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“Pior do que esta crise somente o drama de desperdiçá-la” 
Papa Francisco

“Existem mais coisas entre o céu e à terra, Horace, de quanto sonha a tua filosofia” 
Shakespeare

Enfrentar com coragem a crise gerada pela pandemia do Covid 19 e a crise climática não só é 
necessário, mas representa, como afirma o manifesto de Assis, uma grande oportunidade de 
tornar nossa economia e nossa sociedade mais sustentável, mais fortes portanto, mais capazes de 
enfrentar o futuro. É um enorme desafio que requer o aporte das melhores energias tecnológicas, 
institucionais, políticas, sociais e culturais. Deve ser realizado sem deixar ninguém para trás, sem 
deixar ninguém sozinho. A Europa aceitou este desafio mobilizando recursos importantes em 
torno dos temas da coesão, da transição verde, da economia digital e da inovação. E assumindo a 
meta de zerar as emissões líquidas de CO₂ até 2050. Uma meta que também foi adotada pelo 
Japão, Coreia do Sul e está prestes a ser assumida pela América de Joe Biden. Enquanto a China o 
colocou em 2060.  
A Itália pode dar uma contribuição importante nessa direção, partindo de seus pontos fortes, 
muitas vezes pouco conhecidos. Também aos italianos, como nos lembrou o primeiro-ministro 
Mario Draghi.  
Os dados que apresentamos nessas “selfies” falam de primatas na economia circular, na economia 
verde, em designs que cruzam os setores do Made in Italy. Primatas que se escondem nas 
tendências locais. Às vezes, são protagonistas as Pocket Multinational, pequenas e médias 
empresas, talentos que a Symbola pesquisa, conta e coloca na rede com suas iniciativas, realizadas 
em conjunto com muitos companheiros de viagem. Uma Itália que faz a Itália presente nos 
mercados internacionais graças à capacidade de conciliar competitividade, meio ambiente e 
coesão social, inovação e tradições ancestrais, empatia e tecnologia, beleza, capital humano e 
comunidade. Um país que, juntamente com a Europa, pode dar um importante contributo para 
“não perder a oportunidade da crise”, para a construção de um mundo mais seguro, civilizado e 
amável. Para reforçar a esperança em uma situação difícil. Porque como dizia Gandhi “a vida não é 
esperar que a tempestade passe, mas aprender a dançar na chuva”.

ERMETE REALACCI 
Presidente Fundação Symbola
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01.
Quota de reciclagem sobre a totalidade dos 
resíduos, big UE, 2018, último dado disponível 
(valores percentuais)

CAMPEÕES EUROPEUS NA ECONOMIA CIRCULAR

A Itália é o país europeu com a maior porcentagem de reciclagem sobre a totalidade dos resíduos. Com 
79,3% dos resíduos destinados para reciclagem, apresenta uma incidência de quase o dobro em relação 
à média da UE (39,2%) e superior aos outros grandes países europeus: França (55,8%), Reino Unido 
(50,5%), Espanha (43,5%), Alemanha (42,7%). A substituição de materiais secundários na economia 
italiana resulta em uma economia anual de 23 milhões de toneladas equivalentes de petróleo e de 63 
milhões de toneladas de CO₂. Somos os primeiros entre os grandes países da UE também na redução 
de resíduos: 43,2 toneladas por milhão de euros produzido, a Espanha produz 48,7, a Grã-Bretanha 
60,8, a Alemanha 59,5, a França 74,7 (média da UE 78,8).
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02.
Capacidade gerenciada no terceiro trimestre 
2020 (valores em GigaWatt)

