
A tendência mundial de buscar
novas alternativas de materiais le-
vando em consideração a utiliza-
ção de matérias-primas de fonte
renovável, produtos que favore-
çam a economia de água e de
energia e facilitem a vida do con-
sumidor final está chegando ao
Brasil. Um sinal dessa tendência
foi dado na semana passada, com
a visita do presidente mundial da
Bayer Material Science, Patrick
Thomas, à fábrica de Belfort Ro-
xo, no Rio de Janeiro, que vai re-
ceber investimentos de R$ 20 mi-
lhões em modernização e infraes-
trutura ainda esse ano. Esses re-
cursos representam em torno de
12% dos investimentos totais do
grupo no país em 2011, da ordem
de R$ 170 milhões.

Durante a visita de Thomas, o
presidente da Bayer na América
Latina, Ulrich Ostertag, anun-
ciou a construção do primeiro
edifício ecocomercial da empre-
sa na América Latina. Protóti-
pos já existem na Índia, Bélgica,
Alemanha e Estados Unidos. “A
ideia é funcionar como uma vi-
trine das novas tecnologias em
construção”, disse Ostertag. O
edifício, que deverá abrigar a
unidade de recursos humanos
da Bayer em São Paulo, terá 200
metros quadrados e deverá fi-
car pronto em 2012.

“Queremos testar no clima do
Brasil as tecnologias que aumen-
tam o desempenho ambiental
dos edifícios”, diz Fernando Re-
sende, gerente do programa. Ele
explica que, entre outras novida-
des, o edifícios terá revestimento
de espuma de poliuretano nas pa-
redes, que reduz em quase a me-
tade o consumo de energia e con-
sequentemente ajuda a combater
as mudanças climáticas. “Atual-
mente os edifícios são responsá-
veis por cerca de 30% das emis-
sões de gases de efeito estufa e
mais de 40% do uso de energia
global”, disse Thomas. “Então, a

necessidade de formas renová-
veis de energia é evidente.”

O edifício paulista também
servirá como vitrine de outros
materiais como adesivos, selan-
tes e tintas com baixa emissão
de solventes, e luminárias led
com policarbonato na composi-
ção que diminuem o consumo
energético e são 50% mais leves
que o vidro. O investimento em
todo o projeto, que não implica
apenas a construção do edifício
propriamente dita, é da ordem
de R$ 1,5 milhão.

Outras finalidades
Compostos de poliuretanos tam-
bém são utilizados pela Bayer
para outras finalidades, como
substitutos para tetos metálicos
de carros, espumas para refrige-
radores, freezers, câmaras frigo-
ríficas e no transporte refrigera-
do. Novas pesquisas em nano-
tecnologia visam reduzir o ta-
manho dos poros da espuma e
reduzir ainda mais o consumo
de energia dos aparelhos.

Um desdobramento das pes-
quisas visa aplicações na fabri-
cação de pás para turbinas eóli-
cas com lâminas mais rígidas e
mais leves. “Essa é uma tecno-
logia que está evoluindo muito
rápido e temos que acompa-
nhar essa evolução de perto”,
disse Thomas.

“Trocar componentes alta-
mente energéticos, como aço e
vidro, por polímeros, que tam-
bém requerem muito menos
energia na sua fabricação, redu-
zindo também o peso, oferece
uma mudança significativa”,
complementou.

O presidente da Bayer Mate-
rial Science lembrou que o Bra-
sil tem um potencial muito
grande para novos produtos
principalmente focados em pe-
tróleo e energia. “Mas tem que
lembrar que precisa ter um se-
tor industrial forte, senão vai
acabar com a Rússia, que pos-
sui muitos recursos naturais e
nenhuma indústria.” ■
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Bayer vai construir
vitrine sustentável
na capital paulista

Evandro Monteiro
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Crisena Europa faz frigorífico Rodopa
adiar venda de US$ 100 milhões em títulos
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Safra de trigo deve ter queda de 12,5%
e ficar em 5,15 milhões de toneladas

Companhia química alemã investe R$ 1,5 milhão para conquistar
o consumidor brasileiro de materiais ‘verdes” de construção

“Atualmente, as construções
são responsáveis por cerca de
30% das emissões de gases
do efeito estufa e mais de
40% do uso de energia global”

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento — Conab,
as principais razões que levaram a queda da produção foram
as geadas, a redução da área plantada e a quebra da safra.
Com isso, é possível que as importações aumentem e os
produtores recebam preços internos melhores, principalmente
se o valor do dólar continuar aumentando em relação ao real.

