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O Brasil é a bola da vez para a fabricante americana de vidros Guardian. Depois de receber o sinal 
verde da matriz, a companhia está pronta para dar início ao plano de investimentos de US$ 160 
milhões, que vai resultar na construção de duas fábricas no país. Hoje, a empresa já possui uma 
unidade - capaz de produzir 200 mil toneladas por ano de grandes placas de vidros planos - em 
Porto Real (RJ).   
 
Sentindo os efeitos da forte demanda da construção civil e também do setor automotivo, além do 
uso cada vez maior do vidro na confecção de móveis, a companhia vai alocar US$ 130 milhões 
para erguer uma unidade em Tatuí (SP), capaz de produzir 250 mil toneladas de grandes placas 
de vidros planos.   
 
Mark Lacasse, o diretor-geral da Guardian para América Latina, explica que os US$ 30 milhões 
restantes serão usados na construção de uma operação que vai produzir alguns tipos especiais de 
vidro. "São produtos que serão utilizados como tampos de mesas, em box de banheiro e em 
janelas de edifícios", explica o executivo ao Valor. O tamanho da unidade e a sua localização ainda 
são mantidos em sigilo, mas o diretor-geral assegura que a escolha do local será feita em poucos 
meses. "Temos duas boas opções à mesa e a idéia é que esta fábrica esteja funcionando até o fim 
do ano", diz o executivo.   
 
Esta, contudo, não é a primeira vez que a Guardian pensa em ampliar sua presença no Brasil. 
Meia década atrás, a companhia pensou em erguer uma operação no Paraná e que tinha como 
objetivo abastecer o mercado argentino. "Mas a crise da Argentina do início da década 
desestimulou esse investimento, porque a operação dependeria do mercado de lá", explica o 
executivo.   
 
Em outras palavras, neste negócio a proximidade com o mercado consumidor é um trunfo. E é até 
por isso que a escolha recaiu sobre Tatuí, já que a fábrica terá como objetivo atender o mercado 
interno. Com previsão de ser inaugurada em abril de 2009, a operação será fundamental para os 
planos de crescimento da filial brasileira. Além de eliminar a atual importação que a Guardian usa 
para suprir o forte ritmo de pedidos no país, Tatuí permitirá que a companhia volte a exportar a 
partir do Brasil.   
 
Segundo Lacasse, atualmente, as vendas da companhias no país são de 320 mil toneladas de 
grandes placas de vidros planos por ano, o que resultou em um faturamento líquido de R$ 300 
milhões no ano passado. O mercado brasileiro desse tipo de material movimenta anualmente 
cerca de 1 milhão de toneladas e tem receita de US$ 550 milhões.   
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Companhia vai investir US$ 130 milhões em Tatuí (SP), que terá produção perto de 250 mil 
toneladas por ano 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hoje, das 320 mil toneladas vendidas pela Guardian no país, 200 mil saem de Porto Real, que foi 
inaugurada em 1998, e o restante é abastecido por meio de importações das mais diversas 
fábricas do grupo. A companhia americana está presente em 21 países e é dona de um 
faturamento global de US$ 6 bilhões.   
 
Com a operação de Tatuí em funcionamento, Lacasse aposta que conseguirá exportar 36 mil 
toneladas por ano para algumas filiais da América do Sul e também para outras companhias. Sem 
contar que a empresa não precisará mais trazer essas placas do exterior. "A importação foi uma 
estratégia porque é muito difícil começar uma fábrica do zero. Então, preferimos formar um bom 
mercado interno e depois iniciarmos o processo de nacionalização", explica.   



 
Mesmo ainda sem poder contar com as novas operações, o diretor-geral para América Latina 
aposta em incremento da receita neste ano. Acredita que seu faturamento líquido poderá registrar 
um acréscimo de 10%.   
 
Mas crescer no país não é privilégio só da Guardian. O mercado também tem acompanhado o 
ritmo forte da demanda. Dados da entidade do setor, a Abividro, mostram que o faturamento no 
ano passado do segmento de vidros planos foi de R$ 1,2 bilhão no país, o que significou um 
acréscimo de 8%. Já a capacidade instalada tem se mantido estável em 1,24 milhão de toneladas 
desde 2004.   
 
Além dos vidros planos, a indústria se divide em vidros técnicos, embalagens e vidros domésticos. 
Juntos, todos esses quatro segmentos movimentam R$ 3,85 bilhões e têm capacidade instalada 
perto de 3 milhões de toneladas. No ano passado, além de empregarem 11,5 mil pessoas, os 
diversos fabricantes do produto investiram US$ 117 milhões no país. Para este ano, havia uma 
previsão de US$ 224 milhões.   
 
De todos os quatro segmentos, as embalagens possuem a maior fatia de mercado em 
faturamento e também em produção. Da receita total do setor, as embalagens responderam por 
R$ 1,35 bilhão em 2007, o que significou um incremento de 9,8% em relação ao desempenho de 
2006.   
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