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Presidente mundial da Pirelli anuncia ampliação dos investimentos previstos para o país em 
US$ 100 milhões. Maior parte dos recursos vai para fábrica em Santo André 
 
Em visita ao Brasil, o presidente mundial do grupo Pirelli, Marco Tronchetti Provera, 
anunciou ontem a ampliação dos investimentos previstos pela companhia para o Brasil em US$ 
100 milhões, para o período de 2009 a 2011, 50% acima do plano inicial de US$ 200 milhões. 
Um dos destaques no Fórum Empresarial Brasil-Itália, realizado ontem e hoje em São Paulo, 
ele falou ao Brasil Econômico sobre qual será o foco dos investimentos e justificou a 
ampliação. 
 
A Pirelli anunciou investimentos de US$ 200 milhões no Brasil, entre 2009 e 2011. 
Que fábricas receberão a maior parte desse investimento? 
 
Vamos dividir os investimentos entre nossa fábrica em Santo André, a maior fábrica que temos 
no país, e em nosso centro de pesquisa e desenvolvimento para pneus, pneus agrícolas e para 
veículos usados em construção e mineração. Esperamos que o Brasil cresça mais rápido que 
outros países, em termos de investimentos em infraestrutura. O país precisará se preparar 
para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas em 2016. Há o plano de investimentos 
estatais. É por isso que estamos planejando investir outros US$ 100 milhões, além dos US$ 
200 milhões que já anunciamos ao mercado. Entre 2004 e 2007, a Pirelli investiu US$ 300 
milhões no Brasil. Em 2008, US$ 100 milhões. De 2009 a 2011, serão outros US$ 300 milhões. 
Então, são US$ 100 milhões a mais. 
 
O foco estará, então, na produção de pneus para veículos pesados? 
 
Todos os segmentos vão crescer. Mas estamos concentrando os investimentos nesses, em 
particular, porque acreditamos que poderão crescer mais que os outros. É por isso que 
estamos direcionando investimentos para o centro de desenvolvimento no Brasil, que é o 
segundo maior do mundo, atrás de Milão. 
 
O Brasil e os EUA impuseram barreira a entrada de pneus da China e da índia. Como 
essa decisão tem influenciado os planos da Pirelli para o país?  
 
Continuamos a manter nossa participação de mercado. Mas, a chave para isso é adotar uma 
política centrada na qualidade dos pneus. A verdadeira batalha será tecnológica. Segurança e 
ecologia serão diferenciais fundamentais, onde haverá crescimento da demanda. Em alguns 



anos, passarão a valer na União Européia regras contra a comercialização de pneus baratos, 
inseguros e agressivos ao meio-ambiente. Isso não significa que na China e na índia não 
existam fábricas que produzam bons pneus. Mas que acreditamos que estes são diferenciais do 
futuro. 
 
A crise continua a afetar a América do Norte, para onde a Pirelli destina parte de 
suas exportações. Como isso impacta os planos da empresa no Brasil? 
 
A maior parte de nossa produção no país é dedicada ao mercado interno, onde somos líderes. 
Nos EUA, continuamos a ganhar mercado, porque nossa participação é pequena. Mas em 
pneus high-end, produzidos em nossa unidade na Bahia. 
 
E a desvalorização do dólar, está dificultando os planos da Pirelli para o país? 
 
Nossa produção é 50% em dólares, 50% em euros, mais ou menos. De tempos em tempo, há 
uma diferença. Atualmente, a força do real em relação ao dólar está contribuindo para 
balancear essa equação. O Brasil não é mais o país do futuro, é o país do presente. O futuro 
chegou.  
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