merca-
do latino-americano tem grande 
potencial de crescimento e pode 
superar o patamar de 5 milhões de 
veículos vendidos por ano. Neste 
ano, o mercado brasileiro consoli-
dou sua tendência de recuperação 
e expansão, mas o mercado ar-
gentino, que é o segundo mais 
importante da região, está em re-
tração. Nos demais mercados da 
região, como Peru, Chile e Colôm-
bia, a tendência é de crescimento 
da demanda nos próximos anos.

CI — A cultura do compar-
tilhamento de carros e a 
adesão aos aplicativos de ca-
rona ou transporte já estão 
impactando o desempenho 
de vendas da indústria de 
automóveis?
AF — A lógica da nova geração é do 
“e” e não do “ou”. Ou seja, os clientes 
mais jovens estão buscando com-
plementação e não exclusão no uso 
de diferentes modais possíveis e de 
opções de escolha. No caso dos apps 
de caronas, por exemplo, a lógica de 
mobilidade está focada no uso do 

carro particular. A diferença é que, 
em vez da posse, o modelo de negó-
cio é centrado no serviço. A transição 
da posse para acesso não é encarada 
como um problema para a indústria 
automotiva. Quando falamos de 
aplicativos de carona ou transporte, 
quando nos referimos à locação ou 
compartilhamento, estamos falando 
de automóveis. Os automóveis con-
tinuam e continuarão a fazer parte 
da matriz de mobilidade, sendo um 
meio de transporte flexível e versátil.

CI — Como está a operação 
da planta da FCA em Goia-
na, em Pernambuco, quanto 
à inovação? O que essa uni-
dade produz?
AF — A planta de Goiana foi inaugu-
rada em 28 de abril de 2015 e produz 
os Jeep Renegade e Compass e o Fiat 
Toro. É a mais moderna planta do 
grupo no mundo. Goiana também é 
um hub muito importante no mun-
do FCA para integração nas áreas 
de P&D, engenharia, manufatura e 
design – tanto no desenvolvimen-
to de projetos regionais, quanto na 
integração com desenvolvimentos 
globais planejados para a região. 

CI — Como a indústria 
automobilística está se co-
nectando aos temas que 
estão na agenda do país, 
como mobilidade urbana, 

energia limpa e qualidade 
de vida?
AF — O Brasil assumiu o com-
promisso na Conferência do Clima 
de Paris, a COP 21, de reduzir suas 
emissões de CO2 em 43%, até 2030, 
em relação aos níveis de 2005. O 
etanol e a frota brasileira de veícu-
los flexfuel têm papel decisivo nesta 
estratégia de redução do CO2. Acre-
ditamos no potencial do etanol e 
estamos empenhados no desen-
volvimento de tecnologias para 
aumentar a eficiência dos motores, 
principalmente os movidos a etanol. 
É um combustível 80% renovável 
em razão do sequestro de carbono 
pelas plantações de cana de açúcar, 
sendo decisivo e eficaz para o Brasil 
na mitigação de CO2 para os pró-
ximos anos. Em termos globais, a 
FCA avança também no programa 
de eletrificação de diversos modelos. 
Em relação à mobilidade urbana, a 
FCA acredita que a boa mobilidade é 
aquela que combina a inteligência e 
a eficiência dos modais para acessar 
as oportunidades. Ou seja, a cidade 
precisa oferecer uma rede de modais 
interconectada que dê opções de des-
locamento às pessoas. Nosso desafio 
é participar dessas discussões não 
como um fabricante de veículos, mas 
como uma indústria da mobilidade. 
Queremos utilizar as habilidades, 
competências e recursos que temos a 
favor do bem-estar urbano.

CI — Como estão os planos 
da FCA para desenvolvi-

mento de carros híbridos, 
elétricos e autônomos?
AF — A FCA acaba de aprovar 
um plano quinquenal (2018-2022) 
de investimentos globais que en-
volvem 45 bilhões de euros no 
período. Cerca de 20% destes 
recursos serão destinados ao de-
senvolvimento da eletrificação e 
autonomia veicular. A FCA avan-
ça rapidamente nesta direção e 
participa, com seu modelo Chrys-
ler Pacifica, do desenvolvimento e 

Fiat/ cHryslEr

No topo
O italiano de Nápoles Antonio Filosa conversou 
com a Comunitá Italiana. Ele falou sobre os seus 
planos no comando da Fiat Chrysler Automóveis 
(FCA) América Latina e o que faz da companhia 
uma das mais emblemáticas do mercado 
brasileiro. O executivo é engenheiro, formado 
pelo Instituto Politécnico de Milão, e começou 
no Grupo Fiat em 1999. Desenvolveu carreira 
internacional em diversas áreas da empresa e 
assumiu a presidência para a América Latina há 
seis meses. Com otimismo e entusiasmo, Filosa 
marca o ritmo da sua gestão: “Vamos manter a 
liderança no Brasil e trabalhar para trazer novas 
marcas e produtos ao portfólio da FCA na região.”

Cejana Montelo
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avançados testes de autonomia em 
parceria com a Waymo, o projeto 
desse tipo de condução do Google. 
Sobre a eletrificação, o plano global 
da FCA é desenvolver e colocar no 
mercado vários modelos de veícu-
los elétricos até 2022.

CI — O presidente mundial 
da FCA, em visita ao Bra-
sil, chamou a atenção do 
presidente Temer para a 
dificuldade da companhia 
em globalizar o mercado 
brasileiro de automóveis. 
Além da alta tributação que 
onera a produção no Bra-
sil, existem outros desafios 
para a globalização do mer-
cado brasileiro?
AF — A economia brasileira pode e 
deve ganhar eficiência e competiti-
vidade em vários aspectos, através 
de reorganização e simplificação 

tributária, de investimentos em 
infraestrutura e logística. O Brasil 
também pode e deve abrir-se mais 
ao mercado mundial, através de 
novos acordos comerciais com pa-
íses e blocos. Além disso, devemos 
buscar a convergência de normas e 
regulamentações com nossos prin-
cipais mercados, como Mercosul e 
América Latina, para ampliarmos o 
número de destinos possíveis para 
nossas exportações de veículos e 
outros produtos.
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“O mercado brasileiro 
consolidou sua tendência 

de recuperação e 
expansão, mas o 

mercado argentino, 
que é o segundo mais 
importante da região, 

está em retração”
Antonio Filosa
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CI — A aquisição da Chrys-
ler foi responsável pela 
virada da empresa e recupe-
ração do mercado?
AF — A aquisição do grupo Chrys-
ler pelo grupo Fiat e a posterior 
fusão de ambos na FCA trouxe 
complementaridade efetiva entre 
as empresas e gerou valor para o 
grupo que nasceu deste processo. 
A FCA é inovadora ao somar duas 
tradições industriais, a italiana e a 
norte-americana, além de incorpo-
rar os melhores conceitos de gestão 
e design de ambas as culturas. Não 
são duas empresas separadas. So-
mos uma só FCA, uma companhia 
consolidada e protagonista dessa 
indústria. Um fator que caracte-
riza a FCA, e já era marcante na 
Fiat, é a ousadia dos investimen-
tos. Tomamos a decisão de investir 
na construção de fábricas fora de 
centros industriais já consolidados. 
Em 1976, inauguramos a fábrica da 
Fiat em Minas Gerais e lá erguemos 
o segundo maior polo automotivo 
da América Latina. Em 2015, trans-
formamos um canavial na fábrica 
da Jeep, em Pernambuco, incorpo-
rando o que há de mais moderno 
na indústria em todo o mundo, tra-
zendo equipamentos e tecnologias 
de ponta e treinando novos funcio-
nários. Uma Indústria 4.0.

CI — Qual a importância do 
Brasil para a FCA no mundo?
AF — O Brasil é um dos maiores 
produtores mundiais de veículos e 
também um dos mercados consu-
midores mais importantes. A FCA 
tem operações industriais no Brasil 
há mais de 40 anos. O posiciona-
mento de suas marcas é sólido e a 

empresa é líder no mercado brasilei-
ro de automóveis e comerciais leves. 
O Brasil também é uma platafor-
ma consolidada de exportação do 
grupo, principalmente para a Amé-
rica Latina. Este vínculo forte faz da 
FCA a empresa mais brasileira do 
setor automotivo. De fato, somos 
a empresa com maior estrutura de 
engenharia instalada no país, com 
capacidade para projetar, desenvol-
ver e produzir automóveis no Brasil.

CI — O que muda para a FCA 
com a aprovação do progra-
ma Rota 2030? A empresa 
já está se adaptando às exi-
gências do programa, como 
metas de eficiência ener-
gética, etiquetagem, mais 
investimento em P&D, car-
ros elétricos, híbridos?
AF — O programa Rota 2030 
constitui uma política industrial 
indispensável para o setor auto-
motivo, que traz previsibilidade de 
longo prazo para os investimentos 
setoriais, seja das montadoras, se-
ja dos fabricantes de autopeças. 
O programa estabelece objetivos 
e marcos para o desenvolvimento 
do setor até 2030, com ênfase em 
eficiência energética e segurança 
veicular. Estamos trabalhando na 
direção de veículos mais seguros e 
eficientes e contamos com a apro-
vação do Rota 2030, que tramita 
pelo Congresso Nacional.

CI — O mercado brasileiro de 
automóvel sofreu retração, 

principalmente entre 2013 
e 2017. Esse é um fenômeno 
mundial?
AF — A venda de automóveis tem 
uma relação estreita com o índice 
de confiança das pessoas na eco-
nomia e no futuro e com a oferta 
de crédito pelo sistema financeiro. 
Quando uma economia se expande 
ou se retrai, as vendas de veículos 
acompanham a tendência. É um 
movimento cíclico, que aconte-
ce em todos os países. No Brasil, 
o mercado perdeu vigor a partir 
de 2013. Felizmente, as vendas 
voltaram a crescer em 2017, em 
tendência de expansão que volta a 
se repetir este ano.   

MOVIDOS PELA INOVAÇÃO 
A Fiat Chrysler Automóveis (FCA) é líder 
de vendas no mercado brasileiro de 
automóveis e comerciais no acumulado 
do ano (de janeiro a setembro), com 
17,7% de market share no período

1976 

Inauguração da fábrica da Fiat em Betim, 
Minas Gerais.

1979 

Lançamento do carro movido a etanol – 
Fiat 147.

1985 

Lançamento do automóvel com 
computador de bordo – Fiat Premio.

1990 

Lançamento de carro  
popular 1.0 – Uno Mille.

1996 

Lançamento de carro com airbag – Tipo.

2005 

Primeiro motor movido a etanol –  
Palio Fire.

2006 

Primeiro tetrafuel (movido a  
gasolina, etanol, gás natural e  
gasolina sem etanol) – Siena.

2014 

Constituição da Fiat Chrysler Automóveis 
(FCA), com o lançamento de suas ações 
na Bolsa de Valores de Nova Iorque.

2015 

Inauguração do Polo Automotivo Jeep,  
em Goiana, Pernambuco.

2017 

Linha de montagem com tecnologia  
dos exoesqueletos.

