
Quarta-feira, 18 de maio, 2011 Brasil Econômico 33

EDUCAÇÃO

Kroton encerra trimestre com lucro líquido
de R$ 32,7 milhões, o crescimento é de 25%
A rede de ensino, que conta com 37 unidades de ensino superior em
nove estados, além de 771 escolas associadas no ensino básico, obteve
no primeiro trimestre uma receita líquida de R$ 184,6 milhões após
um crescimento de 5,6% em relação ao ano passado. Segundo a Kroton,
no primeiro trimestre, o número de novos alunos no ensino superior
chegou a 22.967, um crescimento de 13,9% em relação ao ano anterior.

INFRAESTRUTURA

Tráfego nas rodovias da CCR cresceu
17,2% e receita subiu 24,6%
Segundo a concessionária, a receita foi de R$ 1,043 bilhão no trimestre,
sendo que a arrecadação de pedágio pelos meios eletrônicos cresceu
29,1%. Já o lucro líquido do período sofreu uma leve retração de 1,1%,
totalizando R$ 175,2 milhões. A queda, alega a companhia, é resultado
do aumento de despesas financeiras, consequência do maior estoque
de dívida necessária para suportar investimentos em crescimento.

Divulgação

Italianos miram negócios no Brasil
Missão de empresários
visita país em busca de novas
áreas para investimento, como
a de barcos e alimentação

O estado de São Paulo tem,
atualmente, 13 milhões de des-
cendentes de italianos e 150 mil
pessoas com passaporte italia-
no, segundo o cônsul geral da
Itália no Brasil, Mauro Marsili.
Este número, associado à forte
imigração italiana no país nos
dois últimos séculos, tornaram
o Brasil um destino natural
para se fazer negócios. “Quan-
do os empresários italianos
vêm ao Brasil e falamos sobre o
Bric, fica claro que, embora a
Índia e China sejam muito
grandes, o Brasil e a Itália têm
muito mais afinidades. Somos
próximos do ponto de vista

cultural e também no marco
jurídico”, afirma o cônsul.

Nesta semana, por exemplo,
há 60 empresários italianos de
negócios de pequeno a médio
porte visitando o Brasil ao lado
de Paolo Zegna, presidente do
grupo Ermenegildo Zegna. De-
pois de dois dias em São Paulo, a
missão italiana se encontra hoje
no Rio de Janeiro.

De acordo com o embaixador
da Itália no Brasil, Gherardo La
Francesca, há vários setores
que estão sendo mapeados por
empresários italianos, o que
deve abrir o mercado para no-
mes muito além das tradicio-
nais Fiat e Ferrero.

Uma das áreas que ele des-
taca é a de embarcações e es-
taleiros. Atualmente, ele conta
que um a cada dois barcos fa-

Lide realiza
16º Meeting
Internacional em
Roma, em outubro,
com o objetivo
de estreitar os
negócios bilaterais

bricados no mundo é feito na
Itália.”Há alguns anos, 70%
da produção italiana de barcos
era vendida no mercado inter-
no e os 30% restantes no exte-
rior. Hoje é justamente o con-
trário. Neste mundo globali-
zado, ninguém mais pode ficar
fechado em sua casa”, diz o
embaixador.

Ele destacou ainda que com-
panhias italianas de alimenta-
ção também estão observando o
crescimento deste setor em al-
gumas regiões do Brasil, com
possibilidade de realização de
futuros aportes.

Brasileiros na Itália
Para acelerar os negócios bila-
terais, o Lide - Grupo de Líde-
res Empresariais, presidido por
João Doria Jr., realiza de 5 a 11

de outubro, o 16º Meeting In-
ternacional na Itália. Ele ocor-
rerá no Hotel St. Regis, em Ro-
ma, e deverá reunir 160 empre-
sários brasileiros na Itália.

O evento que contará com a
presença de CEOs brasileiros,
empresários italianos, além de
autoridades dos dois governos,
promoverá um encontro com
Silvio Berlusconi, primeiro-mi-
nistro da Itália, e realizará de-
bates em torno de temas como
os projetos brasileiros de ener-
gias alternativas.

Durante o evento também
serão discutidos potenciais in-
vestimentos italianos no Brasil,
oportunidades para aportes
brasileiros na Itália, além do
tema esportes, com foco na
Copa do Mundo de 2014 e nas
Olimpíadas de 2016. ■ F.T.
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