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Num instante em que o poder de compra cresce e o consumidor começa a buscar carros de um 
segmento superiores aos de entrada, a Fiat Automóveis lança uma nova versão do velho Mille, 
que está há 25 anos no mercado brasileiro. Só que o novo Mille Economy traz uma solução 
para um ponto vital para uma parcela ampla de brasileiros e frotistas: o bolso. Com 
modificações na suspensão, pneus, escapamento e motor, o Economy flex 1.0 promete uma 
economia de 10% na cidade e até 25% na estrada em relação ao modelo anterior. É o mote 
para se tentar ampliar em até 10% das vendas do hatch, que detém atualmente 14,5% das 
vendas em seu segmento.  
 
O presidente da Fiat, Cledorvino Belini, não é homem de desperdiçar oportunidades. De acordo 
com levantamento próprio da montadora, o mercado de carros de até R$ 27 mil cresceu mais 
de 50% no primeiro semestre, muito acima dos 28% da média do mercado no período. "O 
Mille está inserido numa faixa que é o primeiro carro zero de uma família. Então, se você 
puder oferecer maior economia a este consumidor, vai fazê-lo guardar mais dinheiro no bolso 
para pagar a prestação, por exemplo", afirmou Belini, ontem em Fortaleza (CE).  
 
A Fiat preparou quatro versões para o Mille: a Fire Economy e a Way Economy, disponíveis em 
2 e 4 portas. Os preços variam de R$ 23,240 a R$ 25,480, mas um kit cerca de R$ 4,5 mil, 
que incluiu ar condicionado e direção hidráulica. Até 30% das vendas do Mille são direcionadas 
a frotistas ou profissionais liberais. O carro, que tem um ano de garantia, vendeu 128 mil 
unidades no ano passado. Nos sete primeiros meses deste ano já alcançou a marca de 87 mil 
unidades comercializadas.  
 
Em perfeitas condições de uso, os técnicos da Fiat afirmam que o Mille agora é capaz de fazer 
16 km por litro de gasolina na cidade e 22 km/l na estrada; Com álcool, a marca é de 10 km/l 
na cidade e 15 km/l na estrada. Entretanto, dificilmente o consumidor comum consegue 
repetir estas marcas, principalmente, nas grandes cidades, onde o trânsito carregado dificulta 
a economia de combustível.  
 
Belini afirmou que não está preocupado com a concorrência da Volkswagen, que chegou a 
liderar o mercado na primeira quinzena de agosto com o lançamento do novo Gol e uma 
política de bônus para o Gol antigo. Ele afirmou que a sua administração não se baseia na 
liderança pura e simples do mercado, mas num conjunto de resultados que incluem a 
satisfação dos clientes, fornecedores, funcionários revendedores, comunidade e rentabilidade, 
entre outros. "Neste conjunto de metas, estamos muito bem", afirmou o executivo.  
 
O presidente da Fiat afirmou que, com uma carga tributária de 38%, é difícil oferecer um carro 
com preço menor que o Mille. Ele ironizou o CEO da Renault/Nissan, Carlos Ghosn, que 
afirmou estar preparando um carro de US$ 10 mil para o mercado brasileiro. Para Belini, 
Ghosn já tinha prometido fazer do Logan um carro de baixo custo, mas não é o que se pratica 
no mercado nacional. "O custo é uma coisa, preço final é outra bem diferente", afirmou o 
executivo.  
 
Para Belini, a redução do preço do carro no Brasil passará pela revisão da carga tributária, 
adoção de novas tecnologias e materiais, que deixem o carro mais leve e econômico. Para ele, 
até a nanologia ajudará neste processo, que leverá até 10 anos para obter resultados 
satisfatórios. "Hoje produzimos o Mille com quase mil quilos de peso para levar, na maioria das 
vezes, uma pessoa que não pesa nem 10% disso", afirmou. O executivo afirmou que já lhe foi 
apresentada no Brasil por fornecedores uma roda de plástico, mas que precisa ser aprimorada.  
 
Regras claras  
 
Antes de comparecer ao evento para o lançamento da Fiat em Fortaleza, Belini esteve, na 
companhia de outros dirigentes da indústria automobilística, na quinta-feira à noite em Brasília 
com o presidente Lula. Os executivos foram cobrar do presidente Lula regras claras, na medida 
que surge informações de que governadores querem aumentar o IMCS sobre os carros e o 



governo federal ampliar a cobrança de impostos dobre operações de leasing. "Dissemos ao 
presidente que o setor vai investir US$ 21,9 bilhões para ter capacidade instalada de 6 milhões 
de unidades até 2012. Se não houver seriedade agora, futuros investimentos não virão mais", 
disse.  
 
Pneus e rodas da China  
 
Belini disse, ainda, que está importando da China até 20% de rodas e pneus da Pirelli, de 
alguns modelos, para suprir a falta de material no Brasil. Em função de eventuais oscilações 
cambiais, ele afirmou que a importação é baixa e serve para cobrir a falta de suprimentos no 
Brasil pela produção estrangulada neste momento.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29, 30 e 31 ago. 2008, Transportes, p. C3. 


