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Em Roma, uma rodada de negócios entre empresários brasileiros e italianos promete alavancar 
a cooperação entre os dois países. 
 
São boas as perspectivas de negócios para pequenas e médias empresas. Após uma semana 
marcada por severas críticas ao impopular orçamento proposto pelo primeiro-ministro italiano, 
Romano Prodi, para colocar as finanças públicas em ordem, o presidente da Confindustria 
(Confederação da Indústria Italiana),Luca di Montezemolo, aposta na retomada do crescimento 
do país e na cooperação bilateral entre as indústrias italiana e brasileira. 
 
Em um clima de muito otimismo,o líder da instituição que congrega as indústrias, e também 
presidente da Fiat, inaugurou no último dia 21 de outubro o Fórum Brasil-Itália. O evento, 
realizado em Roma,em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Associazione Bancaria Italiana 
(ABI) e Istituto Nazionale per il Commercio Estero (Ice), é a segunda etapa de um acordo para 
incrementar as relações comerciais entre os dois países. Em abril deste ano,170 empresários 
italianos participaram de diversas rodadas de negócios em território nacional. 
 
O business fórum na capital reuniu o vértice institucional italiano,o ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,Luiz Fernando Furlan, o presidente da Fiesp, 
Paulo Skaf, da Fiemg, Robson Braga de Andrade, e mais de 200 empresários brasileiros. Além 
de cumprir compromissos intitucionais, a comitiva teve a oportunidade de realizar em Milão, 
Parma e Vicenza mais de 800 encontros B2B para discutir eventuais parcerias. 
 
A maior novidade anunciada durante o encontro foi o lançamento de um fundo de private 
equity para incentivar o comércio bilateral e estimular joint ventures no segmento das 
pequenas e médias empresas. Liderada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), a iniciativa foi criada com o objetivo de internacionalizar empresas brasileiras 
e de transferir tecnologia de ponta para a indústria nacional. Em síntese, o BNDES abrirá uma 
linha de crédito para as empresas estrangeiras interessadas em tornar-se parceiras de 
companhias brasileiras e do próprio banco."Trata-se de uma situação de win-win para os 
brasileiros e os investidores internacionais", declarou em Roma o ministro Furlan. 
 
O governo também pretende financiar importação de máquinas e equipamentos estrangeiros 
utilizados por brasileiros, excluindo aqueles com modelos similares fabricados no Brasil.Além 
do BNDES, outros participantes do fundo de financiamento são a Promos (agência de 
promoção de investimentos da Câmara de Comércio de Milão),o banco privado San Paolo Imi, 
a Sace (equivalente italiana da Apex), o Banco do Brasil e a Apex-Brasil. 
 
A Itália é o décimo país com maior investimento estrangeiro no Brasil,com uma entrada de 
429,2 milhões de dólares. Em 2005, as transações comerciais entre os dois países totalizaram 
mais de 5,5 bilhões de dólares.Atualmente,o território nacional é a plataforma produtiva de 
481 empresas com participação italiana. No entanto, a participação de mercado da Itália nas 
importações brasileiras é de apenas 2,86%,enquanto,entre janeiro e junho de 2006, as 
exportações brasileiras para a península foram de US$ 1,8 bilhão.Uma situação que revela o 
desequilíbrio na balança comercial entre as duas nações. 
 
Exaltando o mercado potencial da Itália,Montezemolo ressaltou a necessidade de expandir a 
presença italiana no mercado brasileiro e de impulsionar as exportações ao seu 
país."Queremos ser a porta de entrada da Europa para os empresários brasileiros", comentou. 
 
O apoio institucional ao estreitamento das relações econômico-comerciais com o Brasil foi 
confirmado pelo primeiro-ministro Romano Prodi."Tenho intenção de acelerar a cooperação 
entre os dois países e de colocar a América Latina no centro de nossas prioridades", declarou. 
 
Durante o seu discurso, o líder do governo enalteceu os prognósticos de crescimento da 
economia italiana e das exportações do made in Italy.  



Segundo os números divulgados pelo Istat (Istituto Nazionale di Statistica), estima-se que as 
exportações de produtos italianos apresentem um crescimento de 4,5% este ano; um aumento 
significativo em relação àquele registrado em 2005 (+ 0,3%). 
 
No primeiro quadrimestre de 2006, as vendas de produtos italianos para os países-membros 
da União Européia cresceram 5,7%; enquanto aqueles destinados a outros países superaram 
os +14,4% nos primeiros cinco meses deste ano. A Itália, conforme os dados do FMI (Dots) de 
2005, ocupa a nona posição no ranking dos 20 países exportadores e confirma-se como o 
sétimo maior importador mundial. 
 
O ministro Furlan deixou claro que o governo brasileiro pretende estimular a fabricação de 
produtos italianos em solo brasileiro.Hoje,a União Européia é o maior parceiro comercial do 
país e adquire cerca de 25% das exportações brasileiras de produtos de baixo valor agregado, 
como soja, minérios e placas de aço.A expectativa é de que,com um cenário político-
econômico estável,o risco- Brasil seja próximo daquele atribuído ao México ou Chile,atraindo 
com isso futuros investidores estrangeiros.Por enquanto, as previsões de crescimento 
divulgadas no final de outubro pela consultoria Austin Rating tornam pouco prováveis uma 
aceleração da economia brasileira.Pelo segundo ano consecutivo, o PIB nacional deverá crescer 
3%, superando apenas o Haiti entre os países da América Latina.  
 
Indagado a respeito dos efeitos das últimas projeções econômicas sobre potenciais 
investimentos estrangeiros, o ministro Furlan afirmou que os rumos da agenda de crescimento 
também dependem do setor produtivo e de eventuais parcerias entre empresas nacionais e 
estrangeiras. Além disso, cogitou a hipótese de alavancar uma nova rodada de desoneração 
tributária, já prevista para bens de capital (máquinas e equipamentos) e construção civil. 
 
Os temas centrais no discurso de Emma Bonino, ministra italiana para o comércio 
internacional,foram as perspectivas de relançamento da Rodada de Doha e a urgência de 
internacionalização das pequenas e médias empresas de seu país. Esse segmento representa 
quase 90% da indústria italiana e absorve a maior parte da mão-de-obra local. Paulo 
Skaf,presidente da Fiesp, manifestou a necessidade de flexibilizar as altas tarifas agrícolas 
européias, que inibem a competitividade de produtos incluídos na pauta de exportação 
brasileira.Minas Gerais também se manifestou. Robson Braga de Andrade,presidente da Fiemg, 
afirmou que o estado foi o que mais cresceu no Brasil em 2005 (4,5%), exportando cerca de 
US$ 13,5 bilhões. "Nosso objetivo é atingir, até 2010,US$ 50 bilhões em investimentos."Cerca 
de 270 empresas mineiras possuem relações comerciais com a Itália, e o estado é responsável 
por 20% das exportações brasileiras para a península. 
 
Uma próxima etapa dos acordos de cooperação entre os dois países está prevista para abril de 
2007, com uma visita do primeiro-ministo Romano Prodi ao Brasil. 
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