
Chinesa investe R$ 60 mi para ampliar fábrica de fibra de vidro em SP 
Camila Souza Ramos 
 
Há menos de dois anos no Brasil, a fabricante chinesa de fibras de vidro CPIC inaugurou ontem 
a nova ala de sua planta em Capivari, interior de São Paulo. Com um investimento de capital 
próprio de R$ 60 milhões, a ampliação consolida o primeiro passo de internacionalização da 
empresa chinesa, que está em busca dos mercados latino e norte-americano.  
 
A expansão da fábrica incluiu reforma para a ampliação da capacidade do forno de fusão de 
vidro e a instauração de novos processos de transformação. Segundo a gerente geral para a 
América Latina da CPIC, Adriana Nobre Rubo, as mudanças permitirão que a capacidade 
produtiva da planta de Capivari aumente 60%, passando de 35 mil toneladas de fibra de vidro 
por ano para até 60 mil toneladas ao ano ainda neste semestre. "Conforme o mercado vai 
pedindo, a gente ajusta algumas pontas do processo para chegar até 60 mil", afirmou.  
 
Com essa perspectiva de vendas, Rubo calcula que o faturamento da unidade brasileira de 
Capivari passe dos US$ 50 milhões observados no ano passado para até US$ 90 milhões em 
2014. Neste ano, a projeção de receita e de aproximadamente US$ 70 milhões. A expansão já 
permitiu que a planta de Capivari passasse de 290 funcionários para 350.  
 
Setor elétrico  
 
Para alcançar essas metas, a gerente para a América Latina revela que uma das estratégias e 
conquistar o mercado de energia eólica, que usa fibra de vidro para produzir as pás das 
hélices. "A energia eólica e uma das que mais cresce no Brasil. Tem muitas empresas vindo 
para o Brasil, principalmente Pernambuco, Fortaleza e Sorocaba", comenta Rubo.  
 
Um dos clientes da CPIC neste setor e a RM, fabricante de equipamentos para a montagem de 
usinas, com planta em Suape, em Pernambuco. Segundo o coordenador de desenvolvimento 
de negócios do Porto de Suape, Leonardo Cerquinho, as empresas que montam componentes 
para as usinas eólicas têm interesse em comprar das fornecedoras brasileiras de fibra, para 
atenderem ao conteúdo nacional mínimo de componentes exigido pelo BNDES para financiar os 
parques.  
 
Além de começar a fornecer fibras para o setor elétrico, a CPIC também pretende ampliar as 
vendas para setores que já compõem sua carteira de clientes, como o setor automotivo, 
construção civil, lazer e petroquímica. A gerente geral Adriana Rubo destacou a demanda por 
material composto criada por iniciativas governamentais que fomentaram o ramo da 
construção, como o projeto Minha Casa, Minha Vida e as grandes obras de infraestrutura para 
os grandes eventos esportivos e para ampliar os modais de transportes do País. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 19 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A7. 
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