
Empresavai investirmais
US$100milhõesnaárea
depneusparaveículos
usadosnossetoresde
infraestruturaeagrícola

Marianna Aragão

A agenda do italiano Marco
Tronchetti Provera, presiden-
te mundial da Pirelli, é um
bom medidor do entusiasmo
da fabricante de pneus com o
mercado brasileiro. Nos últi-
mos quatro meses, ele esteve
no País duas vezes. Em julho,
anunciou um investimento de
US$ 200 milhões na operação
da Pirelli no Brasil, para os pró-
ximos dois anos. Nesta sema-
na, o executivo veio ao País
com missão quase idêntica.
Anunciou ontem, em evento
na Federação das Indústrias
de São Paulo (Fiesp), o novo in-
vestimento da companhia no
Brasil: mais US$ 100 milhões
na pesquisa e ampliação da
produção de pneus para veícu-
los pesados, usados nos seto-
res de construção civil, minera-
ção e agrícola. Com isso, o pla-
no de investimentos da Pirelli
no Brasil chega a US$ 400 mi-
lhões em um período de qua-
tro anos (2008-2011).

Um dos homens mais ricos
e poderosos da Itália, Provera
ganhou mais notoriedade há al-
guns anos ao ser envolvido em
um dos maiores escândalos de
espionagem da Itália. À época,
ele era também o presidente
da Telecom Italia, a maior ope-
radora de telefonia do país,
que era controlada pela Pirelli.
Provera sempre negou o envol-
vimento no caso, que teve ra-
mificações também no Brasil,
envolvendo principalmente o
banqueiro Daniel Dantas, que
era um dos sócios da Telecom
Italia na Brasil Telecom. O exe-
cutivo deixou o comando da
Telecom Italia em 2006, e em
2007 a Pirelli saiu da empresa
de telefonia.

Desde então, a Pirelli voltou
a ser o foco para Provera. E o
Brasil tem ganho uma impor-
tância cada vez maior nos pla-
nos de expansão do grupo. Em
entrevista ao Estado na noite
de segunda-feira, ele falou so-

bre os negócios da empresa no
País. O mercado nacional é res-
ponsável por 60% do fatura-
mento da Pirelli na América
Latina, que, por sua vez, res-
pondeu por um terço das ven-
das globais do grupo em 2008.
“Nós crescemos com o Brasil”,
afirma Provera, que acredita
que os resultados deste ano no
País podem aumentar a fatia
brasileiro no faturamento mun-
dial do grupo. Com o novo in-
vestimento, localizado na fábri-
ca da Pirelli em Santo André
(SP), a expectativa é aumen-
tar em 40% a produção de
pneus especializados até 2012.
O grupo também pretende re-
tomar a exportação desses pro-
dutos em 2011, a partir do Bra-
sil – isso contando com uma ex-
pectativa de crescimento de
7,5% no setor nos próximos
três anos, em todo o mundo.

Por que ampliar o investimento no
Brasil nessa área?
Vemos um potencial de cresci-
mento maior no Brasil. Já te-
mos um grande centro em Mi-
lão, mas para esse tipo de

pneus – destinados ao setor
agrícola e de infraestrutura –
vamos estabelecer um polo tec-
nológico no Brasil, porque
acreditamos que o maior cres-
cimento virá daqui.

É um dos maiores investimentos
da Pirelli este ano?
Sim. É um País onde somos nú-
mero um, onde temos mais de
um terço de participação de
mercado em todos os segmen-
tos. Nós crescemos com o Bra-
sil. Acreditamos que o País es-
tabilizou suas contas, tem
boas políticas, enfim, está ca-
minhando na direção certa.
Além disso, o setor privado
não parou de investir. Para a
Pirelli, não é mais o País do fu-
turo. O futuro já está aqui.

