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A GÊNESE 

Perfil do fundador 
Ø  ROBERTO PAGANO, engenheiro eletrônico italiano, com atuação no mundo automotivo global 

desde 1980 (FIAT, MLTA, Magneti Marelli, Comau) na Itália, França, Europa, Turquia, Polônia, 
Índia, Japão, África do Sul, EUA, Argentina, Venezuela, Brasil.  

Ø  Diretor no grupo Fiat de 1990 a 2006 (Magneti Marelli, Comau). 
 
 

Ø  Atuando estavelmente no Brasil desde 2000 (Magneti Marelli, Comau, ROMA CONSULTING). 
 
 

Ø  Principais experiências: 
 

•  Relacionamento com empresas internacionais no desenvolvimento e gerenciamento de clientes, 
seleção de fornecedores internacionais, parcerias estratégicas, relações com entidades públicas e 
universidades. 
•  Instalação e startup de unidades operacionais (Polônia 1997, Índia 1997, Brasil 1998), analise de 

viabilidade de novos projetos, elaboração de planos de negocio. 
•  Coordenação de projetos transnacionais e gestão de estruturas operacionais: comercial, industrial, 

engenharia, P&L business units e empresas. 
•  Negociações internacionais (contratos de fornecimento, joint-ventures, acordos de transferências de 

tecnologia) na Europa, EUA, América do Sul, Índia, China, Japão. 
•  Direção técnica, comercial e executiva em indústrias globais dos segmentos automotivo, energia, 

aeronáutica, espacial. 
•  Diretor da Engenharia e de Business Unit na Magneti Marelli Marelli do Brasil de 2000 a 2003. 
•  Diretor Comercial e de Business Units na Comau Mercosul de 2003 a 2006. 
•  Consultor no Brasil desde 2007 e CEO (temporary manager) da filial brasileira de uma multinacional 

automotiva (2014-15). 

 

A ideia de negocio nasce no final do 2006 de uma iniciativa para explorar e valorizar no 
mercado sul-americano as experiências e competências do fundador, Roberto Pagano, 
derivantes de mais de 25 anos de atividade no setor automotivo worldwide. 
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A EMPRESA 

Ø  Em março 2007 nasceu a ROMA CONSULTING, com foco comercial, visando as diretrizes seguintes: 

Ø  Nos anos seguintes, com a aquisição de novos partners de experiência comprovada em seus 
campos de atuação, a ROMA CONSULTING tem-se especializada também em:  

 

•  consultoria empresarial, reorganizações e restruturações, planos de negocio; 
 

•  assessoria em gestão de empresa, comercial, engenharia, industrial, qualidade, logística, ... 
 

•  assessoria em administração, finança e controle de gestão; 
 

•  suporte a empresas estrangeiras que entendem desenvolver negócios ou se instalar no Brasil, 
oferecendo um serviço completo de formatação e acompanhamento do projeto; 

 

•  suporte a empresas brasileiras na internacionalização. 

•  selecionar Fornecedores para o mercado 
automotivo local, caracterizados em 
oferta diferenciada, competências e foco 
no desenvolvimento / crescimento; 

 

•  suportar estes Fornecedores nas 
atividades de desenvolvimento de 
mercados e clientes, business plan, 
planos de negocio e no desenvolvimento 
e follow-up das vendas. 

•  desenvolver um port fol io de 
Clientes Finais para concretizar as 
oportunidades de produtos/serviços 
dos Fornecedores selecionados; 

 

•  suportar estes Clientes Finais na 
identificação de novos produtos ou 
fornecedores. 

FORNECEDORES	
BRASILEIROS	&	
INTERNACIONAIS	

MERCADO	LATAM	&	
CLIENTES	FINAIS	ROMA	CONSULTING	
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O TIME 

	

GEAN	GUILHERME		
GIALLUCCA	

	

SÓCIO	&	
ASSUNTOS	JURIDICOS	

	

Advogado	em	contencioso		
trabalhista,	previdenciário	e	acidentário.	

	

MARILDA	
CARNEIRO	

	

ADMINISTRAÇÃO	&	
ENGENHEIRA	CIVIL	

	

Procura	de	áreas/galpões	e	assistência		
para	instalações	civis	e	industriais.	

