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As empresas italianas planejam investir mais no Brasil para ampliar a sua atuação local. Com 
grandes companhias como Fiat e Pirelli, a Itália já conta com uma presença significativa no 
País, mas o crescimento do consumo interno brasileiro exige uma maior participação. A 
avaliação é de Giovanni Sacchi, diretor do Instituto Italiano para o Comércio Exterior (ICE), 
órgão ligado ao Ministério do Comércio Internacional. "A distribuição renda está melhorando e 
com o crescimento da classe C, é importante que as empresas italianas tenham uma presença 
produtiva e não só comercial no Brasil", comenta Sacchi.  
 
Desde 2000, quando instalou a sua fábrica em Garuva (SC), a italiana Marcegaglia já investiu 
R$ 380 milhões em ativos no Brasil e em meados deste ano deve anunciar uma grande 
expansão fabril. Ao dobrar a atual área de seu parque para 110 mil metros quadrados, a 
fabricante de aço para as indústrias de eletrodomésticos e de refrigeração planeja elevar o 
faturamento dos R$ 510 milhões previstos para este ano para R$ 1 bilhão em 2011. O número 
de funcionários deve crescer dos atuais 530 para 700 em 2009.  
 
Segundo o diretor comercial e administrativo do grupo no Brasil, Antonio Carlos de Oliveira 
Dias, um dos objetivos do novo investimento é o início das atividades da empresa no 
segmento de construção civil. Além disso, a Marcegaglia também está ampliando a área de 
serviços e armazenagem. "Das 47 plantas do grupo no mundo, a unidade brasileira não 
representa muito em termos de faturamento, mas em potencial sim", afirma o executivo. O 
faturamento global do grupo supera € 4 bilhões.  
 
A corrente de comércio entre Brasil e Itália cresceu 21% ano passado, atingindo US$ 7,81 
bilhões. As vendas brasileiras avançaram 16% para US$ 4,46 bilhões, enquanto as 
importações de produtos italianos saltaram 30% totalizando US$ 3,35 bilhões. A tendência 
para 2008 é de crescimento. Para Sacchi, a crise internacional e o euro mais forte em relação 
ao dólar não favorecem as exportações para os Estados Unidos. "Por isso nossos empresários 
também estão procurando novos mercados", comenta.  
 
Os dados do Banco Central mostram que os investimentos italianos no Brasil atingiram US$ 
312,78 milhões, 56% superior ao registrado em 2006. Sacchi diz o valor não é muito 
significativo pois os aportes de grandes empresas italianas no País passam por outros países 
como a Holanda.  
 
O ICE busca oportunidades de negócios para as pequenas e médias italianas no Brasil. O 
instituto prepara, por exemplo, uma pesquisa sobre os setores de energia e automação 
industrial no Brasil, que será apresentado a empresários italianos em Milão, no início de julho. 
"Há oportunidades com Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O objetivo é ajudar, 
principalmente, empresas pequenas com informações", diz, acrescentando que a pesquisa 
deve ser concluída em maio.  
 
Em julho, entre 10 e 15 executivos italianos do setor de máquinas para a indústria do plástico 
devem vir ao Brasil para negociar parcerias. "Alguns setores como o de plástico já contam com 
uma indústria local forte e o Brasil pode ser uma base produtiva", avalia.  
 
Como parte da estratégia de fortalecer os laços entre os dois países, o ICE e o Comitê 
Leonardo entregam na próxima terça-feira o Prêmio Especial Leonardo 2008 ao empresário e 
ex-ministro Luiz Fernando Furlan. Concedido pela primeira vez a um brasileiro, o prêmio foi 
criado em 1993 para homenagear personalidades que tenham se destacado na promoção do 
intercâmbio entre a Itália e o resto do mundo.  
 
Na ocasião, o grupo Marcegaglia receberá o Prêmio Internacional do Ministério do Comércio 
Internacional/ICE.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18, 19, 20 e 21 abr. 2008, Nacional, p. A4. 