Fiat/ cHryslEr
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“O plano global da FCA é 
desenvolver e colocar no 

mercado vários modelos de 
veículos elétricos até 2022”

Antonio Filosa
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De tudo que o Brasil 
importa da Itália, a li-
derança está, há alguns 
anos, com a indústria 

farmacêutica. Em setembro deste 
ano, pelo menos 9,6% do volume 
que desembarcou no país vindo da 
Vecchia Bota correspondem a me-
dicamentos. Só para termos uma 
ideia dessa pujança, entre janeiro e 
setembro de 2018, o volume de im-
portação de produtos deste setor do 
mercado italiano saltou para 336,7 
milhões de dólares, enquanto que no 
mesmo período de 2017 o montante 
era de 253,3 milhões de dólares. 

Não há como negar que a in-
dústria farmacêutica italiana é 
uma das mais seguras do mercado 
na Itália, resistindo aos cambale-
antes últimos anos da economia 
no país. “Nossas empresas querem 
contribuir fortemente para o cres-
cimento econômico da Itália graças 
aos 2,8 bilhões de euros de inves-
timentos em 2017 em pesquisa e 
produção e ao aumento do empre-
go, com mais 3 mil empregados, de 
2015 a 2017, além do recrutamen-
to de muitos jovens, que cresceu 
10% em dois anos. Sem esquecer o 
papel fundamental das mulheres, 
que superam 40% do total de em-
pregados”, disse, em comunicado 
de junho, o presidente da Farmin-
dustria, Massimo Scaccabarozzi.

No ano passado, a Itália foi 
a primeira na Europa em produ-
ção farmacêutica (estimada em 31 
bilhões de euros) superando a Ale-
manha, que liderava o mercado há 
anos, e todas as outras principais 
economias europeias. As dez maio-
res empresas italianas do setor 
juntas geram um faturamento anu-
al de 12 bilhões de euros.

No topo do ranking está a Me-
narini, hoje uma multinacional que, 
segundo dados da Farmindustria, 
movimentou 3,5 bilhões de euros 
em 2016. Atrás dela aparecem Chiesi 
(1,6 bilhões), Bracco (1,36 bilhões), 
Recordati (1,2 bilhões), Alfasigma 
(1 bilhão), Angelini (850 milhões), 
Zambon (700 milhões), Italfarmaco 
(650 milhões), Kedrion (650 mi-
lhões) e Dompé (260 milhões).

Nos últimos 10 anos, as expor-
tações do setor aumentaram 107%, 
percentual muito superior à média 
de mercados concorrentes no con-
tinente. E mesmo sedes italianas de 
empresas estrangeiras mostram-se 
mais inovadoras que suas matrizes, 
como é o caso da sucursal italiana da 
alemã Bayer, considerada, em setem-
bro, pelo Fórum Econômico Mundial, 
como uma das nove empresas — de 
um total de mil — que mais incorpo-
ram tecnologias da quarta revolução 
industrial, a chamada indústria “4.0”.

Mas o sucesso não é por acaso. O 
setor — como frisou Scaccabarozzi 
— investiu 2,8 bilhões de euros, que 
representam um crescimento de cerca 
de 20%, em cinco anos, de tudo que as 
farmacêuticas italianas desembolsa-
ram para alcançar o topo do ranking 
europeu. Hoje, o mercado de medica-
mentos investe, aproximadamente, 
700 milhões de euros e emprega pou-
co mais de 65 mil pessoas.

Vanguarda
Pacientes com doenças neuroló-
gicas, como o Mal de Parkinson, 
ganharam uma nova esperança no 
tratamento. No último dia 30 de 
outubro, o Banco Europeu de Inves-
timento (BEI) e a biofarmacêutica 
Newron, com sede em Milão, assina-
ram um contrato de financiamento 

que permitirá à companhia emprés-
timos de até 40 milhões de euros, 
nos próximos anos.

A Newron pretende construir 
uma empresa líder no Sistema Ner-
voso Central (CNS), que pesquise, 
desenvolva e comercialize medica-
mentos inovadores, com especial 
incidência nas doenças raras. O 
primeiro produto da empresa 
desenvolvido internamente é o 
Xadago, cujo princípio ativo é a sa-
finamida, usado no tratamento do 
Mal de Parkinson, que é uma mar-
ca registrada da também italiana 
Zambon, responsável pela comer-
cialização do mesmo na Europa.

A Meiji Seika Pharma, com a 
qual a Newron mantém contrato de 
licenciamento da safinamida, está 
trabalhando para aprovação global 
do medicamento Xadago, que no 
Brasil já está sendo importado por 
alguns médicos, no tratamento do 
Mal de Parkinson.   

Avançada indústria farmacêutica da Itália, a maior 
da Europa, é a que mais exporta para o Brasil

Caroline Pellegrino e André Felipe de Lima

O setor — como 
frisou Massimo  
Scaccabarozzi — 
investiu 2,8 bilhões de 
euros, que representam 
um crescimento de 
cerca de 20%, em cinco 
anos, de tudo que as 
farmacêuticas italianas 
desembolsaram para 
alcançar o topo do 
ranking europeu
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Enquanto a economia bra-
sileira engatinha, com 
crescimento de pouco 
mais de 1%, o setor farma-

cêutico anima-se com avanço de dois 
dígitos. Segundo dados da auditoria 
IQVIA, o mercado brasileiro de me-
dicamentos movimentou, em 2017, 
56,80 bilhões de reais, correspon-
dente a 17,79 bilhões de dólares, com 
crescimento, em reais, de 11,73% em 
relação ao mesmo período do ano 

anterior. Para 2018, a expectativa é 
de se manter acima dos 10%. Esse 
percentual coloca o país em oitavo 
lugar em faturamento no ranking 
das 20 principais economias. 

Acompanhando essa tendência 
de progresso, a empresa farmacêu-
tica italiana Zambon anunciou com 
exclusividade à Comunità Italia-
na a expansão da subsidiária no 
Brasil e novidades no portfólio de 
produtos. “A Zambon no Brasil vem 
crescendo acima do mercado far-
macêutico nos últimos três anos. 
Este ano tivemos um crescimen-
to de 18%, de forma sustentável 
e rentável. A companhia continua 
acreditando no país”, assinala Ro-
gério Frabetti, gerente-geral da 
Zambon no Brasil desde 2016. 

Não é de hoje que a empresa 
investe no país. Em novembro de 
2018, a companhia comemorou 

60 anos, sendo a primeira subsidi-
ária da marca fora da Itália. A filial 
brasileira, sediada em São Paulo, re-
presenta a quarta maior operação 
da Zambon no mundo e ganhará 
ainda mais estrutura nos próximos 
meses. “Finalizamos a obra da no-
va planta, em agosto, na cidade de 
Barueri (SP), com capacidade 50% 
maior. A anterior ficará em funcio-
namento em Itapecerica (SP), até 
janeiro de 2019”, antecipa Frabetti. 

Para a nova planta, foram in-
vestidos mais de 35 milhões de 
reais em uma estrutura moderna. 
Metade dos produtos comerciali-
zados pela companhia é fabricada 
nacionalmente e a outra parte é 
importada. A operação na nova lo-
calidade teve início em novembro 
deste ano. “Também em 2018 mu-
damos para um escritório novo 
no conceito open space. A compa-
nhia preza pela qualidade de vida 
dos colaboradores e foi eleita, pelo 
quinto ano consecutivo, como uma 
das melhores empresas para traba-
lhar”, relembra o executivo. 

A filial brasileira da empresa 
pretende crescer tanto na importa-
ção quanto na produção local. “Três 
produtos são muito importantes no 
nosso portfólio: um para a cirrose 
biliar primária, que é uma doença ra-
ra; outro para infecção urinária, que 

com uma única dose trata a doença, 
e um medicamento para Parkinson 
no Brasil, que ainda lançaremos em 
2019”, destaca o executivo.

Atualmente, a companhia comer-
cializa com exclusividade no Brasil sete 
marcas de medicamentos e pretende 
continuar atuando no tratamento de 
doenças de alta complexidade e em 

parcerias no desenvolvimento de no-
vos medicamentos.

Na avaliação do executivo, ape-
sar de o setor farmacêutico ter se 
mantido em expansão, o grande 
desafio, nos últimos anos, tem si-
do a instabilidade econômica, que 
exigiu das empresas uma revisão 
de custos. Para 2019, a expectativa 
é de recuperação mais intensa no 
setor.  “O Brasil é extremamente 
estratégico para o setor farmacêu-
tico. Ainda existe uma boa parte 
da população que não tem acesso a 
alguns medicamentos. Há também 
o impacto do câmbio, mas, com a 
melhora da economia brasileira, 
teremos um potencial de cresci-
mento, e a Zambon acredita muito 
no país”, finaliza o gerente-geral da 
companhia italiana no Brasil.   

Vitalidade
farmacêutica
Com fábricas em SP, italiana Zambon planeja expansão 
no mercado brasileiro; empresa investiu 35 milhões 
de reais em nova planta industrial, em Barueri.

Caroline Pellegrino

NÚMEROS DA  
ZAMBON NO BRASIL 

60

Anos de atuação no mercado brasileiro.

300

Total de funcionários.

20

Números de novos funcionários  
previstos para 2019.

7 

Marcas de medicamentos  
comercializadas com exclusividade.

15% 

Crescimento médio anual dos negócios.
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Para Rogério Frabetti, 
gerente-geral da 

Zambon no Brasil, Brasil 
é “extremamente

estratégico” para o 
setor farmacêutico por 

parte significativa da 
população ainda não 
tem acesso a alguns 
medicamentos: “Há 

também o impacto do 
câmbio, mas, com a

melhora da economia 
brasileira, teremos 

um potencial de 
crescimento”
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intEsa sanpaolo

O banco Intesa Sanpaolo 
Brasil S.A realiza mu-
dança no seu comando 
no país orientado por 

um plano de remanejamento glo-
bal da matriz. Depois de três anos 
à frente da presidência, o execu-
tivo Gianfranco Giromini deixa o 
cargo no fim de 2018. O nome do 
sucessor ainda não foi anunciado 
oficialmente. 

Giromini é executivo do gru-
po há 25 anos, tendo atuado na 
Itália, Hong Kong e Singapura. 

Está no Brasil desde 2014, quan-
do participou da implantação do 
Intesa Sanpaolo Brasil. Junto com 
o executivo, o diretor comercial 
Marco Fracchia também deixou a 
operação no Brasil e foi transferido 
para o escritório do Intesa, em Wa-
shington, nos Estados Unidos.  

O Intesa é o único banco de ori-
gem italiana a operar no Brasil. A 
operação brasileira começou em 
maio de 2015 posicionado como 
um banco múltiplo, com atuações 
nos segmentos corporativo e de 
investimentos. Nesse período, o 
banco estabeleceu como prioridade 

conquistar um crescimento orgâni-
co por meio de aumento de volume, 
rentabilidade e capilaridade. 

