
ano de 2009 representa um marco na história centenária da
Fiat. Pela primeira vez em 111 anos, uma operação estran-
geira superou o desempenho da matriz italiana. A responsá-
vel pela façanha foi a Fiat do Brasil, que vendeu no ano pas-
sado 740 mil carros no País, ante os 722 mil automóveis
emplacados na Itália. Além do ineditismo, o feito está carre-
gado de simbolismos. Apesar do aumento da importância
do mercado brasileiro no cenário global, até agora nenhuma

outra montadora do mundo dependia tanto do desempenho do Brasil para ala-
vancar sua performance planeta afora. A filial brasileira da Volkswagen é menor
do que as unidades da Alemanha e da China. Na General Motors, os números da
sede americana são quatro vezes maiores que os da subsidiária da GM baseada
em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. No caso da Fiat, há também o peso
financeiro em jogo. Em 2009, o Grupo Fiat teve no mundo prejuízo de 849
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A filial brasileira
desenvolveu

suspensão mais
resistente

que se tornou
referência

mundial

milhões de euros e suas dívidas totalizaram 4,4
bilhões de euros. No Brasil, o cenário é oposto. De
acordo com dados divulgados pela Fiat na quin-
ta-feira 4, a divisão de automóveis da empresa
lucrou no País, em 2009, R$ 1,6 bilhão — é o quinto
ano consecutivo de balanço fechado no azul.
Melhor ainda: a Fiat não tem dívidas no País e, ao
contrário do que acontece na Itália, o Grupo pre-
tende reforçar o ritmo de investimentos. "O Brasil
consolidou uma posição de relevância no cenário
global", disse à DINHEIRO Cledorvino Belini, pre-

sidente da Fiat no Brasil. "Hoje, o
País é um dos poucos mercados do
mundo, ao lado da China, que
mantêm um crescimento vigoro-
so." Em visita ao Brasil na semana
passada, o presidente mundial da
Fiat, Sérgio Marchionne, foi só
elogios. "O Brasil é atualmente um
dos lugares mais seguros para se
investir", afirmou.

Instalada no Brasil desde 1976,
a divisão de automóveis da Fiat é
líder do mercado brasileiro há seis
anos. Em 2009, sua participação

DINHEIRO - Qual é a importância da operação
brasileira para os negócios globais da Fiat?
BELINI - O Brasil consolidou uma posição de grande
relevância. Soubemos aproveitar as oportunidades
do mercado, com o crescimento da economia e a
maturação do Brasil como um país estável e atraen-
te para investimentos.

DINHEIRO - O que diferencia o mercado brasileiro?
BELINI - O Brasil é um dos poucos mercados que
mantêm um crescimento vigoroso. Mesmo tendo
dobrado de tamanho nos últimos cinco anos, ainda
existe espaço para crescer.

DINHEIRO - O sr. notou uma mudança na imagem
que a Fiat do Brasil tem lã fora?
BELINI - Esse processo se consolidou nos últimos
anos, graças à geração de resultados sustentáveis.

DINHEIRO - Existem hoje no mercado brasileiro
mais de 40 marcas. Como se destacar?
BELINI - Com inovação contínua, qualidade dos
produtos e capacidade da empresa de entender o
que o mercado deseja.
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nas vendas de automóveis e comerciais leves (seg-
mento que inclui picapes e furgões) chegou a 24,5%,
à frente de Volkswagen e General Motors. Afinal, o
que explica a predominância dos italianos no País?
Há diversos motivos para a liderança conquistada
no ano passado pela operação brasileira em relação
a todas as unidades espalhadas pelo mundo. Em
primeiro lugar, é inevitável apontar a crise na
Europa, que abateu o setor como um todo e aumen-
tou a dependência de todas as montadoras de
outros mercados emergentes. No caso da Fiat, o
problema é que a empresa não tem força em países
considerados até pouco tempo atrás irrelevantes no
panorama global e hoje reconhecidos como os
motores do crescimento do setor. A Fiat tem uma
presença pífia na China, onde vende por ano menos
de 100 mil unidades, uma ninharia perto do poten-
cial do mercado local. Na índia, suas vendas são

