
A Bayer está investindo no que
deve se tornar uma vitrine pa-
ra sua empreitada na área de
construção civil, essencialmen-
te no segmento sustentável.
Trata-se de um prédio total-
mente “verde”, próximo à Mar-
ginal do Rio Pinheiros, na zona
sul da capital paulista. Os valo-
res aplicados ainda são guarda-
dos a sete chaves, mas os obje-
tivos são claros. Criar uma re-
de de fornecedores credencia-
dos para oferecer soluções sus-
tentáveis a todo o mercado de
construção.

“Além de ser um projeto alta-
mente tecnológico é financeira-
mente viável”, diz o presidente
para a área MaterialScience para
a América Latina,Ulrich Oster-
tag. A divisão é especializada em
polímeros e sistemas de alta tec-
nologia e fornece matérias-pri-
maspara diversas indústrias.

O novo prédio será um centro
de convivência, onde a empresa
realizará atividades que estimu-
lem a qualidade de vida dos seus
funcionários e visitantes e terá
capacidade para receber duas
mil pessoas. A previsão é de que

ele gere economia de 50% no
consumo de energia e 70% no
uso da água.

A ideia da companhia é reunir
os colaboradores em uma rede,
sob sua liderança. Com isso, a di-
visão MaterialScience também
pode lucrar mais. Isso porque
suas inovações tecnológicas po-
derão ser utilizadas em projetos
dos futuros clientes.

“Queremos criar soluções sus-
tentáveis e desenvolver novas
tecnologias para o mercado, jun-
to com os colaboradores”, expli-
ca Fernando Resende, diretor do
projeto no Brasil.

O novo prédio faz parte do pro-
jeto EcoCommercial Building
(EBC) e será o primeiro da empre-

sa na América Latina. Desde
2009, a companhia já construiu
quatro edifícios semelhantes
nos Estados Unidos, Bélgica, Ale-
manha e Índia. “Cada um deles é
adequado às condições climáti-
cas e ambientais da região onde
estão, explica Resende.

Conhecida por sua presença
no setor farmacêutico e de pro-
dutos agrícolas, a companhia
anunciou neste ano o aporte de
R$ 143 milhões nas três frentes
de negócios no Brasil em 2012, in-
cluindo MaterialScience.

Mercado promissor
Os negócios são promissores pa-
ra a Bayer, pois embora a de-
manda seja crescente o estoque
de prédios sustentáveis ainda é
muito baixo.

Pesquisa da Consultoria Cush-
man & Wakefield indica que na
cidade de São Paulo apenas
4,3% dos edifícios são “ver-
des”. No Rio de Janeiro esse per-
centual cai para 2,5% e em Curi-
tiba chega a 0,7%.

A estimativa é que até 2013 o
número total de edifícios ver-
des disponíveis nessas capitais
chegue a 37%.

“Aos poucos os empresários
estão tomando consciência dos

benefícios de investir na cons-
trução verde, mas estamos mui-
to longe do ideal”, explica Mar-
celo Takaoka, presidente do
Conselho Brasileiro de Constru-
ção Sustentável. ■

A fabricante de ônibus Marcopo-
lo elevou o valor a ser investido
em suas operações até 2016, pas-
sando de R$ 350 milhões para
R$ 450 milhões.

A revisão do plano de investi-
mentos em relação ao que havia
sido divulgado no segundo se-
mestre de 2011 deve-se à agres-
siva estratégia de crescimento
da companhia, além da expecta-
tiva de aumento da demanda
por ônibus. Os R$ 100 milhões
adicionais serão aplicados prin-
cipalmente nas duas unidades
de Caxias do Sul, no Rio Grande
do Sul, e na instalação de uma
nova operação fabril em São Ma-
teus, no Espírito Santo, para a
produção de miniônibus.

Nova unidade
No dia 11 de junho, a Marcopo-
lo assinou um protocolo de in-
tenções com o governo do Espí-
rito Santo para a instalação de
uma unidade de montagem de
veículos da linha Volare, com
investimento inicial de R$ 35
milhões e início das atividades
previsto para o segundo semes-
tre de 2013. A iniciativa tem fo-
co na ampliação dos negócios
no exterior e no aumento das
exportações.

A companhia faturou R$ 3,36
bilhões no ano passado e lidera
o segmento de negócios de ôni-
bus no Brasil. Entre as concor-
rentes estão a Caio Induscar e a
Neobus. ■ Reuters e redação

A Dow Chemical Company aca-
ba de trazer para o Brasil um pro-
jeto que já resultou em econo-
mias de US$ 40 milhões (cerca
de R$ 82 milhões) na fábrica
que a companhia tem no estado
americano do Texas. A iniciati-
va prevê a realização de estudos
em parceria com a The Nature
Conservancy, organização foca-
da em preservação da natureza,
para analisar alternativas sus-

tentáveis para o para a fábrica
de Santa Vitória, em Minas Ge-
rais. No projeto do Texas, por
meio dessas pesquisas foi possí-
vel descobrir uma maneira de
utilizar o pântano próximo do
empreendimento para fornecer
água para a fábrica, o que resul-
tou em corte de gastos.

No Brasil, a empresa vai anali-
sar a partir de agora quais são as
alternativas para que a fábrica
seja mais sustentável e, conse-
quentemente, gere economias.

A unidade de Santa Vitória é

fruto de uma joint venture en-
tre a Dow e a japonesa Mitsui pa-
ra a produção de biopolímeros
feitos de etanol derivado de ca-
na-de-açúcar. O objetivo é ofe-

recer produtos sustentáveis pa-
ra mercados como o de medici-
na, higiene e embalagens flexí-
veis. “Nossa meta é fazer o plás-
tico mais sustentável no mun-
do. E queremos fazer a fábrica
mais sustentável do planeta tam-
bém”, afirma Neil Hawkins, vi-
ce-presidente global de susten-
tabilidade e meio ambiente. O
executivo esteve ontem em Mi-
nas Gerais para anunciar a parce-
ria no Brasil.

Assim como acontecerá com
a unidade do Texas, todas as

descobertas feitas durante o
projeto serão compartilhadas
com outras empresas, como
parte do acordo com a The Na-
ture Conservancy.

Hawkins não revela quantas
pessoas estarão envolvidas no
projeto, mas afirma que a parti-
cipação dos profissionais será in-
tensificada a partir de setem-
bro, quando o projeto do Texas
começa a ser finalizado.

Segundo ele, não há uma ex-
pectativa de quanto os estudos
podem gerar de economia. ■
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Rovio Entertainment Oy, criador do jogo “Angry Birds”, aplicativo
para celulares móveis, acabou de fechar uma parceria com a Liga
Nacional de Futebol “Philadelphia Eagles”. De acordo com as
informações do site do time, eles são o primeiro time do mundo
a fazer parceria com a Espoo. Eles divulgaram um vídeo animado do
técnico do time, Andy Reid, apresentando o novo logo do time. O dono
da marca também a comercializou para a criação de brinquedos.

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br
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63%63%

Edifícios comuns

Fonte: estudo “Análises de edifícios verdes – 
2011”, Cushman Wakefield
*Dados levantados em São Paulo (incluindo 
Barueri), Rio de Janeiro e Curitiba
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




