
Depois de sete anos de desenvol-
vimento, a Pirelli deve lançar a
primeira geração do seu pneu
eletrônico no próximo ano.
“Um dispositivo é grudado no
pneu e o produto é capaz de for-

necer o coeficiente de fricção,
pressão, aquaplanagem, estabi-
lidade, ou seja, todas as informa-
ções que tínhamos por testes e
medições com outros aparelhos
podemos ter diretamente do
próprio pneu”, diz Maurizio
Boiocchi, diretor de Pesquisa e
Desenvolvimento da Pirelli.

Num primeiro momento, as

aplicações para esses pneus de-
vem ser industriais, já que exis-
te a parceria com a Volvo no
projeto. “Dessa forma, as com-
panhias podem monitorar seus
funcionários e como eles estão
dirigindo, já que é possível sa-
ber a intensidade das frenagens
e a temperatura alcançada pelos
pneus”, afirma Boiocchi, que co-

manda uma área de 1, 2 mil pes-
soas e produz de 70 a 80 paten-
tes por ano.

A segunda geração dos cyber
pneus estará disponível em 2015
para automóveis e Fórmula 1,
competição na qual a Pirelli vol-
tou a fornecer pneus neste ano.
A McLaren e a Ferrari deverão
ser as parceiras nesta etapa. ■

A direção escolhida pela Pirelli pa-
ra enfrentar a desaceleração do
mercado europeu e, em especial,
a de seu país de origem, a Itália,
parece estar na estrada certa. A fa-
bricante de pneus anunciou on-
tem durante a apresentação de
seu plano industrial para investi-
dores em Londres que vai aumen-
tar os recursos anunciados no
ano passado para seu programa
mundial válido até 2015, de ¤ 1,9
bilhão para ¤ 2,4 bilhões.

A iniciativa vai na contramão
da maioria das empresas euro-
peias, que vem freando investi-
mentos, entre elas a sueca Sca-
nia, que, após registrar queda de
11% em seu lucro operacional no
terceiro trimestre, já anunciou
que está preparada para tomar
medidas se a demanda for ainda
mais prejudicada, sugerindo dimi-
nuição de custos.

Com o objetivo de dobrar a
margem Ebtida de 8,4% em 2010
para 16% em 2015, a estratégia da
Pirelli está concentrada no au-
mento da demanda de produtos
premium, formados por linhas de
produtos de alta performance e
pneus preparados para o inverno,
e que vêm crescendo tanto no
mercado de reposição quanto nas
vendas diretas às montadoras.

A Pirelli constatou crescimen-
to de 21,5% nesse segmento de ja-
neiro a setembro deste ano, o que
corresponde a um aumento de re-
ceita de 30%. “Queremos ser líde-
res no segmento premium, que
cresce mais que o tradicional. A
demanda do mercado está acima
da capacidade da indústria”, diz
Marco Tronchetti Provera, presi-
dente da Pirelli, confirmando a
meta do plano industrial anuncia-
do no ano passado.

Os investimentos de ¤ 300 mi-
lhões na Rússia em 2012 serão fun-
damentais, já que as fábricas na-

quele país estão preparadas tecno-
logicamente para atender o seg-
mento premium. A Rússia conta
com alta demanda desses produ-
tos, especialmente os pneus para
inverno, com forte mercado de re-
posição. “Nossos concorrentes
têm capacidade de produção mui-
to limitada na área”, diz Provera.

A chegada na Rússia da Pirelli
Pneus - presidida mundialmente
por Francesco Gori - será em Ki-
rov e Voronezh, em fábricas já
existentes, uma delas capaz de
produzir 2 milhões de peças em
2012, chegando a 4 milhões em
2014, somente com a marca Pirel-
li. A unidade de Kirov chega a 6,5
milhões de pneus no próximo
ano e será convertida progressiva-
mente, chegando a 60% até 2015.
Do total das vendas da Pirelli na
Rússia, cerca de 80% terá produ-
ção local até 2015. A Rússia pode-
rá também abastecer a Europa, o
maior consumidor dos pneus de
alta performance para a Pirelli.

