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As coisas mais bonitas não são perfeitas, são especiais.

Bob Marley

A Itália dá o melhor de si quando os seus antigos cromossomos e a sua identidade encaram os 
desafios que o futuro apresenta. Desafios épicos como a resposta às mudanças climáticas e a 
sustentabilidade do desenvolvimento podem ter uma importante contribuição italiana: feita na 
forma de produção atenta à qualidade, ao meio ambiente, às relações humanas; e um modo de 
viver e consumir mais orientado para o uso sustentável dos recursos.

Um caminho para a economia verde e circular já começou na Itália e anda de braços dados com 
um modo particularmente italiano de fazer economia, unindo inovação e tradição, coesão social, 
novas tecnologias e beleza, mercados globais e alianças com territórios e comunidades, 
flexibilidade de produção e competitividade. A competitividade que é o outro lado da moeda 
desta economia que encontrou a chave para permanecer nos mercados com qualidade e 
sustentabilidade.

A Itália em 10 Selfies retrata com a grande angular tudo isso: a excelência italiana, muitas vezes 
pouco conhecida ou subestimada, e o impulso das empresas em direção à qualidade e à 
sustentabilidade que as alimentam. Uma história que tange muitos aspectos da economia italiana 
e pretende ser uma referência de como enfrentar o futuro e os novos desafios que ele apresenta, 
começando com as mudanças climáticas. De agora em diante, é necessário enfrentar também os 
antigos males da Itália (a dívida pública, a desigualdade na distribuição da riqueza, o desemprego, a 
máfia, a corrupção, uma burocracia muitas vezes sufocante, o atraso do Sul do país): essa 
mudança só será possível, por meio da mobilização das melhores energias e talentos do país.

As energias e os talentos que a Symbola conta nas suas pesquisas, observando o nosso País sem 
ilusões, mas também sem prejuízos, com curiosidade e empatia. Falamos de uma Itália coesa, 
inovadora, competitiva, verde, uma Itália que se desenvolve e que tem tanto para falar, para a 
Europa e para o mundo. “A verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas escapar 
das antigas”, escreveu Keynes.  A Itália em 10 selfies é a nossa forma de contribuir para superar 
essa dificuldade.

*Colaboraram com Symbola em 2018 Unioncamere, Aaster, Aiccon, Assocamerestero, Coldiretti, 
Conai, Confartigianato, CNA, Cresme, Ecopneus, Enel, Farmindustria, FederlegnoArredo, 
Federparchi, Fondazione Cariplo, Fondazione Edison, Fondazione Fitzcarraldo, Ima group, Intesa 
Sanpaolo, Legambiente, Novamont, Ucimu, e muitas outras mentes e instituições.

ERMETE REALACCI 
Presidente Fundação Symbola
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01.
Países por superávit comercial manufatureiro 
– G20, 2017, $ bi 

A ITÁLIA ESTÁ ENTRE OS CINCO PAÍSES NO MUNDO QUE 
TÊM UM SUPERÁVIT MANUFATUREIRO DE MAIS DE 100 
BILHÕES DE DÓLARES

Com o superávit comercial manufatureiro de $ 107 bilhões em 2017, a Itália confirma sua liderança na 
indústria mundial. Com 905 produtos em relação aos 5206 recenseados no comércio mundial (Índice 
Fortis-Corradini 2016), a Itália é a primeira (228 produtos), segunda (364) e terceira (313) no mundo, em 
relação ao saldo comercial com o exterior.

FONDAZIONE SYMBOLA, L’ITALIA IN 10 SELFIE. 2019
FONTE | Elaborazione Fondazione Edison su dati Wto



02.
Valor agregado da indústria cultural e criativa 
(empresas, instituições, NGOs).
Efeito multiplicador em toda a economia, 2017.

