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A fabricante de não-tecidos Fitesa decidiu reavaliar o cronograma de construção de uma 
fábrica nos Estados Unidos em função da crise financeira global. A previsão original era de que 
a unidade, orçada em cerca de US$ 120 milhões, tivesse a primeira das duas linhas de 
produção rodando no último trimestre do ano que vem. A direção da empresa, controlada pelo 
grupo Petropar, ainda não definiu os novos prazos.  
 
"Estamos reavaliando e devemos ter um novo cronograma no início de 2009", disse o diretor 
presidente da Petropar, Geraldo Enck. A empresa adquiriu um terreno na cidade de Greenville, 
no estado da Carolina do Sul, e o planejamento previa o início das obras na metade do mês de 
novembro.  
 
Segundo Enck, a decisão de postergar o projeto está relacionada à falta de linhas de 
financiamento no momento. Quando anunciou o projeto, em abril deste ano, a Fitesa divulgou 
que aproximadamente 40% do valor necessário sairia do próprio caixa da empresa e o 
restante seria buscado por endividamento ou mercado de capitais, duas fontes que hoje estão 
secas.  
 
A primeira das duas linhas, cada uma com capacidade de 20 mil toneladas por ano, foi 
adquirida em meados deste ano, antes da crise recrudescer. Com o dólar momentaneamente 
valorizado, a Fitesa também teria de desembolsar mais reais para tocar o projeto caso 
mantivesse o cronograma original.  
 
Os não-tecidos são utilizados na fabricação de fraldas descartáveis, absorventes femininos e 
material médico, entre outros produtos, segmentos que, segundo Enck, não apresentam 
grande retração em momentos de crise. "No longo prazo esse nosso projeto faz todo o 
sentido", afirmou o executivo, ressaltando que não existe a possibilidade de a empresa vir a 
desistir da unidade. A Fitesa já teve uma planta nos EUA entre 1991 e 1996, que acabou sendo 
vendida para a concorrente PGI.  
 
O planejamento da Fitesa previa instalar em 2012 a segunda linha de produção de não-
tecidos, quando imaginava abocanhar até 6% do mercado norte-americano para o produto.  
 
Os EUA - que são importadores de não-tecidos de polipropileno e consomem cerca de 600 mil 
toneladas anuais - são o principal destino das exportações da companhia gaúcha e já 
absorviam cerca de 20% da produção da unidade de Gravataí (RS), que alcançou capacidade 
instalada de 42 mil toneladas por ano desde a ampliação de 12 mil toneladas feita na metade 
deste ano.  
 
"Inauguramos em julho e estamos funcionando a pleno", disse Enck, assegurando que a 
empresa não sentiu qualquer problema no mercado interno até agora.  
 
Outro investimento do grupo é uma fábrica de latas de alumínio em Estância, no estado se 
Sergipe, da Petropar Embalagens. O projeto, de US$ 55 milhões, não terá o cronograma 
revisto e será iniciado em dezembro próximo. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24, 25 e 26 out. 2008, Empresas & Negócios, p. 
C8. 


