
 

Pequenas e Médias Empresas na Itália 
1. Classificação 

 
 De acordo com as normas do Eurostat, o Instituto Nacional de Estatística da Itália, 
pequenas e médias empresas são firmas com menos de 250 funcionários. Em detalhes, 
microempresas e pequenas empresas possuem, respectivamente, menos de 10 e 10 a 49 
funcionários, enquanto as médias empresas são definidas como aquelas com 50 a 249 
funcionários. 
 A definição de PME usada pelas instituições financeiras 
 O Banco da Itália classifica dados sobre empréstimos comerciais por tamanho de 
empresa: pequenas empresas são definidas como parcerias limitadas, parcerias gerais, 
parcerias informais ou empresas de um proprietário com menos de 20 trabalhadores. 
 

2. Contexto 
 

 Em termos de relevância econômica, a esmagadora maioria (99,9%) das empresas 
ativas na economia italiana são PMEs e representam 81% da força de trabalho e 68% do PIB 
na Itália. O setor possui uma estrutura de escala relativamente pequena: a participação das 
microempresas é superior à média da UE e esse recurso específico não depende da 
composição do setor. 
 As PMEs constituem a espinha dorsal do sistema produtivo italiano: 94,6% delas têm 
menos de 10 funcionários, enquanto 4,8% têm 10 - 49 funcionários e apenas 0,5% têm 50 - 250 
funcionários. 
 No que diz respeito aos setores econômicos, 76% das PMEs com menos de 10 
funcionários concentram-se no setor de serviços. Essa taxa diminui para 46% para o grupo de 
10 a 250 funcionários. 
 O setor de serviços é um dos principais contribuintes para a economia italiana. É 
responsável por aproximadamente 73% do PIB e também é o segmento que mais cresce. 
Serviços turísticos, de varejo e financeiros representam uma parte significativa do setor. O setor 
industrial responde por aproximadamente 25% do PIB, com o restante contribuído pela 
agricultura. 
 

3. Instituições de Apoio 
 
 Italian Trade Agency (ITA) 
 Órgão governamental que apoia o desenvolvimento comercial das empresas italianas 
no exterior e promove a atração de investimentos estrangeiros na Itália. Com uma organização 
moderna e motivada e uma ampla rede de escritórios no exterior, a ITA fornece informações, 
assistência, consultoria, promoção e treinamento para pequenas e médias empresas italianas. 
Utilizando as mais modernas ferramentas de promoção e comunicação multicanal, atua para 
garantir a excelência da ‘Made in Italy’ no mundo. 
 
 Fundo de Garantia da Itália para PMEs 
 Administrado pelo Mediocredito Centrale em nome do Ministério do Desenvolvimento 
Econômico da Itália, é o principal instrumento nacional de auxílio às empresas, com a missão 
de apoiar o acesso ao crédito pelas PMEs por meio de garantias diretas aos bancos ou 
contragarantias ao Confidi. A garantia pode cobrir até 80% do empréstimo e permite que os 
bancos e o Confidi melhorem as condições financeiras aplicadas aos mutuários (por exemplo, 
em termos de valor do empréstimo, garantia exigida, níveis de taxa de juros). 
 
 
 
 
 



 CONFAPI (Italian Confederation of Small and Medium-sized Industries) 
 A atividade da Confederação Italiana de Pequenas e Médias Indústrias visa proteger e 
promover os interesses concretos das pequenas e médias indústrias em todos os níveis. A 
CONFAPI contribui para o desenvolvimento da indústria italiana, apoiando suas empresas 
associadas no enfrentamento do desafio da economia global moderna, a fim de obter vantagem 
de suas dimensões como um valor agregado para a competitividade. Atualmente, a CONFAPI 
representa mais de 94.000 empresas, com mais de 900.000 funcionários e colabora com 
universidades e centros de pesquisa. Mais de 170.000 empresas italianas no setor industrial 
aplicam o contrato de trabalho nacional da CONFAPI, negociado com sindicatos setoriais. 
 

4. Políticas Públicas 
 
 A proporção do valor total de contratos públicos garantidos às PMEs está entre os mais 
baixos da UE. Por outro lado, o atraso médio nos pagamentos de órgãos públicos caiu 
significativamente, de 90 dias em 2013 para 27 dias em 2017. Tradicionalmente, isso é um 
problema para as PMEs na Itália. Desde 2008, foram realizados alguns progressos no nível 
político. As principais leis que regulamentam a adjudicação de contratos públicos foram 
reformadas em 2016 com a adoção de um novo Código de Contratos Públicos. 
 O desempenho da Itália em habilidades e inovação está alinhado com a média da UE e 
apresentou melhorias desde 2008. No entanto, vários indicadores estão atrasados. A parte das 
PMEs que vende online é o terceiro mais baixo da UE. Por outro lado, a parcela de PMEs que 
fornece treinamento em TIC para seus funcionários melhorou continuamente – em 2019, 16% - 
o dobro do que em 2014. Desde 2008, o governo italiano fornece suporte para habilidades e 
inovação. A estratégia nacional lançada em 2016, ‘Industria 4.0 '(agora' Impresa 4.0 '), introduziu 
medidas para aumentar a transformação digital da indústria da Itália. 
 Lançado em 2015, o plano nacional 'Made in Italy’ visa aumentar o número de PMEs 
exportadoras italianas. Implementado pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico em 
colaboração com a Agência Italiana de Comércio (ITA-ICE), o plano tinha um orçamento inicial 
de € 220 milhões e recebeu um adicional de € 140 milhões em 2018. As medidas de apoio às 
PMEs incluem: vouchers para Gerentes de Exportação Temporários; Roadshows para informar 
PMEs sobre programas de apoio disponíveis; e a criação de uma plataforma de comércio 
eletrônico para promover acesso a mercados estrangeiros. As seguintes medidas foram 
lançadas para start-ups e PMEs: 

• O programa "Educação para exportar" (E2E) é um programa on-line, gratuito de 
educação e informação para PMEs. 

• 'Export UP' é uma nova ferramenta on-line para ajudar as PMEs passo a passo com o 
processo de exportação e segurança. 
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