O otimismo nos investimentos
vem acompanhado de um plano
de contigência para enfrentar as
eventuais derrapadas. “Já esta-
mos num mercado mais seguro
que o automobilístico”, diz Prove-
ra, que compara a margem Ebitda
das dez maiores fabricantes de
pneus, que deve crescer neste
ano 9%, com a margem de 6,4%
das dez maiores montadoras.

A estratégia de produzir próxi-
mo ao centro consumidor no
mundo todo diminui custos de
transporte e impostos, já que a
tendência dos países é adotar re-
gras para seus respectivos blocos
econômicos. No caso dos produ-
tos premium, que exigem mais
tecnologia das fábricas, o direcio-
namento é o mesmo, já que a
companhia constata crescimento
do segmento no mundo todo. Se-
gundo Provera, o Brasil ainda não
apresenta volume necessário no
segmento, mas vem aumentando
rapidamente. ■

Estela Silva, de Londres
esilva@brasileconomico.com.br

Diretor adjunto: Costábile Nicoletta cnicoletta@brasileconomico.com.br

Pirelli vai na contramão da
Europa e aposta em expansão

DESTAQUE NEGÓCIOS

Pneu eletrônico será bedel de funcionários

Giuseppe Aresu/Bloomberg

Produto é capaz de fornecer o
coeficiente de fricção, pressão,
aquaplanagem e estabilidade

Plano de investimentos da companhia italiana até 2015 subirá de ¤ 1,9 bilhão para ¤ 2,4 bilhões

No Brasil, apesar
de ainda incipiente,
o mercado de
pneus de alta
performance —
principal aposta
da Pirelli —
vem crescendo
rapidamente, em
razão do aumento
da venda de
carros importados

Com o produto,
empresas poderão
controlar as
derrapagens
cometidas por seus
empregados

PirelliPneus,presididapor
FrancescoGori, inicia
expansãonaRússia

MUDANÇA DE ROTA

O que muda no plano industrial 
da Pirelli anunciado em 2010 
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Marco Tronchetti Provera, pre-
sidente da Pirelli, é um executi-
vo de fala calma que já enfren-
tou algumas crises. Uma delas,
quando estava à frente de Tele-
com Italia e tentou vender a
companhia para a americana
AT&T, mas foi impedido pelo go-
verno italiano.

E agora, novamente, a políti-
ca vem interferindo na econo-
mia, já que a riqueza do país es-
tá sendo destinada a pagamen-
to de dívidas externas. A laba-
reda pode virar incêndio após
a possível renúncia do primei-
ro-ministro Silvio Berlusconi e
seu o pedido de eleições anteci-
padas. Provera parece não es-
tar abalado com a troca de co-
mando na Itália.

Qual deverá ser o impacto da
saída de Berlusconi e da crise
italiana para a Pirelli?
No curto prazo não deve aconte-
cer nenhum impacto para nós.

Somos uma empresa global.
Mesmo na Europa, com a dimi-
nuição do consumo em geral, as
pessoas podem deixar de com-
prar um carro mas não podem
deixar de comprar os pneus e o
mercado de reposição represen-
ta mais de 70% das nossas ope-
rações. Mas no longo prazo to-
dos podem ser afetados. O parla-
mento europeu é palco de confli-
to de vários partidos e embora
não gostaríamos de muito envol-
vimento político, sabemos que
teremos um custo social alto pa-
ra restabelecer a estabilidade do
país, já que o produto nacional
bruto esta sendo usado para pa-
gar nossa dívida.

