
Amanco cresceu 24% no Brasil em 2007  

O Grupo Amanco, que fabrica tubos e conexões de PVC, informa que obteve US$ 1,12 bilhão 
de faturamento em 2007, o que representa um crescimento de 26% em relação a 2006. A 
Mexichem - controladora da Amanco desde 2007 - grupo mexicano de empresas químicas e 
petroquímicas - obteve faturamento de US$ 2,35 bilhões em 2007, registrando crescimento de 
96% em relação ao ano anterior. 

Em 2007, a Amanco Brasil cresceu 24%, três vezes o crescimento do mercado de construção 
civil nacional, totalizando faturamento de US$ 340 milhões. Este valor representa 30% de todo 
o negócio do Grupo Amanco na América Latina.  

Para sustentar o crescimento na América Latina, só no primeiro trimestre de 2008 a Mexichem 
investiu US$ 150 milhões na região e prevê, para todo o ano, aportes de US$ 500 milhões. Já 
a Amanco Brasil destinará US$ 56 milhões para expandir seus negócios no país. 

As aquisições fazem parte da estratégia. No início deste ano, o grupo comprou a Plastubos – 
3ª maior produtora brasileira de tubos e conexões, com três plantas. Outro negócio envolveu a 
principal fabricante brasileira de caixas d’água de boca fechada: a Tinabras, que já possuía 
duas unidades fabris próprias no país. 

No mercado mexicano, adquiriu a Quimir SA - empresa do setor químico especializada em 
fosfato -, a Tubos Flexibles, indústria de plásticos, e a Rio Verde. Na Argentina, incorporou a 
Dripsa – empresa argentina do setor agrícola. Na Colômbia, foram compradas a Petco e a 
Prodesal.  

A Mexichem tem 45 fábricas em 15 países, incluindo as fábricas da Amanco. O Grupo Amanco 
conta com 19 unidades fabris e 6.000 colaboradores. Produz 4 mil itens nos segmentos predial 
(domicílios e imóveis comerciais), infra-estrutura e agricultura e é líder absoluto na América 
Latina tanto na fabricação de tubos e conexões de PVC, como na capacidade instalada das 
fábricas.  
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