A aposta da instituição no 
mercado brasileiro se baseou na 
presença relevante de subsidiárias 
de grupos italianos e multinacio-
nais que já eram clientes do Intesa 
na Itália. Outros pontos que fa-
voreceram a empreitada foram a 
importância da economia brasilei-
ra na escala global e o potencial de 
oportunidades para participação 
em projetos de setores estratégicos 

como energia, óleo, gás, infraestru-
tura e agricultura.

A instituição se posiciona como 
um parceiro comercial das em-
presas italianas e brasileiras que 
atuam no mercado internacional 
e pretendem expandir suas ati-
vidades no Brasil e Itália. Outro 
grupo de interesse é formado pelas 
empresas controladas por multi-
nacionais americanas, europeias e 
asiáticas.

A visão e a experiência global 
do banco o capacita para apoiar 
as atividades de comércio exte-
rior com soluções específicas como 

financiamento de exportações, 
câmbio e derivativos para proteção 
cambial.

Líder na Itália e um dos maiores 
bancos da Zona do Euro, o Intesa 
chegou ao Brasil com entusiasmo e 
atraído pela economia do país que 
se mostrava ampla e diversificada 
e pela população numerosa e mui-
to jovem para os padrões europeus. 
Outras características do mercado 
favoráveis à empreitada do banco 
eram a predominância de terras agri-
cultáveis, água em abundância e 
recursos naturais; a presença de vá-
rias multinacionais; o potencial para 
investimento estrangeiro; a credibili-
dade do Banco Central e a segurança 
jurídica do mercado financeira.  

Apesar da crise econômica do 
Brasil nos últimos anos, o banco 
acreditou no potencial de expansão 
do país, onde os agentes do setor 
bancário alcançam resultados bas-
tante positivos. O banco tem uma 
visão de longo prazo e não depen-
de dos ciclos econômicos, por isso, 
manteve o foco nas empresas que 
não dependem exclusivamente do 
crescimento regional.

No mundo, o Intesa possui um 
valor de mercado superior a 40 
bilhões de dólares e uma carteira 
com mais de 11 milhões de clien-
tes, uma rede de 4.700 agências e 
atuação em 29 países, principal-
mente no Norte da África e Oriente 
Médio. No Brasil, o banco recebeu 
autorização dos órgãos reguladores 
para atuar como banco múltiplo, 
em maio de 2015.   

no Brasil

Sob
direção

nova

Operação brasileira do banco líder na Itália começou 
em 2015, mas caminhou junto com o período mais 
crítico da economia e da política do país. Especializada 
nas áreas corporativa e de investimentos, a instituição 
foca clientes empresariais com negócios internacionais.

Cejana Montelo

NÚMEROS DO  
PRIMEIRO SEMESTRE 

4,3 MILHÕES   (2018)

5,6 MILHÕES   (2017)

Lucro líquido (R$)

684,8 MILHÕES   (2018)

601,1 MILHÕES   (2017)

Ativo total (R$)

337,2 MILHÕES   (2018)

332,5 MILHÕES   (2017)

Patrimônio líquido (R$)

2   

Número de agências

Fonte: Intesa Sanpaolo Brasil S.A./ Banco Múltiplo

Marco Fracchia e Gianfranco Giromini, novos rumos fora do mercado brasileiro
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gEnErali

para 2019

e
Seguros

pauta
pública

“Construa o seu futuro e o futuro de seus filhos sobre a garantia 
de um tal passado e de um tal presente”, assim estampava-se 

da propaganda da Assicurazioni Generali de Trieste e Venezia, 
publicada pela revista Careta, em 1934. A gigante italiana dos 

seguros estava há apenas nove anos no mercado brasileiro, 
porém consolidando-se como uma das principais do setor já 

naquela longínqua década. Hoje, a Generali é a quarta maior 
seguradora do mundo e foi a primeira empresa estrangeira do 
setor a chegar ao Brasil, em 1925. De lá para cá, a companhia 

construiu uma base extremamente sólida no mercado brasileiro. 
Comunità conversou com o italiano Andrea Crisanaz, CEO 

da Generali Brasil desde outubro de 2016. Formado em 
Ciências Atuariais, Crisanaz nasceu em Trieste, cidade onde 
está localizada a matriz do Grupo Generali. O executivo, que 

desenvolveu a carreira na companhia, onde começou em 
1990, na própria cidade natal, tem orgulho de representar a 

Itália pelo mundo: “Acredito que a presença italiana no Brasil 
é muito forte, e que vai permanecer. Tenho muito orgulho 

de representar no Brasil uma empresa italiana e o meu país 
também”. Para Crisanaz, o setor de seguros continuará 

resiliente e em franca evolução, independentemente do novo 
governo que assumirá o país em janeiro do próximo ano.

André Felipe de Lima

parado. A Generali privilegiou, so-
bretudo, o crescimento na Ásia e 
na Europa Central e Oriental, que 
era o velho bloco soviético. Agora, 
nos últimos dois anos, a Generali 
está retomando o patamar de in-
vestimentos e de crescimento no 
Brasil. Na verdade, vendemos algu-
mas operações em países menores, 
como Panamá e Guatemala. Foi 
vendida a operação na Colômbia, 
não pelo país, mas porque era uma 
operação pequena. Então, o Brasil é 
considerado não somente na Amé-
rica Latina, mas globalmente, um 
dos mercados mais importantes, 
o que é bastante óbvio pela impor-
tância da economia brasileira.

CI — O mercado de seguros 
brasileiro vem se mostran-
do bastante resiliente nos 
últimos quatro anos, um 

período de recessão. Como 
você avalia esse cenário e 
o comportamento do mer-
cado de seguros em relação 
a esse contexto econômico 
hostil no Brasil?
AC — Em momento de dificulda-
de econômica precisamos proteger 
nossos ativos. Se vermos os últimos 
dados de mercado de 2018, que a 
Susep [Superintendência de Seguros 
Privados] publicou no primeiro tri-
mestre, o mercado registrou avanço 
de 5,8%, evidentemente que é um 
dado importante e evidentemen-
te que nem todo segmento avança 
do mesmo jeito. Tem segmento, 
como, por exemplo, seguro de vida 
empresarial, em que as empresas 
demitiram funcionários, geravam 
menos prêmios e menos cober-
turas, infelizmente. A prestação 
do seguro na economia brasileira, 
no produto interno bruto, ainda é 
baixa se compararmos com outros 

seguradora estrangeira a chegar ao 
Rio de Janeiro, em um prédio de 
uma região histórica e importante. 
E a presença no Brasil, a presença 
na América Latina em geral, sem-
pre foi algo muito importante para 
o Grupo Generali, que atuou em 
quase todos os tipos de seguros, as-
sociando-se nos anos de 1990 com 
o banco Sudameris. E depois o cres-
cimento no Brasil ficou um pouco 

Comunità Italiana — 
A Generali está no 
Brasil desde 1925 
e se mantém entre 

as dez principais do setor 
de seguros. Conte um pou-
co sobre essa trajetória no 
mercado brasileiro.
Andrea Crisanaz — O Brasil é 
um país onde a Generali tem quase 
um século atuando. Foi a primeira 
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Temos as parcerias estratégicas nes-
se momento, veículos importantes 
do crescimento no Brasil.

CI — Como funciona a par-
ceria com a operadora Tim? 
Há alguma novidade?
AC — A Tim é uma aliança de lon-
go prazo, que começamos no ano 
passado. Assinamos um contrato 
de oito anos, e nessa aliança te-
mos exclusividade para colocar um 
produto bem específico, de [seguro 
contra] roubo, furto ou destruição 
total do celular e a proteção fi-
nanceira da conta do celular em 
diferentes modalidades. São quase 
60 combinações possíveis que atra-
vessam canais da Tim. 

CI — Como avalia es-
se debate em relação ao 
compliance? O universo cor-

porativo está assimilando 
bem esse debate? 
AC — Há uma área específica do 
grupo de compliance. Cada compa-
nhia do nosso grupo, incluindo a 
Generali Brasil, tem um responsável 
de compliance, como segunda linha 
de defesa. A companhia está cum-
prindo todas as obrigações legais e 
estatutárias do país para proteger 
o grupo de riscos de reputação. O 
compliance é algo bom e necessário. 
No setor brasileiro, os organismos 

países. Mas o seguro tem muita 
oportunidade de crescer. Nesse ce-
nário de recuperação da economia, 
que esperamos para 2019 e os pró-
ximos anos, vai ter maior aceleração 
em todos os segmentos, como o de 
seguro massivo, para atingir uma 
parte da população que antes não 
estava no mercado. Pessoalmente, 
vejo muita potencialidade no mer-
cado de seguros brasileiro, que vem 
crescendo cada ano quatro ou cin-
co pontos percentuais mais do que 
está crescendo a economia, e isso é 
uma tendência que não é só do Bra-
sil, mas de outros mercados que não 
gosto de chamar emergentes, por-
que chamar de mercado emergente 
uma economia como a brasileira é 
um insulto. 

CI — As respostas que o novo 
cenário político vai oferecer 

vão atender as demandas 
do setor de seguros? Afinal, 
o setor precisa ser incluído 
em uma pauta pública por 
corresponder a uma parcela 
significativa do PIB.
AC — Primeiro, teremos que ver 
qual é o cenário. O setor de segu-
ros tem trabalhado muito, e vai 
trabalhar com qualquer governo. 
Realmente não posso dizer que 
qualquer governo vai fazer o mes-
mo, vai pensar o mesmo. Isso é 

verdadeiro no Brasil, é verdadeiro 
na Itália, é verdadeiro na Europa, é 
em qualquer lugar do mundo. O se-
guro, como você bem disse, é uma 
parte fundamental para dar segu-
rança e proteção a economia toda, 
a qualquer atividade econômica, 
e a qualquer empresa, mas vai ter 
família também. Acredito que o 
seguro tenha força para se posicio-
nar em qualquer cenário. Defendo 
o que qualquer novo governo faça 
para que a economia brasileira vol-
te a ser pujante, volte a crescer. O 
setor de seguros está preparado pa-
ra trabalhar com qualquer governo.

CI — A Generali tem inte-
resse em ampliar o portfólio 
de negócios no Brasil? quais 
são os investimentos pontu-
ais e estratégicos para o ano 
que vem?

AC — A Generali tem interesse em 
crescer. Avalia, no caso, parcerias. Já 
temos parcerias importantes, alian-
ças estratégicas com companhias de 
outros setores, bancos, companhias 
de telecomunicações, a longo prazo. 
E para o tema de aquisições, bem, 
está aberta para a possibilidade, de-
pende das oportunidades e depende 
do preço e do momento. No caso 
de um grupo internacional, depen-
de também de outros mercados. O 
interesse existe, e não se descarta. 
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“A prestação do seguro na 
economia brasileira, no produto 
interno bruto, ainda é baixa 
se compararmos com outros 
países. Mas o seguro tem muita 
oportunidade de crescer”
Andrea Crisanaz
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que nos vigiam são profissionais 
com regras demarcadas, que podem 
parecer estritas em alguns casos, 
ou podemos não gostar em outros, 
mas acredito que são muito impor-
tantes. Vemos o compliance como 
algo que permita ao negócio se de-
senvolver nos patamares corretos. 
Claro, dentro do compliance pode 
existir alguma regra que às vezes 
pode parecer um pouco estrita, mas 
regras são regras. É como no fute-
bol, existe a regra e existe o árbitro, 
podem não gostar, mas tem que jo-
gar com eles. Tradicionalmente, no 
setor de seguros nunca houve, ao 
contrário de outros setores, gran-
des escândalos, grandes problemas 
ou grandes quebras de companhia, 
e isso significa que o setor tem re-

gra boa, está bem vigiado e que os 
atores do setor sabem se controlar. 
Minha experiência no mercado bra-
sileiro ainda é curta, mas trabalhei 
muitos anos no mercado mexicano, 
que tem uma regulamentação mui-
to parecida com a brasileira. 

