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Como escrevo esta mensagem no final do 
mês de Julho, tenho ótimas notícias para 
compartilhar com vocês. Assinamos um 
contrato definitivo com a Saint-Gobain para 
a aquisição da sua Divisão de Reforços e 
Compósitos.

A transação foi originalmente estruturada como 
uma joint venture, mas agora a Owens Corning realizará a total 
aquisição da Divisão. Esta mudança não apenas torna mais fácil 
a estrutura de controle e administração, em comparação à joint 
venture de 60/40 anteriormente proposta, como também acelera, 
com maior clareza, o processo de integração dos funcionários de 
ambas as organizações.

A aquisição também acelera a nossa capacidade de crescer com 
vocês tanto nos mercados desenvolvidos como nos emergentes 
de alto crescimento. Vocês se beneficiarão de uma maior 
variedade de produtos, tecnologia de materiais aplicada de nível 
internacional, melhor logística e capacidade de fornecimento, e 
acesso ao mercado mundial de tecidos.

A fusão expande a nossa presença ao redor do mundo e 
fortalece a nossa posição em importantes mercados como 
a Rússia, China, Índia, México e Brasil. Após sua conclusão, a 
Divisão de Soluções para Compósitos da Owens Corning, já 
ampliada, contará com 42 instalações de produção em 16 países, 
com 9.000 funcionários. A Owens Corning terá instalada uma 
capacidade de produção de fibras de vidro de 1.3 milhão  de 
toneladas anualmente, com 25 por cento desta nos países em 
desenvolvimento ou mercados emergentes.

Talvez vocês se lembrem que, em abril, comunicamos a retirada 
voluntária da fusão apresentada à Comissão Européia. Isto foi 
feito para dar mais tempo às análises da Comissão de Comércio 
Federal (FTC) e da Comissão. Recentemente, anunciamos os 
planos de venda das instalações de produção em Battice, Bélgica, e 
Birkeland, Noruega. Também estamos vendendo a nossa instalação 
em Huntingdon, Pa.

Na próxima página poderão encontrar maiores informações 
sobre esses anúncios. As informações completas destes 
comunicados estão também disponíveis na Media Room do 
website da Owens Corning (http://owenscorning.mediaroom.
com). Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o 
seu Gerente de Contas da Owens Corning ou com qualquer 
membro da equipe de direção da empresa.

Na edição anterior, comunicamos que o Presidente e CEO da 
Owens Corning, Dave Brown, deixará a empresa no final deste 
ano e será sucedido por Mike Thaman, nosso atual Presidente do 
Conselho. Muitos de vocês já conhecem o Mike, pois ele esteve 
presente em vários eventos da indústria de compósitos e tem 
conhecimento dos problemas e das oportunidades de todos 
vocês.

O destaque principal desta edição é o mercado mundial da 
indústria náutica – uma das primeiras indústrias a se beneficiar das 
vantagens dos materiais de compósitos. Atualmente, a indústria 
se encontra no meio da conversão para sistemas alternativos de 
resina e processos de molde fechado. A Owens Corning está 
apoiando a indústria através do nosso amplo conhecimento e 
larga experiência, para ajudar os nossos clientes ao longo desta 
transição. Este trabalho inclui o desenvolvimento de produtos 
de reforços totalmente novos, como os tecidos FlowTex™ 
e FlowRo®, que são produzidos para os novos processos e 
possuem melhores propriedades de fluxo de resina.

Esperamos que os demais artigos desta edição sejam também 
interessantes e úteis para vocês.

Atenciosamente, 

Chuck Dana

UMA MENSAGEM DE CHUCK DANA
PRESIDENTE DA DIVISãO DE SOLUçÕES PARA COMPÓSITOS DA OWENS CORNING, LLC
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Em abril, a Owens Corning anunciou que o Presidente e CEO da 
empresa, Dave Brown, planeja se aposentar em 2007. Após a sua 
saída, Mike Thaman, atual Presidente do Conselho e CFO, sucederá 
Brown. No seu novo cargo, Thaman manterá seu título e suas 
responsabilidades de Presidente do Conselho.

Thaman, 43, vai se tornar o sétimo CEO dos 69 anos de história 
da Owens Corning. Ele é o Diretor Financeiro da Owens Corning 
desde 2000. Em 2002, Thaman foi chamado para fazer parte do 
Conselho de Diretores da empresa e, no mesmo ano, foi nomeado 
Presidente do Conselho. Antes de ser nomeado CFO, Thaman foi 
Presidente da Divisão de Sistemas Externos da Owens Corning, 
na América do Norte, e da Divisão de Tubulações Industriais, na 
Europa. Durante seus 15 anos na Owens Corning, ele já morou nos 
Estados Unidos, Canadá e Bélgica. 

“O Mike tem sido o meu 
parceiro nos negócios nos 
últimos cinco anos e uma 
parte integral do nosso 
sucesso,” disse Brown. 
“Ele é a pessoa ideal para levar a Owens Corning em direção ao 
futuro. Ele conhece os nossos clientes ao redor do mundo e os 
nossos funcionários, que geram os produtos e serviços que fazem 
da Owens Corning um nome tão respeitado.”

