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Líder em pneus, no Brasil, lança linha PZero. 
 
Líder no mercado de pneus no Brasil, a Pirelli Brasil quer aumentar o portfólio de produtos no 
mercado nacional lançando a PZero, linha de moda e acessórios. A empresa vai utilizar parte dos 
US$ 100 milhões que vem aplicando no Brasil por ano para comercializar a grife que existe há três 
anos e em 2005 faturou mais de 100 milhões de euros, crescimento de 100% em relação a 2004.  
 
O Brasil é o primeiro país da América Latina a receber a grife, de acordo com o diretor de 
marketing e comunicação da Pirelli para a América Latina, Humberto Andrade. Segundo ele, o país 
foi escolhido por ser o maior mercado de pneus da Pirelli no mundo e o maior país em 
faturamento global da empresa. 
 
"A expectativa é que este projeto seja importante ponto de contato da Pirelli com o consumidor 
final. Na Europa e nos Estados Unidos, os saltos da demanda têm sido consideráveis", disse o 
executivo. 
 
O primeiro produto da linha de moda, o relógio PZero, chega às lojas brasileiras este mês."O 
acessório terá design italiano e quatro linhas. O objetivo com o projeto é fazer com que o 
consumidor perceba que a marca não investe só em pneus, mas em moda, design, estilo e 
inovação, conceitos que serão imediatamente associados à marca mãe, que é a Pirelli. Não 
estamos focando em faturamento neste momento, embora o resultado final seja o incremento das 
vendas, mas a longo prazo", esclareceu Andrade. 
 
Oito modelos de tênis estarão disponíveis em 35 lojas  
 
Andrade disse que, em abril, chega ao mercado brasileiro a linha de calçados PZero, com oito 
modelos de tênis inicialmente disponíveis nas 35 lojas da marca de biquínis e moda esporte Track 
& Field, espalhadas por todo o País.  
 
"A própria Track & Field tratará de expandir o produto para outras lojas multimarcas. Em um 
segundo momento apresentaremos uma linha de sapatos. As roupas, de estilo fashion esportiva 
casual, só devem estar disponíveis no País em 2007", revela Andrade. 
 
A PZero é linha completa de roupas, sapatos e relógios que associa design italiano e esportivo à 
utilização de novos materiais e tecnologias. A empresa não divulga o investimento e a previsão de 
faturamento com a introdução da marca no Brasil. "O projeto inaugura uma nova fase em que a 
empresa passa a interagir especialmente com o público feminino", aposta Andrade.  
 
A Pirelli divulgará a grife em anúncios em revistas, out doors, painéis e estandes colocados dentro 
das lojas que deixam os produtos e os displays da marca à mostra.  
 
Seguindo o projeto adotar cada vez mais formatos não tradicionais de comunicação com seu 
público, a empresa reservou 60% da verba mundial de marketing com o Pirellifilm, novo canal de 
comunicação para veiculação de filmes na internet. O primeiro de vários curtas-metragens que 
serão lançados anualmente pela Pirellifilm é o The Call - que estreou mês passado e pode ser 
visto no site www.pirellifilm.com - foi gravado em Roma e é protagonizado por John Malkovich e 
Naomi Campbell. 
 
Filme feito em roma marca o ingresso do grupo no cinema  
 
Segundo Andrade, o filme The Call representa o ingresso da Pirelli na indústria. Não há 
expectativa de faturamento com o "The Call".  



A internet foi o meio escolhido porque vem se expandindo em grande velocidade e é a forma mais 
democrática de realizar um projeto realmente global. O filme pode ser assistido por qualquer 
pessoa em qualquer lugar do mundo", argumenta Andrade. 
 
A expectativa é de que no Brasil o curta seja assistido por mais de 2,5 milhões de pessoas. O 
lançamento do "The Call" representou a retomada de campanhas publicitárias da Pirelli em TV no 
País. "Passamos quatro anos sem anunciar em televisão porque a marca decidiu focar a 
propaganda e publicidade em revistas e mídia exterior (out doors e painéis)", esclarece Andrade. 
 