O que pode acontecer com o
mercado europeu?
O continente é líder absoluto
no segmento premium, que con-
siste basicamente em pneus de
alta performance e para inver-
no, preparados para a neve. Co-
mo a maior parte dos automó-
veis sofisticados é alemã, como
Audi, BMW e Mercedes, é aqui o

mercado premium. Quando es-
sas fábricas se instalam em ou-
tros países, vamos atrás delas.
Temos uma fábrica de pneus na
China somente para este seg-
mento porque existem muitas
montadoras lá.

Quais os planos para o Brasil?
O Brasil tem cinco fábricas, mas
ainda está amadurecendo no
segmento premium, pois faz
pouco tempo que os automó-
veis importados chegaram. Nos-
so foco são as parcerias com as
fábricas de automóveis, nossos
pneus já saem de fábrica com
eles. Como o país está enrique-
cendo, acho que vamos aumen-
tar nossa participação nesse
mercado, que atualmente é de 3
milhões de unidades. Mas tam-
bém sabemos que as cidades bra-
sileiras são perigosas e as pes-
soas são cautelosas para com-
prar um carro caro. Já produzi-
mos estes pneus no país. No en-
tanto, a fábrica do México esta-
rá mais focada nisso, que produ-
zirá para o Nafta. ■

A Pirelli terá fábrica de
pneus para motos na

Indonésia com investimentos de
US$ 90 milhões em três anos,
a partir de 2012. O país tem mais
de 50 milhões desses veículos.

●

Segmento
premium
garantiu
resultados

Giuseppe Aresu/Bloomberg

‘As pessoas podem não trocar
de carro, mas trocam de pneu’

➤

“

De janeiro a setembro deste
ano, a Pirelli faturou ¤ 4,26 bi-
lhões, quase 18% a mais na
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado, de ¤ 3,6
bilhões. A divisão de pneus
cresceu ainda mais, 18,7% no
período e representa quase a to-
talidade das vendas do grupo,
algo como 99%.

“Nós fizemos a lição de casa.
Reestruturamos nossa presen-
ça geográfica, mudamos o mix
de produtos nas fábricas e fize-
mos um grande esforço para
nos tornarmos uma empresa
premium”, explica o presiden-
te da companhia, Marco Tron-
chetti Provera.

Na comparação com o mes-
mo período do ano anterior, o
segmento mais sofisticado da
empresa cresceu 30%, cujos
preços mais elevados ajudaram
a compensar a alta dos custos
de matérias-primas.

As vendas dos pneus para o
inverno cresceram 80%, en-
quanto os pneus comuns, volta-
dos para o consumidor final —
sobretudo no mercado de repo-
sição —, apresentaram lucro
1% menor.

O lucro líquido do grupo até
30 de setembro deste ano foi
de ¤ 251 milhões, 56,8% a mais
que os ¤ 160,3 milhões observa-
dos no período de nove meses
de 2010.

No entanto, a posição finan-
ceira líquida foi negativa em ¤
938,3 milhões, ao passo que no
ano anterior era de ¤ 778,9 mi-
lhões. A companhia justifica
que houve mais investimentos
em aumento de capacidade do
segmento premium. ■

Principal executivo da Pirelli encara a crise europeia e italiana com otimismo cauteloso

Teremos
investimentos
recorde de US$ 600
milhões na América
Latina deste ano
até 2013. Com isso,
fizemos um arranjo
das unidades para
priorizar a produção
e o comércio
localmente, ou seja,
deixamos de mandar
pneus do Brasil para
o México, e a
Argentina terá uma
fábrica que também
ajudará a abastecer
o mercado brasileiro
num primeiro
momento

Provera:“Queremosser líderes
nosegmentopremium,que
crescemaisqueotradicional”

Estela Silva
esilva@brasileconomico.com.br

DESEMPENHO

ENTREVISTA MARCO TRONCHETTI PROVERA

EM R$ BILHÕES

O CAMINHO DA PIRELLI

Receita da companhia desde   
o primeiro trimestre de 2010

Fontes: empresa e Brasil Econômico
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 3.
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