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novidade nas ruas de algumas ci-
dades do país: o serviço de coleta
e entrega de encomendas é feita
com o uso de um triciclo elétrico.
“Estamos com 17 triciclos movi-
dos à bateria elétrica que têm au-
tonomia para circular por 30
quilômetros, o que permite seu
uso em cidades médias”, diz o di-
retor comercial da empresa, Ro-
nan Hudson. Os equipamentos
estão sendo usados em 14 cida-
des brasileiras, nos Estados de
São Paulo, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Pará e Acre.

O projeto piloto deverá ser
gradualmente estendido à rede
de franqueados da empresa.
Além do apelo ambiental, o trici-
clo tem uma outra vantagem: fa-
cilidade de locomoção em meio
a ruas cada vez mais congestio-
nadas nas cidades.

lhas, conhecida com “telhado
b r a n c o”. O material consumiu
um ano de pesquisas, com fun-
cionários focados no desenvolvi-
mento da novidade, que prome-
te reduzir a temperatura de am-
bientes em até cinco graus. Além
disso, ajuda a refletir até 90% do
calor emitido por raios solares.
A solução é feita à base de água,
com baixo composto orgânico
volátil e baixa emissão de gás
c a r b ô n i c o.

A área de transportes, que lide-
ra as emissões de poluentes glo-
bais no Brasil depois daquelas re-
lacionadas ao desmatamento, é
outra que tem buscado soluções
inovadoras. A JadLog, que atua
na entrega de cargas expressas
fracionadas e cujo faturamento
em 2012 chegou a R$ 325 mi-
lhões, iniciou esse ano com uma

100% nacional e familiar. Líder
nacional e pioneira do mercado
de resinas impermeabilizantes,
desde 2006, a empresa viu que
era preciso ter produtos inova-
dores para crescer no mercado e
disputar espaço com as rivais.
Criou-se então a partir daquele
ano uma rodada de inovação em
que a empresa reúne, uma vez
por ano, em um mesmo espaço,
seus fornecedores para discutir
tendências e antecipar ideias.
“Copiar não ia levar a nada, por-
tanto buscamos criar ideias para
que tivéssemos um produto di-
ferenciado e vimos que a susten-
tabilidade tem um apelo rele-
v a n t e”, diz o vice-presidente da
empresa, Matheus Góis. Um re-
cente produto desenvolvido é
uma resina acrílica para imper-
meabilização e proteção de te-
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I n ova ç ã o Interação com universidades e grandes
consumidores ajudam a antecipar tendências

Tecnologia e boas
ideias garantem
soluções limpas
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Fábio Klein, da Embraco: duas décadas de investimento de 3% a 4% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento

Roberto Rockmann
Para o Valor, de São Paulo

Para cortar custos, melhorar
processos industriais e desenvol-
ver produtos com menor impac-
to ambiental, empresas têm in-
vestido em diversas soluções que
combinam inovação com susten-
tabilidade. Com investimentos
de 3% a 4% de seu faturamento
em pesquisa e desenvolvimento
ao longo das últimas duas déca-
das, a Embraco tem reforçado
sua liderança no segmento de
compressores herméticos, do
qual detém cerca de um quarto
do mercado mundial.

Dois pilares são essenciais na
equação: interação estreita com
a academia e pesquisas regulares
com grandes clientes para ante-
cipar tendências e ambições. Em
1982, a empresa fez seu primeiro
convênio com a Universidade Fe-
deral de Santa Catarina (UFSC).
Foi dessa interação que nasceu,
em 1992, a ideia de desenvolver
um reator a plasma, utilizado pa-
ra revestir peças metal mecânicas
com uma camada resistente e an-
ti-corrosiva.

A inovação, que trazia embuti-
da ganhos sustentáveis relevan-
tes, ganhou o mercado em 2005
e, desde então, já foram produzi-
das 25 milhões de peças para o
mercado interno e externo, sen-
do que a tecnologia brasileira é
usada pelas filiais da empresa na
Eslováquia, Itália, México e Chi-
na. “Antes desse processo, a peça
pronta passava por uma limpeza
e depois por um processo de ni-
tritação, um tratamento da su-
perfície. Com a inovação, não se
faz mais a limpeza, o que reduz o
consumo de água, de energia, de
substâncias químicas, enquanto
o óleo residual fica armazenado,
não sendo mais liberado. Isso é
bom para todos, porque reduz
custos e impactos ambientais”,
diz o diretor de inovação da Em-
braco, Fabio Klein.