	

ELIO	
RUSSI	

	

CONSULTOR	SENIOR	
	

OQmização	dos	processos	
	industriais	e	logísQca.	

	

ROBERTO		
HAIDAMUS	

	

CONSULTOR	SENIOR	
	

Qualidade,	auditorias	e		
desenvolvimento	fornecedores.	

	

ROBERTO		
PAGANO	

	

SÓCIO	FUNDADOR	&	
GENERAL	MANAGER		

	

Assessorias	empresariais	e	
consultorias	comerciais	e	de	negocio.	

	

JAMES	WILLIAM	
COSTA	

	

CONSULTOR	SENIOR	
	

Administração	e	finança,	
controle	de	gestão.	
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OS SERVIÇOS 

CONSULTORIA 
EMPRESARIAL E 

COMERCIAL 

INDUSTRIA 
AUTOMOTIVA E GERAL 

ASSESSORIA EM 
ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇA 

APOIO A EMPRESAS 
ESTRANGEIRAS 
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SERVIÇOS - 1 

CONSULTORIA 
EMPRESARIAL E 

COMERCIAL 

ESTRATEGICO 
§ Planos estratégicos e projetos de 

recuperação ou reestruturação. 
 

§ Serviços de “temporary manager”. 
§ Serviços de “coaching”. 

COMERCIAL 
§ Analise “RO.M.P” (metodologia 

elaborada pela ROMA) para: 
 

- analise e planejamento comercial, 
- posicionamento e definição das 

prioridades estratégicas, 
- identificação das diretrizes de 

vendas. 
 

§ Desenvo lv imento de novos 
negócios e follow-up das vendas. 

OPERACIONAL 
 

§ Assessoria em gestão de empresa 
e desenvolvimento. 

 

§ Consultorias nas áreas industrial, 
engenharia, comercial, qualidade, 
logística, financeira. 

1 
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SERVIÇOS - 2 

ASSESSORIA EM 
ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇA 

CONTROLE DE GESTÃO 
§ Diagnostico da situação financeira. 
 

§ Organização e controle das 
informações financeiras. 

 

§ Desenvolvimento de relatórios 
gerenciais customizados. 

§ P l a n e j a m e n t o f i n a n c e i r o e 
orçamentário, fluxo de caixa. 

SOLUÇÕES PREVENTIVAS 
 

§ Avaliação de riscos (nas áreas 
financeira, fiscal, contratual e 
trabalhista) com proposta de 
soluções. 

 

§ Levantamento de gastos e plano 
de despesas. 

§ Análise de viabilidade econômico-
financeira para projetos. 

§ Separação financeira entre a 
pessoa jurídica e a pessoa física 
(sócios). 

OUTROS SERVIÇOS 
 

§ Assessoria em negociações para 
quitação de passivos. 

§ Apoio na implantação de sistemas 
financeiros ou integrados. 

§ Acompanhamento das ações 
corretivas. 

 

§ Treinamentos, workshops e 
palestras na área financeira e 
administrativa. 

2 
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SERVIÇOS - 3 

INDUSTRIA 
AUTOMOTIVA E 

GERAL 

OPERACIONAL 
§ Assessoria em gestão de empresa 

e desenvolvimento de negócios. 
 

§ Consultorias nas áreas comercial, 
industrial, qualidade, logística, 
financeira. 

 

§  Identificação e implementação  de 
p rogramas de me lhor ia do 
desempenho. 

 

PROCESSOS 
§ Automação industrial e robótica. 
 

§ Logística industrial e supply chain. 
 

§ Armazenagem, gestão do estoque, 
serviços de entregas. 

 

§ Transportes internacionais (aéreo 
e marítimo) e import / export. 

INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

§  S u p o r t e p a r a p r o j e t o s d e 
internacionalização. 

§ Acordo de “Preferred Partner” com 
agencias governamentais para a 
internacionalização da indústria: 
- PROEXPORT – Colombia; 
- COFOCE – Guanajuato (Mexico). 

 

§ Consorcio Brasil-China para 
serviços de prospecção/seleção/
qualificação de fornecedores. 