A mais poderosa e bem-sucedida ferramenta de marketing mundial da Pirelli por meios não 
convencionais é o calendário Pirelli, criado em 1964, e que já circulou em 32 edições mostrando 
top models como Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss e Gisele Bundchen, entre outras, 
em fotos sensuais. "Juntos, a PZero, a Pirellifilm e o calendário convergem para nosso principal 
foco de trabalho no momento. O objetivo é criar a percepção de que a Pirelli é a melhor marca, 
com atributos positivos e que se aproxima de seu público de maneira diferenciada e com produtos 
de excelente qualidade. A longo prazo, isso resulta em vendas e maior faturamento", explica 
Andrade. 
 
Outra frente de atuação do grupo é o investimento em marketing por meio de patrocínios, como 
acontece há cinco anos como o time de futebol do Palmeiras e em diversas categorias 
automobilísticas, inclusive como fornecedora oficial de pneus.  
 
Nova unidade de pneus exportará 20% da produção  
 
O diretor de marketing e comunicação da Pirelli para a América Latina, Humberto Andrade, 
afirmou que a empresa produz, no Brasil, atualmente 2.420 modelos diferentes e que serão 
exportados 20% da produção da nova fábrica do grupo, construída em Gravataí, com 
investimento de R$ 116 milhões. 
 
A nova unidade deve contribuir com 8% do faturamento da Pirelli Brasil neste ano . Em 2005, a 
Pirelli Brasil registrou faturamento de R$ 3 bilhões, o que representou crescimento de 7% em 
relação a 2004. Funcionam no País unidades produtivas em Campinas (SP), Santo André (SP), 
Sumaré(SP), Feira de Santana(BA) e duas em Gravataí, sendo que a mais recente foi inaugurada 
mês passado.  
 
A Pirelli investiu R$ 116 milhões na construção na nova unidade produtora de Gravataí, que deve 
contribuir com 8% do faturamento da Pirelli Brasil em 2006. Cerca de 80% de sua produção será 
destinada ao mercado interno e 20% à exportação para países da América Latina. Segundo 
Andrade, as exportações representam 35% do faturamento da Pirelli no Brasil, que tem como 
clientes mais de 130 países, entre eles Canadá, Austrália, Japão e Estados Unidos.  
 
A nova instalação da empresa em Gravataí, diz Andrade, produzirá 12 mil toneladas/ano de pneus 
radiais, feitos com fios de aço, para caminhões e ônibus. "Até então toda a produção de radial era 
100% fabricada na unidade de Santo André, nossa primeira instalação inaugurada em 1929, e 
que seguirá com o mesmo ritmo de produção. Juntas, as unidades de Santo André e a mais 
recente de Gravataí produzirão 350 mil pneus em 2006", calcula Andrade.  
 
A antiga unidade da Pirelli em Gravataí continuará em atividade produzindo anualmente 64 mil 
toneladas de pneus convencionais, feitos com lona, para motos e trucks (caminhões e ônibus). 
Novas unidades não estão nos planos da empresa, que pretende concentrar os investimentos na 
expansão da capacidade produtiva das fábricas existentes.  
 
A Pirelli tem mais de 600 pontos-de-vendas espalhados pelo País. De 2004 para 2005 o 
faturamento da marca cresceu em 7%. A empresa não revela a previsão de crescimento para este 
ano.  



 
Com mais de 130 anos de tradição, a Pirelli é multinacional italiana consagrada na indústria de 
pneus, presente com 25 unidades industriais em 10 países e atividades comerciais em mais de 
120 países nos 5 continentes.  
 
Com centros de pesquisa na Itália, Alemanha e Brasil, a Pirelli desenvolve e aplica tecnologias na 
produção de pneus para caminhões e ônibus, automóveis, camionetas, tratores, motocicletas e 
bicicletas. Em 2005, a Pirelli Pneus Mundial acumulou receita de 3,633 bilhões de euros, teve 
lucro operacional de 329 milhões de euros e lucro líquido de 198 milhões de euros. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 abr. 2006, Empresas, p. B-4. 
 