Vocês chegaram a sentir os efei-
tos da crise global no Brasil?
Pode-se dizer que o País foi afe-
tado no final do ano passado e
início deste. Tivemos de reba-
lancear nossas vendas, já que
alguns segmentos sofreram
mais que outros. A área de
pneus para caminhões, por

exemplo, ainda permanece
um pouco deprimida e se re-
cupera mais devagar, ao
contrário do segmento de
veículos, que cresceu e vai
continuar crescendo ao lon-
go de 2010. De forma geral,
o mercado cresce desde
março. No último trimestre,
chegou a um nível incrível.
O País fez o movimento cer-
to para suportar a econo-
mia.

Quais suas projeções para este
ano que está terminando e
2010?
Neste ano, estimamos que o
crescimento no mercado
brasileiro pode ficar entre
6% e 8%. Para o próximo, as
projeções indicam que a ex-
pansão pode ser mantida
acima de 5%.

A empresa vai fornecer pneus
para as equipes de Fórmula 1,
com a saída da Bridgestone?
Continuamos a fazer parte
e apoiar atividades esporti-
vas, mas não temos planos
para entrar na Fórmula 1. ●

Marco Tronchetti Provera: presidente mundial do Grupo Pirelli
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Alarme Monitorado 24 horas. Enquanto você viaja a negócios, 
cuidamos da sua casa por menos do que você imagina.
Ligue agora para (11) 3619-9009.

Nos EUA, produtos mutilou dedo de
12 crianças e teve de ser alterado

Carolina Dall’olio
JORNAL DA TARDE

O Procon de São Paulo notifi-
cou ontem a representante na-
cional da empresa inglesa Ma-
claren, que fabrica carrinhos
de bebê, para apurar a necessi-
dadedeumrecalldoprodutono
Brasil.Omotivoéorecolhimen-
todecercade1milhãodeunida-
des vendidas nos Estados Uni-
dos por causa de acidentes com
carrinhos que resultaram na
mutilação de dedos de 12 crian-
ças.

Emboraoscarrinhosqueoca-
sionaram o problema sejam co-
mercializados em vários países
– incluindo o Brasil –, por en-
quanto a medida está restrita
apenas aos consumidores ame-
ricanos.DeacordocomaMacla-
ren, as amputações de dedos
das crianças ocorreram duran-
te a abertura ou fechamento do
carrinho. Os bebês colocaram
os dedos na dobradiça enquan-
toospaismanuseavamoprodu-
to.

“Mas o manual dizia clara-
mente que a criança não deve-
riaestarsequerpróximadocar-
rinho quando os pais fossem
abri-lo ou fechá-lo”, afirma Gil-
bertoOliveira,gerenteadminis-
trativo da Brasbaby, a importa-
dora dos produtos Maclaren no
Brasil. “Por isso, podemos afir-
mar que não houve defeito em
nenhuma peça. O que se deu foi
um mau uso do produto.”

Mesmo assim, a filial ameri-
cana da Maclaren anunciou vo-
luntariamenteo recall, após ser
informadapelaComissãodeSe-
gurança de Produtos para o
Consumidor dos Estados Uni-
dos (CPSC, na sigla em inglês)
que 15 crianças haviam se aci-
dentado. Doze delas tiveram os
dedos mutilados.

PROTEÇÃO
Aempresavaiforneceraoscon-
sumidores americanos um kit
deproteçãoquecontémumaes-

pécie de capa protetora para a
dobradiça. A Associação Brasi-
leira de Defesa do Consumidor
(Pro Teste) reivindica que os
procedimentos adotados nos
Estados Unidos sejam estendi-
dos aos clientes brasileiros. A
ação,segundoaProTeste,deve
ser imediata.

“DeacordocomonossoCódi-
godeDefesadoConsumidor,ca-
so o fornecedor descubra que o
produto vendido pode causar
danos à saúde e à segurança
dos clientes, ele deve alertá-los
sobre o perigo. Esse comunica-
doteriadeserdivulgadoemjor-
nais, rádio e televisão”, informa
Maria Inês Dolci, coordenado-
ra da Pro Teste.

