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Um problema que a Johnson &
Johnson vinha tentando resolver
já há bastante tempo começa a
ser enfrentado agora com a inau-
guração de uma linha de máqui-
nas para reciclagem de plástico
no complexo industrial da em-
presa em São José dos Campos,
interior de São Paulo. O Projeto
Wonka, que lembra a fantástica
fábrica de chocolate, no valor de
R$ 1,5 milhão ,visa dar uma des-
tinação que agregue valor às 130
toneladas de aparas originadas
por mês nas linhas de produção
de fraldas e absorventes.

O material será usado na fa-
bricação da escova de dente

Reach Eco, lançada em meados
do ano passado, e em outros
produtos da própria empresa. A
fabricação da escova, primeira a
utilizar o plástico reciclado na
haste, na proporção de 40%, re-
solveu dois problemas da em-
presa. Deu uma destinação final
a parte dos resíduos de plástico
gerados na fábrica e permitiu
que a Johnson & Johnson au-
mentasse sua participação nas
vendas de escovas de preço de
até R$ 2, que representa 18% do
mercado total do produto. Se-
gundo dados da Nielsen, a fatia
da empresa nesse mercado
cresceu 4 pontos percentuais
em 2010 em relação a 2009.

A Johnson & Johnson espera
um retorno de US$ 247 mil em

dois anos com a utilização dos
resíduos como matéria-prima.
Com isso, ela também econo-
mizou, deixando de utilizar 11
toneladas de plástico virgem na
produção. Mas só a escova, que
utiliza 4% do plástico reciclado
na haste, ainda não é suficiente
para obter o retorno pretendido.
“Já estamos testando o uso des-
se resíduo em tampas, embala-
gens individuais de absorventes
e nas caixinhas e carretéis do fio
dental”, diz o engenheiro Jef-
ferson Luiz Castilho, supervisor
da unidade de reciclagem da
Johnson & Johnson.

Ele explica que até chegar às
prateleiras, ainda será preciso
algum tempo de pesquisa. “Foi
necessário um ano até conse-

guirmos alcançar o nível de se-
gurança e praticidade ideal para
a escova, exemplifica. A tendên-
cia, porém, é ampliar a utiliza-
ção do resíduo plástico, uma vez
que o sucesso da escova de den-
tes demonstrou que é possível
fazer produtos de qualidade. Se-
gundo Castilho, o excedente dos
grânulos de plástico, que pos-
suem valor agregado no merca-
do de reciclados, será direciona-
do aos parceiros de negócios,
desde fabricantes de embala-
gens até multinacionais produ-
toras de material escolar.

A linha de máquinas inaugu-
rada agora fará parte da Central
de Reciclagem de Resíduos da
Johnson & Johnson, que garante
a destinação adequada de 84%

São 130 toneladas por mês de produtos que serão usados inicialmente na fabricação de escovas de dente;

Companhia estima
um retorno de
US$ 247 mil em
dois anos com
utilização dos
resíduos como
matéria-prima

TELECOMUNICAÇÕES

Brasil encerra primeiro trimestre com 38,5
milhões de acessos à web em banda larga
O total de conexões à internet fixa e móvel no Brasil chegou a 38,5
milhões no final do primeiro trimestre de 2011, um avanço de 51,5%
em relação a março de 2010, segundo a Associação Brasileira de
Telecomunicações. Na banda larga fixa há 14 milhões de acessos — avanço
de 20,5% em relação a março de 2010. Já as conexões em banda
larga móvel tiveram evolução de 77,7%, saltando para 24,4 milhões.

JUSTIÇA

Fabricante do Blackberry lança tablet nos
Estados Unidos e Canadá
A Research in Motion (RIM), produtora dos celulares BlackBerry,
lançou seu tablet nos Estados Unidos e Canadá ontem, na batalha
para conquistar usuários do iPad, da Apple. A aposta foi alta para a
companhia canadense, que viu o BlackBerry dominar o mercado de
celulares inteligentes para depois ver o aparelho enfrentar dificuldades
na concorrência contra o iPhone e os celulares com Google Android.

Divulgação
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Johnson & Johnson vai reciclar aparas
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do volume de mil toneladas de
lixo gerado no parque industrial
de São José dos Campos. O res-
tante é destinado à incinera-
ção, vai para aterros industriais
ou para estação de tratamento
de esgoto. A quantidade, po-
rém, não é o maior desafio. “As
nossas atividades geram mais
de mil tipos diferentes de resí-
duos e a sua destinação varia
muito”, afirma o gerente de
engenharia Amarildo Pereira.

Ele explica que, atualmente,
a central de resíduos é uma das
unidades de negócio da compa-
nhia que, além do seu sentido
ambiental e social, deve gerar
receita. “É preciso encontrar o
descarte adequado de cada tipo
de material”, diz. Para isso, a

unidade pesquisa empresas de
reciclagem em todo o país, como
a fabricante pernambucana que
desenvolveu um método de
transformar papel com resina
de silicone, utilizado no Band-
Aid, em guardanapos e toalhas
de papel. Outros resíduos ven-
didos a parceiros também vol-
tam ao mercado sob a forma de
novos produtos, prolongando
seu ciclo de vida.

