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Quase 80% dos produtos que estão em fase final de pesquisa têm diferencial de ecoeficiência  
 
O dever de casa está bem encaminhado. A eficiência no uso de energia aumentou até 30%, as 
emissões de gases de efeito-estufa, de 5,2 milhões de toneladas de CO2 equivalente ao ano, 
seguem em linha declinante e 78% das inovações que estão saindo do forno são relacionadas 
a produtos com diferenciais de ecoeficiência. Agora, o foco das operações da holandesa DSM, 
que se define como empresa de ciências da vida e ciência dos materiais e detém a liderança 
mundial na fabricação de vitaminas, é ser um indutor de sustentabilidade para os clientes de 
seu amplo portfólio - que vai da nutrição humana e animal às tintas, passando por 
farmacêuticos, automotivos, elétricos, eletrônicos e cuidados pessoais.  
 
"A sustentabilidade era olhada em termos de processos e controle de riscos. Hoje trata-se de 
procurar oportunidades para criar valor", afirma Fokko Wientjes, diretor de desenvolvimento 
sustentável da empresa. Além de olhar para seus processos com uma lente que contempla 
pessoas, planeta e lucros, é preciso, segundo o executivo, garantir que esse valor esteja 
conectado aos produtos e soluções comercializados, responsáveis por vendas de € 8,176 
bilhões no ano passado, com lucro líquido de € 507 milhões. 
 
A decisão de priorizar inovações sustentáveis está baseada em três tendências identificadas no 
cenário de mudanças globais: a movimentação do poder econômico de Norte para o Sul, a 
necessidade de garantir energia no futuro e a crescente demanda por saúde e bem-estar 
decorrente da maior longevidade.  
 
A resposta estratégica, diz Fokko, "é reservar atenção especial às economias de alto 
crescimento, como China, Índia e Brasil", imprimir um ritmo mais intenso às inovações, fazer 
da sustentabilidade - um território nem sempre confortável para a indústria química - um 
indutor do crescimento e aumentar o portfólio. "Vamos crescer, vamos comprar, mas também 
vamos estabelecer parcerias." 
 
A preparação para esse novo enfoque incluiu a reestruturação dos negócios, a partir de 2007, 
com a venda das operações da DSM Energia, DSM Agro, DSM Produtos Especiais e 
elastômeros, entre outras. Essas vendas são responsáveis por parte do bom desempenho em 
alguns indicadores ambientais, conforme assinala o balanço financeiro e de sustentabilidade 
divulgado na semana passada. O documento aponta, por exemplo, a queda de 63 Petajoules 
para 49 Petajoules no uso de energia.  
 
Em um futuro com aumento populacional mais concentrado nas economias emergentes e a 
ampliação do poder de compra da classe média nesses países, Fokko acredita que as 
necessidades de comida e de energia serão tremendas. "Temos de buscar soluções 
sustentáveis. Não é possível produzir algo que termine em um aterro, simplesmente não 
temos matéria prima para fazer isso", diz.  
 
Entram em cena, portanto, produtos como enzimas para a indústria de alimentação animal. "O 
benefício das enzimas é obter mais dos ingredientes da ração do que animal usualmente 
consegue. Quanto mais é aproveitado, menos dejetos no ambiente", diz Jean-Paul 
Ruckebusch, gerente global de produto e desenvolvimento na área de enzimas.  
 
No Brasil, onde a empresa tem três plantas que respondem por 4% dos negócios globais, 
estão em negociação acordos para trazer ao país tecnologias que tornam viável a hidrólise do 
bagaço de cana, informa Eduardo Estrada, vice-presidente de nutrição humana e saúde e 
presidente da DSM América Latina, região que detém 10% do faturamento mundial.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 fev. 2011, Especial negócios Sustentáveis, p. 
G3. 


