
Fiat investirá 1,3 bilhão de euros em fábrica em Pernambuco 
 
O grupo italiano Fiat anunciou investimento de 1,3 bilhão de euros (cerca de 3 bilhões de 
reais) na construção de uma nova fábrica no Brasil, no estado de Pernambuco, informou a 
montadora nesta terça-feira. 
 
A unidade ficará no complexo industrial Portuário de Suape. 
 
O investimento da Fiat, líder no mercado brasileiro há nove anos, faz parte de um plano total 
de aplicação de 10 bilhões de reais (4,4 bilhões de euros) decidido pela empresa italiana para 
o período de 2011 a 2014. 
 
Os outros sete bilhões de reais serão destinados ao Estado de Minas Gerais (sudeste), onde a 
Fiat já está implantada. 
 
A nova fábrica, com capacidade para produzir 200.000 unidades ao ano, empregará 3.500 
pessoas, contando, também, com um centro de pesquisas para o desenvolvimento de novos 
produtos e treinamento para recursos humanos. 
 
A construção desta unidade "representa para nós um passo muito importante no plano de 
reforço internacional da Fiat", afirmou o diretor-geral Sergio Marchionne, que tem como 
objetivo realizar a aliança entre a Fiat e a americana Chrysler.  
 
"O Brasil, onde queremos atingir em 2014 a meta de mais de um milhão de carros vendidos 
por ano, é uma zona estratégica para nossa expansão", acrescentou. 
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que essa decisão "combinou o interesse da Fiat 
com o interesse de desenvolvimento que tem o Nordeste brasileiro, que não pode ficar para 
trás a vida inteira". 
 
Lula brincou com o governador de Pernambucano, Eduardo Campos, ao afirmar que 
"certamente, a Fiat não vem para cá por causa dos seus belos olhos". "A Fiat vem para cá 
porque está enxergando que o Nordeste é a região que mais se desenvolve no Brasil, que a 
classe pobre está ficando menos pobre, que a classe média está crescendo e que o Nordeste 
passa a ser um mercado com um potencial extraordinário". 
 
No Brasil, o projeto da fábrica em Suape foi formalmente anunciado em evento com a 
participação de Lula na cidade de Salgueiro, 515 quilômetros do Recife. 
 
No próximo dia 29, Lula deverá estar em Suape para a cerimônia de inauguração da pedra 
fundamental da fábrica da Fiat. 
 
"Estamos conscientes da importância de contribuir para o desenvolvimento regional de 
Pernambuco e do Nordeste, instalando esta fábrica que será o eixo de um novo polo 
industrial", afirmou o presidente da Fiat Automóveis no país, Cledorvino Belini. 
 
Para a Fiat, a localização estratégica de Suape representa vantagem na movimentação de 
suprimentos e de produtos acabados através do porto, resultando, ainda, em ganhos de 
competitividade num mercado automotivo em crescimento. 
 
A fábrica da Fiat estará no centro de um polo industrial, em área de 4,4 milhões de metros 
quadrados, o Complexo de Suape, reunindo fornecedores de componentes e sistemas.  
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