CI — Proteção de dados. É 
uma discussão que não é de 
hoje, porém os regulamen-
tos e legislações só estão 
aparecendo esse ano. Por 
exemplo, em maio houve o 

gEnErali

regulamento geral europeu, 
da União Europeia, para a 
proteção de dados. Em agos-
to foi sancionada a Lei Geral 
de proteção de dados no 
Brasil. Como a Generali par-
ticipa desse debate e o que 
desenvolve para a proteção 
de dados dos seus clientes?
AC — Lembro, quando eu esta-
va na Europa, na Itália. Estamos 
falando de 2005, 2006... você 
mencionou recentemente, mas a 
proteção de dados começou há 
muitos anos.

CI — A discussão sim, mas a 
legislação é recente.
AC — É um assunto que o grupo, 
como todos os assuntos de com-

pliance, toma muito seriamente 
em todos os países onde opera. 
O consumidor que tem sua priva-
cidade sem ser respeitada é algo 
ruim, porque ao final causa um 
dano econômico e reputacional 
na companhia muito grande. Para 
uma empresa seguradora, os dados 
dos clientes são muito importan-
tes, porque muitos dos riscos que 
protegemos, para protegermos da 
melhor maneira, precisamos de 
toda uma série de dados e que, em 
alguns casos, são dados sensíveis. 

Mas a gente tem muita experiência 
em tratar os dados dos clientes.

CI — Você transita pela co-
munidade italiana no Brasil?
AC — Talvez poucos saibam, mas, 
na Itália, pelo menos quando eu era 
jovem, não se visualizava o Brasil 
como um país com tanta presença 
italiana, como realmente tem. Sem-
pre se pensa em Estados Unidos, na 
Argentina, Venezuela. Mas a verda-
de é que a presença italiana no Brasil 
é histórica e grande. Vem de longe. 
Vem do final do século 19, do início 
do século 20. Aqui faço parte da Câ-
mara Ítalo-Brasileira de Comércio, 

sou um dos conselheiros. A Câma-
ra, como você seguramente sabe, 
tem uma função que é bilateral de 
ajudar tanto empresários italianos 
em se estabelecer no Brasil, fazer 
negócio no Brasil, mas também o 
brasileiro a fazer negócio na Itália. 
Os laços que existem entre os paí-
ses são bem fortes, são históricos, e 
acredito que a presença italiana no 
Brasil é muito forte, e que vai per-
manecer. Tenho muito orgulho de 
representar no Brasil uma empresa 
italiana e o meu país também.   

NÚMEROS DA GENERALI 

60

Países nos quais a Generali está presente.

430

Total de empresas do Grupo  
italiano em todo o mundo.

71 mil

Número de funcionários no mundo.

29 

Pontos de atendimento no Brasil

14 

Estados brasileiros onde  
a Generali está presente.
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“Nesse cenário de 
recuperação da economia, 
que esperamos para 2019 

e os próximos anos, vai 
ter maior aceleração em 

todos os segmentos, como 
o de seguro massivo”

Andrea Crisanaz
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“Portas do Consulado do 
Brasil, em Milão estão 
abertas para todos que 
quiserem investir no país”
Eduardo dos Santos, embaixador e 
cônsul do Brasil em Milão, durante o 
Focus Brasil Milano 2018, na Lombardia

Enquanto o Brasil aguar-
da a posse do novo 
governo, investidores 
italianos observam o gi-

gante sul-americano com otimismo 
e esperança de dias melhores que 
intensifiquem a relação econômi-
ca com a Itália. Afinal, uma nação 
com matéria-prima e uma popu-
lação com mais de 200 milhões de 
pessoas não pode dar errado. Essa 
é a percepção de quem participou 
do encontro Focus Brasil Milano 
2018, realizado no final de novem-
bro, na Lombardia, pela Associação 
Tra il Dire e il Fare e a Fundação 
Focus Brasil, que, dos Estados Uni-
dos, desembarca na Itália. 

Reuniram-se, de um lado, um 
mercado consumidor quase quatro 
vezes o tamanho do potencial ita-
liano e, de outro, uma invejável rede 
de micro, pequenas e médias em-
presas asfixiadas pela burocracia, 
pela concorrência desleal de econo-
mias subsidiadas pelo Estado, pela 
crise que parece não ter fim e pelos 
altos impostos, não necessariamen-
te nesta ordem de importância. 

“A nossa Região da Lombar-
dia é a mais rica da Europa e 
podemos avançar ainda mais em 
outros países. Queremos que nos-
sas pequenas e médias empresas 
recuperem, no estrangeiro, a com-
petitividade que perderam no 
mercado interno. Perdemos 20% 
do nosso tecido empresarial com 
a última crise”, ressalta o conse-
lheiro regional para a ocupação e a 
formação profissional, Gianmarco 
Senna, durante o evento.

O conselheiro regional preten-
de organizar uma futura missão 
comercial ao Brasil com poucos, 
mas eficientes empresários que 
façam bons negócios na fórmula 

win-win — pela qual todos saem 
ganhando, sem perda de tempo. 
Senna também trabalha no setor 
privado, porém sem conflito de in-
teresse: “A política tem que fazer a 
sua parte para derrubar o limites 
estruturais que distorcem a lógica 
dos mercados.”

Comércio entre Lombardia e 
Brasil aumenta 18% em 2018
Além de Senna, Alan Christian 
Rizzi, subsecretário das relações 
internacionais da região da Lom-
bardia, estava entre os relatores 
do evento. Ambos estão de malas 
prontas para uma viagem rumo às 
estepes asiáticas em busca de acor-
dos comerciais. 

“Sei que seria melhor ir ao Brasil, 
ainda mais nesta época do ano, mas 
iremos. Estou muito contente com 
essa iniciativa. Temos duas realidades 
extraordinárias, Brasil e a Lombardia, 
que se olham já faz tempo, e tenho 
certeza que as trocas entre elas po-
dem aumentar muito mais. Somente 
no primeiro semestre deste ano, o co-
mércio entre a Lombardia e o Brasil 
registrou um aumento de 18% em 

relação a 2017, e acho que podemos 
fechar no fim deste ano com mais de 
dois bilhões”, prevê Rizzi.

Tecnologia industrial, produ-
tos químicos e farmacêuticos, além 
de financiamentos de projetos no 
campo da indústria alimentar, 
na Bahia e em São Paulo, princi-
palmente depois da Expo 2015, 
realizada em Milão, lideram as ex-
portações lombardas para o Brasil. 
No campo diplomático, muito tem 
sido realizado para que os acordos 
bilaterais frutifiquem.

“Desejo muito êxito aos traba-
lhos deste Fórum. Tenho certeza de 
que ele vai dar uma boa contribui-
ção para que possamos explorar os 
novos horizontes que se abrem en-
tre os dois países, ainda mais agora, 

depois dos acontecimentos impor-
tantes no Brasil, culminando com 
as eleições e a nova posse do presi-
dente. As portas do Consulado do 
Brasil, em Milão, com a nossa Se-
cretaria de Comércio, estão abertas 
para todos que quiserem investir 
no país”, discursou o embaixador 
e novo cônsul do Brasil em Milão, 
Eduardo dos Santos, também pre-
sente ao evento na Lombardia.

A mesa redonda do encontro 
Focus Brasil Milano 2018 contou 
também com a participação dos con-
sultores do Sebrae e do advogado 
Marco Aurélio Cunha, do escritório 
Guarnieri, que discorreram sobre 
empreendedorismo no Brasil e as 
complexas regras fiscais do país.   

Economia HojE

Vai dar
certo!
Presentes no Focus Brasil Milano 2018, realizado 
em novembro, na Lombardia, empresários 
italianos acreditam que negócios com mercado 
brasileiro se intensificarão em 2019.

Guilherme Aquino
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cnH inDustrial

de
potência
Vontade

A multinacional italiana CNH Industrial, uma das 
líderes globais no setor de bens de capital, começou 
a operar no Brasil por meio da fusão entre a CNH 
Global e a Fiat, realizada em 2013. Para falar sobre 
os desafios, potencial de mercado, portfólio e 
novas tecnologias, a revista Comunitá Italiana 
entrevistou o presidente da empresa para América 
Latina, Vilmar Fistarol, no grupo italiano desde 1991.

Cejana Montelo

Comunità Italia-
na — Como a CNH 
Industrial está ad-
ministrando esse 

período de crise na econo-
mia brasileira?
Vilmar Fistarol — Em momen-
tos desafiadores como esse que o 
país enfrenta, tivemos que buscar 
novas oportunidades, como o lan-
çamento de veículos e máquinas 
com custo operacional mais bai-
xo e aumento das vendas para o 
mercado internacional. Somente 
no primeiro semestre de 2017, as 
exportações da Iveco cresceram 
140%, em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2016. Foram vendidos 
cerca de 1.700 veículos de carga e 
passageiros nesse período. A CNH 
Industrial se adaptou à nova rea-
lidade econômica do país, fez os 
ajustes necessários e manteve os 
investimentos, porque enxerga o 
Brasil como um ótimo mercado pa-
ra o seu negócio.

CI — O setor de bens de ca-
pital é muito sensível ao 

desempenho da economia. 
Qual foi o segmento indus-
trial mais impactado pela 
crise econômica brasileira?
VF — O setor da construção foi o 
que mais sofreu com a crise eco-
nômica brasileira devido à falta 
de investimentos e à paralisação 
de obras públicas. O segmento de 
transporte de cargas e passagei-
ros foi o segundo mais impactado. 
Enquanto o agrícola foi o menos im-
pactado devido à potencialidade do 
setor, apesar da queda de quase 50% 
do mercado de máquinas agrícolas 
entre 2013 e 2017. Estamos con-
fiantes de que ainda existem boas 
oportunidades de crescimento nos 
próximos anos. O desempenho do 
agronegócio tem sido notável, com 
sucessivos recordes de safra, como 
essa última que atingiu um volume 
de 228 milhões de toneladas. E 2018 
só não será melhor por causa das in-
certezas no plano político.

CI — A CNH Industrial ope-
ra com quantas marcas hoje 
na América Latina? 

VF — São nove marcas comerciais 
na América Latina. Na agricul-
tura, temos as marcas Case IH e 
New Holland; na construção, Case 
Construction Equipment e New 
Holland Construction; veículos 
comerciais, a Iveco; mercado de 
ônibus urbanos e rodoviários, Ive-
co Bus; em defesa e proteção civil, 
Iveco Defence Vehicles; no com-
bate a incêndio, Magirus; para 
motores e transmissões, a FPT In-
dustrial. Temos também o banco 
CNH Industrial Capital, que ofere-
ce suporte às operações na região.

