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Em 2019, a fabricante de componentes para 
esquadrias Pichu completou 36 anos de exis-
tência, investindo na concretização do projeto 
de expansão de suas instalações físicas em São 
Paulo (SP). “A evolução e o crescimento dos 
negócios da empresa, em especial nos últimos 
treze anos, ganhou impulso com a nova direção, 
que assumiu o controle das operações, exercen-
do pressão para viabilizar um novo espaço fabril 
e administrativo, maior e mais funcional”, conta 
Eduardo Salvador, diretor de produtos. 
A expansão do espaço físico tornou-se realidade 
para suportar, adequadamente, o nível de produção 
crescente da Pichu. “Há algum tempo estávamos 
percebendo que a área disponível na fábrica havia 
atingido sua capacidade máxima, e tínhamos de 
considerar os planos futuros de expansão da Pichu”, 
lembra Claudio Salvador, diretor comercial.
Reforma — Segundo os executivos da Pichu, o 
local adquirido foi totalmente reformado para 
atender as diversas demandas necessárias, en-
volvendo a parte estrutural, elétrica e hidráulica. 

“O projeto da obra seguiu os requisitos estabe-
lecidos pelas normas técnicas e de segurança, 
além de criar um ambiente que leva em conta a 
funcionalidade, o conforto e um padrão estético 
estimulante para a equipe de colaboradores”, 
destaca o diretor de produtos. 
Layout das operações — A nova instalação 
facilitou a centralização das operações em um 
único espaço. “Após análise funcional do fluxo 
de atividades, a centralização possibilitou uma 
otimização de tempos e movimentos no pro-
cesso produtivo e na administração”, avalia o 
diretor comercial.
“Para finalizarmos a expansão, foram adquiri-
dos novos maquinários e equipamentos, geran-
do um aumento na ordem de 50% na capacida-
de produtiva da Pichu, em comparação com a 
planta anterior, considerando suas diferentes 
linhas de produtos”, afirma Claudio.
Fluxo logístico — A expansão também bene-
ficiou a circulação frequente dos caminhões, 
tanto para a coleta dos produtos comercializa-
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PICHU EXPANDE ESPAÇO FABRIL E ADMINISTRATIVO, 
AUMENTANDO EM 50% SUA CAPACIDADE PRODUTIVA 
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O portfólio de produtos da Pichu vem crescendo 
ano a ano. As linhas de componentes para esqua-
drias de alumínio se destacam por reunir os mais 
diferentes itens (ver quadro abaixo com uma pequena 
parte das opções) e ter como objetivo atender todas 
as principais tipologias em uso no Brasil, desde as 
convencionais às de alto padrão. 

Quem visitar o site da empresa na internet — 
www.pichu.com.br — pode conhecer a grande 
variedade de itens disponíveis, desde componen-
tes para box de banho (guias, cavaletes, calços, 
cantos, batedeiras, roldanas, puxadores, etc.), 
componentes para vidro (roldanas, haste do pivot, 
cunha de regulagem, etc.) e componentes para 

FOCO CONTÍNUO NA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES E NA EXPANSÃO E QUALIDADE DO PORTFÓLIO DE PRODUTOS
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dos quanto para o fornecimento de insumos e 
matérias-primas. “Essas operações passaram 
a ser realizadas de maneira ainda mais ágil e 
segura”, diz Eduardo. 
Localização  —  Para ajudar a dinamizar o 
processo produtivo, o local escolhido para a ex-
pansão foi próximo da sede antiga da Pichu, no 
Bairro do Limão, região norte da capital paulista. 
“Este fator foi muito positivo para a manutenção 
da facilidade de acesso dos fornecedores, cola-
boradores e visitantes habituais, assegurando, 
assim, a boa continuidade das operações da 
empresa”, comenta Claudio.
Espaço dos colaboradores — O diretor comer-
cial salienta que a mudança possibilitou uma 
melhoria substancial no clima de trabalho dos 
colaboradores da empresa. 
”Agora, todos contam com um ambiente amplo, 
organizado e confortável”, comemora, acrescen-
tando que também foi criado um “espaço de des-
compressão”, para descanso e relaxamento dos co-
laboradores nos intervalos da jornada de trabalho.
Diferenciais competitivos — Já o diretor de 
produtos observa que os inúmeros benefícios 
gerados com a mudança das instalações físi-
cas “sustentam e contribuem para o fortale-

cimento de um dos principais diferenciais da 
Pichu: atender os pedidos de pronta entrega, 
além da qualidade dos produtos e do relacio-
namento com diferentes públicos”.
Os dois diretores da fabricante de componentes 
para esquadrias fazem questão de reconhecer 

e agradecer seus clientes, fornecedores, cola-
boradores e público em geral pelas importantes 
parcerias estabelecidas. “Tudo isso tem per-
mitido à Pichu muitas realizações e um cresci-
mento positivo no nosso promissor mercado 
da Construção Civil”, concluem os diretores. 

corrimão (curvas, suporte de alumínio, tampas, 
engate, etc.), entre outros. O segmento de gradil 
e portões também conta com ampla variedade de 
itens, bem como o de tela mosquiteira. 
Hoje, a Pichu tornou-se uma das principais for-
necedoras de componentes para a indústria de 
esquadrias de alumínio.


