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A decisão foi divulgada na Itália e envolve um total de R$ 1,3 bilhão no período 2005 a 2007.  
 
A Fiat SpA, maior empresa do setor industrial da Itália, anunciou ontem que vai investir R$ 1,3 
bilhão (US$ 501 milhões) no Brasil, de 2005 a 2007, para desenvolver novos modelos e aumentar 
sua presença na América do Sul.  
 
A decisão foi anunciada ontem pelo CEO mundial da Fiat, Sergio Marchionne, ao governador de 
Minas Gerais, Aécio Neves, que participou de encontro com o executivo da Fiat na sede da 
empresa em Turim. Estiveram presentes Cledorvino Belini, presidente da Fiat no Brasil, o vice-
presidente executivo da empresa, Valentino Rizzioli, e o secretário de estado do desenvolvimento 
econômico de Minas Gerais, Wilson Brumer.  
 
"Com este novo investimento a Fiat dá a partida para mais um grande salto tecnológico e 
produtivo que consolidará a trajetória de crescimento da empresa no Brasil", disse Belini. "A 
decisão reafirma a confiança da Fiat no País, o segundo mercado mundial da empresa, e é uma 
grande conquista de Minas Gerais, grande parceiro da empresa em sua história brasileira de 
quase 30 anos".  
 
O investimento será utilizado em novas tecnologias automotivas e em veículos que serão 
produzidos na fábrica de automóveis em Betim, informou ontem a empresa, cuja sede fica em 
Turim, na Itália, em comunicado enviado por e-mail.  
 
Resultado financeiro  
 
Em 2004, a empresa registrou um prejuízo líquido de € 1,59 bilhão (US$ 2,04 bilhões), seu 
terceiro prejuízo anual consecutivo. Este ano, a Fiat pretende registrar um prejuízo menor - 
excluindo as despesas extraordinárias - e, no ano que vem, a empresa quer equiparar receitas e 
despesas.  
 
A Fiat Automóveis registrou em 2004 um crescimento de 22% na sua produção, com 437.029 
unidades. O superintendente da empresa para a América Latina, Cledorvino Belini, creditou o 
desempenho positivo principalmente ao crescimento de 92,17% das exportações, de 40.218 
veículos em 2003 para 77.287 unidades em 2004. Esta recuperação aconteceu sobretudo pela 
recuperação de mercados importantes como Argentina e Venezuela, na América Latina, além da 
abertura de novas frentes comerciais na África e da retomada dos embarques para a Europa.  
 
No mercado interno, as vendas chegaram a 349.184 unidades, entre automóveis e comerciais 
leves, volume que representou um crescimento de 2,4% em relação a 2003, segundo dados de 
emplacamento com base no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).  
 
Cledorvino Belini é otimista ao fazer suas projeções para 2005. Em um cenário conservador, ele 
acredita que o mercado automotivo brasileiro poderá crescer cerca de 5% este ano, acima das 
projeções de crescimento do PIB. Em 2004, as vendas internas de automóveis e comerciais leves 
(não incluem os números de ônibus e caminhões) chegaram a 1,48 milhão, mantendo-se na 
média dos últimos sete anos, ainda muito longe do recorde histórico de 1997. "Acredito que 
temos todas as condições para superar o recorde de dois milhões de veículos vendidos por ano, 
mas esta meta depende da recuperação do poder aquisitivo dos consumidores, de melhores 
condições de crédito e, sobretudo, da confiança das pessoas em um futuro melhor".  
 
Em relação às exportações, a Fiat prevê a manutenção do ritmo forte de crescimento. Com mais 
de 2,5 milhões de unidades exportadas ao longo de 28 anos de atuação no Brasil, a montadora 
espera que os embarques superem 100 mil unidades.  



 
 
Leia Mais 
 
Decisão da Mercedes suaviza tensão 
  
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais vai realizar hoje, na Câmara Municipal de Juiz de Fora, 
uma audiência pública para tratar da paralisação da produção de automóveis na fábrica da 
DaimnlerChrysler naque la cidade. A reunião está marcada para as 13 horas e, segundo o 
deputado Edson Rezende (PT), um dos autores do requerimento de convocação da sessão, foram 
expedidos convites para todas as partes interessadas no assunto, que incluem os sindicatos que 
representam os 1.160 empregados da indústria, a prefeitura municipal, o governo do estado e 
representantes da montadora.  
 
O clima de tensão na cidade foi suavizado ontem com a divulgação da nota oficial emitida pela 
matriz da empresa na Alemanha, informando que a unidade não será fechada, mas sem 
esclarecer como será sua operação no futuro. A notícia reforça uma proposta que circula em 
estudos acadêmicos locais, que recomendam a transformação daquelas instalações industriais 
numa fábrica multimarcas, com capacidade para atender às eventuais necessidades de produção 
das demais montadoras instaladas no país.  
 
De acordo com esse estudo, a DaimlerChrysler se transformaria, apenas, em proprietária do 
imóvel, retirando a sua estrela do alto do prédio principal. A proposta tem aceitação cada vez 
maior entre os alunos de curso de pós-graduação em gestão em produção automobilística, que 
funciona do Distrito Industrial da cidade e a poucos metros de distância da fábrica. Os seus 
defensores, que são técnicos graduados de várias empresas do setor automobilístico, que 
incluindo a fábrica de automóveis, lembram que é comum, na Europa, marcas concorrentes 
usarem a mesma plataforma, como é o caso da Fiat e Citroën, em seus modelos Doblò e Kangoo.  
 
O deputado Biel Rocha (PT), que foi vereador em Juiz de Fora e estará presente na audiência, 
considera mais provável a transformação daquela fábrica numa unidade de produção de motores 
e caixas de câmbio para os caminhões Mercedes Benz. O parlamentar defende a união de esforços 
para a preservação das fábricas e dos empregos, mas que acredita que as negociações só terão 
sucesso se forem realizados na Alemanha,"onde estão os interlocutores que decidem pela 
montadora", explicou.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8, 9 e 10, Transporte & Logística, p. A -11 


