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Temos a satisfação de informar que a ASTA Energy Transmission 

Components GmbH (ASTA), pertencente ao Grupo Montana Tech 
Components AG (MTC), adquiriu 51% da PPE Fios Esmaltados (PPE) em 

Setembro de 2015. 
 

A ASTA foi fundada em Oed (Wiener Neustadt),  Áustria, em 1814, conta 
atualmente com 3 plantas (Áustria, China e Índia) e com 570 funcionários. 

A ASTA é líder em seu nicho de mercado de fios de cobre para enrolamento 
de produtos destinados ao setor de energia, distinguindo-se por sua 

qualidade e tecnologia. Fornece principalmente Cabos Transpostos, Fios 
Retangulares Isolados e Barras Roebel aos fabricantes de Geradores e 

Transformadores em todo o mundo. Seu faturamento alcançou 186 
milhões  de Euros no ano de 2014. 

 
Além da aquisição da PPE a ASTA investiu mais de 20 milhões de Euros na 

expansão de sua planta na Áustria para aumentar sua capacidade 
produtiva em 25% para atender novos Clientes e segmentos de mercado. 
Com a inclusão da PPE a ASTA atingirá um faturamento de 

aproximadamente 340 milhões de Euros e empregando cerca de 900 
pessoas. 

 
A PPE com cerca de 330 funcionários e um faturamento de 

aproximadamente 500 milhões de Reais (120 milhões de Euros) é o maior 
produtor de fios para enrolamento da América do Sul. Sua planta principal 

está localizada em Cerquilho a 150 Km de São Paulo e uma unidade 
metalúrgica localizada no estado de Santa Catarina. 

A PPE produz Fios Esmaltados, Cabos Transpostos e Fios Retangulares 
Isolados de Cobre e Alumínio para os mercados de Geração, Transmissão 

de Energia, Indústria Automobilística, Motores e Eletrodomésticos. 
 

O Grupo continuará a atender o mercado com sua completa linha de 
produtos e sua tradicional qualidade e serviços. 

 
 

 

    
 
 

 
 
                                                                                  

                                                                                     

                                                                                       


