
 
 

CEAT obtém 'Certificação Lighthouse' do Fórum Econômico Mundial para planta de Halol 
 

O diretor administrativo Anant Goenka disse que eles são a primeira empresa de pneus do mundo 
a receber esta certificação 
 

A planta de halol da CEAT Ltd foi premiada com a 'Certificação Lighthouse' pelo Fórum Econômico 
Mundial. 
 

A certificação é concedida a fabricantes que usam tecnologias da quarta revolução industrial para 
transformar fábricas, cadeias de valor e modelos de negócios para a sustentabilidade, capacitando a 
força de trabalho e aumentando a produtividade. 
 

“Somos a primeira empresa de pneus do mundo a obter a certificação e essa jornada começou há 3-
4 anos. Para obter a certificação, é preciso usar a tecnologia da quarta revolução industrial, que 
inclui análise avançada, aprendizado de máquina e análise preditiva em sua fábrica”, disse Anant 
Goenka, diretor administrativo da CEAT Ltd. 
 

As tecnologias são usadas para melhorar a igualdade, eficiência, parâmetros de fábrica e 
produtividade da fábrica. 
 

“As verificações e auditorias são realizadas pelos membros do Fórum Econômico Mundial. A quarta 
revolução industrial veio com a digitalização, usando sensores em diferentes partes da máquina que 
permitem que ela se torne a máquina inteligente. Reduz o uso de energia no fator”, disse Goenka. 
 

Servindo OEM e mercados internacionais 
 

Com o uso da tecnologia mais recente, a CEAT pretende avançar em seu mercado OEM e 
internacional. 
 

“Mercados importantes que estamos buscando crescer são o mercado OEM, onde a demanda das 
montadoras está presente e o segundo é o mercado internacional. Ambos os conjuntos são os 
clientes que precisam de especificações de tipo elevadas em termos de produção de pneus, 
especialmente,” acrescentou Goenka. 
 

 
 
 



Sobre o CEAT 
 

O CEAT foi fundado em 1924 em Turim, Itália. Hoje, é um dos principais fabricantes de pneus da 
Índia e os pneus CEAT são vendidos em mais de 115 países em todo o mundo. 
 

A marca chegou à Índia em 1958 e, posteriormente, passou a fazer parte do RPG Group. A RPG está 
entre as principais casas comerciais da Índia, com um faturamento de grupo de US$ 3,7 bilhões. 
 

No segmento de especialidades, a CEAT fabrica pneus agrícolas, de mineração e terraplenagem, 

industriais e para equipamentos de construção, além de pneus off-road de aplicações especiais. Para 

mais informações visite Ceat Speciality. 

https://www.ceatspecialty.com/pt/

