
M 2009, A ROHM AND HAAS
completará seu primeiro sécu-
lo de existência. Mas a compa-

nhia química americana está preocu-
pada em garantir a comemoração do
segundo centenário. E isso não será
possível se a questão ecológica não es-
tiver no topo da lista de suas priorida-
des. Por isso, a Rohm and Haas não se
limita a patrocinar projetos de apoio
ao meio ambiente. O assunto entrou
em sua pauta de negócios - no mundo
e no Brasil. Aqui, 70% de suas receitas
de US$ 100 milhões anuais vêm de
produtos que ela chama de "ambien-
talmente amigáveis". Essa proporção
deverá crescer nos próximos anos.
Afinal, dos US$ 300 milhões investi-
dos anualmente em pesquisa e desen-
volvimento do grupo mundial, meta-
de é voltada para itens com viés eco-
lógico. Esse esforço gerou, por exem-
plo, uma tinta para faixas rodoviárias
à base de água, utilizada no sistema
Anchieta - Imigrantes, a rota que liga
a capital paulista ao litoral do Estado.
O preço do produto é cerca de 45% su-
perior ao das tintas que contêm sol-
vente, mas sua durabilidade é maior.

Assim, calcula José
Magalhães, presiden-
te da empresa no Bra-
sil, a redução de custo
ao longo do período
gira ao redor de 27%.
"Por isso, as conces-
sionárias privadas de-
cidem utilizar a tecno-
logia, já que ela é me-
nos agressiva ao meio
ambiente e a quem
aplica", diz Maga-
lhães. Atualmente,
70% das estradas pri-
vatizadas optam por
essa tinta. O governo,
no entanto, ainda a
utiliza pouco em suas
rodovias, com partici-
pação menor do que
20%. "Este percen-
tual é irrisório, principalmente se
compararmos com os Estados Uni-
dos, onde 60% das rodovias utilizam
esse tipo de produto." O próximo alvo
são as pistas de aeroportuárias. Nes-
te momento, há testes em dois aero-
portos do interior paulista.

A face verde da Rohm and Haas
também deverá chegar em breve ao
setor automotivo. Há cinco anos, a
empresa oferece uma tecnologia de
isolamento acústico para os carros
feita à base de água. Ela substitui as
placas convencionais, fabricadas a
partir de betume, matéria-prima
derivada de petróleo. No Brasil, a
aplicação deverá ser iniciada em bre-
ve. Nos Estados Unidos, as monta-
doras GM e Ford já são clientes. Ou-
tro produto verde da Rohm and
Haas, comercializado por sua divisão
agrícola Agrofresh, é uma substân-
cia que retarda o apodrecimento das
frutas colhidas, Esse produto não
agride a terra e não provoca danos
às pessoas que consomem as fru-
tas. "E, com ele, o agricultor tem me-

nos perdas em sua co-
lheita", diz Magalhães.
No Brasil, os princi-
pais clientes são os
plantadores de maçã.
"Metade dos produto-
res de maçã tipo gala
utilizam nossa tecno-
logia", diz ele. Nas ou-
tras culturas, a parti-
cipação de mercado
gira em torno de 10%.
"Queremos conquistar
25% desse mercado
em três anos no País",
afirma Magalhães. Pe-
los resultados da com-
panhia, o respeito ao
meio ambiente dá di-
nheiro. Presente em
27 países, a empresa
obteve no primeiro
trimestre deste ano
um crescimento de

16% em comparação ao mesmo perío-
do de 2007. As receitas somaram
US$ 2,507 bilhões e o lucro bruto ba-
teu em US$ 660 milhões. No Brasil,
as vendas de US$ 100 milhões em
2007 significaram um aumento de
oito vezes nos últimos cinco anos.

DINHEIR 0/056-28/05/2008

Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, a. 11, n. 556, p. 52, 28 maio. 2008.




