
E
o momento do Brasil, os mercados globais estão apreciando
sua posição no tabuleiro das economias globais, a ponto de
considerar que consegue transformar em ouro tudo que toca.
Primeira economia sul-americana, o Brasil, visto de fora, pro-
duz e exporta carne, troca combustíveis nos mercados mais

importantes do mundo, vende produtos agrícolas para a Europa, com-
pra e produz automóveis para mercados de massa, e alimenta o setor
têxtil. Para empurrar o desejo de consumo dos brasileiros, há uma
classe média (Classe C) que compra cada vez mais carros populares,
equipados com pneus Pirelli, instala nas casas novas linhas telefônicas,
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muitas vezes da Telecom Brasil. É a
mesma classe média que consome produ-
tos alimentares, cosméticos e produtos de
beleza e que começa a girar pelo mundo,
com base em famílias que consomem
60% do total, o verdadeiro motor da
economia. De País das favelas, até a nova
fronteira dos negócios em escala mundial,
o Brasil não é rico apenas graças ao
etanol, ao petróleo e às- outras commodi-
ties; a crescente classe média e um custo
da mão de obra menos caro do que na
Europa tornam o País um excelente mer-

cado para a venda de produtos de consumo de
massa.

Quanto ao PIB, que cresceu de 5% em 2007,
o presidente Lula declarou que a previsão para os
próximos dez anos é de 5% (desde 2004 o crescimen-
to tem sido de 4,5% ao ano). O Brasil está entre os
poucos países emergentes que conseguem resistir
ao impacto de uma conjuntura global muito pouco
estável. A confirmação importante dessa tendência
de crescimento veio das agências de rating
Standard&Poor's e Fitch, que promoveram o País a
"investment grade", incluindo-o pela primeira vez na
história entre os países confiáveis para investimento.
Um alto grau de credibilidade que certamente
favorecerá o fluxo, já considerável, de investimentos

italianos, mesmo que, do setor imobi-
liário ao da energia, o Brasil atenda os
apetites de muitos mercados externos.

Promos, empresa especial da Câmera
de Comércio de Milão para Internacio-
nalização, não pode ficar longe de uma
nação que puxa sozinha a economia da
América Latina, e por isso tem o Brasil
em mira. Uma delegação de 40 empresas
italianas, que produzem desde azeite a
roupas, estará em São Paulo e no Rio de
Janeiro de 28 de junho a 4 de julho.

Promos, em cooperação com Union-
camere, acompanhará as empresas ita-
lianas e uma delegação do sistema de
Câmaras Italianas, para que conheçam
as oportunidades oferecidas pelo País
auriverde, começando por uma visita à
Federação das Indústrias de São Paulo,
onde encontrarão - entre outras - a
Associação Comercial de São Paulo e a
Câmara de Comércio Italo-Brasileira,
chegando ao ponto central da missão,
em que serão realizados encontros B2B
entre empresas italianas e brasileiras.

O desejo de Promos de promover a



integração entre ambas as economias, não se esgota,
porém, nos encontros e na troca de produtos, mas vai além,
procurando trazer a São Paulo, candidata para 2020, uma
experiência preciosa como aquela da vitória obtida por
Milão para abrigar a Exposição Universal em 2015.

A missão do Sistema de Câmaras italianas é,
portanto, de criar sinergias eficazes entre empre-
sas italianas e brasileiras não é a primeira e não
será a última. A atividade realizada no Brasil pela
Promos - que tem um escritório em São Paulo há
mais de 12 anos - faz parte de uma estratégia
cuidadosa e consolidada, refletida em mais de 40
missões empresariais, que trouxeram mais de 400
empresas italianas. Para confirmar a lógica que vai
nessa direção - trazer as empresas italianas ao Brasil - o
total das importações brasileiras alcançou em 2007 um
crescimento de 20%.

A segunda parte da missão, em que haverá uma visita à Federação
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, é uma concreta demostração
de como e quanto a Câmara de Comércio de Milão têm o objetivo de
realizar uma troca das vastas competências entre Itália e Brasil. Entre os
pontos de contato, partilhados com os parceiros brasileiros, há aquele
da transferência de competências no tema dos distritos italianos, um
modelo industrial que, no norte da Península italiana, tornou-se um ele-
mento importante, cujo peso começa a ser sentido também nas idéias
de política econômica dos dois governos italianos, o atual e o prece-
dente. Quanto aos distritos, vale a pena mencionar um importante pro-
jeto realizado pela Promos em cooperação com o Banco
Interamericano de Desenvovimento e o Sebrae, para trazer ao Brasil o
modelo da Lombardia, uma idéia que já deu vida a um novo modelo de
desenvolvimento -já conta com mais de 250 projetos iniciados - e que
o Governo Lula acompanha com convicção. A economia brasileira não
é formada apenas por multinacionais tia energia e do setor agroalimen-
tar, mas começa a registrar o desenvolvimento de micro, pequenas e
médias empresas, daqueles tipos de empresários que na Itália partiram
de alguns milhares de euros, para chega a faturamentos anuais que
superam os seis zeros. O modelo dos distritos è realmente um agente
catalizador de uma econo-
mia formada por empresas
globais, que fazem parte de
uma rede com outros países,
e conseguem relacionar-se
melhor com as realidades
nacionais.

Ao desenvolvimento do
Brasil contribuíram certa-
mente a Magneti Marelli -
que está no Brasil ha mais
de 30 anos - Tim Brasil, e a
Pirelli. A inovação tec-
nológica é conduzida pela
forte expansão dos biocom-
bustíveis, que estimulam
um setor que desde os anos
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70 apoiou o lançamento do bioetanol. De fato, 88%
dos veículos em circulação possuem motores multi
combustíveis. Um dado surprendente, quando
comparado aos aumentos registrados na Europa, é
o preço da gasolina, que graças à concorrência do
etanol, nos três últimos não cresceu sequer um cen-
tavo. Isso aconteceu também em razão das recentes
descobertas de jazidas petrolíferas ao largo da costa
atlântica.

Entre os países ricos em recursos naturais, o
Brasil foi aquele que conseguiu tirar o maior
proveito do aumento dos'preços da commodity,
chegando a candidatar-se ao colosso emergente do

continente sul-americano. Talvez também graças a
essa razão, o País apresenta uma economia sólida,
terreno fértil para implantar novas atividades, prin-
cipalmente para as empresas italianas, por se tratar
de um dos países com maior quantidade de descen-
dentes, com forte presença no mundo econômico e
político. Uma vantagem notável para todos os
empreendedores que carregam um sobrenome ita-
liano, estão sediados no Brasil há anos e estão pron-
tos a ouvir clientes e fornecedores de uma cultura
muito próxima.
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