Brown, 58, tem sido o Presidente e CEO da Owens Corning desde 
2002. Antes de assumir estes cargos, ele foi Diretor de Operações, 
responsável pelos negócios da empresa em todo o mundo. 

Sob a direção de Brown, a Owens Corning fortaleceu seu 
desempenho financeiro, gerou vendas recordes, navegou com 
sucesso através do Capítulo 11 relacionado com os asbestos e 
melhorou seu índice de acidentes em 70 por cento.

DAVE BROWN SE RETIRA; 
MIKE THAMAN é NOMEADO CEO
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A Owens Corning e a Saint-Gobain fecharam um contrato 
definitivo através do qual a Owens Corning adquirirá a Divisão de 
Compósitos e Reforços da Saint-Gobain.

Originalmente planejado como uma joint venture, a fusão será 
uma aquisição total feita pela Owens Corning. O negócio que será 
adquirido inclui 20 fábricas – 12 fábricas de reforços de fibra de 
vidro, seis fábricas de tecidos e duas fábricas que produzem tanto 
reforços como tecidos.

“Esta é uma aquisição transformacional para a Owens Corning,” 
disse Dave Brown, CEO da Owens Corning.

“A aquisição expande a presença da empresa em todo o mundo 
e fortalece a nossa posição nos principais mercados,” continua. 
“Também estamos trazendo pessoas talentosas e tecnologia 
comprovada para dentro da nossa organização e melhorando a 
nossa capacidade para atender os clientes de compósitos a nível 
mundial e regional.”

Em abril, as empresas anunciaram a retirada voluntária da fusão 
apresentada à Comissão Européia. Esta ação foi tomada para dar um 
prazo adicional à preparação das aprovações antitruste da Comissão 
Federal de Comércio dos EUA (FTC) e da Comissão Européia.

Em julho, a Owens Corning anunciou a venda planejada de duas 
instalações de produção – em Battice, Bélgica, e em Birkeland, 
Noruega. As vendas estão relacionadas com as preocupações das 

autoridades da concorrência da União Européia com relação à 
fusão. A aquisição da Owens Corning exclui a fábrica SG Vetrotex, 
na América do Norte, localizada em Wichita Falls, Texas. Além disso, 
a Owens Corning está também vendendo suas operações em 
Huntington, Pa.

“Tivemos muitas discussões com as autoridades da UE para tratar 
dos problemas de antitruste associados com a fusão,” disse Chuck 
Dana, Presidente da Divisão de Soluções para Compósitos. “Apesar 
de que teríamos preferido manter toda a nossa atual capacidade 
de produção, decidimos que, para obtermos a aprovação para 
a transação, precisamos reduzir as posições de participação de 
mercado da empresa incorporada através da redução do número 
das linhas de produção.

“As instalações que estamos vendendo são negócios excelentes e 
acreditamos que elas continuarão crescendo sob uma nova direção,” 
continua Dana. “Esperamos que seus valiosos clientes apóiem a 
venda proposta e continuem sendo, na medida do possível, clientes 
do negócio após a sua venda. Durante nossas análises sobre as 
opções para as instalações, as operações continuarão e os clientes 
não terão seus fornecimentos interrompidos.”

Espera-se que a transação seja concluída até o final de 2007 e 
fique sujeita às condições costumeiras de conclusão e à aprovação 
regulatória de várias jurisdições. A organização fará parte da já 
existente Divisão de Soluções para Compósitos da Owens Corning, 
que continuará sob a direção de Chuck Dana.

OWENS CORNING ADQUIRE A DIVISãO DE REFORçOS 
DA SAINT-GOBAIN 

Dave Brown             Mike Thaman



Um dos primeiros mercados a adotar 
o uso de compósitos, a indústria náutica 
está conduzindo com sucesso uma 
grande transformação na forma como 
produz barcos – trocando os processos 
convencionais de molde aberto, como 
o spray-up (à pistola) e hand lay-up 
(manual), por processos de molde 
fechado, como o RTM e moldagem por 
infusão.

Esta transformação não é tão radical 
como a substituição de material, 
da madeira e do metal para os 
compósitos, que se iniciou em 1944 e 
expandiu a indústria náutica recreativa, 
atualmente um negócio de grande escala. Este crescimento 
explosivo foi possível principalmente porque o passeio de barco 
se tornou mais divertido e acessível, e porque se pode passar 
mais tempo sobre a água por menos trabalho – sem raspagem, 
lixamento, calafetagem e pintura todos os anos. Espera-se que a 
atual transformação do processo de produção tenha ramificações 
de longo alcance para a indústria – abrangendo desde o custo dos 
barcos até a qualidade das peças, como também a retenção dos 
empregados. 

Atualmente, aproximadamente meio milhão de barcos de 
passeio são fabricados em todo o mundo por ano. Os EUA 
são responsáveis por quase dois terços dos barcos produzido 
(aproximadamente 330M), a Europa produz aproximadamente 25 
por cento do total e o restante é produzido no Pacífico Asiático e 

na América Latina. Apesar de ser visto 
como um grande usuário de materiais 
de compósitos, a indústria náutica* é 
responsável, de forma significativa, por 
apenas aproximadamente 10 por cento 
do uso total de compósitos nos EUA, 
quase 5 por cento na Europa e 3 por 
cento no Pacífico Asiático.