“Tínhamos tudo pronto”, disse Sérgio Longo diretor-geral. “Mas este
não é o momento de vender bonds. Não vejo a situação na Europa
melhorando no curto prazo”, explicou. O fabricante dos produtos da
marca Tatuibi planejava vender neste ano até US$ 100 milhões em títulos
denominados em dólar com vencimento em cinco anos. O frigorífico
queria testar o mercado antes de realizar uma oferta pública inicial.

EMPRESAS

A Basf optou por construir a sua
primeira Casa de Eficiência Ener-
gética (CasaE) na América do Sul
na fábrica argentina de Tortugui-
tas. A próxima será no Brasil,
mas ainda sem data marcada. A
estratégia é apresentar suas solu-
ções inovadoras aplicadas ao con-
ceito de uma residência conside-
rada eficiente, que contribuem
para a sustentabilidade.

“É a melhor forma de com-
partilhar o conhecimento com

o mercado geral”, diz Marcos
Correia, responsável pelo gru-
po de construção da compa-
nhia. Ele explica que a casa re-
cebe construtores, arquitetos
e decoradores interessados em
analisar diferentes modos de
projetar prédios ou casas sus-
tentáveis, mais eficientes
quanto ao consumo de ener-
gia. Outros modelos foram
construídos na Europa, Ásia e
América do Norte.

Argentinasediacasa

EdifícioEcocomercialdaBayer
na Índia:protótiposemelhante
seráconstruídonafábricada
empresaemSãoPaulo

TECNOLOGIAS NOVAS 

O que a Bayer está fazendo para 
adequar seus produtos às 
necessidades de eficiência 
energética dos clientes

PRODUTOS 

Polióis para espumas
matérias-primas para a produção 
de poliuretano e tintas industriais, 
revestimento de piso etc.

Poliuretanos para componentes de 
calçados, materiais esportivos, 
policarbonato de alta resistência 
e isolamento elétrico para CDs, DVDs, 
aplicações automotivas

Policarbonatos para peças do 
segmento médico e automotivo, 
policarbonatos para aerofólios e 
pára-choques de carros e para 
celulares, TVs e frisos de automóveis

24 Brasil Econômico Segunda-feira, 26 de setembro, 2011



O agravamento da crise inter-
nacional parece não incomo-
dar um seleto grupo de empre-
sas. Um bom exemplo disso é a
Eternit. A companhia, tradicio-
nal fabricante de caixas d'água
e telhas, acaba de registrar o
melhor mês de sua história em
volume de vendas e está em
busca de fusões para ampliar
sua cesta de produtos.

Com caixa de R$ 40 milhões
após já ter distribuído dividen-
dos trimestrais aos acionistas, a
companhia negocia aquisições
e se prepara para entrar em
duas novas áreas até o final do
ano: mármore sintético (pias) e
metais (torneiras).

“Queremos ser capazes de
oferecer produtos do piso ao te-
to para as residências”, diz Élio
Martins, à frente da presidência
da empresa há 11 anos.

Com uma das controladas do
grupo - a mineradora Sama - ex-
portando 40% de sua produção
para países da América Central

e Ásia, o executivo não vê com
preocupação a escalada recente
do dólar. Pelo contrário.

“No nosso caso, os efeitos po-
dem ser bons, com a receita em
moeda estrangeira ajudando a
engordar o balanço”, prevê.
“Como não temos dívidas ou de-
rivativos, o único tema que cau-
sa emoção no meu dia a dia não
é o caixa. É o amianto”, afirma.

Gradamento metálico
Outro segmento no qual a Eter-
nit tem buscado ganhar espaço
é o de gradamento metálico. O
material é utilizado em grandes
construções para substituir ma-
deira. Sai mais em conta e é
mais durável. “É um produto
que oferecemos para construto-
ras e não no balcão das lojas”,
explica Martins. ■

A área de materiais especiais da
americana Dow no Brasil está fo-
cada em sustentabilidade, mas
também em praticidade e bem-
estar. O portfólio de produtos é
vasto e abrange as áreas de pe-
tróleo e gás, água, produtos pa-
ra biocombustíveis, higiene e
limpeza e alimentação.