CI — Qual a relevância do 
mercado brasileiro para a 
CNH Industrial no mundo?
VF — O Brasil é o principal mer-
cado para as operações da América 
Latina, motivado principalmen-
te pelo potencial do agronegócio. 
Acreditamos no país e por isso 
fazemos investimentos contínu-
os. Nossas plantas brasileiras são 
exemplos globais de sustentabilida-
de. Aplicamos métodos modernos 
de produção e busca de eficiência, 
como o sistema World Class Ma-
nufacturing (WCM) voltado ao 
combate de desperdícios e à quali-
dade dos processos.

CI — Os produtos da CNH 
Industrial para o setor agrí-
cola (Case IH e New Holland) 
estão entre os mais inova-
dores no mundo. Quais são 
os avanços tecnológicos 
que garantem ao Brasil essa 
posição de destaque?
VF — Nos últimos anos tivemos 
avanços tecnológicos que geraram 
impactos positivos tanto do ponto 
de vista econômico (produtivida-
de) quanto ambiental (redução de 
poluentes) em todas as linhas de 
produtos da empresa. Temos de-
senvolvido localmente as mais 
modernas e produtivas colheita-
deiras e colhedoras do mundo. 
Em 2017, batemos novo recorde 
mundial com uma colheitadeira de 
grãos da New Holland Agriculture, 
fabricada em Sorocaba (SP). Recen-
temente, lançamos uma colhedora 
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de cana-de-açúcar que reduz em até 
15% o consumo de combustível du-
rante a colheita. O novo trator da 
New Holland Agriculture movido 
a biometano, por exemplo, repre-
senta a transformação energética 
para os produtores rurais do país 
que ganharam autonomia podendo 
produzir seu próprio combustível. 
O novo motor movido a biometano 
consome 30% a menos de combus-
tível e emite 80% a menos de CO2, 
quando comparado a um trator 
movido a combustível fóssil. Além 
de reduzir as emissões de gases, es-
se trator garante mais eficiência e 
melhor desempenho operacional.

CI — As plantas brasileiras 
desenvolvem alguma tecno-
logia exportada para outros 
mercados?
VF — A Iveco Bus tem um portfó-
lio internacional de produtos com 
grande aceitação nos países em que 
atuamos. Em 2018, acreditamos 
que o crescimento nas exportações 
será mantido no ritmo dos últimos 
anos. Hoje contamos com a Daily 
Minibus, Daily Elevittá, CityClass, 
WayClass, chassi 170S28, 150S21, 
SeniorClass, GranClass e SoulClass 
que atendem diversos segmentos. 
O chassi de ônibus 170S28, por 
exemplo, tem uma ótima aceita-
ção nos países latino-americanos. 
O modelo reúne atributos como 
robustez, baixo custo de manuten-
ção e serviços de alta tecnologia 
para conforto do condutor e dos 
passageiros.

CI — Quais são os lança-
mentos previstos para 2018 
e 2019?
VF — Fecharemos 2018 com lan-
çamentos da Case e New Holland 
Construction na M&T, previs-
tos para o final de novembro, em 
São Paulo. Para nós, a inovação 
e a renovação do nosso portfó-
lio de produtos é uma constante. 
Ao longo de 2018, fizemos vários 
lançamentos como as colhedoras 
de café Coffee Express 100 Mul-
ti e 200 Multi. A linha de tratores 
Steiger e o trator Quantum 75N. 
Há ainda a colhedora de cana série 
A8810 e a colheitadeira de grãos 
Axial-Flow 4130 com tração 4x4. E 
o pulverizador Patriot 350, da Case 
IH, também foi 100% renovado.

CI — Quais são as plantas 
do grupo CNH Industrial 
mais tecnológicas na Amé-
rica Latina?
VF — As dez fábricas da América 
Latina estão alinhadas tecnologi-
camente com as demais plantas do 
mundo da CNH Industrial. A fá-
brica de Sorocaba, por exemplo, é 
referência em tecnologia e está en-
tre as melhores da CNH Industrial 
no mundo. A planta se diferencia 
por produzir as maiores e mais mo-
dernas colheitadeiras e pelos bons 
resultados de produtividade. A uni-
dade gerencia mais de 17 mil peças 
e tem duas linhas de montagens 
exclusivas de colheitadeiras que 
produzem, simultaneamente, 12 
modelos diferentes de máquinas e 

um total de 363 versões de produ-
tos.  A competitividade das fábricas 
locais pode ser comprovada pelo 
selo WCM [World Class Manufac-
turing], um programa que certifica 
as indústrias capazes de manter os 
mais altos padrões de manufatura 
no mundo, que assegurem redução 
de perdas, custos e prazos. 

CI — A CNH Industrial ven-
ceu o Índice Dow Jones de 
Sustentabilidade nos últimos 
oito anos. Esse título é bom 
para os negócios também?
VF — Sim, é bom para os ne-
gócios. Uma alta avaliação nesse 
ranking oferece segurança aos 
investidores e demonstra que a 
companhia é economicamente 

e ambientalmente sustentável 
no longo prazo. A avaliação de 
2017 garantiu uma pontuação 
de 89 sobre 100 para a CNH 
Industrial, número alto em 
comparação com a média de 
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“Estamos confiantes de 
que ainda existem boas 
oportunidades de crescimento 
nos próximos anos. O 
desempenho do agronegócio 
tem sido notável, com 
sucessivos recordes de safra”
Vilmar Fistarol
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cnH inDustrial

49 sobre as 100 empresas avaliadas 
no setor de máquinas e equipa-
mentos elétricos.

CI — O Prêmio CNH de Jor-
nalismo completou 25 anos 
em 2018. Como o jornalismo 
evoluiu nesse período?
VF — Reconhecer profissionais 
da imprensa sempre foi muito 

A CNH Industrial trabalha com foco em inovação aberta, estabe-
lecendo parcerias estratégicas com profissionais, instituições 

de ensino e empresas que são referência no seu mercado. Mon-
santo, Microsoft e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
são alguns dos parceiros da empresa para o desenvolvimento de 
projetos inovadores como a criação de máquinas agrícolas para 
operadores com mobilidade reduzida e plataformas digitais que ga-
rantam conectividade capaz de melhorar a produtividade, eficiência 
e rentabilidade. 

A CNH Industrial investe mundialmente 957 milhões de dólares 
em Pesquisa e Desenvolvimento, mantendo mais de 10 mil paten-
tes ativas, 53 Centros de Pesquisa e Desenvolvimento e cerca de 
seis mil profissionais dedicados à inovação. Na América Latina, a 
empresa investiu cerca de 100 milhões de dólares em P&D (2017), 
detém 900 patentes ativas, sete Centros de Pesquisa e Desenvolvi-
mento e cerca de 600 engenheiros dedicados à inovação. 

Monsanto
Por meio da subsidiária Climate Corporation, a Case IH e a New 
Holland Agriculture vão oferecer conectividade entre suas pla-
taformas de agricultura digital e o banco de dados da Climate 

Corporation. Essa integração permitirá aos clientes acesso ao amplo 
banco de dados disponíveis, melhorando a produtividade, eficiência 
e rentabilidade agrícolas.

Microsoft 
Com a gigante da tecnologia da informação, há pesquisa para desen-
volvimento de novas máquinas agrícolas e veículos com tecnologia 
digital embarcada para melhorar a conectividade entre usuários e 
equipamentos. Essa plataforma será fundamental no processo de di-
gitalização das marcas agrícolas globais da CNH Industrial.

Universidade Federal  
de Minas Gerais (UFMG)
Os estudantes do curso de design da UFMG visitam as fábricas 
de Sete Lagoas (veículos comerciais) e Contagem (construção) 
realizando atividades da disciplina “Acessibilidade em Máquinas 
Off-Road”. O programa inclui estudos sobre o design e meios de 
acesso para retroescavadeiras e motoniveladoras que poderão ser 
operadas por pessoas com mobilidade reduzida. Com esse tipo de 
parceria, os estudantes se capacitam para criar a tecnologia de 
construção do futuro.

Inovação como lema
Monsanto, Microsoft e UFMG são alguns dos parceiros da empresa para o desenvolvimento de projetos inovadores

CNH INDUSTRIAL GLOBAL 
Head quarter: Bur Ridge, Illinois, EUA

12 

Marcas

180 

Países em que está presente

957 milhões 

Em dólares investidos em P&D

66 

Fábricas, das quais 53 centros de P&D

27,4 bilhões 

De dólares em receita líquida

63 mil 

Funcionários

12 mil 

Total de pontos de venda

CNH INDUSTRIAL  
NA AMÉRICA LATINA 
Head quarter: Nova Lima, Minas Gerais, 
Brasil; Mercado: toda a América do Sul, 
América Central e Caribe (exceto México)

9 

Marcas

100 milhões 

Em dólares investidos em P&D

10 

Fábricas no Brasil e na Argentina, sendo 
sete centros de P&D

8,5 mil 

Funcionários

350 

Grupos de concessionárias com 1.000 
pontos de venda

importante, especialmente num 
país democrático como o nosso. 
Uma imprensa livre, plural e crí-
tica é essencial para a valorização 
da democracia e da economia de 
mercado liberal. Por isso, a CNH 
Industrial prestigia produções jor-
nalísticas no âmbito econômico, 
há 25 anos. Nesta última edição do 
prêmio, foram 40 reportagens e 12 
fotografias finalistas, de um total 
de 675 matérias e 364 trabalhos 
foto-jornalísticos inscritos.   
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saipEm

do
petróleo

Bons
ventos
A Saipem vem mantendo atento foco no mercado 
brasileiro de petróleo. Não é para menos. A Petrobras, 
por exemplo, pretende elevar a produção de petróleo 
de 8% a 10%, para cerca de 2,3 milhões de barris 
por dia (bpd), em 2019 e reduzir a dívida em mais 
10 bilhões de dólares no próximo ano. Sinal claro 
de recuperação do setor no país. Com sede no Rio 
de Janeiro, a empresa italiana detém um canteiro 
de fabricação (Yard) de alto potencial, no Guarujá 
(SP), e uma representação FPSO (unidade flutuante 
de produção, armazenamento e transferência, na 
sigla em inglês Floating Production Storage and 
Offloading), em Vitória (ES), onde a companhia atua 
há 10 anos. “Temos planos de longo prazo e total 
capacidade para atender os próximos projetos no 
Brasil”, conta Flavio Piccio, presidente da Saipem do 
Brasil, em entrevista concedida à Comunità Italiana.