EUA
 Nos EUA, a indústria náutica é 
composta por grandes fabricantes 
nacionais como Brunswick, Genmar e 
Tracker Marine, grupos compradores 
como UMMA, IBBI e ABA, e pequenos 
construtores independentes. Hoje 

há aproximadamente 13 milhões de barcos registrados nos EUA. 
Porém, os produtores observaram apenas um lento crescimento 
do mercado nos últimos cinco anos e a previsão é que, para os 
próximos 3 ou 5 anos, as vendas serão relativamente baixas. Por este 
motivo, os fabricantes de barcos estão agindo com cautela no que se 
refere a mudanças na produção. 

“O interesse por materiais e processos alternativos iniciou-se anos 
atrás, inicialmente estimulado pelos esforços para cumprir com 
os regulamentos da Tecnologia de Controle Máxima Admissível 
(MACT),” disse Eddie Lane, Engenheiro de Produto do Mercado 
Náutico da Owens Corning. “Foram introduzidos novos sistemas 
de resinas com menores emissões de COV e também novas 
tecnologias de spray que ajudaram os fabricantes a atender aqueles 
regulamentos.”
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* Para fins deste artigo, a indústria náutica está definida como barcos de passeio 
– tanto os barcos a vela como os motorizados de 4 a 60 metros. Isto exclui todos 
os barcos militares e comerciais, e também as embarcações pessoais..

A INDÚSTRIA NáUTICA CONDUz A TRANSFORMAçãO 
NA PRODUçãO



Quase na mesma época, os construtores de barco também 
começaram a considerar métodos alternativos de produção 
e fabricação, que incluíam os processos de molde fechado, 
principalmente a moldagem por infusão e RTM.

Ao mesmo tempo em que a moldagem fechada ajuda a atender os 
regulamentos do MACT, ela também proporciona ao construtor de 
barco uma série de vantagens em relação ao processo convencional 
de molde aberto, explicou Lane. “Dentre essas vantagens estão: 
melhor repetitividade do processo, padronização do peso das peças, 
maior resistência através da maximização da proporção vidro-resina 
e maior qualidade das peças com menor necessidade de trabalho de 
acabamento ou retrabalho.”

Além disso, os construtores de barcos que adotaram a moldagem 
fechada constataram menores custos de produção e melhoria no 
aspecto das peças – os processos de molde fechado podem dar um 
aspecto de alta qualidade em ambos os lados das peças.

Porém, a conversão para a moldagem fechada não é um processo 
simples e requer que os construtores adotem uma postura 
totalmente diferente com relação ao design e às técnicas de 
produção. “Para realizar esta conversão com sucesso é necessário 
uma equipe formada pelos representantes dos fabricantes 
trabalhando em comum acordo com os fornecedores de vidro, 
resina, catalisadores e dos principais materiais,” disse Lane. “Além 
disso, pode requerer a assistência de um arquiteto náutico e uma 
revisão dos laminados a fim de garantir que o novo processo 
produza um material laminado com as propriedades mecânicas 
apropriadas.”

 “Há aproximadamente cinco ou seis anos, a Owens Corning 
começou a trabalhar com construtores e fornecedores de materiais, 
e também com especialistas no processo, para desenvolver versões 
de molde fechado dos seus tradicionais tecidos náuticos. O resultado 
disto surgiu em 2004 com o lançamento dos tecidos FlowTex™ 
e FlowRo® da Owens Corning, e também da manta contínua 
entrelaçada.”

“Esses tecidos realmente definiram o rumo para a indústria, pois 
são semelhantes aos atuais tecidos que um construtor de barco já 
está acostumado a usar, mas possuem melhores características de 
manuseio, são fáceis de cortar e possuem melhores propriedades 
de fluxo para o uso em processos de molde fechado,” acrescentou 
Lane.

Mesmo com consideráveis demonstrações e testes feitos durante 
a introdução dos novos reforços, os construtores de barco estão 
sendo cautelosos nas suas decisões de conversão à moldagem 
fechada. Até esta data, menos de 5 por cento dos barcos nos EUA 
são produzidos com esses processos.

No entanto, Lane enxerga o início de uma tendência que indica que 
a indústria está tomando outros rumos e que a mudança para a 
moldagem fechada está ganhando força e velocidade. 

“Há quatro ou cinco grandes produtores trabalham nisso, o que 
acelerará a aceitação de outros fabricantes e tornará a mudança 
mais rápida e extensa.” diz ele. “É animador ver que vários fabricantes 
estipularam um prazo limite no qual, a partir de certa data, qualquer 
modelo novo que lançarem será projetado e produzido com a 
moldagem fechada.”

O tecido FlowRo® é uma 
combinação de mechas de roving 
entrelaçado com mantas de fibras 

contínuas.

O Tecido FlowTex™ é uma 
combinação de tecido de 

malha com mantas de fibras 
contínuas.
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Em 2004, a Owens Corning 
introduziu as versões de molde 

fechado dos seus tradicionais 
tecidos náuticos. Esses produtos 

de reforços inovadores, que 
melhoraram as características de 
manuseio, são fáceis de cortar e 
melhoraram as propriedades de 

fluxo para o uso em processos de 
molde fechado.