No segundo trimestre deste
ano, a área, que é parte da Divi-
são de Materiais Avançados da
Dow, teve crescimento de
12%,comparado ao período ante-
rior. O volume de negócios tam-
bém foi ampliado em 7%, segun-
do Anna Paula Daccar, diretora
da área para a América Latina.
“Existe uma tendência mundial
por produtos mais sustentáveis,
que durem mais, tenham uma ab-
sorção mais rápida e nosso objeti-
vo é buscar alternativas que via-
bilizem esses produtos”, afirma.

Algumas das novidades são
matéria-prima para xampus,
que melhoram o condiciona-
mento, dão mais brilho, cor,
resistência contra umidade e
controle térmico; e alimenta-
ção, com um produto que subs-
titui a gordura, além de um pro-
jeto de substituição do glúten.
A área também desenvolve es-
tudos com a Fabricato, maior
produtor de índigo da Colôm-
bia, para controlar a tonalidade
das cores de tecido. E acaba de
lançar uma nova tecnologia

que controla o crescimento de
fungos, algas e bactérias em su-
perfícies pintadas, tais como pi-
sos, paredes e telhados.

Construção sustentável
A Dow desenvolve aditivos e es-
pecialidades químicas para a
construção sustentável, como
polímeros sintéticos, biopolíme-
ros em pó e emulsões base água
para aplicações em cimento, ar-
gamassas, revestimentos imper-
meabilizantes, selantes e mas-
sas de vedação.

Recentemente, a empresa lan-
çou no Brasil, com a fabricante
Hydronorth, o seu revestimen-
to para “telhados frios”. O mate-
rial forma uma membrana elásti-
ca e refletiva que protege as edi-
ficações contra o desgaste natu-
ral e melhora a eficiência energé-
tica. Como absorvem menos ca-
lor, as casas com telhados bran-
cos não ficam tão quentes e, por-
tanto, exigem um consumo de
energia menor. ■ M.F.
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Faltade chuvas afeta produção brasileira
de cafés, informa a Cooxupé

Reprodução

Eternit diversifica
com aquisições

Dow amplia
portfólio de
materiais

ON-LINE

Grupo londrinocompra RestauranteWeb,
portalde entregas de refeições

Com R$ 40 milhões em caixa,
o objetivo da companhia
é entrar em mármores e metaisProdutos para xampus e um

substituto para a gordura na
alimentação são as novidades

Além da demora para a chegada das chuvas neste ano, a produção
também deve ser afetada porque os pés de café estão debilitados
pelas baixas temperaturas deste inverno, que causaram até geadas
em algumas áreas, informa a Cooxupé, maior cooperativa de café
do Brasil, situada no Sul de Minas, que recebe por ano volumes
equivalentes a mais de 10% da safra de café arábica do país.

O objetivo é oferecer
produtos do piso ao
teto das residências

O grupo londrino Just-Eat, que trabalha com pedidos de refeição via
internet, anunciou a compra do RestauranteWeb, portal especializado
em entregas na área gastronômica. A aquisição faz parte de um pacote
de investimentos de R$ 25 milhões para os próximos cinco anos da
empresa no país. A expectativa é consolidar atividade no mercado
nacional e alcançar 200 mil pedidos por mês até o final de 2012.

Local recebe
construtores,
arquitetos e
decoredores
interessados
em analisar
diferentes modos
de projetar prédios

Companhia lançou
recentemente no
país um revestimento
para telhados
que melhora a
eficiência energética

A CasaE argentina possui uma
área coberta de cerca de 200
metros quadrados em dois anda-
res. As inovações envolvem des-
de sistemas construtivos que
utilizam blocos pré-moldados
feitos com placas de poliestire-
no expandido, pisos e tetos de
poliuretano e membrana geo-
têxtil até tintas de última gera-
ção que absorvem o calor.

Segundo a empresa, o uso des-
tes produtos tem o potencial de

reduzir em 70% os gastos de ener-
gia de um imóvel. Essa possibili-
dade compensa o custo inicial
3% superior ao de um imóvel tra-
dicional, diz Correia.

De acordo com o executivo, a
indústria da construção foi a se-
gunda maior fonte de receitas
da Basf na América Latina. A ex-
pectativa é triplicar os negócios
em dez anos. Para essa estraté-
gia, a Basf conta com os produ-
tos sustentáveis. ■ M.F.

Fotos: divulgação

da Basf na América Latina

Luciano Feltrin
lfeltrin@brasileconomico.com.br

CasadaBasf emTortuguitas,
naArgentina:modelocom

soluções inovadoraspoderá
serreplicadonoBrasil
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