Preocupada em melhorar con-
tinuamente os processos, a em-
presa começou a estudar manei-
ras de eliminar a nitritação, o que

reduziria mais uma etapa do pro-
cesso. Há cinco anos, a empresa
estuda o aço autolubrificante.

“Com um processo a menos,
teremos menos consumo de
energia, água e menos substân-
cias químicas envolvidas na fa-
b r i c a ç ã o”, diz Klein. Lotes pilo-
tos do aço autolubrificante estão
sendo enviados para a indústria.
A intenção é de que em dois
anos a tecnologia esteja disponí-
vel no mercado. O novo mate-
rial, cuja composição do metal é
altamente resistente e feita de
maneira que a lubrificação fun-
cione durante toda a vida útil de
uma peça, deve ser primeira-
mente aplicada na indústria au-
tomotiva. Mas a exploração gra-
dual do pré-sal, que exigirá ma-
teriais mais resistentes para a
perfuração de poços a altas pro-
fundidades, poderá abrir um ni-
cho de negócios, diz Klein.

Linha Ekos vira ‘c a s e’
de tese de doutorado
De São Paulo

A inovação e a sustentabilida-
de podem desenvolver uma rela-
ção de interdependência. Essa é
a ideia principal da tese de dou-
torado da gerente de gestão e re-
des de inovação da Natura, Lu-
ciana Hashida, que a defenderá
no fim do mês na Escola de Ad-
ministração da Fundação Getú-
lio Vargas. O exemplo que sus-
tenta a tese é a estratégia da pró-
pria fabricante de cosméticos,
que tem investido entre 2,5% a
3% de sua receita líquida anual
em inovação e conta com 300 a
400 pessoas dedicadas à área.

O trabalho usa como ilustra-
ção a iniciativa da empresa de au-
mentar a vegetalização das suas
fórmulas. A partir de 2000, quan-
do foi lançada a marca Ekos, in-
tensificaram-se a preocupação
com o monitoramento da cadeia
e a busca por matérias-primas re-
nováveis. “Foram dados passos
graduais ao longo do tempo, e
hoje chegamos a um índice de
mais de 80% de vegetalização das
nossas fórmulas”, diz Luciana.

Em 2005, os produtos da li-
nha Natura Ekos ganharam no-
vos rótulos e os sabonetes em
barra da linha deixaram de ser
fabricados com óleo de origem
animal, passando a ser produzi-
dos com extrato de origem vege-
tal (óleo de palma), o que tor-

nou a empresa uma das pionei-
ras no mundo em abrir esse no-
vo segmento. Em 2006, segundo
Luciana, um inventário dos pro-
cessos passou a ser feito. “Pa r a
chegar aos índices de maior ve-
getalização, buscamos ver os
fornecedores e mapear como a
obtenção de matéria-prima re-
novável poderia ser sustentável,
o que envolvia também gerar es-
cala para que esse produtor pu-
desse nos atender”, afirma.

Ao longo das 30 entrevistas
que fez com funcionários da Na-
tura, Luciana constatou que a
inovação e sustentabilidade ca-
minham lado a lado desde as
pranchetas. Com a premissa de
que os novos produtos criados
tenham foco em um impacto
ambiental menor que os ante-
riores, as áreas trabalham sem-
pre tentando descobrir meios de
reduzir esse efeito.

“Na área de processos, eles in-
vestigam como criar um produ-
to com matéria-prima renovável
e que esse fluxo seja sustentável,
enquanto em embalagem eles já
observam o ciclo de vida com-
pleto. Assim inovação e susten-
tabilidade andam juntas, com-
provando uma tese que tem sido
muito discutida na academia.
Ou seja, no nascimento dos pro-
dutos ambos estão ligadas e se
r e l a c i o n a m”, afirma a executiva.
(RR)