3 
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SERVIÇOS - 4 

APOIO A 
EMPRESAS 

ESTRANGEIRAS 

REGULAMENTAÇÃO 
§ Analise de viabilidade do negocio. 
§ Pesquisa de parceiros locais. 
§ Analise da melhor modalidade de 

abertura da empresa local (lucro 
real, lucro presumido, simples, ...). 

§ Processo de abertura da empresa 
local e processo de licença de 
importação. 

§ Processo de regularização de 
entrada de capital estrangeiro. 

§ Processo de visto de trabalho e 
visto de empresário para pessoas 
físicas. 

START-UP 
§  Incentivos locais para a instalação 

da empresa (parceria com a 
Prefeitura de Hortolândia, entre 
outros). 

§ Financiamentos e incentivos locais 
para investimentos industriais. 

§ Pesquisa local de áreas / galpões 
(aluguel e compra). 

§ Assistência para construção civil e 
para instalações industriais. 

§ Pesquisa local de maquinas e 
equipamentos de produção, com 
planos de financiamento local. 

LOGISTICA 
§ Análise da classificação fiscal de 

produtos/serviços importados. 
§ Calculo, simulações e otimizações 

dos custos de internação de 
produtos/serviços. 

§  Licenças para impor tações 
temporárias e definitivas de bens 
de capital. 

§ Transporte e desalfandegamento. 
§  Import e logística (door-to-door, 

cons ignação, por to f ranco , 
a rmazenamento , ges tão do 
estoque, entregas). 

4 
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OS CLIENTES 

Desde 2007 a ROMA CONSULTING atua no mercado prestando serviços de consultoria e assessoria a 
empresas brasileiras e internacionais, tais como (em ordem cronológico): 

SIEMENS AUTOMOTIVE Brasil   Fornecedor de autopeças OEM
EBF VAZ ECOPADS Brasil   Fornecedor de componentes em fineblanking
TECNOMATIC Brasil-Itália  Automação, linhas de montagem, robótica
RIP - grupo ThyssenKrupp Brasil   Prestação de serviços de manutenção industrial e limpeza técnica
TKSE - grupo ThyssenKrupp Brasil-Alemanha  Linhas de montagem para montadoras e autopeças
EISENMANN Brasil-Alemanha  Sistemas de pintura para montadoras e autopeças
METALPÓ-COMBUSTOL Brasil   Componentes sinterizados para indústria automotiva
ENGEMET Brasil   Produção de peças usinadas de precisão
GIESSE Brasil-Itália  Perfis de alumínio para portas e janelas
ETEL Brasil   Automação, linhas de montagem, robótica
EDRA Brasil   Projeto de carro elétrico para o transporte urbano
CAMPETELLA Itália   Robôs cartesianos para automação industrial
IDEA INSTITUTE Brasil-Itália  Engenharia de produto automotiva
ITS Itália   Automação, linhas de montagem, robótica—tica
FIVES CINETIC Brasil-França  Linhas de montagem para montadoras e autopeças
BOOKEEPERS Brasil   Diagnostico e levantamento fiscal. Revisão e recuperação tributária.
AXIS Índia   Engenharia de produto automotiva e avionica
FORLED Itália   Lâmpadas a LED para iluminação publica
P&T PRECISION & TECHNOLOGY China   Prospecção de fornecedores asiáticos
MULTICORPOS Brasil   Engenharia de produto automotiva
CORNAGLIA CORTUBI Itália   Componentes plásticos e sistemas de escapamento para OEM
B&R AUTOMOTIVE Itália   Componentes metálicos automotivos torneados e usinados
CITYLAB Portugal-Brasil  Serviços de editing fotográfico e comercialização
STILREVEST Brasil   Linhas de montagem para montadoras e autopeças
TECNOCURVA Brasil   Conjuntos tubulares para mercado automotivo
INAUXA Espanha  Autopeças (braços de suspensão)
SYSTEM LOGISTICS Brasil-Itália  Sistemas de armazenagem e manuseio (Material Handling)
NETTARE Itália   Sistemas de tratamento de RSU e geração de energias alternativas
SIECAB Brasil-Itália  Automação, linhas de montagem, robótica
ESACO Espanha  Conveyors systems para a indústria automotiva
ACTION CARGO Brasil   Transportes internacionais (aéreo/marítimo) e operações alfandegarias
UFP Utensili Fratelli Panzeri Itália   Ferramentas especiais para usinagem
DML LOGISTICA Brasil   Empilhadeiras especiais e projetos de logística industrial
GT DO BRASIL - grupo Gammastamp Brasil-Itália  Componentes automotivos OEM
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O PORTFÓLIO DO MERCADO 

automotivo 
ROMA tem (ou teve nos últimos anos) relações de negócios com os principais clientes 
automotivos brasileiros a seguir. 