“Além disso, a empresa tam-
bém é obrigada a retirar o pro-
duto do mercado para reparar
o problema, trocar os que já fo-
ram vendidos ou devolver o va-
lor pago pelo consumidor.”

Enquanto a Maclaren não se
pronuncia oficialmente sobre o
assunto, a recomendação da
Pro Teste é que os pais parem
de utilizar o carrinho.

Os nove modelos que fazem
parte do recall americano são:
Volo, Triumph, Quest Sport,
Quest Mod, Techno XT, Tech-
no XLR, Twin Triumph, Twin
Techno e Easy Traveller. Des-
tes, o Volo, o Quest Sport, o Te-
chno XT e o Twin Techno são
comercializados no Brasil.
Mais informações no site www.
maclaren.us/recall. ●

Sacolas de papel atraem empreendedores

Maria Inês Dolci
Coordenadora da
Pro Teste
“De acordo com o nosso Código
de Defesa do Consumidor, caso o
fornecedor descubra que o
produto pode causar danos à
saúde e à segurança dos clientes,
ele deve alertá-los sobre o perigo.
Esse comunicado teria de ser
divulgado em jornais, rádio e TV”

Carrinho de bebê
da Maclaren pode
ter recall no País

Projeto pretende reduzir o consumo de embalagens plásticas no País

EXPANSÃO–Proveraestimacrescimentodeaté8%noPaísesteano, edepelomenos5%em2010

DEFESA DO CONSUMIDOR

SUSTENTABILIDADE

‘Brasilestánadireçãocerta’
PAULO LIEBERT/AE
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Andrea Vialli

A cruzada contra o uso excessi-
vo de sacolas plásticas está
criando novas oportunidades
de negócio. O apelo verde da sa-
cola de papel inspirou o consul-
tor da área de embalagens Sal-
vatore Privitera e o publicitário
Adriano Afonso a investir no
projeto Bagnews. Trata-se de

uma sacola de papel kraft reuti-
lizávelcomespaçoparapublici-
dade, que começa a ser distri-
buída por comerciantes da re-
gião de Santo Amaro, zona Sul
da capital paulista.

Noprimeiromês,serãodistri-
buídas cerca de 60 mil sacolas,
inicialmente em 83 bancas de
jornais da região, que, segundo
pesquisas dos empreendedo-
res, consomem em torno de 80
mil sacolas plásticas por mês.
Segundo Privitera, o diferen-
cial ecológico das Bagnews –
quando descartadas no meio
ambiente,assacolasdepapelse
degradam em poucas semanas

–, aliado ao poder de atrair
anunciantes devem tornar a
Bagnews um bom negócio. A
ideia é chegar a um faturamen-
to de R$ 40 mil, dentro de três
anos. “É um conceito novo, mas
que já está chamando a atenção
dos comerciantes”, diz. Os pre-
ços dos anúncios variam de R$
350 a R$ 21 mil.

O objetivo dos sócios é repli-
carnoBrasilaexperiênciareali-
zada na Espanha, onde o proje-
to foi lançado há três anos e de-
vealcançaronúmerode100mi-
lhões de sacolas distribuídas.

O projeto ganhou apoio da
Prefeitura de São Paulo, que in-

cluiu a iniciativa na campa-
nha “Eu não sou de plástico”,
que tem o objetivo de reduzir
o consumo de embalagens
plásticas.

SegundoaAssociaçãoBra-
sileira de Supermercado
(Abras), o Brasil consome 12
bilhões de sacolas plásticas
por ano, o equivalente a 66 sa-
cospormêsporbrasileiro.Pa-
ra Luciana Pellegrino, direto-
radaAssociaçãoBrasileirade
Embalagens (Abre), há espa-
ço para os dois tipos de emba-
lagens. “O importante é cons-
cientizar o consumidor quan-
to ao descarte adequado.” ●
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