CULTURA, BELEZA E CRIATIVIDADE ALIMENTAM O MADE 
IN ITALY E EQUIVALEM  16,6% DO PIB

Na Itália, € 92 bilhões vêm da indústria cultural - 6,1% do PIB (2017). Esses geram mais € 163 bilhões na 
economia toda: € 1,8 por cada euro produzido pela cultura. Chega-se à € 255 bilhões gerados por toda 
a cadeia produtiva cultural (16,6% do PIB), tornando o turismo o principal beneficiário desse efeito de 
alavanca. 
Além disso, cultura e criatividade geram emprego para 6,1% do total dos empregados na Itália, 1,5 milhões 
de pessoas. A Itália se confirma como o destino preferido da Europa pelos turistas extra europeus. Em 
2016, tornou-se o primeiro país por número de pernoites de turistas extra europeus, com mais de 60 
milhões de diárias, muito à frente de Espanha (46,5 milhões), França (36,6 milhões), e Alemanha (31,8 
milhões). Em particular, é muito significativo o aumento de turistas estrangeiros nos burgos italianos 
(vilarejos medievais). FONDAZIONE SYMBOLA, L’ITALIA IN 10 SELFIE. 2019

FONTE | Io sono cultura 2018, Fondazione Symbola e 
Unioncamere
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03.
Vantagens competitivas das empresas 
manufatureiras que fizeram investimentos green, 
entre 2014 e 2018.

A ECONOMIA VERDE QUE DÁ FORÇA PARA AS EMPRESAS 
ITALIANAS

São mais de 345.000 as empresas italianas que nos últimos 5 anos apostaram na economia verde 
(24,9%% das empresas extra agrícolas; 30,7% da manufatureiras).
Só este ano, quase 207.000 empresas investiram em sustentabilidade e eficiência.
Com vantagens competitivas nas exportações (34% das empresas manufatureiras eco investidoras 
exporta permanentemente, em comparação com 27 % das outras) e nas inovações (79% desenvolveu 
atividades de inovação, em comparação com 43%). 
A economia verde traz benefícios também para o emprego. Graças à nossa economia verde, foram 
criadas 2.999 milhões de vagas de emprego green, ou seja, empregos que aplicam competências “green”: 
13% dos empregos totais nacionais. Em 2018, houve uma demanda de empregos green de 473.600 
contratos ativados, 10,4% do total dos profissionais demandados pelo mercado.

FONDAZIONE SYMBOLA, L’ITALIA IN 10 SELFIE. 2019
FONTE | GreenItaly, Fondazione Symbola e Unioncamere
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04.
Percentagem de reciclo na totalidade de 
resíduos, Big UE (2014, último dado disponível)

ITÁLIA SUPERPOTÊNCIA NA ECONOMIA CIRCULAR

Com 307 toneladas de matéria-prima para cada milhão de euros produzido, a Itália é a segunda entre 
os países da UE quanto ao uso eficiente dos recursos, depois do Reino Unido (236 toneladas, economia 
impulsionada pelas finanças), mas à frente de França (326), Espanha (360) e Alemanha (408). A 
Itália é o líder europeu quanto à desmaterialização da economia: para cada quilograma de recursos 
consumidos, gera € 4 do PIB, contra uma média da UE de € 2,24 e uma média alemã de € 2,3. A Itália, 
com 76,9%, é o país europeu com a maior percentagem de reciclagem de todos os resíduos, mais de 
duas vezes a média da UE (36%) e melhor do que França (53,6%), Reino Unido (43,6%), Alemanha 
(42,7%) e Espanha (36,1%). Com 18,5% de matéria “segunda”, ou seja derivada da recuperação ou da 
reciclagem de resíduos, em relação ao consumo total de matéria, a Itália é líder entre os maiores países 
da UE quanto à nível de circularidade da economia. Uma substituição de matéria que economiza quase 
21 bilhões de toneladas equivalentes de petróleo e 58 milhões de toneladas de C02.

