
Peugeot inaugura fábrica de peças de R$ 91 mi no Brasil 

Componentes também serão exportados a Argentina para automóveis produzidos no país 
vizinho. 

A PSA Peugeot Citroën inaugurou nesta sexta-feira a sua primeira Unidade de Usinagem de 
Motores no Brasil, no município de Porto Real, no Rio de Janeiro. Com investimentos de R$ 91 
milhões, a nova instalação industrial produzirá blocos e cabeçotes para motores de 1,6 litro 
flexfuel e a gasolina. 

Os propulsores também serão exportados para a Argentina para serem instalados nos 
automóveis produzidos no país, como os Peugeot 307 e 307 Sedan e os Citroën C4 e C4 Pallas. 

“Pela confiança nas ações implementadas pelo governo para minimizar os efeitos da crise 
econômica, não diminuímos em nenhum momento o ritmo de implantação da Unidade de 
Usinagem no Brasil. O resultado é que ela ficou pronta três meses antes do previsto 
inicialmente”, afirmou o presidente para o Brasil e a América Latina da PSA Peugeot Citroën, 
Vincent Rambaud. 

As linhas da usinagem têm capacidade total para produzir 100 mil blocos de ferro fundido e 80 
mil cabeçotes de alumínio por ano. Planejada por técnicos do Mercosul e da França e avaliada 
como a mais avançada dentro das atividades e volume de produção, a unidade brasileira 
servirá como modelo e será uma “fábrica escola” da empresa. 

A PSA Peugeot Citroën está presente industrialmente no Brasil desde 2001, quando foi 
inaugurado o Centro de Produção de Porto Real. Atualmente, a fábrica produz os veículos 
Peugeot 206, 207, 207 SW e 207 Passion e os Citroën C3 e Xsara Picasso e também os 
motores de 1,4 litro e 1,6 litro flexfuel e a gasolina (para exportação). 

Na Europa, recuperação apenas em 2010 

Ao apresentar seus últimos resultados financeiros nesta quarta-feira (29), a Peugeot foi 
pessimista a respeito das possibilidades de recuperação do mercado europeu, indicando que 
espera que este se contraia cerca de 12% em 2009, com uma queda de 7% durante o 
segundo semestre. A recuperação, acredita a empresa, viria apenas em 2010. 

A montadora francesa divulgou um prejuízo operacional recorrente de 826 milhões de euros 
(US$ 1,170 bilhão) no primeiro trimestre fiscal, ante lucro de 1,115 bilhão de euros no mesmo 
período do ano anterior. 

Pelo lado positivo, a empresa afirmou que espera aumentar suas participação no mercado 
europeu para acima de 14% durante o segundo semestre, e analistas do Morgan Stanley 
manifestaram que a situação financeira do grupo é “significativamente melhor” do que o 
esperado. 
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