Da Redação

Comunità Italiana 
— A Saipem é nota-
damente uma das 
maiores empreitei-

ras da indústria de petróleo e 
gás. Desde 2001, vem consoli-
dando uma série de aquisições 
no mercado mundial que 
fazem dela inquestionável 
gigante do setor. Quando, 
efetivamente, a companhia 
aportou no mercado brasilei-
ro e o que estimulou a matriz 
italiana a investir aqui, na-
quele momento?
Flavio Piccio — A Saipem aju-
dou a enriquecer a história do 
offshore no Brasil desde os anos 80, 
quando começou a atuar na Bacia 
de Campos com a instalação das 
plataformas de Enchova, Cherne II, 

Garoupa e o gasoduto de Enchova 
para a Petrobras. Podemos destacar 
uma série de atividades e projetos 
complexos já desempenhados em 
território e águas brasileiras desde 
então. O primeiro trabalho mun-
dial da S7000, por exemplo, foi 
justamente no Brasil, implemen-
tando o polo nordeste, consistindo 
de sete plataformas completas com 
jaquetas e topsides integrados. A ins-
talação da plataforma de Merluza, 
incluindo seu gasoduto de exporta-
ção para o litoral de São Paulo, é um 
dos feitos da Saipem até o início do 
século 21.  A partir de 2002, a Sai-
pem se estabeleceu definitivamente 
no Brasil através da implantação de 
um forte time de engenharia/ PMT 
e da construção do seu canteiro de 
fabricação no Brasil, o Centro de 

Tecnologia e Construção Offshore 
[CTCO], localizado na região por-
tuária da Baixada Santista, com um 
investimento aproximado de 400 
milhões de dólares. A motivação 
principal desta mudança foram as 
perspectivas do Pré-Sal, uma das 
maiores reservas de petróleo no 
mundo, e a abertura do mercado 
brasileiro a outras petroleiras, além 
da Petrobras.

CI — Em 2013, a companhia 
adquiriu o Terminal Portu-
ário do Guarujá SA (TPG). 
Quanto foi investido na ope-
ração e quais os resultados 
mais recentes do empreen-
dimento? 

FP — A história do CTCO repre-
senta um grande sucesso para a 
Saipem e especialmente, para o 
Brasil. Desde a compra da TPG, 
em novembro de 2011, até 2016, 
realizamos o licenciamento, a 
construção e a execução de seis 
importantes projetos em águas 
ultraprofundas, que permitiram 
a exploração/utilização do gás do 
pré-sal. Com o suporte da frota 
especializada da Saipem e a contra-
tação de mais de 60 embarcações 
nacionais, estes projetos totaliza-
ram mais de 800 quilômetros de 
gasodutos e a instalação de mais de 
130 equipamentos [PLETS, ILTS, 
PLEMS, Jumpers, FSHR].  Com o 
CTCO, passamos a estimular ainda 
mais o mercado de óleo e gás na-
cional e internacional, realizando 
novos projetos EPCI e fabricando 
os nossos próprios equipamentos, 
utilizando tecnologia de ponta, 
mão de obra local qualificada e 
elevado know-how, o que nos per-
mitiu superar índices de conteúdo 
local e ainda contribuir para o de-
senvolvimento socioeconômico 
local, gerando milhares de em-
pregos.  O CTCO foi projetado 
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especificamente para ser um “Hub” 
da indústria offshore Subsea com o 
foco no pré-sal. Localizado em uma 
área de 350 mil metros quadrados, 
encontra-se em região estratégica 
do porto de Santos. Suas insta-
lações industriais são projetadas 
para atender todas as necessidades 
das fases de cada projeto, como 
construção, apoio à instalação 
offshore e operação, manutenção 
[life of Field], comissionamento e 
descomissionamento. 

CI — Como a gigante italia-
na avalia o contexto atual do 
mercado brasileiro? Quais 
oportunidades vislumbra 
no Brasil em 2019?  

FP — Enxergamos com otimismo 
a retomada do crescimento da in-
dústria de petróleo e gás e de outras 
fontes alternativas, que possam 
prover um maior volume de proje-
tos e soluções, contribuindo para 
alavancar o desenvolvimento da 
economia. Para a Saipem do Brasil, 
os recentes resultados dos leilões 
das áreas do pré-sal, assim como a 
presença atual de pelo menos seis 
operadores, são bastante positivos. 

Além disso, a Petrobras em seus 
planos diretores tem confirma-
do a necessidade de instalação de 
duas plataformas por ano a partir 
de 2020. Tal diretriz, atrelada aos 
recentes blocos adquiridos pelas 
IOC [International Oil Companies], 
garante um número invejável 
de encomendas para a indústria 
offshore, em particular quanto aos 
escopos de Surf [(Subsea, Umbili-
cal, Riser & Flowline] e SPS [Subsea 
Production System], indicando um 
quadro otimista para o futu-
ro brasileiro. Estamos confiantes 
em voltarmos a expandir nossos 
negócios no país, usufruindo de 
nossa expertise em projetos EPCI, 
em águas ultraprofundas. Temos 

planos de longo prazo e total ca-
pacidade para atender os próximos 
projetos no Brasil. A utilização de 
embarcações especializadas e um 
canteiro de fabricação próprio, 
tecnologia de ponta, profissionais 
extremamente qualificados atuan-
tes em todas as fases dos projetos 
e nos diferentes escritórios exis-
tentes no Brasil, assim como uma 
equipe de engenharia multidisci-
plinar, com estreita parceria com 

os principais escritórios da Saipem 
mundo afora, são alguns dos nos-
sos diferenciais. 

CI — Quais as novidades 
do Centro de Tecnologia e 
Construção Offshore (CTCO) 
do Guarujá, litoral paulista? 
Quantos profissionais já fo-
ram capacitados lá desde a  
fundação, em 2013? 
FP — O CTCO pretende ampliar 
sua atuação no mercado de óleo & 
gás através da implantação de uma 
base logística e um condomínio 
industrial, para abrigar principal-
mente os nossos fornecedores da 
cadeia de tubos rígidos, flexíveis e 
equipamentos. Pretendemos tam-

bém estimular nossas atividades de 
gestão da integridade [Life of field] 
de campos submarinos além do de-
senvolvimento de projetos de R & 
D. A Saipem, em linha com as polí-
ticas internacionais e nacionais da 
companhia em estimular o progres-
so da região em que está inserida, 
já realizou grandes esforços na ca-
pacitação de mão de obra local e no 
desenvolvimento de fornecedores 
locais.  Em um programa conjunto 
com o Senai, treinamos mais de 300 
soldadores e caldeireiros nos anos 
de 2013 a 2014. Atualmente, tam-
bém temos trabalhado fortemente 
e progredido nas atividades de pes-
quisas, com recursos oriundos da 
Cláusula de P&D da ANP [Agência 

“Estamos confiantes em 
voltarmos a expandir 
nossos negócios no país, 
usufruindo de nossa 
expertise em projetos EPCI, 
em águas ultraprofundas”
Flavio Piccio
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“Estamos confiantes em 
voltarmos a expandir 
nossos negócios no país, 
usufruindo de nossa 
expertise em projetos EPCI, 
em águas ultraprofundas”
Flavio Piccio

Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis]. Nesta vertente, 
estamos desenvolvendo o projeto 
de um AUV [veículo submarino au-
tônomo], em parceria com a Shell e 
o Senai, o Hi-Sep, um sistema em 
desenvolvimento para separação 
submarina de gás e CO2 do óleo e 
estamos em negociação para o de-
senvolvimento do SpoolSep, que é 
um avançado sistema para separa-
ção submarina de óleo e água. 

CI — Em 2008, a Saipem foi 
incluída no “Global 100 das 
empresas mais sustentá-
veis do mundo”. Quais são 
os projetos pontuais de sus-
tentabilidade da empresa 
no mercado brasileiro? E os 
de responsabilidade social?
FP — Integrar dois dos mais 
significativos índices globais de 
sustentabilidade [DJSI - Down Jo-
nes e FTSE4Good] demonstra o 
forte compromisso com a sustenta-
bilidade. O compromisso da Saipem 
foi confirmado com sua inclusão 
no Pacto Global da ONU, a maior 
iniciativa de sustentabilidade do 
mundo, que convoca as empresas 
a alinharem suas estratégias e ope-
rações com 10 princípios universais 
sobre direitos humanos e trabalhis-
tas, proteção ambiental e combate 
à corrupção. Como parte do Gru-
po Saipem, a Saipem do Brasil está 
alinhada com a estratégia da em-
presa e ao respeito e promoção dos 
princípios universais. Além disso, 
a empresa está comprometida em 
atingir os 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável, ou seja, as 

metas sociais no centro da Agenda 
2030 para o desenvolvimento sus-
tentável. No Brasil, o foco principal 
é contribuir para o crescimento eco-
nômico e o desenvolvimento social, 
criar oportunidades de emprego e 
investir em treinamento e trans-
ferência de conhecimento, mas 
também em cooperação com for-
necedores e subcontratados locais, 
capacitação e promoção de opor-
tunidades de empreendedorismo 

local. Esta é a estratégia opera-
cional diária da Saipem do Brasil, 
que integra um papel proativo, 
uma relação “ganha-ganha” para 
o bem-estar do país. A nível local, 
a Saipem do Brasil presta atenção 
especial às comunidades onde as 
operações são realizadas. Esse, por 
exemplo, é o caso do Guarujá, onde 
trabalhamos constantemente com 

as autoridades locais, em particu-
lar o município, bem como com as 
comunidades que vivem em torno 
de nossa base, e colaboramos com 
elas em atividades específicas nas 
áreas de educação e saúde pública, 
contribuindo assim para o seu de-
senvolvimento numa cooperação 
frutuosa e positiva. Claramente, a 
Saipem do Brasil pretende desem-
penhar um papel futuro como ator 
positivo para o desenvolvimento 
socioeconômico da região. Esse 
papel é impulsionado por nossa es-
tratégia de negócios para alavancar 
nossas capacidades e habilidades e 
para captar oportunidades de mer-
cado, inclusive em termos de fontes 
de energia novas e mais sustentá-
veis e projetos de infraestrutura.

CI — Há estimativas preli-
minares de que os mercados 
globais de petróleo registra-
rão um modesto superávit 
no início de 2019, sobretudo 

devido às prováveis sanções 
dos Estados Unidos ao Irã.  
Até que ponto o mercado 
brasileiro de petróleo, para o 
qual há uma previsão bastan-
te otimista para perfuração 
de poços em 2019, consegue 
se proteger desse tipo de em-
bate internacional? 
FP — Segundo notícias veiculadas 
na imprensa, empresas de petróleo 
e gás têm anunciado importantes 
planos de investimento para a pró-
xima década. Para isso, entendemos 
que os recursos para torná-los con-
cretos deverão ser explorados em 
curto espaço de tempo, antes que 
as fontes alternativas se tornem 
mais atraentes. Atrelado às neces-
sidades do mercado interno, este 
cenário sustenta a expectativa de 
uma melhor estabilidade do merca-
do nacional e, consequentemente, 
do mercado mundial.  
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“Em um programa 
conjunto com o Senai, 

treinamos mais de 300 
soldadores e caldeireiros 
nos anos de 2013 a 2014”

Flavio Piccio
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Quando chego, desço 
lá, de helicóptero, 
e me pergunto: O 
que arrumei aqui?”. 