Europa
Responsável por apenas 25 por cento da produção mundial de 
barcos, a indústria náutica européia reflete a tendência mundial em 
direção à moldagem fechada, mas também possui algumas variações 
sutis e fatores surpreendentes que a diferenciam da indústria nos 
EUA. 

Mais de 75 por cento de toda a produção de barcos na Europa está 
concentrada em quatro principais países – França, Itália, Espanha 
e Reino Unido – com o restante da produção na Escandinava e 
Europa Oriental. Na realidade, a Polônia está em segundo lugar, 
atrás dos EUA, na produção de barcos de até 30 pés. Uma grande 
parte da produção italiana – quase 70 por cento – é exportada, 
principalmente para a França e o Reino Unido. 



A INDÚSTRIA NáUTICA CONDUz A TRANSFORMAçãO NA PRODUçãO
CONTINUAçãO

A indústria náutica européia tem experimentado crescentes vendas 
– nos últimos anos, os principais produtores europeus, tais como 
Beneteau, Azimut-Benetti, Marine Projects e Nimbus Grouphave, 
tiveram suas vendas esgotadas e prognosticam um aumento nas 
vendas em 2007.

O interesse europeu por materiais e processos alternativos 
começou vários anos atrás, inicialmente motivado pelos 
regulamentos da Comissão Européia com respeito às emissões de 
estireno (como os do MACT nos EUA). “Novos sistemas de resina 
com baixo teor de estireno e menores emissões de COV, assim 
como novas tecnologias de spray, ajudaram os fabricantes a atender 
aqueles regulamentos,” disse Bengt Liljedahl, Engenheiro Técnico de 
Campo, Owens Corning.

Há quase cinco ou seis anos, como ocorreu nos EUA, a Owens 
Corning começou a trabalhar com os produtores europeus que 
queriam avaliar os processos de moldagem fechada. “A Owens 
Corning proporcionou suporte e especialistas técnicos para ajudar 
os construtores de barcos a encontrar uma solução,” disse Liljedahl.

O fator decisivo para a solução foi a criação de um laminado 
para moldagem fechada que não apenas atendia as propriedades 
mecânicas e de desempenho que o fabricante precisava, como 
também as normas reguladoras relativas ao peso e espessura. 

“Devido àquelas exigências, a Owens Corning está agora criando 
laminados que podem ser usados nos processos de moldagem 
fechado da indústria náutica e que estão de acordo com as normas 
reguladoras,” disse Liljedahl.

O mercado europeu tem sido também cauteloso na sua conversão, 
apesar da tendência ser crescente. De acordo com Liljedahl, alguns 
construtores conhecidos e progressivos vêm usando com sucesso a 
moldagem fechada em modelos com tamanhos que variam entre 30 
e 100 pés. 

Enquanto isso, a Owens Corning continua proporcionando 
à indústria assistência técnica e uma variedade de atividades 
educacionais, tais como: treinamento para os produtos existentes, 
visando ajudar os fabricantes de barcos a evitar problemas com a 
laminação dos atuais processos de molde aberto, recomendações 
de produtos com reforços apropriados para o uso com resinas 
com baixo teor de estireno e seminários para ajudar a aumentar o 
conhecimento geral sobre os materiais de compósitos. 
 
América Latina
O mercado náutico da América Latina está claramente 
experimentando fortes vendas e crescimento à medida que as taxas 
de juros caem e a confiança dos consumidores sobe. Estes fatores, 
combinados com as percepções da alta qualidade no mercado, têm 
produzido no mercado uma lista de espera de pedidos de quase 
quatro meses. 

Quase 90 por cento de toda a produção de barcos na América 
Latina está concentrada em quatro principais países – México, 
Argentina, Brasil e Chile. Uma grande porcentagem da produção é 
exportada. Um exemplo disto é que aproximadamente metade da 
produção de barcos do Brasil é destinada à exportação, não apenas 
para outros países da América Latina, mas também para a Europa e 
a América do Norte. 

Como ocorreu em outros mercados regionais, os fabricantes estão 
começando a adotar os processos de molde fechado e estão 
experimentando os produtos da Owens Corning.

“A empresa está também ajudando os clientes de outras formas,” 
disse Luciano Canina, Líder de Inteligência de Mercado da América 
Latina. “A Owens Corning possui atividades de suporte ao cliente 
e ao mercado focadas em ajudar os produtores a reduzir o tempo 
do ciclo da produção, permitindo assim que eles aumentem sua 
capacidade para atender os pedidos pendentes. Há outras atividades 
destinadas a ajudar os construtores a alcançar melhores resultados 
mecânicos e a melhorar suas características de desempenho. 
Também nos empenhamos para ajudar a eliminar o desperdício de 
refugos, visando assim reduzir os custos e as necessidades de um 
aterro sanitário.”

As peças maiores são produzidas 
através da moldagem por infusão, 
na qual as camadas de reforços são 
cobertas por um grande saco, a resina 
é injetada e um vácuo é criado para 
solidificar a resina e os reforços.