Movida a água

Com uma das matrizes mais limpas do
mundo, baseada na hidroeletricidade,
responsável pela geração de 80% da
energia elétrica no país, o setor elétrico
tem buscado investir em novas
tecnologias para ampliar sua liderança no
uso de fontes limpas. A emissão de gases
de efeito estufa do setor elétrico nacional
é cem vezes menor do que a vista na
China e nos EUA. Um dos motores dos
projetos na área é a determinação da
Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) de que as concessionárias
invistam 0,5% da sua receita operacional
líquida em pesquisa e desenvolvimento de
novas soluções. A B&M, primeira
empresa privada a se dedicar a projetos
de P&D para o setor elétrico, está
desenvolvendo um óleo hidráulico para
ser usado em usinas térmicas, com menor
impacto ambiental, sendo biodegradável
e solúvel em água. “Se ele cair em um
efluente, poderá ser biodegradado em 45
dias, além desse ganho ambiental, ainda
tem um custo 20% mais baixo que o
t ra d i c i o n a l ”, diz José Mak, sócio da
empresa, que prevê iniciar a
comercialização do óleo em breve. A
Te r m o Pe r n a m b u c o testa o produto. ( R R)

Transformador verde ganha espaço na CPFL
De São Paulo

Um dos maiores grupos priva-
dos do segmento, a CPFL tem in-
vestido desde 2006 na instalação
de transformadores verdes em
sua rede de distribuição. Além de
alcançar eficiência operacional
cerca de 30% maior do que um
aparelho comum, o equipamen-
to tem vida útil mais longa, per-
manece por menos tempo em
manutenção e economiza maté-
rias-primas como ferro, cobre,
alumínio, madeira, porcelana e
óleo. O transformador verde ain-
da consome óleo vegetal biode-
gradável, que não é inflamável na
temperatura de operação de um
transformador e se decompõe
em 45 dias, diminuindo os im-
pactos ao meio ambiente. A ino-
vação recebeu prêmio Finep de
Inovação 2012, na categoria Ino-
vação Sustentável. “No início,
quando estávamos estudando
essa solução, o uso do óleo era
seis a sete vezes mais caro que o
tradicional, mas oferecemos a
ideia à CPFL, que topou o desafio.
Fomos construindo parceiras pa-
ra viabilizar a tecnologia”, diz Jo-
sé Mak, sócio da B&M, primeira
empresa privada a se dedicar a
projetos de P&D para o setor elé-
trico e que ajudou na solução
usada pela CPFL. Um fornecedor
de óleo de soja abriu uma unida-
de no interior de São Paulo, en-
quanto uma fabricante de bens
de capital, a Itaipu Transforma-
dores, aceitou participar da ideia

e começou a produzir lotes sob as
novas especificações. Hoje são
pouco mais de cinco mil trans-
formadores já instalados e a ex-
pectativa é de que esse número
cresça ao longo dos próximos
anos.

O apelo ambiental se une à
questão técnica: além de perdas
menores, ele produz menos fa-
lhas que o tradicional e não pega
fogo por usar óleo vegetal em vez
de combustível. “A troca do óleo
mineral pelo vegetal reduz tam-
bém o risco de acidentes am-
bientais”, diz o diretor de enge-
nharia da CPFL Energia, Paulo Ri-
cardo Bombassaro. A ideia é que,
a partir desse ano, todos os novos
transformadores adquiridos pe-
la empresa, que tem oito distri-
buidoras no Brasil, sejam verdes.
“Nossa rede é composta de cerca
de 300 mil transformadores, cuja
vida útil é de 20 anos, portanto a
mudança completa levará algum
tempo, mas a partir desse ano to-
dos os novos transformadores
comprados serão verdes.”

Hoje o transformador verde
custa entre 5% a 10% mais que o
tradicional, mas a expectativa é
de que esse preço caia. “Como te-
mos a decisão de trocar todos os
nossos transformadores, isso de-
verá criar uma escala que pode
reduzir ainda mais o custo dos
equipamentos a partir desse
a n o”, afirma o diretor. A CPFL
também está atenta à energia so-
lar. No fim do ano passado, en-
trou em operação a primeira usi-

na solar do Estado de São Paulo,
com 1,1 MW de potência instala-
da, resultado de um investimen-
to de R$ 13,8 milhões. A intenção
é conhecer mais essa fonte de
energia, com grande potencial
no Brasil. O projeto foi financia-
do com recursos de P&D da Ane-
el, da Finep e investimento da
própria CPFL Renováveis. “Nosso
investimento foi o primeiro a en-
trar em operação dos desenvolvi-
dos pela chamada pública da
Aneel sobre energia solar e que-
remos aprender com ele. A Ale-
manha tem cerca de 25 GW de
energia solar instalada e nós
também estamos estudando co-
mo a fonte ingressou lá”, destaca.