Que confusão eu criei?”, recorda o 
italiano Leonardo Del Vecchio so-
bre suas visitas à fábrica matriz 
da Luxottica, multinacional e líder 
mundial no setor ótico. “O meu so-
nho de empresário sempre foi o de 
fazer os melhores óculos do mundo 
e de vê-los usados por todos”, es-
creveu ele aos seus acionistas, em 
março deste ano.

O milanês Del Vecchio viu um 
novo horizonte para a fabricação de 
óculos no começo do boom econô-
mico italiano, entre as décadas de 
1950 e 60. Ele fundou a Luxottica, 
em Agordo, província de Belluno, 
bem distante da cidade natal e aos 
pés das Dolomitas. Em pouco tem-
po, a linha de produção limitada a 
componentes para a armação de 
terceiros passou àquela da monta-
gem dos óculos, completamente. 

O céu é o limite para uma 
organização verticalizada, prati-
camente, em 90%, incluindo uma 
vasta rede de distribuidores, re-
vendedores e lojistas nos quatro 
cantos do planeta, inclusive no 
Brasil, onde arrematou a Tecnol, 
fábrica nacional sediada em Campi-
nas (SP), e, recentemente, a cadeia 
Óticas Carol, elevando sua potên-
cia de mercado para 9 mil vitrines 
no mundo. Investimentos que con-
firmam e fazem parte de uma saga 
empresarial na sua transformação 
em colosso mundial do setor. 

A Luxottica também comprou 
marcas renomadas, como Ray-Ban, 

Persol e Oakley, e colocou a cereja 
na torta ao assumir a francesa Essi-
lor, líder no mercado das lentes para 
os olhos, numa fusão orçada em 50 
bilhões de euros, com 140 mil em-
pregados e vendas em 150 países. 

A Luxottica é uma blue-ship co-
tada na bolsa de valores de Nova 
Iorque desde 1990 e na bolsa ita-
liana de Milão desde 2003. Mas, 
acima de tudo, é sinônimo de visão, 
criatividade e coragem, ingredien-
tes de uma geração de industriais 
italianos, da qual faz parte Leo-
nardo Del Vecchio, caçula de cinco 
filhos da dona de casa Grazie Rocco 
e do feirante Leonardo Del Vecchio, 
que morreu cinco meses antes do 
nascimento do caçula e de quem 
herdou o nome. 

A mãe, sem condições econômi-
cas de criar os cinco filhos, enviou 
o caçula ao orfanato/colégio Mar-
tinitt, que abrigou outros célebres 
italianos, como Angelo Rizzoli, que 
faria sucesso no ramo editorial, e 
Edoardo Bianchi, que construiria 
o império das bicicletas. Leonardo 
sairia de lá com 14 anos de idade.

Em 1958, com 23 anos, depois 
de ter estudado incisão metálica 
na Accademia de Brera, em Milão, 
Leonardo Del Vecchio abriria uma 
oficina onde construiria as hastes 
de metal para os fabricantes de 
óculos, em Agordo. E, graças ao 
fechamento de uma mineira, ele 
acabou indo parar lá. A prefeitura 
da cidade, sem poder absorver a 
mão de obra desempregada, incen-
tivou a chegada de investidores, 
cedendo terrenos para a constru-
ção de galpões. 

“Em Agordo conheci um clien-
te e coloquei as minhas máquinas 
num caminhão, e fui para lá. A co-
munidade de montanha agorina 
oferecia terreno gratuito para quem 
se transferisse. Parti para melhorar 
um pouco, tinha 26 anos, hoje não 
faria, certamente. Aos 26 anos, eu 
estava no começo do meu percurso. 

que deucerto
‘Confusão’
O mago dos óculos Leonardo Del Vecchio retomou o comando da companhia 
há quatro anos e a fez resgatar a garra e pioneirismo que sustentaram a 
marca ao longo de meio século: “A Luxottica nunca me deu arrependimento. 
O único que tenho é ver alguém na rua que não usa os nossos óculos, 
porque quero colocar óculos em todo mundo”. Conheça um pouco mais da 
história de um dos maiores empreendedores italianos do século 20.

Guilherme Aquino

“No mercado temos 
que entrar e saber 
permanecer. Mudando, 
inovando e melhorando 
incessantemente. 
Mesmo assim, 
mantendo o nosso DNA”

luxottica
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Sempre odiei depender dos outros, 
sempre preferi o pouco, logo ou ce-
do, mas que fosse determinado por 
mim. Quando se trabalha como 
fornecedor, você está nas mãos do 
seu patrão. Achei que as armações 
que saíssem desta fábrica tivessem 
a marca Luxottica. Nos apresenta-
mos na Mido [tradicional Mostra 
Internacional da Ótica, Optometria e 
Oftalmologia, em Milão], em 1971, 
com sete ou oito modelos, feitos 
à mão em 20 dias, e ali nasceria a 
verdadeira Luxottica. Tivemos um 
grande sucesso de venda. No con-
trato escrevemos Luxottica, Luz e 
Ótica, algo simples, e ficou assim”, 
lembra ele, numa entrevista insti-
tucional para seus empregados e 
admiradores. 

A Luxottica foi criada pelo vi-
sionário e jovem Leonardo, que 
encontrou em Agordo o seu braço 
direito, Luigi Francavilla, compa-

nheiro de aventura empresarial. 
Aos poucos, a dupla seguiria em 
frente, criando um império no se-
tor ótico. 

“Francavilla… eu tinha um ope-
rário que fazia parte do time [de 
futebol da cidade] e falando com ele, 
disse que precisava de um chefe de 
oficina. ‘Conheço um’, respondeu 
ele, dizendo que trabalhava na Su-
íça. Chamei-o, ficou dois ou três 
meses sob testes, ali, sozinho, de-
pois transferiu a família, com três 
filhos, um pequeno ainda. Nos de-
mos bem, e permanece onde está 
até hoje. É um homem que fez o 
mesmo percurso que o meu; com-
partilhou comigo cada decisão 
tomada pela empresa. Ele é o mais 
sábio, eu o mais louco, junto ainda 
hoje. Ele controla a qualidade, par-
ticipa, mesmo podendo estar em 

casa. Ele tem a Luxottica no san-
gue, no seu DNA, e até hoje nos 
tratamos por senhor, nos respei-
tamos”, conta Del Vecchio, sobre 
o seu vice-presidente. “Temos que 
ser abertos, nunca pensar em ter-
mos feito tudo, olhar o mundo 
com um só um ponto de referên-
cia. No mercado temos que entrar 
e saber permanecer. Mudando, 
inovando e melhorando incessan-
temente. Mesmo assim, mantendo 
o nosso DNA, a as nossas carac-
terísticas fundamentais. Comecei 
como fornecedor, nunca teria ima-
ginado chegar até aqui”, lembra o 
empresário.

Segunda maior fortuna
O resto é história de uma odisseia 
infinita. Leonardo Del Vecchio é 
um homem de poucas palavras. 
Reservado, raramente concede 
entrevistas. Recentemente, afir-

mou num simpósio de industriais: 
“Nunca pensei em deslocar a em-
presa. Três quartos das vendas são 
daqui, senão qual seria a finalidade 
do made in Italy?”, disse a uma pla-
teia de empresários. 

Dono de uma fortuna de 22,5 
bilhões de euros, atrás apenas do 
“doceiro” Giovanni Ferrero, o se-
gundo homem mais rico da Itália 
prefere que o seu porta-voz seja a 
sua própria empresa. “Fechamos 
um ótimo 2017, com tantos sinais 
positivos que chegam dos merca-
dos e confirmam o êxito de nossas 
iniciativas estratégicas: inovação 
digital, evolução do e-commerce, a 
abertura de grandes laboratórios de 
lentes e políticas comerciais globais 
e homogêneas. Depois de quinze 
anos, recuperamos a marginalida-
de útil acima do patamar de 10%, 

com um lucro de mais de um bilhão 
de euros”, comentou aos seus em-
pregados e acionistas, ao analisar o 
primeiro triênio após retomar o co-
mando do conglomerado. 

O futuro de Leonardo Del 
Vecchio é agora, mas a sua preo-
cupação maior é com o amanhã 
dos empregados. Não por acaso, a 
empresa oferece aos seus depen-

dentes e até habitantes de Agordo, 
incluindo funcionários de seus es-
tabelecimentos no exterior, como 
no Brasil, benefícios além da ima-
ginação de qualquer sindicato ou 
classe industrial. “A empresa é lí-
der de mercado no país onde está 
presente. Faz bom serviço. Esta-
mos num ponto que temos apenas 
que administrar o crescimento, e 
mesmo depois de mim vai ter al-
guém que fará bem feito. O que 
mais me preocupa é que num ama-
nhã aconteça uma crise e ver meus 
empregados, alavanca importante 
de Luxottica, passarem por pro-
blemas”, pondera o empresário, 
e finaliza: “A Luxottica nunca me 
deu arrependimento. O único que 
tenho é ver alguém na rua que não 
usa os nossos óculos, porque quero 
colocar óculos em todo mundo”.  

SUPERAÇÃO. 
Leonardo Del Vecchio 
em dois momentos: 
o primeiro, menino, 
no internato Martinitt, 
em Milão, para onde 
foi enviado pela mãe; 
no segundo, o mago 
visionário do mercado 
de óculos
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Comunità Italiana 
— Como avalia os 
resultados do Ea-
taly Brasil em 2018? 

Houve crescimento ou redu-
ção do consumo em geral?
Luigi Testa — Dois mil e dezoito 
foi um ano de grandes mudanças e 
inovações no Eataly, de muito tra-
balho e comprometimento que nos 
trouxeram resultados além do es-
perado.

CI — Quais são as principais 
perspectivas do Eataly para 
2019 no Brasil? 
LT — Nos últimos seis meses 
inauguramos três novos restauran-

tes: Mare Pesce & Vino, Bistecca e 
Radici por Brace. Em 2019, vamos 
continuar no caminho que fez do 
Eataly sinônimo de qualidade e al-
ta gastronomia.

CI — Em média, quantos 
empregos o Eataly gera atu-
almente no Brasil? 
LT — Atualmente, o Eataly conta 
com cerca de 500 funcionários.

CI — Haverá novos produ-
tos ou diferentes áreas de 
ações nos próximos meses? 
LT — Sim, continuaremos o traba-
lho de scounting de novos produtos, 
que fazemos nos últimos três anos 
no Brasil. Sempre selecionando 
produtos de qualidade e garantin-
do a renovação no mix de produtos 
locais e importados.  

CI — Quais estratégias de 
marketing serão focadas 
nos próximos meses?
LT — A partir da metade de outu-
bro daremos início às estratégias 
envolvendo o Natal, que este ano 
terá a “Celebração dos bons mo-

mentos” como tema principal. Além 
de atividades especiais diariamente 
no mercado e nos restaurantes do 
Eataly, também haverá cestas de 
Natal personalizadas, panetones 
importados e exclusivos, espaços 
para confraternizações, workshops 
gratuitos e muito mais.
 
CI — O senhor poderia citar 
números sobre a quantidade 

de produtos exportados da 
Itália para o Brasil? 
LT — São 4 mil produtos im-
portados e locais que podem ser 
encontrados em nosso mercado, 
além disso, mais de 500 produtos 
são importados diariamente.