FONDAZIONE SYMBOLA, L’ITALIA IN 10 SELFIE. 2019
FONTE | Elaborazione Ambiente Italia su dati Eurostat
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05.
Saldo comercial 2017 da indústria de madeira 
($ bi) 

A INDÚSTRIA ITALIANA DE ORNAMENTOS DE MADEIRA É 
SEGUNDA AO MUNDO POR SUPERÁVIT COMERCIAL

Com quase 10 bilhões de superávit, a indústria italiana de móveis de madeira é a segunda no ranking 
internacional por balança comercial, precedida apenas pela China (85,3 bilhões), mas à frente dos 
concorrentes poloneses (9,7 bilhões), mexicanos (6,8 bilhões), vietnamitas (5,2 bilhões, últimos dados 
disponíveis em 2016) e alemães (-3,5 bilhões).
A Itália é a primeira exportadora do setor na União Europeia (com 30% do total exportado da UE), graças 
também às escolhas ambientais das empresas. O país é líder no mercado europeu no uso de madeira 
reciclada para a produção de aglomerados, com 90% de material reciclado. A Itália também é mais 
eficiente no consumo de energia por unidade de produto: 30,5 toneladas de óleo equivalente por cada 
milhão de euros, em comparação com 68,1 da UE e 63 da Alemanha (2013). FONDAZIONE SYMBOLA, L’ITALIA IN 10 SELFIE. 2019

FONTE | Elaborazione Ufficio Studi FederlegnoArredo su 
dati UN COMTRADE
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06.
Quota de mercado referente à indústria mundial 
da moda, valores percentuais, 2017

MODA: SEGUNDA AO MUNDO NAS AÇÕES DE MERCADO

Na indústria da moda, a Itália reagiu melhor do que outros países europeus à crise dos últimos anos, 
reforçando sua posição de liderança internacional. A Itália é o segundo país do mundo em participação de 
mercado (6,5% no total e 10% em calçados, 11% em couro, 12% em acessórios), depois da China (40,4%) e 
à frente de Alemanha (5,4%), Índia (4,7%), Hong Kong (3,9%). Além disso, a Itália produz agora mais de 1/3 
de todo o valor agregado do setor da moda na UE-28, três vezes mais do que a Alemanha, quatro vezes 
a França e a Espanha. Além disso, em comparação com outros líderes europeus, conseguiu manter a 
estrutura da cadeia de produção de forma melhor. Tecelagem e acabamento, por exemplo, juntas cruciais 
na indústria têxtil, ainda pesam 1/3 do valor agregado da moda italiana, ao contrário da França, um caso 
extremo na direção oposta, onde foram reduzidos para 15%. Resultados obtidos também graças ao 
compromisso ambiental das empresas: como demonstrado pelo fato que das 80 empresas que aderiram 
à campanha Detox da Greenpeace no mundo todo, 60 são italianas.

40,4% 6,5% 5,4% 3,9%4,7%

FONDAZIONE SYMBOLA, L’ITALIA IN 10 SELFIE. 2019
FONTE | Elaborazioni Blumine su dati UN COMTRADE



PRIMEIRO PAÍS DA UE NA PRODUÇÃO FARMACÊUTICA

A Itália é o principal país produtor de fármacos na União Europeia. Com um valor de produção de € 
31,2 bilhões, superou a Alemanha e todos os outros grandes países da UE.  Devido ao aumento das 
exportações nos últimos 10 anos, a Itália registrou o maior crescimento (+107% acumulado) entre os 
grandes países da UE (+74% de crescimento médio). A qualidade e a sustentabilidade ambiental também 
são fatores importantes de competitividade para as empresas farmacêuticas. Começando com o 
consumo de energia. Em plena crise econômica, na década de 2005-2015, a indústria farmacêutica na 
Itália reduziu o consumo de energia por unidade de produto em cerca de 70%, em comparação com 
18% da indústria de transformação como um todo. Além disso, reduziu as emissões de CO2 em 66% em 
comparação com a média de 19% no setor manufatureiro.