Fotos do casco antes e após a infusão.
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A OWENS CORNING APOIA O NOVO 
CENTRO DE TREINAMENTO EM 
COMPÓSITOS DE MAINE

Um centro de treinamento em compósitos, o primeiro deste 
tipo dedicado aos processos de molde fechado para indústria 
náutica, foi inaugurado em junho em Brunswick, Maine. 
Utilizando-se de  fundos federais destinados a promover o 
crescimento e melhorar a economia regional da costa de 
Maine, a cidade de Brunswick apoiou a transformação de 
uma instalação de 2.232 metros quadrados em um Centro de 
Treinamento Avançado em Compósitos.

O novo centro oferecerá uma variedade de treinamentos 
e cursos educacionais relacionados com o processo de 
moldagem fechado e também com a segurança, emissões 
e edifícios apropriados para moldagem. Ele funcionará 
dentro do sistema de faculdade comunitária do estado e 
outorgará títulos universitários reconhecidos em Ciências 
de Compósitos. Além dos fundos federais, o estado destinou 
fundos para reembolsar os custos de treinamento de até 
2.500 pessoas para aquelas empresas que enviarem seus 
funcionários ao treinamento nos próximos três anos. 

“A Owens Corning tem trabalhado em parceria com outros 
grandes fornecedores de materiais do mercado náutico para 
ajudar a desenvolver este moderno programa em conjunto 
com o estado de Maine, o sistema de faculdade comunitária 
e a cidade de Brunswick,” disse Eddie Lane, Engenheiro de 
Produtos do Mercado Náutico. “Os alunos ou participantes 
poderão obter experiência prática utilizando os equipamentos 
da instalação. Esta iniciativa corporativa é um modelo que 
poderia ser facilmente copiado em todo o país,” conclui.

ásia Pacífico
A Pacífico Asiático experimenta uma posição mundial proeminente
na indústria da construção naval militar e comercial liderada pela 
Coréia, Japão e China. Entretanto, seu mercado de barcos está 
apenas começando e representa apenas uma fração da produção 
mundial. A maior parte da produção de barcos de lazer se concentra 
na Austrália, Nova Zelândia e Taiwan.

Os construtores de barcos ainda usam, de forma predominante, os 
processos de molde aberto. Porém, já existe a tendência em direção 
aos processos mais elaborados de molde fechado como o RTM e a 
moldagem por infusão a vácuo. 

À medida que a indústria náutica da Asia Pacífico continua 
crescendo e se desenvolvendo, a Owens Corning está bem 
preparada para continuar proporcionando à indústria uma ampla 
variedade de produtos, tanto para os processos de molde aberto 
como os de molde fechado. E, através da sua rede de distribuição, 
a empresa oferece aos clientes do setor náutico recomendações 
profissionais sobre design e construção, e suporte técnico para a 
utilização dos materiais de compósitos.

O Futuro
Nos próximos anos, à medida que a indústria náutica conduza 
com êxito a sua transformação, ela emergirá como uma indústria 
diferente e ainda mais forte. A consolidação com certeza ocorrerá. 
Os fabricantes se beneficiarão das vantagens que a moldagem 
fechada proporciona – melhor repetitividade do processo, 
padronização do peso das peças, aumento da resistência com 
redução correspondente do peso, maior qualidade das peças, 
melhor aspecto bilateral com menor necessidade de acabamento 
ou retrabalho. Além disso, também se beneficiarão de menores 
custos de produção em geral, operando de forma mais limpa e 
ecologicamente correta – forma esta que retém seus empregados 
por um longo período a fim de oferecer os barcos de alta qualidade 
que o consumidor deseja. 

Durante essa transformação na indústria náutica mundial, disse Lane, 
a Owens Corning continuará ajudando a mostrar o caminho para a 
mesma, prestando uma variedade de serviços de apoio à indústria, 
e também continuará desenvolvendo e produzindo os produtos de 
reforço necessários para atender as necessidades do mercado.

“Estamos sempre atentos às necessidades da indústria por 
desenvolvimento de produtos e tecidos e, à medida que ela realize 
a conversão para o processo de moldagem fechado e continue se 
desenvolvendo, nós continuaremos definindo o rumo dos reforços 
na indústria.”

Durante a cerimônia de inauguração, o casco de um barco de compósito é colocado 
ao fundo. 

A moldagem por infusão para 
aplicações menores, como esta 
tampa de escotilha, produz peças 
com acabamento em ambos os 
lados.



O NEGÓCIO DE TECIDOS ESTá CRESCENDO

Três mercados mundiais emergentes estão exibindo as exclusivas 
propriedades dos tecidos de reforços fabricados pela divisão de 
Tecidos OC®. O desenvolvimento das aplicações e dos processos 
nos mercados náuticos, de energia eólica e de restauração da infra-
estrutura (tubulações) está se beneficiando da maior complexidade 
e qualidade dos tecidos atuais. Esta tendência está proporcionando 
novas características de desempenho a um número crescente de 
aplicações e estimulando o crescimento do mercado de compósitos.

A Divisão de Tecidos da Owens Corning teve seu início na Europa, 
no final dos anos 70, quando a empresa adquiriu as operações de 
tecidos especializados de uma empresa espanhola em São Vicente, 
Espanha. Em 1993, a Owens Corning América do Norte adquiriu 
uma participação acionária na Knytex Company, que pertencia à 
Hexcel Corporation. A Knytex foi um dos principais fabricantes de 
tecidos de fibra de vidro reforçados. 

