
 
 

 

Sinar Mas Cepsa inicia produção de alcoóis baseados em 
vegetais em fábrica de EUR 300 milhões na Indonésia 

 A  Sinar Mas Cepsa é um empreendimento conjunto entre a Cepsa e a Golden 
Agri-Resources (GAR) 

 Fábrica de EUR 300 milhões em Dumai, Sumatra para produzir álcoois e 
ácidos graxos a partir do óleo de semente de palma, de fonte sustentável, 
para os mercados da Ásia, Europa Ocidental e Oriental 

 As matérias-primas baseadas em vegetais serão utilizadas para produção de 
produtos de higiene, cosméticos, produtos de limpeza doméstica e muitos 
outros 

DUMAI, Indonésia, 14 de setembro de 2017 /PRNewswire/ --A Sinar Mas Cepsa 
inaugurou hoje sua primeira fábrica de oleoquímicos na Indonésia, o que representa 
um investimento de EUR 300 milhões ao longo de dois anos. A fábrica produzirá 
álcoois graxos, a partir do óleo de semente de palma de fonte sustentável, um dos 
principais ingredientes para a fabricação de produtos diários, tais como produtos de 
limpeza doméstica e produtos de cuidados pessoais. 

Para visualizar o Comunicado para a Imprensa em multimídia, clique 
aqui: https://www.multivu.com/players/uk/8175951-sinarmas-cepsa-alcohols-plant-
indonesia/ 

A Sinar Mas Cepsa é um empreendimento conjunto integral entre a Cepsa, uma 
companhia integrada líder de energia e líder mundial na produção de alquilbenzeno 
linear (LAB), usado na fabricação de detergentes biodegradáveis e a Golden Agri-
Resources, companhia membro do consórcio indonésio de empresas Sinar Mas e a 
segunda maior companhia verticalmente integrada de óleo de palma de todo o 
mundo. 

Participaram da cerimônia de inauguração da fábrica em Dumai, Sumatra, 
autoridades e dignatários do ministério da Indústria da Indonésia.  

A fábrica em Dumai tem capacidade de produção anual de 160.000 toneladas 
métricas de álcool graxo por ano. A venda de álcoois baseados em vegetais se 
concentrará primeiramente na Ásia. A fábrica também atenderá a demanda da 
fábrica de tensoativos da Sinar Mas Cepsa na Alemanha, que atende aos mercados 
da Europa Oriental e Ocidental. 

Estima-se que o mercado global dos álcoois graxos atinja 4,1 milhões de toneladas 
métricas até 2025, demonstrando uma taxa anual composta de crescimento de 
3,5%. A fábrica ajuda a consolidar a posição da Cepsa na Ásia, depois da 

https://www.multivu.com/players/uk/8175951-sinarmas-cepsa-alcohols-plant-indonesia/
https://www.multivu.com/players/uk/8175951-sinarmas-cepsa-alcohols-plant-indonesia/


 
 

 

inauguração de sua fábrica em Xangai em 2015, o que a tornou a segunda maior 
produtora de fenol de todo o mundo. 

A refinaria Lubuck Gaung da GAR, certificada pela Mesa Redonda sobre Óleo de 
Palma Sustentável, localizada nos arredores, fornece para a fábrica óleo sustentável 
e identificável de semente de palma. A fábrica de Dumai também é completamente 
autossuficiente. 

Para obter mais informações: 

Cepsa - Comunicações    
comunicacion@cepsa.com 
+34-91-337-62-02 / 60-00 

 Ayesha Khan                          
Equipe de Comunicações, GoldenAgri-Resources         
ayesha.khan@cohnwolfe.com                 
+65-9783-1944                         

Wulan Suling 
Chefe de Mídia e Eventos, PT SMART Tbk    
wulang.suling@sinarmas-agri.com    
+62-818-909-900 
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