ITÁLIA O MAIOR PLAYER EM RENOVÁVEIS

A Enel, com sua subsidiária Green Power, é a maior operadora privada do mundo no setor de 
energias renováveis com 47 GW de capacidade gerenciada no terceiro trimestre de 2020 (49 
GW estimados no final de 2020) por instalações eólicas, solares, geotérmicas e hidrelétricas 
localizadas na Europa, Américas, África, Ásia e Oceania. A Enel é líder mundial na classificação 
ESG da Refinitiv no setor “Utilidades Elétricas e Produtores Independentes de Energia” e é líder 
mundial em todos os setores de acordo com a Vigeo-Eiris, dentre quase 5 mil empresas avaliadas 
com base no desempenho de sustentabilidade, enquanto em novembro de 2020 era líder no Dow 
Jones Sustainability World Index no setor Electric Utilities. Recentemente, também graças a essas 
escolhas, atingiu um novo recorde de capitalização de mercado, superando 90 bilhões de euros 
em valor, confirmando-se como a primeira empresa do setor de utilities na Europa.

FUNDAÇÃO SYMBOLA, A ITÁLIA EM 10 SELFIES. 2021
FONTE | Publicações oficiais das empresas  
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03.
Empresas que preveem efetuar eco 
investimentos, dados anuais 2011–2019
(incidências percentuais sobre o total das 
empresas)

O MADE IN ITALY É SEMPRE MAIS VERDE/GREEN

Existem mais de 432.000 empresas italianas industriais e de serviços com funcionários (31,2% do total) 
que investiram no período 2015-2019 em produtos e tecnologias green. Na prática, quase um em cada 
três. Um aumento em relação ao quinquênio anterior, quando foram 345 mil (24% do total). Um dado 
que cresce nas empresas lideradas por empreendedores com menos de 35 anos, onde a participação 
das investidoras era igual a 47%. Desde 2015, o número de investimentos quase triplicou: passando 
de uma quota de 7,9% das empresas para 21,5% em 2019 (igual a 300 mil empresas). Tais empresas 
orientam os investimentos em eficiência energética e fontes renováveis juntamente com a redução 
do consumo de água e resíduos, seguem a redução de poluentes e o aumento do uso de matérias-
primas secundárias. As empresas que investem no verde/green exportam e inovam mais e geram mais 
empregos. Existem atualmente 3,1 milhões de greenjobs.

FUNDAÇÃO SYMBOLA, A ITÁLIA EM 10 SELFIES. 2021
FONTE | GreenItaly 2020, Fundação Symbola e Unioncamere
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04.
Green Complexity Index, 2020

ITÁLIA SEGUNDO LUGAR NO RANKING MUNDIAL EM 
EXPORT DE PRODUTOS VERDES/GREEN 
De acordo com um estudo da Universidade de Oxford, graças ao número de patentes ambientais 
depositadas, baixas emissões de CO₂ e políticas ambientais rígidas, a Itália ocupa a 2ª posição no 
ranking mundial no Green Complexity Index, atrás da Alemanha e seguida pelos EUA, Áustria, 
Dinamarca e China. O índice que mede a capacidade de exportação de produtos verdes/green 
tecnologicamente avançados, estima uma primeira posição para a Itália em termos de potencial de 
desenvolvimento do índice, perante a China, Espanha, Alemanha e França.
Uma confirmação que a sustentabilidade representa para o made in Italy um ativo estratégico para o 
futuro, e que a Itália pode desempenhar um papel-chave, tanto em termos de crescimento como de 
competitividade econômica, no desafio da transição verde/green.

FUNDAÇÃO SYMBOLA, A ITÁLIA EM 10 SELFIES. 2021
FONTE | Elaboração Symbola dos dados do “Economic 
Complexity and the Green Economy”, University of Oxford”
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05.
Empresas ativas no design nos Grandes Países 
Comunitários, 2018. (Quotas percentuais sobre 
o total UE)

O DESIGN DÁ FORÇA AO MADE IN ITALY

A Itália é o país europeu com o maior número de empresas de design com 15,5% sobre o 
total da UE, seguida pela Alemanha (13,6%), França (13,1%), Reino Unido (10,7%) e Espanha 
(3,2%). Uma primazia a ser atribuída à forte ligação entre o design e o made in Italy. As 34.000 
empresas de design italianas oferecem emprego a 64.551 trabalhadores e geram um valor 
agregado superior a 3 bilhões de euros. Contribuem com 14,8% do volume de negócios ao nível 
da UE, atrás apenas do Reino Unido e da Alemanha.
Milão se confirma como a capital do Design: a cidade absorve 18,3% do valor agregado nacional 
e 14% dos funcionários.