Os fabricantes também pas-
saram a utilizar uma técnica de
coprocessamento, que permite
dar um novo destino a 700 to-
neladas de material que antes
era enviado para incineração. O
produto resultante é um com-
bustível alternativo que gera
energia térmica. ■

Resultados da companhia,
porém, foram melhores que
os esperados pelo mercado

Apesar de obter um lucro 23%
menor no primeiro trimestre
do ano, quando comparado
com os resultados do mesmo
período do ano anterior, a
Johnson & Johnson divulgou
receita e lucro trimestral acima
das expectativas do mercado,
com ajuda do dólar fraco e de
fortes vendas de medicamen-
tos com prescrição, motivando
alta de suas ações.

O resultado melhor que o
esperado da empresa de pro-
dutos de saúde, que elevou sua
projeção de lucro para 2011,
veio apesar de recalls que pre-
judicaram as vendas de parte
de seus produtos.

O lucro da J&J foi de US$ 3,48
bilhões, ou US$ 1,25 por ação,
para o primeiro trimestre, con-
tra US$ 4,53 bilhões, ou US$ 1,62
por ação, um ano antes, quan-
do a empresa contabilizou ex-
pressivos ganhos tributários.

Excluindo itens especiais,
considerando despesas judiciais
e outros gastos por recall de
produtos, o lucro foi de US$ 1,35
por ação, acima da expectativa
média de analistas de US$ 1,26
por ação, segundo a Thomson
Reuters. As vendas subiram
3,5%, para US$ 16,17 bilhões,
acima do previsto por Wall Street,
de US$ 15,84 bilhões.

A J&J fez recall de mais de
300 milhões de embalagens de
Tylenol e outros remédios nos
últimos 16 meses, após regulado-
res citarem falhas no controle
de qualidade na fábrica da em-
presa em Fort Washington,
Pensilvânia, e em outras uni-
dades produtivas.

As vendas globais de produtos
de consumo caíram 2,2%, para
US$ 3,68 bilhões, com a receita
nos Estados Unidos recuando
14%, para US$ 1,35 bilhão. Ape-
sar disso, o desempenho nos
EUA foi melhor que no trimestre
anterior, quando as vendas no
país tinham declinado 29%.

Em seu demonstrativo de re-
sultado, a J&J não fez qualquer
referência a notícias de que es-
taria negociando a compra da
fabricante de equipamentos

médicos suíça Synthes por cer-
ca de US$ 20 bilhões, no que se-
ria a maior aquisição da histó-
ria da J&J. Na segunda-feira, a
Synthes confirmou estar em
negociações de fusão com a J&J.

A Johnson & Johnson disse
que agora espera lucro por
ação para todo o ano entre
US$ 4,90 e US$ 5,00, contra es-
timativa anterior de US$ 4,80
a US$ 4,90. ■ Reuters

nova linha recebeu investimentos de R$ 1,5 milhão

NEGÓCIOS

Seagate compra unidade de disco
rígido da Samsung por US$ 1,4 bilhão
A Seagate Technology vai comprar a unidade deficitária de discos
rígidos da Samsung por US$ 1,4 bilhão, para combater a Western Digital.
O acordo acontece um mês após a Western Digital anunciar a aquisição
da divisão de HDs da Hitachi por US$ 4,3 bilhões. A venda da divisão
de HDs marca a saída da Samsung de uma indústria de margens
muito baixas para se concentrar nos negócios com chips de memória.

TELECOMUNICAÇÃO

Lucro líquido da Huawei cresce 30%
em 2010 e chega a US$ 3,6 bilhões
A fornecedora chinesa de soluções de redes de telecomunicação
faturou US$ 28 bilhões no ano passado, um crescimento de 24,2%
na comparação anual. A empresa obteve ainda um lucro líquido de
US$ 3,6 bilhões, valor 30% superior ao de 2009. No Brasil, onde emprega
cerca de 4 mil pessoas, a Huawei registrou receita de US$ 1,4 bilhão
em 2010. Os resultados da companhia foram auditados pela KPMG.

Divulgação

Lucro cai 23%
no primeiro
trimestre

As vendas cresceram
3,5% no período,
para US$ 16,17 bilhões.
Wall Street previa
US$ 15,84 bilhões

Henrique Manreza

Além de escovas de dente,
a companhia testa o uso
do resíduo na produção

de tampas e em caixas e
carretéis para fio dental

O DESTINO DOS RESÍDUOS

A Johnson & Johnson aproveita 
boa parte dos materiais que 
sobram na linha de produção 
como matéria-prima para outras 
empresas

PRODUTOS DE HIGIENE ORAL E COTONETE
sacos plásticos, mangueiras, conduítes para 
fios elétricos, madeira plástica, tubos
e conexões, utensílios domésticos 

FRALDAS
lonas de freio, disco de embreagem, filtros 
para água e óleo 

FRASCOS, TAMPAS, CABOS DE ESCOVAS, 
EMBALAGENS DIVERSAS
brinquedos e utensílios domésticos 

APARAS DE ABSORVENTES E FRALDAS
bacias plásticas, suporte para rodo, material 
isolante para telhas, fitilhos para amarrar 
pacotes 

APARAS DE BAND-AID
guardanapos de papel, toalhas de papel
e papel higiênico 

ABSORVENTES TRITURADOS E FRALDAS
projeto futuro para produtos veterinários

Fonte: empresa
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de fralda e absorvente
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ESCOVA DE DENTES

18%
do mercado de escovas dentais
é ocupado atualmente por
produtos que custam até
R$ 2, nicho no qual a Johnson
se fortaleceu com a reciclagem.

RESÍDUOS

84%
do total de lixo gerado na
unidade de São José dos Campos
já tem destinação adequada
graças à Central de Reciclagem
de Resíduos da companhia.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 24-25.
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