07.
Valor da produção farmacêutica, € bi. 
(Estimativa 2017)
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FONDAZIONE SYMBOLA, L’ITALIA IN 10 SELFIE. 2019
FONTE | Elaborazione Farmindustria su dati Efpia (stime 
2017)



08.
Número de bicicletas exportadas por país, UE 
(2017)

ITÁLIA PRINCIPAL EXPORTADOR EUROPEU DE BICICLETAS

A Itália é o principal exportador europeu de bicicletas, com 1.758.768 vendas no exterior (2017), mais 
do que Portugal (1.730.457), Holanda (1.621.774), Alemanha (921.641) e Romênia (680.351). Estas 
bicicletas valem 15,2% do total das exportações europeias, e são 244,424 mais do que no ano anterior. 
Se considerarmos toda a cadeia de suprimentos (incluindo componentes e reparos), o setor da bicicleta 
conta com 3.098 empresas e 7.741 funcionários. Uma importante contribuição para a perspectiva de 
mobilidade mais sustentável.
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FONDAZIONE SYMBOLA, L’ITALIA IN 10 SELFIE. 2018
FONTE | Elaborazione Ufficio studi Confartigianato su dati 
Eurostat (Rapporto Artibici)



09.
Quota de mercado mundial de maquiagem 
produzida na Itália, dado percentual (2017)

PRIMEIRO PAÍS NO MUNDO NA PRODUÇÃO DE MAQUIAGEM.
E PRIMEIRO A ELIMINAR AS MICROPLÁSTICAS DOS 
COSMÉTICOS.

A Itália é o maior fabricante de maquiagem do mundo, com quase 55% do mercado mundial produzido 
por empresas italianas. Demasiadamente superior aos concorrentes Coréia do Sul, Alemanha, França 
e Brasil. No mercado europeu, os cosméticos fabricados na Itália valem 67% do mercado. Em 2018, as 
exportações italianas cresceram 8% e o superávit comercial chegou a 2,6 bilhões de euros.
O país também é percursor ao enfrentar os desafios ambientais: serão eliminados os micro plásticos de 
cosméticos a partir de 1º de janeiro de 2020. Desde o dia 1º de janeiro de 2019, a Itália foi o primeiro país 
do mundo a proibir cotonetes de algodão plástico não biodegradável.

55%

45%

ITÁLIA

RESTO DO 
MUNDO

FONDAZIONE SYMBOLA, L’ITALIA IN 10 SELFIE. 2019
FONTE | Elaborazione Centro studi Cosmetica Italia



10.
Toneladas de gases de efeito estufa emitidos por 
cada milhão de euros gerado no setor (2016, 
dados mais recentes disponíveis).

A ITÁLIA É O PAÍS MAIS SUSTENTÁVEL NA AGRICULTURA
Com 569 toneladas por milhão de euros produzido, a agricultura italiana emite 46% de gases de efeito 
estufa menos do que a média da União Europeia-28, e muito menos do que a Espanha (+25% em 
relação à Itália), França (+91%) Alemanha (+118%) e Reino Unido (+161%). A Itália tem o menor número 
de produtos agroalimentares com resíduos de agrotóxicos (0,48%), sete vezes mais baixos do que 
os produtos franceses e quase quatro vezes menores do que os espanhóis e alemães. Com 64.210 
produtores orgânicos, a Itália é a campeã do setor, seguida pela Espanha (36.207) e pela França (32.264). 
E é o sexto país no mundo em termos de superfícies biológicas (1,8 milhões de hectares). Inclusive por 
essa primazia, o valor do hectare na Itália é superior ao dobro da média da UE28 e da Alemanha, França e 
Espanha, e equivale quatro vezes àquela do Reino Unido. Estes resultados também se devem aos jovens: 
55.331 fazendas são administradas por menores de 35 anos, condição que coloca a Itália no topo da 
Europa. Em comparação com a média, as explorações de jovens têm maior faturamento (+75%) e maior 
ocupação (+50%).

1.486 1.243 1.090 1.059 715 569

FONDAZIONE SYMBOLA, L’ITALIA IN 10 SELFIE. 2019
FONTE | 10 verità sul made in Italy, Coldiretti e Fondazione 
Symbola (2018)
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