FUNDAÇÃO SYMBOLA, A ITÁLIA EM 10 SELFIES. 2021
FONTE | Design Economy 2020, Fundação Symbola, Deloitte, 
ADI e POLIdesign
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06.
Balança comercial de barcos, dez maiores países 
do mundo, 2019. (milhões de dólares)

A NÁUTICA RECREATIVA A NÍVEL MUNDIAL FALA ITALIANO

No setor náutico somos líderes em termos de balança comercial, com mais de 2 bilhões de 
dólares (2,2), à frente do Reino Unido (1,5), Holanda (1,4), Alemanha (0,7) e Polônia (0,5), e 
estamos entre os maiores exportadores, perdendo apenas para a Holanda, à frente do Reino 
Unido, EUA, França e Alemanha. A náutica Made in Italy movimenta globalmente 4,78 bilhões de 
euros, sendo 1,64 bilhão no mercado nacional e 23.510 colaboradores diretos.

FUNDAÇÃO SYMBOLA, A ITÁLIA EM 10 SELFIES. 2021
FONTE | Elaboração de dados ITC-UN Comtrade da  
Fundação Edison
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07.
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MÓVEIS DE MADEIRA ITALIANOS À FRENTE NA ECONOMIA 
CIRCULAR E NAS EXPORTAÇÕES 
A indústria italiana de madeira para móveis é a primeira na Europa na economia circular: 93% 
dos painéis de aglomerado produzidos na Itália são feitos de madeira reciclada. Seguido pela 
Bélgica com 84%, Dinamarca 60%, Alemanha 59%, França 50%. Produz menos emissões que 
alteram o clima do que outros grandes países da UE: 26kg de CO2 equivalente por mil euros de 
produção, em comparação com 43kg na Alemanha, 49kg na França, 79kg na Grã-Bretanha e 
mais de 200kg na Espanha. Com quase 10 bilhões de dólares (9,8 bilhões de US$), a Itália é a 
terceira no mundo na balança comercial de móveis: apenas China (96 bilhões de US$) e Polônia 
(11 bilhões de US$) têm saldo superior. Apresentam-se negativas as balanças comerciais da 
Alemanha (-3,2 bilhões US$), Reino Unido (-7,6 bilhões US$) e França (-7,8 bilhões US$).

Participação de painéis de aglomerado de madeira 
reciclada no total dos primeiros países da UE, 2018 
(valores percentuais)

FUNDAÇÃO SYMBOLA, A ITÁLIA EM 10 SELFIES. 2021
FONTE | EPF - European Panel Federation. Elaborações de 
Federlegnoarredo sobre dados da Comtrade da ONU



08.
Emissões agrícolas de gases de efeito estufa em 
equivalente de CO2, 2018 (milhões de toneladas 
emitidas por milhão de euros produzidos)