O Palio foi o
primeiro
modelo global
da Fiat
totalmente
desenvolvido
no Brasil
em 1996

irrisórias. Resta, entre os emergen-
tes, o Brasil, que responde por
quase 90% de todas os carros
comercializados pela marca no
continente americano. Para piorar,
a empresa também é frágil nos paí-
ses economicamente mais fortes.
Nos Estados Unidos, a Fiat até hoje
é motivo de piada. Entre os ameri-
canos, é chamada de "Fit It Again,
Tony" (algo como "conserte-o de
novo", Tony). Na Alemanha, a
marca jamais conseguiu emplacar.
Numa tentativa de conquistar o
mercado alemão, dominado por
grifes locais como BMW, Mercedes, Audi e Porsche,
no auge da crise a Fiat tentou comprar a Opel, o braço
germânico da GM. A operação, porém, fracassou.

No Brasil, a Fiat conseguiu nos últimos anos uma
virada espetacular em sua imagem corporativa.
Durante muito tempo, pelo menos nas décadas de 70,
80 e 90 do século passado, a marca foi sinônimo de
fragilidade. Seu primeiro carro nacional, o Fiat 147,
nunca alcançou o nível de reconhecimento que seu
principal concorrente, o Fusca, obteve. 0147 era cha-
mado de "alegria dos mecânicos", porque vivia que-
brando. O Uno, até hoje vendido pela empresa sem
grandes alterações em seu design, fez sucesso, mas
jamais consolidou-se como um automóvel de mecâ-
nica confiável. Até quando tentou exibir alguma



sofisticação, a empresa não foi
bem-sucedida. Nos anos 90, trouxe
para o Brasil o Tempra e o Tipo,
ambos fiascos retumbantes. A
transformação de sua imagem veio
com o reforço em investimentos
tecnológicos.

Em meados dos anos 90, a
empresa decidiu que era hora de
dar um choque de qualidade em
seus produtos. Um exemplo práti-
co, a mudança do sistema de sus-
pensão de seus carros, revela o
esforço da montadora em tornar os
automóveis Fiat mais resistentes.
Antes os veículos Fiat utilizavam os

mesmos componentes dos modelos fabricados na
matriz, concebidos de acordo com a realidade euro-
péia. Por isso, eram frágeis para os padrões brasilei-
ros, onde as estradas e ruas são muito mais esbura-

cadas. Graças à nova filosofia, os produtos passaram
a utilizar componentes desenvolvidos no Brasil,
mais fortes e duradouros. Hoje, a filial brasileira é
referência em suspensões dentro do Grupo Fiat e os
equipamentos desenvolvidos no País servem de
base para os modelos vendidos no Exterior. Outra
tecnologia exportada para a matriz foi o sistema flex
fuel. Lançado em meados dos anos 2000, o sistema
é visto como de vanguarda na Europa e está pronto
para ser introduzido nos novos modelos assim que
o etanol se popularizar na região. "A Fiat se desta-
cou no mercado brasileiro devido à melhoria de
seus produtos e à abertura de novos nichos de mer-
cado", diz Corrado Capellano, consultor da Creating
Value. Agora, o próximo passo é trazer veículos
mais sofisticados. Um deles é o Cinquecento,
importado da Itália e que custa em torno de R$ 70
mil. Na semana passada, o presidente mundial
Sérgio Marchionne afirmou que o grupo avalia a
possibilidade de produzir no País automóvies da
marca Chrysler, à qual se associou no ano passado.

A virada para a Fiat do Brasil foi consolidada
a partir de 1996, quando a empresa lançou pela
primeira vez um carro inteiramente desenvolvi-
do por aqui, o Palio. Mesmo com o lançamento
de um compacto melhor e mais moderno, não
tirou do mercado seu outro modelo popular, o
Uno, aumentando o leque de opções ao consumi-
dor. A estratégia deu certo. Em vez de canibalizar
o Uno, como muitos imaginavam (a Volks, por
exemplo, aposentou o Fusca depois da chegada
do Gol), o Palio aumentou significativamente as
vendas da montadora no País. Desde então, a
empresa não parou de lançar tendências. A linha
Adventure, composta por carros convencionais
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