A joint venture, com sede em Seguin, Texas, foi formada para 
fornecer tecidos de malha “sem ondulações” (non-crimp) 
principalmente ao mercado náutico da América do Norte. Quatro 
anos depois, a Owens Corning comprou a participação acionária 
da Hexcel na venture e a mudou para New Braunfels, Texas. A nova 
operação foi também combinada com as operações de tecido de 

fibra de vidro na Espanha para formar 
a Divisão de Tecidos Owens Corning. 
Atualmente, as operações desta divisão 
também incluem instalações no Brasil e 
na Índia.

As fábricas de tecidos produzem uma 
variedade de produtos, incluindo alguns 
com a marca original da Knytex®, 
tais como o roving de fios, os tecidos 
multiaxiais e entrelaçados de alto 

desempenho, produtos especializados e fitas. Cada tecido possui 
características mecânicas, de processo e de compatibilidade de 
resina exclusivas e especialmente projetadas para atender aos 
requisitos de desempenho necessários para o seu uso final. 

“A vantagem dos tecidos entrelaçados e multiaxiais é que você 
pode definir a espessura do tecido da forma que quiser,” disse Rob 
Jack, Engenheiro de Produto. “Você não fica limitado à estrutura 

de 0-90 graus dos tecidos tradicionais. 
Modificando o ângulo do material de 
reforço, o peso do tecido e até mesmo 
costurando dois tipos diferentes de 
tecido, você pode fabricar o produto 
final exato para atender às necessidades 
de desempenho e peso da aplicação. 
Freqüentemente, isto é sinônimo de 
maior resistência e capacidade de carga.”

O desempenho do tecido tem também 
melhorado nos últimos anos com o uso 

da fibra de vidro Advantex® da Owens Corning como material de 
reforço.

Enquanto o mercado nos EUA 
começou e se desenvolveu com base 
principalmente na indústria náutica, na 
Europa o mercado cresceu com base 
em aplicações na infra-estrutura e na 
energia eólica, como o revestimento 
de túneis (também conhecido como 
in-situ forming), uma restauração sem 
escavação dos canais de esgoto feita com 
a tecnologia dos compósitos para lhes 
proporcionar uma vida útil de 30 anos. 

8
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Em uma curiosa coincidência de mercado e desenvolvimento de 
aplicação, atualmente o mercado náutico está emergindo como uma 
oportunidade de crescimento na Europa, ao mesmo tempo em 
que as aplicações na infra-estrutura e no mercado de energia eólica 
estão emergindo e crescendo nos EUA. Estes dois últimos mercados 
são também grandes oportunidades na Índia e Ásia Pacífico. Dentre 
outras aplicações para os tecidos especializados estão as pranchas 
de snowboard, os postes de telefone e energia e as peças de 
caminhões.

“A nossa estratégia é fornecer tecidos 
que permitam que o cliente crie novos 
produtos e aplicações em mais mercados, 
desta forma eles podem crescer,” disse 
Jack. Além do setor náutico, de energia 
eólica e da infra-estrutura, ele enxerga 
oportunidades em outros usos industriais, 
tais como  aplicações em corrosões e 
tanques de armazenamento de produtos 
químicos, e também nas indústrias 

aeroespacial e bélica, principalmente na blindagem balística. “E 
com os testes dos reforços HiPer-tex™ da Owens Corning em 
andamento, provavelmente veremos as primeiras aplicações nestes 
mercados em 2008.” disse.

O crescimento do uso de tecidos foi tão grande que nos últimos 
anos a empresa adicionou novos equipamentos na sua fábrica 
em New Braunfels e expandiu sua instalação de San Vicente. O 
potencial de crescimento do mercado e das aplicações no futuro é 
enfatizado pelo que Jack define como os quatro fatores importantes 
que a Owens Corning leva ao mercado para ajudar no crescimento 
dos clientes.

“Primeiramente, contamos com uma excelente equipe de 
engenharia de produtos com larga experiência e profundo 
conhecimento. Isto nos ajuda a entender os requisitos de Fitness-
For-Use (Adequação ao Uso) da aplicação de um cliente, o que 
posteriormente nos dá a capacidade de criar tecidos que atendam 
aquelas necessidades,” disse.

“O segundo é o amplo conhecimento sobre os processos de 
moldagem fechada, que é particularmente essencial para atender as 
necessidades de tecido da indústria náutica, na medida em que esta 
realiza a conversão da moldagem aberta para a fechada.” O terceiro 
fator, cita Jack, é a variedade da linha de produtos de tecido que foi 
criada para atender as necessidades das tão divergentes aplicações 
de uma variedade de indústrias.

De acordo com Jack, o quarto fator é o 
verdadeiro segredo para o sucesso de 
longo prazo das fábricas de tecido.

“Temos uma vantagem que a maioria 
da concorrência não pode copiar. Nós 
possuímos capacidades ‘internas’ de 
produção para abastecer a grande 
variedade de produtos de compósitos da 
Owens, que podem ser transformadas 
para produzir, de forma precisa, a 

estrutura de tecido que os nossos clientes precisam,” conclui.

Os teares, linhas de 
produção e  equipametos 
de tecido de alta tecnologia 
criam telas de reforço 
sofisticadas multidimensionais, 
que se desenham para uma 
aplicação e requisitos de 
desempenho específicos.