CI — Quais são os produtos 
que lideram o consumo no 
Eataly Brasil?
LT — Além dos produtos icônicos 
italianos, como Grana Padano, Par-
migiano Reggiano, massas secas e 
frescas e azeites, o Eataly São Pau-
lo virou um ponto de referência no 
mundo dos vinhos. Temos a maior 
adega de vinhos italianos de São 
Paulo com mais de 800 rótulos.

CI — Na sua avaliação, quais 
são as perspectivas de merca-
do para os próximos meses? 
LT — Estamos otimistas com o 
desenvolvimento da situação econô-
mica do país. Acreditamos que um 
trabalho cuidadoso e de qualidade 
sempre traz bons resultados.   

Empresários do mercado Eataly, que oferece 
cerca de 4 mil produtos importados e a maior 
adega italiana em São Paulo, estão otimistas 
com as vendas nos próximos meses. Comunità 
Italiana conversou com o diretor geral do Eataly 
Brasil, Luigi Testa, que comentou o cenário atual 
e as perspectivas do comércio.

Caroline Pellegrino

Eataly

da
enogastronomia

Pulso

NÚMEROS DA EATALY 

12

Países onde o Eataly atua (Itália, Brasil, EUA, 
Alemanha, Japão, Qatar, Arábia Saudita, Coreia do 
Sul, Emirados Árabes, Dinamarca, Suécia e Turquia).

2015

Inauguração no Brasil.

500

Funcionários no Brasil.

65% 

Média proporcional de vendas dos produtos italianos.

800 

Rótulos de vinhos na adega em São Paulo.

4 mil 

Produtos importados e locais no Eataly Brasil.

500 

Produtos importados diariamente ao Brasil.
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Lasanha à bolonhesa, filé à 
parmegiana, risoto mila-
nês, bisteca à fiorentina... 
Tão diversa quanto popu-

lar, a culinária italiana, porém, não 
se sustenta mais apenas nesses pra-
tos que lhe deram fama entre nós, 
a partir da imigração em massa de 
cidadãos da Bota iniciada no último 
terço do século 19. Os restauran-
tes italianos de todo o mundo, 
em particular os de alta gastrono-
mia, buscam hoje atrair a clientela 
com cardápios mais variados, que 
incluam iguarias sofisticadas ou 
desconhecidas do público.

Mas a tarefa, pelo menos no Bra-
sil, não é tão simples. Em primeiro 
lugar, porque, quando pensamos em 
culinária italiana, o que vem à men-
te são os pratos tradicionais, e nem 
todo cliente se dispõe a provar no-
vidades, mesmo em restaurantes de 
nível superior. Depois, porque nem 
sempre os ingredientes disponíveis 
substituem à altura os italianos, so-
bretudo em receitas mais refinadas. 
Por fim, os chefs enfrentam escas-
sez de mão de obra qualificada para 
reproduzir essas receitas.

Em relação ao último aspecto, a 
carioca Ana Lúcia Aleixo, coproprie-
tária (com os dois irmãos) de três 
restaurantes italianos no Rio – An-
na, Artigiano e Pomodorino, todos 
em Ipanema -, revela um método 
curioso: contrata gente que nunca 
trabalhou no ramo. “Prefiro formar 
a pessoa aqui”, diz ela. “Para produ-
zir bem, o funcionário leva quase 
um ano, porque não basta saber 

fazer, precisa ter agilidade”, explica 
Ana Lúcia, que dispensa chefs – no 
Anna há um responsável para as 
massas, outro para as carnes, peixes 
e frutos do mar, e por aí vai. “Assim 
deixo que cada um se desenvolva. 
Ninguém imagina como é difícil 
contratar para esse ramo.”

Mesmo tendo a culinária italiana 
como base, as casas têm propostas 

distintas. No Anna, aberto em 2010 – 
o nome homenageia a mãe dos sócios 
-, o cardápio oferece a gastronomia 
italiana clássica, tendo como carro-
-chefe o tagliolini na tinta de lula 
com camarões e lagostins. Já o Arti-
giano, de 1997, serve a culinária da 
Emilia Romagna, região da avó dos 
sócios, a bolonhesa Maria. “Todas as 
massas se originam dessa região. É o 
berço da gastronomia italiana”, diz 
Ana Lúcia. Ela integra a Associação 
da Emilia Romagna no Rio e já fre-
quentou dois cursos gastronômicos 
em Bolonha, cidade conhecida como 
La Grassa (A Gorda).

Dos três restaurantes, o de 
proposta mais diferente é o Pomodo-
rino, aberto em 2004 numa casa em 
frente à lagoa Rodrigo de Freitas. “Ali 
servimos uma comida leve, colorida 
e saudável, de acordo com a vista. 
É um restaurante italiano carioca”, 
define Ana Lúcia. A gastronomia é 
mediterrânea, com muito azeite, 
azeitonas, ervas e alcaparras. Em co-

mum nas três casas, a preocupação 
com uma culinária artesanal: sorve-
tes, massas e o molho de tomate são 
produzidos nas respectivas cozinhas, 
dando mais frescor aos pratos.

A ausência de um chef é a an-
títese do que ocorre no Cipriani, o 
italiano do Copacabana Palace, com 
janelas para sua charmosa piscina. 
Há dois anos, a cozinha está a cargo 

Buona taVola

e

,

inovação

Tradição
refinamento

No Brasil, um dos países onde há mais descendentes 
de italianos, a cozinha da Bota faz parte do dia a dia 
e se destaca com renomadas grifes gastronômicas. 
Conheça três delas no Rio de Janeiro

Mário Moreira

“Ninguém imagina 
como é difícil contratar 
para esse ramo”
Ana Lúcia Aleixo, dificuldade 
para resgatar mão de obra 
especializada em cozinha italiana
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do napolitano Aniello Cassese, de 
apenas 31 anos, mas que desde 
2008 acumulou experiência com o 
renomado chef escocês Gordon Ra-
msey, inclusive no restaurante do 
hotel Castel Monastero, em Siena 
(Toscana), de onde veio para o Rio. 
Nello, como é chamado, lidera uma 
equipe de 16 pessoas, das quais só 
três da antiga cozinha. “Não é difícil 
contratar. Basta ter vontade, respei-
to à hierarquia e organização.”

Nello trabalha com dois concei-
tos. O cardápio do almoço respeita a 
tradição culinária italiana, mas com 
um toque inovador nas texturas, na 
apresentação ou na combinação. É 
o caso do raviolli recheado de osso-
buco com creme de arroz à milanesa 
– na Itália, diz Nello, um prato “à 
milanesa” não significa empanado, 
mas com açafrão. Outro exemplo é 
o tiramisù, a mais icônica sobreme-
sa italiana: no almoço do Cipriani, a 
textura é mais firme, forçando o uso 
do garfo, em vez da colher.

Do tiramisù ao javali 
No jantar, o menu é outro, com uma 
proposta autoral, mas sempre par-
tindo da tradição. A cada troca de 
estação, 22 pratos são substituídos. 
No cardápio atual, Nello destaca o 
“tiramisù 2.1”, com nova consistên-
cia e apresentação, e o javali “dolce 
forte”, prato toscano que mistura 
chocolate, vinagre e pimenta-do-
-reino preta para produzir um sabor 
agridoce. Na recriação, o chef usa só 
o carré do javali, com um molho que 
mistura picles de abóbora, cacau e 
molho de chocolate amargo.

“São receitas com um concei-
to moderno”, explica. “Cada prato 
tem uma parte ácida importante, 
que dá um ´twist´ na comida. A 
cada garfada você tem um sabor di-
ferente, dá mais vontade de comer.” 
Nello cita ainda o carpaccio de wa-
gyu, espécie bovina cuja carne tem 
percentual maior de gordura e tex-
tura mais amanteigada e doce. Para 
produzir a receita, mergulha o filé 

de wagyu na salmoura por três se-
manas e o serve com cebola roxa, 
pinoli e vinagrete de trufas.

Para o chef, as “adaptações” de 
pratos italianos – como pizza com 
ketchup, popular no Rio - não che-
gam a ser um problema. “Quando 
era criança, meus pais compravam 
uma pizza muito ruim e eu colocava 
maionese”, relembra, com um meio 
sorriso. Ele diz que evita abrasilei-
rar as receitas “não por princípio”, 
e sim porque não conhece bem os 
ingredientes do país. Mas tem feito 
experiências, como queijo italia-
no com compota de jabuticaba ou 
pão de queijo parmigiano reggiano, 
além de usar batata baroa, inhame, 
cupuaçu e açaí. “Hoje a comida ita-
liana não é só tradição, é inovação.”

A busca por uma cozinha mais 
refinada e criativa foi também o 
que levou o tradicional Da Bram-
bini, no Leme, a uma reforma 
iniciada há seis meses e que se re-
fletiu não só no menu como no 
ambiente, que se sofisticou. A ca-
pacidade do salão foi ampliada de 
38 para 50 lugares, e os móveis e a 
decoração foram trocados.

“A sofisticação foi para dar mais 
visibilidade. Tínhamos perdido um 
pouco a identidade, e a concorrên-
cia cresceu”, diz o gerente e maitre 
Francisco Alberto Sales, o Beto, há 
três anos na casa, a qual define co-
mo “cantina sofisticada”. “Temos 
espaguete à bolonhesa, mas também 
com lagosta. Estamos em evolução, o 
cliente encontra a culinária de toda a 
Itália.” A cozinha é hoje comandada 
por dois chefs (um no almoço e outro 
no jantar), mas, para reforçar a nova 
fase, revela Beto, cogita-se contratar 
“um grande chef, alguém renomado, 
que tenha rodado por vários lugares 
e recebido outras influências”.

O restaurante foi aberto em 1991 
pelo italiano Gilberto Da Brambini, 
que há cerca de dez anos o vendeu 
a uma sociedade liderada por um 

grupo paulista, dono de outros res-
taurantes no Rio e em São Paulo. Os 
carros-chefes, segundo Beto, con-
tinuam sendo o ossobuco de vitela, 
os risotos e as massas recheadas. 
Entre as iguarias oferecidas, estão a 
costeleta de cordeiro e o linguado ao 
molho de uva. Há também pratos tí-
picos que voltaram ao menu, como o 
polpettone e a bracciola.

O gerente conta que, apesar da 
maior sofisticação do cardápio, al-
guns clientes ainda fazem pedidos 
inusitados. Ele menciona o torte-
lone verde de abóbora, “um prato 
sutil”, que leva manteiga amalga-
mada e pontas de aspargos frescos. 
“Tem cliente que quer com molho 
de tomate e manjericão. Mata a 
abóbora, mas a gente faz...”   

Na foto maior, à 
esquerda, o chef 

napolitano Aniello 
Cassese, do Cipriani, 

sobre mão de obra 
na culinária: “Não é 

difícil contratar. Basta 
ter vontade, respeito 

à hierarquia e 
organização”. Ao lado, 

Francisco Alberto 
Sales, o Beto, do Da 

Brambini: “Cliente 
encontra a culinária 

de toda a Itália”
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