
Pirelli espera aumentar vendas em 10% no país 
 
No ano passado, faturamento no Brasil foi de US$ 1,2 bilhão, ou 60% do total na América 
Latina 
 
Fonte, de um terço das receitas da Pirelli pneus no mundo, o mercado da América do Sul, sob 
a liderança brasileira, tende a ganhar importância dentro dos planos da companhia italiana. O 
País é a origem de 60% do faturamento na região, que no ano passado alcançou US$ 2 
bilhões. Com os novos investimentos anunciados ontem, a expectativa da Pirelli é incrementar 
o faturamento no país em 10%, até 2011, na comparação com 2008. 
 
Segundo Marco Tronchetti Provera, presidente do grupo no mundo, o investimento de US$ 300 
milhões para o período 2009-2011, anunciado para o país, é equivalente a sua participação 
hoje no faturamento da empresa, cerca de 33% de USS 6 bilhões. Pesam a favor do país e da 
região, porém, boas perspectivas de investimentos nas áreas agrícola e de infraestrutura, 
como construção e mineração. 
 
Não à toa, o pólo tecnológico dedicado a pneus para veículos especializados, em Santo André, 
no estado de São Paulo, é um dos principais focos de ampliação de investimentos no Brasil. 
A empresa mantém hoje na América do Sul sete de suas 23 unidades espalhadas pelo mundo. 
Além das brasileiras, há fábricas na Argentina e na Venezuela. Do Brasil, exporta 35% da 
produção, em especial para os mercados dos Estados Unidos, México e Canadá. 
 
De aniversário 
 
No Brasil desde 1929, a companhia aproveita também agora as comemorações de seu 
aniversário de 80 anos no país para lançar uma série de ações de marketing. Por ocasião do II 
Fórum Econômico Brasil-Itália, está patrocinando a mostra Retratos do Brasil, uma seleção de 
obras de arte da coleção Pirelli e da Coleção Pirelli/Masp de fotografia, que ficarão em 
exposição em São Paulo, até dezembro. 
 
Top de marca 
 
Em pesquisa de marcas mais lembradas no mercado brasileiro, a companhia aparece 
constantemente como mais lembrada, principalmente entre o público masculino. Em seguida, 
aparece a rival Goodyear. 
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