Vortex Hydra do Brasil aumenta a capacidade produtiva
das grandes indústrias de telhas de concreto

Atenta aos sinais crescentes e constantes do aumento da demanda do mercado da
construção civil no Brasil uma das maiores indústrias mundiais de máquinas para
produção das telhas de concreto coloridas, a italiana Vortex Hydra, instalou a sua
subsidiária no mercado brasileiro em 2009. O resultado foi um faturamento de R$ 15
milhões no primeiro ano de atuação no Brasil e uma estimativa de aumento no
faturamento de 15% para 2011.
A Vortex Hydra atendia o mercado brasileiro há 20 anos, a instalação no Brasil
contribui para desburocratizar o processo de compras para os clientes e foi fator
decisivo para a abertura de novos, incluindo a conquista dos maiores produtores
brasileiros de telhas de concreto coloridas como a Tégula, Tatu Premoldados,
Incopostes, Decorlit e Tegovale, entre outras. “Chegamos num momento em que a
indústria precisava aumentar a sua capacidade produtiva” declara o diretor executivo
Alberto Abreu Machado.
Aumentar a produção para atender a crescente demanda do mercado de telhas de
concreto coloridas foi a principal razão para a compra de equipamentos pela
Incopostes. “As novas máquinas da Vortex Hydra farão com que a nossa capacidade
produtiva de telhas aumente em 100%, afirma Rafael Bana, engenheiro responsável.
O mercado aquecido também traz possibilidades de novos negócios, seguindo esta
estratégia a Tatu Premoldados que já é reconhecida no mercado pela qualidade de
suas lajes, blocos e piso intercalados está investindo no equipamento da Vortex Hydra
que possibilitará a produção de 20 mil telhas por dia. Segundo Marcos Natai “o
mercado de telhas de concreto coloridas além de possibilitar uma margem de lucro
maior, favorece a abertura de mercado em novas regiões.”
A Tégula, marca forte no mercado de telhas e que possui unidades industriais em São
Paulo, Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Sul e Goiás, também está reforçando a sua
capacidade produtiva com um equipamento Vortex Hydra que aumentará o nível de
automação e eficiência da planta.
Além da boa fase do mercado da construção civil, diferentes fatores contribuem para o
bom desempenho da Vortex Hydra do Brasil e suas máquinas. Para a indústria os
benefícios passam pela facilidade de acesso a matéria prima e de baixo custo e ao
processo de produção que é o menos danoso ao meio ambiente, quando comparado

aos concorrentes. Para o consumidor as vantagens são ainda maiores: alta
durabilidade, resistência superior com telha mais leve, mais economia por metro
quadrado, mais agilidade e facilidade para a colocação, encaixe perfeito e também,
mais beleza, já que oferece uma ampla variação de cores.
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