BiPly Fabric

Quadaxial

LíDER NO MERCADO DE TECIDOS
No momento da conclusão desta edição, a empresa 
anunciou um acordo para adquirir a Divisão de Compósitos 
e Reforços da Saint-Gobain, incluindo uma divisão de 
tecidos especializados que é complementária à anterior 
e proporciona expansão geográfica à Divisão de tecidos 
existente da Owens Corning. Com a aquisição, a Owens 
Corning será a líder mundial no mercado de soluções para 
tecidos. 
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O SUPORTE AO CLIENTE TOMA VáRIAS FORMAS 

Quando a maioria das pessoas escuta 
o termo “suporte ao cliente,” elas 
pensam nas atividades que garantirão 
que os produtos da empresa cheguem 
na hora e realizem as operações do 
cliente conforme necessário. Porém, 
o suporte ao cliente desenvolvido na 
Owens Corning inclui atividades que não 
são normalmente consideradas como 
suporte ao cliente. 

“Desenvolvendo um relacionamento de 
trabalho mais próximo com os nossos 
clientes, podemos entender quais são todas as suas necessidades, 
não apenas aquelas relacionadas com os compósitos.”, disse Tom 
Hager, Chefe da Organização de Suporte Técnico ao Cliente NA, 
Divisão de Soluções para Compósitos.

“Sendo assim, podemos aproveitar a extensão e o conhecimento 
dos processos dos negócios da Owens Corning para levar aos 
nossos clientes soluções inovadoras, as quais talvez eles não tenham 
acesso durante suas operações diárias.”

Temos aqui alguns exemplos que mostram o suporte inovador que 
a Owens Corning está prestando aos seus clientes de compósitos 
em todo o mundo.

Tesouro Marinho

Um dos maiores construtores independentes de barcos na América 
do Norte estava tendo problemas com o custo do material, sendo 
que a indústria náutica é um dos mercados de compósitos mais 
competitivos e sensíveis ao custo. Chuck Pierce, Gerente Regional 

de Vendas do Meio-oeste, organizou 
um evento Kaizen – princípios voltados 
à qualidade, melhoria do processo e 
eliminação do desperdício, popularizado 
primeiramente pela Toyota – para os 
construtores analisarem suas operações 
e identificarem potenciais economias de 
custo e oportunidades de otimização no 
processo. 

“Como resultado, o cliente identificou 
significativas economias de custo nas suas 
operações, como também oportunidades 
que permitiram que a Owens Corning ajustasse sua combinação 
de produtos, otimizasse suas atividades de cadeia de abastecimento, 
entre outras coisas,” disse Pierce. “Como podemos oferecer este 
vantajoso e extraordinário suporte, o cliente enxerga na Owens 
Corning um forte parceiro nos negócios.”

Sem Desperdícios

Uma empresa espanhola, que é um fornecedor mundial para a 
indústria automotiva, estava enfrentando uma pressão nos preços 

dos seus produtos. Cristina Otero, 
Gerente Regional de Vendas na Espanha, 
conseguiu descobrir as necessidades 
básicas da empresa analisando todas as 
suas operações no mundo, não apenas as 
da Espanha.

Uma das oportunidades que ela 
identificou foi aquela na qual as 
operações da empresa no exterior 
tinham um problema de desperdício. 
Coordenando os recursos da Owens 

Chuck PierceTom Hager

Cristina Otero
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Corning, ela criou um Projeto de eliminação de desperdício para 
o cliente. Através da implantação das recomendações do projeto, 
a empresa conseguiu obter uma economia de $300.000 no ano 
passado.

“O projeto não apenas gerou uma grande economia para o cliente 
através da eliminação do desperdício, mas também demonstramos o 
Objetivo da Owens Corning em Apresentar Soluções, Transformar 
Mercados e Melhorar Vidas,” disse Otero. “E também enfatizou o 
interesse da empresa na sustentabilidade.”

Disputa pelo Poder

Uma empresa de eletricidade nos EUA estava avaliando o uso 
de postes de energia de compósito para substituir os tradicionais 
de madeira e aço que costumava utilizar. Porém, a empresa tinha 
algumas dúvidas e questões que precisavam ser esclarecidas.

“O nosso cliente na Europa, que fabrica postes de compósito, 
precisava proporcionar à empresa de eletricidade informações para 
prognosticar como seria o desempenho dos postes em uso,” disse 
Eric Carlier, Organização de Suporte Técnico ao Cliente, Europa. 
“Então, desenvolvemos um software de prognóstico mecânico que 

o cliente poderia utilizar com a empresa 
de eletricidade para demonstrar como os 
postes de compósito funcionariam.”

Mas o software resolvia apenas parte 
do problema. Como a empresa de 
eletricidade não estava familiarizada com 
os materiais de compósitos, ela precisava 
não apenas entender melhor como estes 
materiais funcionavam, como também 
proporcionar especificações corretas de 
desempenho ao fabricante de postes.  

“Recebemos o pessoal da empresa de eletricidade no Centro 
Técnico, todos receberam um manual e praticamente demos a eles 
um curso chamado Compósitos 101,” explicou Hager.

