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Empresa quer faturar US$ 70 milhões dentro de cinco anos para depois instalar uma fábrica no 
País.  
 
O grupo nipo-americano Firestone Bridgestone quer se manter na dianteira da tecnologia em 
borracha, processo que iniciou em 1900. Conhecida internacionalmente como marca de pneus, a 
empresa reforça no Brasil sua divisão de produtos para construção e reformas baseados na 
mesma matéria-prima. São sistemas de cobertura e impermeabilização para prédios comerciais e 
residenciais, baseados nas mantas de sigla EPDM e TPO.  
 
Com investimento de US$ 1,5 milhão, a Firestone Building Products inaugura no País um centro 
de excelência para apresentação dos produtos na capital paulista e um centro de distribuição no 
município de Mauá, afirma o engenheiro Carlos Alberto Silva, gerente geral no Brasil. Desde o ano 
de 2000, a empresa só contava com representação comercial.  
 
Em 2005, o grupo Firestone Bridgestone faturou US$ 22,8 bilhões no mundo - a divisão Building 
Products ficou com US$ 1 bilhão. Seus principais mercados são o norte-americano e o europeu. 
No Brasil, a Firestone fatura R$ 1,6 bilhão com pneus. Em 2004, a atuação nos segmentos 
imobiliário e construção foi ampliada para China e América Latina. "O mercado chinês ainda está 
aprendendo a utilizar novas tecnologias construtivas."  
 
O mesmo acontece no Brasil, onde já foram aplicados cerca de 300 mil m de mantas. Entre seus 
clientes, a companhia norte-americana de mecanização agrícola John Deere, que aplicou esse 
revestimento em uma fábrica no Rio Grande do Sul.  
 
Na América Latina, o principal mercado é o México, com 70% de participação. Com o centro de 
excelência e de distribuição, a expectativa é reverter essa posição para o Brasil e faturar US$ 70 
milhões dentro de cinco anos. A implantação de uma fábrica no País vai depender da demanda 
nacional. "Estamos vendendo não só uma manta de borracha, mas a aplicação do sistema."  
 
O EPDM é uma borracha preta sintética de alta durabilidade, para revestir coberturas de grandes 
dimensões, como shopping centers, galpões e universidades. A Firestone começou a desenvolver 
essa tecnologia nos anos 80 e suas primeiras aplicações foram no setor automobilístico, em 
vedação de portas e mangueiras.  
 
No Brasil, o produto já foi muito aplicado na década de 70, na construção de Brasília. "Eram 
membranas de borracha unidas com cola e não um sistema de revestimento. Mesmo sem 
tecnologia de ponta, só hoje, mais de 25 anos depois, é que começam a surgir problemas de 
infiltração naquelas edificações, comprovando a durabilidade do produto", afirma Silva.  
 
A emenda é feita com uma espécie de fita dupla-face (borracha semi-vulcanizada a frio). "Não se 
vê a fita na emenda, pois ela adere ao material e não há como escapar ar ou outras substâncias 
nesses pontos. É um salto de tecnologia." O material é altamente resistente, segundo o executivo, 
suportando pressões internas e externas. "Se utilizado para canais de contenção, por exemplo, o 
crescimento de raízes sob o material não vai perfurá-lo. O produto tem capacidade de elasticidade 
de 400% mais que seu tamanho original." A garantia é de dez anos e a durabilidade pode atingir 
40 anos.  
 
Já o sistema TPO é uma tecnologia mais recente. Trata-se de uma manta termoplástica, que 
surgiu no Japão, apropriada para telhados metálicos com poucas interferências e é especialmente 
recomendada para câmaras frigoríficas e projetos arquitetônicos realçados. As características 
básicas são semelhantes ao EPDM, mas com uma vantagem estética, que é a cor branca, que tem 
grande capacidade refletora, reduzindo o consumo interno de energia com ar-condicionado.  



 
Segundo normas internacionais de edificação, uma laje de concreto deve ter duas mantas 
asfálticas: a inferior suporta impermeabilidade e a superior sofre as intempéries. "Mas se for 
usada a manta de EPDM, o custo fica até 35% menor do que o método hoje mais utilizado, com 
vida útil superior", diz Silva.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 abr. 2006, Administração & Serviços, p. C-4. 