AGRICULTURA ITALIANA: LÍDER NA EUROPA EM 
SUSTENTABILIDADE
A agricultura italiana está entre as mais sustentáveis da Europa com uma quantidade de emissões igual a 30 
milhões de toneladas de CO2 equivalente, significativamente inferior às da França (76 milhões), Alemanha 
(66 milhões), Reino Unido (41 milhões) e Espanha (39 milhões). O setor reduziu o uso de agrotóxicos em 
20% (2011-2018), em comparação com um aumento em outros países europeus (França e Alemanha), 
aumentou o uso e a produção de energia renovável e reduziu o consumo de água. O setor possui 305 
especialidades Dop / Igp reconhecidas a nível comunitário e 524 vinhos Dop / Igp, 5155 produtos regionais 
tradicionais e o maior número de fazendas orgânicas. Em 2020, o setor agroalimentar atingiu um recorde 
histórico nas exportações com um valor de 46,1 bilhões (+ 1,8% em relação a 2019). A Itália também tem a 
primazia comunitária de jovens (há mais de 56.000 pessoas com menos de 35 anos no comando de uma 
empresa agrícola) e mulheres na agricultura (uma fazenda em cada quatro - 28% - é liderada por mulheres: 
quase 210.000 empresárias).

FUNDAÇÃO SYMBOLA, A ITÁLIA EM 10 SELFIES. 2021
FONTE | Processamento Symbola-Coldiretti em dados 
GreenItaly 2020, Symbola e Unioncamere
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INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: LÍDER NA EUROPA EM 
PRODUÇÃO, TAMBÉM GRAÇAS AO AUMENTO DAS 
EXPORTAÇÕES

A Itália confirma um papel de liderança na Europa na produção farmacêutica, com 32,2 bilhões 
de euros (2018), logo atrás da Alemanha com 32,9 bilhões de euros, e seguida da França (23,2), 
Reino Unido e Espanha, registrando em 2019 um aumento de 34 bilhões de euros. Também graças 
ao aumento das exportações, que no período 2009-2019 é de 168% quase o dobro da média 
da UE-28 (+ 86%) e mais do que os outros grandes europeus (Alemanha + 72%, Espanha + 51%, 
França + 31% e Reino Unido + 11%). Nos últimos dez anos, o setor reduziu em 50% o consumo de 
energia e as emissões de gases de efeito estufa.

09.
Valor da produção farmacêutica 2018 (bilhões 
de euros)
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10.
Número de bicicletas exportadas por país 2019

ITÁLIA: MAIOR EXPORTADOR EUROPEU DE BICICLETAS

A Itália é o principal exportador europeu de bicicletas, com um valor total de 609 milhões de 
euros e um crescimento de 15,2% em relação ao ano anterior: vendemos 1.776.300 (2019) 
para o exterior, mais do que Portugal (1.537,046), Holanda (1.276.834), Alemanha (945.450) e 
Romênia (903.591). São italianas 16,6% do total das exportações europeias. Somos os primeiros 
em termos de exportação de selas, correspondendo a 53,9% do total mundial. A cadeia de 
abastecimento de bicicletas conta com 3.128 empresas e gera um faturamento de 1,03 bilhão 
de euros. Uma contribuição importante para a mobilidade sustentável.
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SYMBOLA – FUNDAÇÃO PARA A QUALIDADE ITALIANA
Symbola - do grego antigo, significa “unir” - foi criada para unir e promover um 
modelo de desenvolvimento voltado para a qualidade: a soft economy, que 
combina tradição, território, inovação tecnológica e pesquisa que combina 
competitividade e valorização do capital humano, econômico desenvolvimento e 
respeito ao meio ambiente e aos direitos humanos. Um modelo de desenvolvimento 
sustentável baseado na economia verde, no papel da cultura e da criatividade na 
coesão social e na economia circular. Symbola - Fundação para a Qualidade 
Italiana - é um movimento cultural que conecta em rede personalidades do 
mundo econômico e empresarial, da cidadania ativa, das realidades territoriais e 
institucionais, do mundo da cultura e da representação. A Symbola fala à sociedade, 
à economia, às instituições e à política também graças a uma intensa atividade de 
análise e pesquisa. Todos os relatórios publicados - entre os principais GreenItaly, 
Io sono Cultura, Coesione è Competizione, I.T.A.L.I.A. Geografias do novo Made 
in Italy - podem ser consultadas e baixadas gratuitamente no site.

www.symbo la .ne t   |   i n fo@symbo la .ne t   |   06  45430941