A empresa também se anteci-
pa à revolução que as redes inte-
ligentes de energia poderão tra-
zer para os consumidores. Reso-
lução da Aneel publicada em
2012 permite que o consumidor
residencial que tiver excedente
de geração de energia de fonte
própria, como energia solar, pos-
sa acumular créditos para des-
contar da conta de luz elétrica a
partir de 2013. O tema inclusive
já foi tratado pela presidente da
República, Dilma Rousseff, em
seu programa “Café com a Presi-
d e n t a” ano passado. Desde de-
zembro, a empresa mantém um
site em que fornece informações
para que os consumidores pos-
sam entender como funciona a
regulação e o que devem fazer
para se tornarem microgerado-
res. “Recebemos dois pedidos,

um de um prédio residencial em
Jundiaí, e um de uma casa em Ri-
beirão Preto, ambos interessados
em instalar painéis fotovoltaicos
e instalar medidores inteligentes
para poderem fazer trocas com a
nossa rede”, comenta. A empresa
ainda está analisando os projetos
dos dois consumidores.

Indústria economiza no
consumo de energia,
água e substâncias
químicas para conquistar
os consumidores

A fabricante de eletrodomésti-
cos Whirlpool tem buscado re-
duzir o consumo de energia por
produto fabricado, com base em
duas vertentes: processos fabris e
desenvolvimento de produtos
mais eficientes. Nas unidades de
produção, várias medidas têm si-
do implementadas, como proje-
tos de melhoria da iluminação e
troca de motores. Entre 2008 e
2012, o consumo de energia por
produto fabricado caiu 14%. Ou-
tra frente de atuação é o desen-
volvimento de produtos mais efi-
cientes, com novas soluções cria-
das pela equipe de pesquisa da
empresa. Um exemplo é uma no-
va linha de refrigerador, em que
o freezer fica na parte inferior, e a
geladeira, na superior.

“Uma série de inovações faz
com que o consumo dele seja
35% menor do que o de um pro-
duto de selo de eficiência energé-

tica de classe A, que já é o mais
e f i c i e n t e”, diz Vanderlei Niehues,
gerente geral de sustentabilida-
de, EHS e regulamentações da
Whirlpool Latin América. Ado-
tou-se uma nova tecnologia de
compressor, que passou a traba-
lhar em uma velocidade variável,
em vez de sempre funcionar em
uma velocidade fixa. Nesse novo
aparelho, quando se abre a porta
do refrigerador e a troca de calor
é maior, o compressor trabalha
mais, gastando mais energia. Já,
de noite, quando se usa menos o
aparelho, ele trabalha numa ve-
locidade mínima, reduzindo o
consumo. Outra novidade é o ín-
dice de reciclagem, que chega a
90%. “Identificamos o que pode-
ríamos fazer para aumentar o in-
dicador e buscamos trocar al-
guns materiais para facilitar a se-
paração pós-consumo de aço,
ferro, plástico”, diz Niehues. Em
alguns segmentos do refrigera-
dor, o uso de PVC foi substituído
por outra resina, o poliestireno.

A indústria automotiva tam-
bém tem incorporado tecnolo-
gia para reduzir impactos am-
bientais. Em sua fábrica de Tau-
baté (SP), a Vo l k s w a g e n está in-
vestindo cerca de R$ 420 milhões
na nova linha de pintura da uni-
dade. O novo processo utilizará
110 robôs, tornando a pintura
interna e externa dos veículos to-
talmente automatizada. Essa no-
vidade permite eliminar uma ca-
mada de tinta do processo, redu-
zindo o consumo de insumos bá-
sicos. As inovações tornam o pro-
cesso produtivo ecológico, per-
mitindo reduções de 30% no con-
sumo de energia e de 20% no con-
sumo de água por veículo produ-
zido, em comparação a um pro-
cesso de pintura convencional. A
unidade também é ecológica,
trabalhando com tinta total-
mente à base de água.

Pequenas e médias empresas
também têm investido em solu-
ções ecologicamente corretas.
Um exemplo nesse sentido é o
da Hydronorth, que, apesar do
nome, nasceu em 1981 no Para-
ná e ainda mantém controleA ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2013, Especial: Negócios sustentáveis, p. F4.




