
 

 

 
   

  
Bandag comemora 30 anos de operação em Campinas 

Desde a sua inauguração, foram produzidas 366 mil toneladas de bandas  

 
São Paulo, 05 de dezembro de 2018 – A Bandag, empresa da Bridgestone, dedicada a 
pesquisa, desenvolvimento e manufatura de bandas de rodagem, está comemorando o 
aniversário de 30 anos da sua unidade fabril localizada na cidade de Campinas, São Paulo. Líder 
global do setor de recapagem, as bandas de rodagem da empresa ajudam os clientes a maximizar 
o desempenho dos pneus e a gerar economia em seus custos operacionais em um mercado cada 
vez mais competitivo.  
  
“Além da economia e do desempenho confiável, as bandas de rodagem Bandag oferecem 
benefícios significativos ao meio ambiente”, comenta Osmar Tiburske, gerente industrial da 
Bandag. “Em seus 30 anos de operação, a Bandag evitou que 30 milhões de pneus fossem 
descartados e economizou 1,6 bilhões de litros de petróleo”, explica. 
  
A empresa foi fundada em 1957 pelo industrial norte-americano Roy J. Carver, que comprou os 
direitos de utilização do sistema revolucionário de recapagem a frio, desenvolvido pelo alemão 
Bernard A. Nowak. A companhia possui o seu nome em homenagem a Nowak: BAN - as iniciais 
de Bernard A. Nowak; D - de Darmstadt, cidade alemã onde nasceu o inventor; AG - o símbolo 
equivalente ao termo em alemão de Cia. ou S/A.  
 
Em 1975, a Bandag inaugurou seu primeiro escritório no Brasil, na cidade de São Paulo, e no ano 
de 1982 iniciou, em uma primeira planta, a fabricação de bandas de rodagem em Campinas, 
transferindo em 1988 toda a sua operação no município para a atual unidade fabril. Em 2006, a 
Bandag foi adquirida pela Bridgestone, o que possibilitou que as duas líderes de mercado 
compartilhassem suas experiências e tecnologias na constante busca por excelência na oferta dos 
seus serviços. 

 
No ano de 2017, a Bandag comemorou seu 60° aniversário global com o lançamento da 
campanha “Desenvolvida para ser a Melhor” e a renovação do logo da empresa, com os objetivos 
de promover a marca em todo o mundo e posicionar a recapagem como solução de negócios 
inovadora e sustentável para clientes de vários portes. 
  
Atualmente, a Bandag se dedica a criar as melhores soluções em pneus e recapagem que 
mantenham seus consumidores na estrada, da forma mais segura, eficiente e econômica 
possível. A empresa possui produtos disponíveis para diversos usos e tipos de piso, bandas de 
rodagem para pneus dedicados a veículos leves, urbanos, uso rodoviário e uso severo e misto.  
  
“Na unidade de Campinas, trabalhamos fortemente para atingir os melhores índices de qualidade 
produtiva que nossos clientes e parceiros necessitam. Seguindo uma conduta alinhada ao 
compromisso global de responsabilidade social da empresa, Nosso Jeito de Servir, que trabalha 
continuamente a favor de uma sociedade mais sustentável, a fábrica atingiu os índices históricos 
de economia de consumo de água, emissões de CO2 e reciclagem”, explica Osmar Tiburske.  
  

https://www.bandag.com.br/
https://www.bridgestone.com.br/pt


Além das unidades fabris, em Campinas (SP) e Mafra (SC), a empresa oferece uma rede com 
mais de 170 centros de serviços voltados para o segmento de transporte, denominados BTS - 
Bandag Truck Service, além de cerca de 100 recapadoras. 
 

### 
 
Sobre a Bridgestone do Brasil (BSBR) 
 
Com sede em Tóquio (Japão), a Bridgestone é a maior empresa de pneus e borracha do mundo (de acordo com levantamento 
realizado pela Tire Business – Global Tire Company Rankings, baseado em vendas de pneus em 2016). Além de pneus para utilização 
em uma ampla variedade de aplicações, a Bridgestone também atua nos segmentos de molas pneumáticas; produtos químicos para 
aplicações em construção civil, como materiais de impermeabilização; borracha industrial; e artigos desportivos, entre outros. Seus 
produtos são vendidos em mais de 150 países em todo o mundo. 
 
A Bridgestone do Brasil é uma filial da Bridgestone Americas Tire Operations Latin America (BATO LA), que por sua vez é uma 
subsidiária da Bridgestone Americas, Inc., (BSAM) com sede em Nashville, Tennessee. A BSBR possui duas fábricas de pneus, em 
Santo André (SP) e Camaçari (BA), e duas fábricas de bandas de rodagem, em Campinas (SP) e Mafra (SC). A empresa é detentora 
das marcas Bridgestone e Firestone de pneus para veículos de passeio, caminhonetes e pick-ups, caminhões e ônibus, tratores e fora-
de-estrada, e veículos industriais, e Bandag para bandas. A companhia atende aos mercados brasileiros de reposição, que abrange 
toda a rede de revendas, e de equipamento original, formado pelas indústrias montadoras de veículos, além de exportar para países da 
América do Sul e Central, Caribe, México e Estados Unidos. 
  
Visite as plataformas digitais de Consumo (carros de passeio ou caminhonetes) nos sites http://www.bridgestone.com.br/ e 
http://www.firestone.com.br/) e Comercial (caminhões e ônibus, fora de estrada, agrícola e industrial) pelos endereços 
 www.bridgestonecomercial.com.br e www.firestonecomercial.com.br 
Saiba mais em  www.bridgestone.com.br 
 
Bridgestone 
Josiene Santana – santanajosiene@la-bridgestone.com - Tel: +55 11 4433-1639 
 
Máquina Cohn & Wolfe 
Igor Taborda - igor.taborda@maquinacohnwolfe.com - Tel: +55 11 4433-1021/ +55 11 98539-7761 
Thiago Salles – thiago.salles@maquinacohnwolfe.com - Tel: +55 11 3147-7426 

 

 

http://www.bridgestone.com.br/
http://www.firestone.com.br/
http://www.bridgestonecomercial.com.br/
http://www.firestonecomercial.com.br/
http://www.bridgestone.com.br/
mailto:santanajosiene@la-bridgestone.com
mailto:igor.taborda@maquinacohnwolfe.com
mailto:–%20thiago.salles@maquinacohnwolfe.com

