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A Vestas, fabricante dinamarquesa de equipamentos voltados à geração de energia eólica, 

confirmou hoje a instalação de uma unidade no Ceará. Localizada em uma área de 10 mil 

metros quadrados em Fortaleza, a planta deve ficar pronta no último trimestre deste ano. O 

valor do investimento não foi revelado. 

 

De acordo com a companhia, a unidade será dedicada exclusivamente à montagem de naceles, 

como são conhecidos os equipamentos onde é turbina eólica é acoplada. Quando estiver 

operando em capacidade máxima, a planta poderá produzir até 400 naceles por ano, o que 

representa um potencial de geração de 800 MW. 

 

“A Vestas também irá inaugurar um novo centro de operações que consiste em três locais 

dedicados a serviços de manutenção, bem como reposição de peças e atividades de logística”, 

informou a empresa, em nota. A poucos dias da divulgação de seu resultado trimestral, a 

companhia se declarou impossibilitada de conceder entrevistas.  

 

Ainda assim, admitiu ter planos de montar uma operação bem maior no Brasil, onde o 

mercado de energia eólica apresenta um horizonte bastante promissor. De acordo com o 

documento, a Vestas está trabalhando na montagem de uma rede de fornecedores locais de 

componentes, peças sobressalentes e serviços, com vistas à produção nacional de turbinas.   

 

“Este é o primeiro grande marco de um plano industrial mais amplo que a Vestas está 

trabalhando de forma a desenvolver uma competitiva cadeia de valor no Brasil”, informou a 

empresa, que fornece turbinas para o mercado nacional há dez anos. Atualmente, a carteira de 

encomendas da Vestas para os parques eólicos brasileiros totaliza 380 MW.  

 

“A inauguração do primeiro centro de montagem e do novo centro de operações da Vestas no 

Brasil é uma decisão estratégica que visa suportar o desenvolvimento da energia eólica no 

Brasul no curto e médio prazos, assim como contribuir para a concretização dos objetivos 

estratégicos de negócios da empresa no país”, completou a companhia. 

 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 ago. 2011, Energia, online. 

 