A empresa também precisava de ajuda para definir suas 
necessidades como parte do 
processo de especificação. 
“Consequentemente, após 
ajudá-los com isto, acabamos 
escrevendo as especificações 
que eles usariam com os 
nossos clientes.”

“A sinergia que a Owens 
Corning pode criar prestando 
um único suporte na Europa 

e nos EUA, tanto para os nossos clientes diretos como para os 
clientes destes, ajudará a acelerar a aceitação dos compósitos no 
mercado para aplicações como postes de energia e aumentará o 
uso geral dos compósitos,” conclui.

Braços mais Fortes

Em uma irrelevante aplicação na indústria de eletricidade, um 
fabricante de cruzetas por pultrusão de fibras de vidro reforçadas 
para postes de eletricidade precisava obter informações sobre as 
características de creep de seus produtos – o creep é o grau de 
deformação que as cruzetas podem ter antes de que não possam 
mais recuperar seu estado original.  “Proporcionamos ao cliente um 
teste e o envelhecimento mecânico de longo prazo,” disse Hager. 
“Conseqüentemente, conseguimos desenvolver uma configuração 
do modelo de informações para a indústria. 

“Este tipo de informação sobre o desempenho de longo prazo é 
algo muito procurado pela indústria de compósitos. Através deste 
trabalho de suporte ao cliente, não só ajudamos o nosso cliente, 
como também a Owens Corning foi capaz de prestar o suporte que 
toda a indústria de compósitos também precisava,” concluiu.

Eric Carlier
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VENHA NOS VER

A Divisão de Soluções para Compósitos da Owens Corning estará presente nas 
seguintes exposições comerciais:

•  Exposição & Conferência de Compósitos para Automóveis SPE 
(ACCE), 11-13 Setembro, Troy, Michigan

•  13a. Exposição de Compósitos/ FRP Internacional da China,   
12-14 Setembro, Pequim, China

•  Compósitos & Polycon 2007,     
American Composites Manufacturers Association (ACMA) Associação Ameri-
cana de Fabricantes de Compósitos (ACMA)    
17-19 Outubro, Tampa, Flórida.

A OWENS CORNING DEMONSTRA
COMPROMISSO NAS CONFERêNCIAS DE ENERGIA EÓLICA

A Owens Corning demonstrou seu contínuo compromisso no 
mercado de energia eólica durante duas recentes conferências na 
Europa e na América do Norte. 

Em maio, a Owens Corning participou na Exposição e Conferência 
Européia de Energia Eólica (EWEC) 2007, em Milão, Itália, o principal 
evento para profissionais de energia eólica na Europa. Depois, em 
junho, em Los Angeles, Calif, Estados Unidos, a Owens Corning 
esteve presente na conferência da Associação Americana de Energia 
Eólica (AWEA), a maior exposição na América do Norte.

Em ambos os eventos, a Owens Corning se baseou no lançamento 
do ano passado dos reforços de alto desempenho HiPer-tex™.

“Este ano, demonstramos o nosso contínuo compromisso com 
esta indústria,” disse Agusti Porta, Gerente do Mercado Mundial de 
Energia Eólica. 

“A EWEC 2007 foi a plataforma perfeita para que a equipe da 
Owens Corning conhecesse os líderes da indústria e tratasse 
das oportunidades específicas para o roving contínuo Tipo 30®, 
os tecidos e as linhas de produto da HiPer-tex e WindStrand™. 
Também discutimos sobre as tendências e a expansão mundial da 
indústria eólica.” acrescentou Porta, “Neste ano, havia algumas caras 
novas atraídas pelo crescimento do mercado e pelas oportunidades 
relacionadas com o desenvolvimento de tecnologia e a expansão da 
capacidade.”

Mais de 5.000 participantes visitaram o local da exposição e 
participaram da conferência. A Owens Corning também patrocinou 
o Jantar de Gala do evento, que teve a presença de mais de 
500 CEOs e outros líderes da indústria. Citando o espetacular 
crescimento da indústria nos últimos 15 meses, o Presidente de 
Materiais de Compósitos, Chuck Dana, destacou o compromisso da 
empresa com o mercado de energia eólica. “A tradição de inovação 
da Owens Corning tem continuado com a introdução de novos 
produtos que permitem que esta indústria seja mais competitiva,” 
disse ele. “E para ajudar os clientes a atender as necessidades deste 
mercado em crescimento, em 2006 fornecemos mais reforços de 
fibra de vidro ao mercado de energia eólica do que nunca antes.”

Na AWEA, os dirigentes da Owens Corning também se 
encontraram com os principais clientes e os maiores fabricantes de 
lâminas e turbinas.

“A exposição foi um grande sucesso com mais de 6.000 presentes,” 
disse Tom DeMint, Engenheiro de Produto, Materiais de Compósitos. 
“Tivemos a chance de melhorar ainda mais o nosso relacionamento 
e as oportunidades com importantes clientes, e de entender melhor 
as suas necessidades. 

“A indústria está começando agora a atrair um grande número de 
pequenas empresas e fornecedores desejando se unir à indústria de 
energia eólica.” acrescentou DeMint. “Eles estão avaliando o uso de 
compósitos como um material substituto das pequenas lâminas de 
metal usadas nas turbinas de vento na faixa de 15-100 Quilowatts, o 
que irá aumentar ainda mais a demanda por materiais de compósito.
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