
Pela primeira vez, o faturamento
do setor de materiais compósitos
deve ultrapassar a casa dos R$ 3
bilhões. Segundo o último levan-
tamento da Maxiquim, consulto-
ria contratada pela Associação La-
tino-Americana de Materiais
Compósitos (Almaco), a receita
de 2012 será de R$ 3,078 bilhões,
alta de 7,9% em relação a 2011.

O consumo de matérias-pri-
mas, no entanto, deve ser 0,7%
inferior - conforme o estudo da
Maxiquim, serão processadas
207 mil toneladas de materiais
compósitos em 2012. O descom-
passo entre os dois indicadores
foi motivado pelo crescimento

das aplicações de maior valor
agregado, redução dos estoques
dos moldadores nos primeiros
meses do ano e elevações nos cus-
tos das matérias-primas.

No terceiro trimestre, as em-
presas representadas pela Alma-
co faturaram R$ 793 milhões,
3,1% a mais do que nos três me-
ses anteriores e 11,2% acima do
igual período de 2011. O consu-
mo de matérias-primas entre ju-
lho e setembro totalizou 51,3 mil
toneladas, 1,5% a mais que no tri-
mestre anterior, mas 7,9% abai-
xo do mesmo período de 2012.

“O faturamento acima dos
R$ 3 bilhões será garantido basi-
camente pelas aplicações de com-
pósitos atreladas aos programas
governamentais, como postes pa-
ra as novas redes elétricas do Luz

para Todos, modulares para o Mi-
nha Casa, Minha Vida e peças de
ônibus para o Caminho da Esco-
la”, comenta Gilmar Lima, presi-
dente da entidade. Ele também
ressalta a influência dos merca-
dos de implementos agrícolas e
geração de energia eólica no ba-
lanço do setor.

Em 2011, a construção civil li-
derou o consumo de compósitos,
com 45% do total transformado,
à frente de transporte (18%), cor-
rosão (12%) e saneamento (7%).

Os compósitos são produtos à
base de vidro, carbono, aramida
ou natural, conhecidos como
um tipo de plástico de altíssima
performance, muito resistente e
ao mesmo tempo leve, usados
para produzir ônibus, aviões, en-
tre outros. ■ C.R.C.

Encontrar agentes que sejam re-
ferência em ações sustentáveis
na tomada de decisões ecologi-
camente corretas nem sempre
foi uma missão fácil para empre-
sas que desejam trilhar esse ca-
minho. Para resolver esse pro-
blema, o Iclei - Associação In-
ternacional de Governo Locais,
cujo objetivo é desenvolver e
promover o desenvolvimento
local sustentável, com mais de
mil membros em todo o mundo
- lança na próxima
semana, em parce-
ria com a Centro de
Estudos em Susten-
tabilidade da Funda-
ção Getulio Vargas
(GVces), o livro
Compra Sustentá-
vel: A Força do Con-
sumo Público e Em-
presarial para uma Economia
Verde e Inclusiva.

Segundo Florence Laloe, se-
cretária executiva regional do
Iclei para América do Sul, a cola-
boração da Associação se dá por
meio da metodologia, que foi de-
senvolvida na Europa e adapta-
da para ser aplicada ao processo
de compras das empresas brasi-

leiras públicas e privadas. “Mos-
tramos como aplicá-la no traba-
lho de compras, conscientizan-
do o profissional da empresa res-
ponsável por essa área a refletir
sobre a cadeia produtiva do
item adquirido”, explica.

Atuando há 15 anos nesta
frente na Europa, o Iclei passou
a implementar a ação no Brasil
no ano de 2006, quando trans-
feriu sua sede do secretariado
regional para América do Sul
do Rio de Janeiro para São Pau-
lo, com o projeto piloto chama-
do Fomentando as Compras Pú-

blicas Sustentáveis
no Brasil.

“Foi nesse perío-
do que começamos
a entender como os
organismos do go-
verno tratavam es-
se tema”, conta.

Florence lembra
que várias cidades

brasileiras realizam trabalhos
com o Iclei em diversos segmen-
tos, mais recentemente, em algu-
mas iniciativas interessantes so-
bre a Copa do Mundo (inventá-
rio de emissões), Compras Sus-
tentáveis (públicas e privadas) e
biodiversidade.

O objetivo do livro, segundo
Florence, é mostrar ao setor em-

presarial os impactos decorren-
tes do consumo ao meio ambien-
te, conscientizado-o também
de seu poder de agente influen-
ciador na promoção do desen-
volvimento de produtos com
apelo sustentável. “O setor in-

dustrial trabalha ligado, facili-
tando a inovação. Além disso,
uma empresa tem o poder de ge-
rir seus fornecedores ao decidir
usar produtos ecologicamente
corretos”, observa.

A leitura do livro traz informa-
ções sobre o inicio da discussão
sustentável no mundo e sua che-
gada no Brasil em termos de le-
gislação. Foram entrevistadas
50 instituições, que deram de-
clarações sobre como lidam
com a gestão de suprimentos.
Entre as participantes estão em-
presas da área de construção ci-
vil, bens de consumo, entre ou-
tros, além de reunir experiência
de vários agentes públicos em
todas as suas esferas, federal, es-
tadual e municipal.

A coordenadora do progra-
ma de Estudos em Sustentabili-
dade da FGV, Luciana Stocco Be-
tiol, conta que o fato de a insti-
tuição ter experiência de mui-
tos anos de gestão empresarial
ajudou as empresas participan-
tes da obra a contarem suas ex-
periências, os desafios enfren-
tados e a superação conquista-
da. “O objetivo do livro é este:
facilitar o acesso das empresas
públicas e privadas às informa-
ções voltadas a essa frente.”

Entre um dos desafios explana-

dos no livro, está de acordo com
Luciana, implantação desse con-
ceito em movimento de nova
gestão. “Não basta a companhia
ter isso como lema se o gestor da
área não estiver comprometido
com essa verdade”, observa.

Isso significa, de acordo com
Luciana, a manutenção de com-
pra de produtos levando em con-
sideração apenas o fator mone-
tário e não seus impactos am-
bientais. “Produtos que têm
qualidade ambiental custam
mais caros por utilizar nova tec-
nologia. Então na hora da com-
pra não pode ser levado em con-
sideração apenas o valor mais
baixo de produtos”, explica. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 dez. 2012, Inovação & Sustentabilidade, p. 12.