... e estamos selecionando outros novos Clientes Finais ... 

MONTADORAS TIER1 e AUTOPEÇAS SISTEMAS de 
PRODUÇÃO 

AGCO 
CATERPILLAR 
CNH - Case New Holland 
FCA - Fiat Chrysler 
FORD 
GENERAL MOTORS 
HONDA 
IVECO 
YAMAHA 
MAN Latin America 
MERCEDES 
MITSUBISHI 
NISSAN 
RENAULT 
PSA - Peugeot Citroen 
SCANIA 
TOYOTA 
TROLLER 
VOLKSWAGEN 
VOLVO 
 

AETHRA 
AISIN 
ASTEN 
AUTOLIV 
AUTOMETAL 
BENTELER 
BREMBO 
BOSCH 
BROSE 
COFAP 
CONTINENTAL 
DANA 
DELPHI 
DENSO 
EBF VAZ ECOPADS 
ENGEMET 
ELTEK 
ENGRECON 
FAURECIA 
FCI 
FICOSA 
FPT Fiat Powertrain 
GRAMPOS AÇO 

GT DO BRASIL 
KEIPER PREVENT 
INDEBRAS 
IRAMEC 
ITAESBRA 
IOCHPE MAXION 
NEUMAYER TEKFOR 
LEAR 
MAGNA 
MAGNETI MARELLI 
MAHLE-BEHR 
MANN+HUMMEL 
MECAPLAST 
METALPO-COMBUSTOL 
MGI COUTIER 
MONTEPINO 
MWM 
NEMAK 
PIERBURG 
PLASCAR 
POLIMETRI 
PRESSAC 
PROEMA 

SHW 
SODECIA 
STOLA 
TAKATA 
TECNOCURVA 
TENNECO 
THYSSENKRUPP 
TEKSID 
TIBERINA 
TOWER 
TUPER 
TRW 
VALEO 
WABCO 
WITZENMANN 
ZF 
… 
 

ABB 
COMAU 
CORDELLA 
DURR 
EISENMANN 
EURONOBRE 
FANUC 
FIVES CINETIC 
GME 
KUKA 
MECNIL 
PROMAC 
ROSLER 
SIECAB 
SYSTEM LOGISTICS 
SPI INTEGRADORA 
TAIKISHA 
TELEROBOT 
THYSSENKRUPP 
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DADOS DA EMPRESA 

... entre em contato conosco – OBRIGADO ! 

 

ROMA CONSULTING ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. 
 

SEDE LEGAL 
 
 

Rua Vicência Maria Ribeiro, 626 – bairro Nossa Senhora de Fatima 
13185-410  – HORTOLÂNDIA (SP) – Brasil 
 
www.romaconsulting.biz 

 
ENDEREÇO PARA CORREIO 
 
 

Rua Sampaio Ferraz, 151 - bairro Cambuí 
13024-903 – CAMPINAS (SP) – Brasil 
 
romaconsulting@romaconsulting.biz  

 
 
 
   CONTATOS 

 

 
CONSULTORIA EMPRESARIAL & COMERCIAL 

 
ASSESSORIA em ADMINISTRAÇÃO & FINANÇA 

ROBERTO PAGANO  
General Manager 
 

Tel. +55.19.98183.3444 
 

Skype: roberto.pagano3 
 

Email: roberto.pagano@romaconsulting.biz 
 

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/robertopagano  
 

JAMES WILLIAM COSTA  
Senior Partner 
 
 

Tel. +55.19.99648.1111 
 

Skype: live:jamesimene 
 
 

Email: james.costa@romaconsulting.biz  
 

 

LinkedIn: https://br.linkedin.com/in/jameswilliamcosta/pt 


