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2014 e que estão sendo levanta
das de acordo com os preceitos 
da construção verde. A cobertura 
do estádio do Maracanã, no Rio de 
Janeiro, recebeu revestimentos de 
proteção para a sua cobertura. E os 
estádios de São Paulo (Arena Corin- 
thians), Brasília (Mané Garrincha), 
Recife (Arena Pernambuco) e Ma
naus (Arena Amazônia) também 
receberam tintas e revestimentos 
da empresa. Todas as arenas serão 
certificadas com o selo americano 
Leed, que comprova o uso de tec
nologias e materiais sustentáveis.

Caminho semelhante foi trilha
do pela Basf, gigante alemã do setor 
de especialidades químicas - que no 
Brasil possui uma unidade de tintas 
imobiliárias com a marca Suvinil. 
Há cerca de sete anos a empresa co
meçou a fazer mudanças nos pro
dutos, abolindo o cromo e outros 
metais pesados da formulação e 
voltando-se para as tintas com base 
em água - que hoje respondem por 
mais de 80% do portfólio dos pro
dutos da marca.

De acordo com Antonio Lacer
da, vice-presidente sênior da Basf 
para a América do Sul, a constru
ção civil foi escolhida como sendo 
um ramo estratégico para a em
presa nos próximos dez anos. Em 
razão disso, o desenvolvimento de 
produtos de alta tecnologia com 
apelo sustentável será um eixo im
portante para atender a esse mer
cado. Para isso, 96 pesquisadores 
trabalham full time no desenvolvi
mento de novas tintas para o mer
cado brasileiro.

Em 2012, a empresa investiu 
RS 100 milhões em inovação no país. 
Em todo o mundo, o investimento 
em P&D foi da ordem de € 1,75 bi
lhão em 2012, cerca de 9% acima do 
valor investido no ano anterior. La
cerda informa que atualmente 99% 
das tintas lançadas já são à base de 
água, e já no início de 2014 a em
presa vai colocar no mercado uma 
linha com pigmentos naturais, 
inclusive uma tinta vermelha cuja 
base é o urucum. “Já temos vernizes 
com base em água, tintas com resi
na reciclada de garrafas PET e com

óleo de soja”, diz, acrescentando 
que a pesquisa na área de materiais 
renováveis continuará recebendo 
atenção e investimentos.

Um dos termômetros que a Basf 
utilizou para verificar o interesse 
do mercado brasileiro em tecnolo
gias sustentáveis para construção 
foi a inauguração em São Paulo, em 
março deste ano, da Casa E - Casa 
de Eficiência Energética. O projeto, 
uma espécie de showroom de tec
nologias sustentáveis para cons
trução civil, custou R$ 3 milhões 
e reúne 33 produtos inéditos que 
foram desenvolvidos nos últimos 
anos pelos laboratórios de pesqui
sa da multinacional e as tecnolo
gias de outros 19 parceiros.

Há elevadores com baixo consu
mo de energia, tintas que regulam 
a temperatura do ambiente e pla
cas fotovoltaicas para geração do
méstica de energia. “O objetivo da 
Casa E é apresentar ao mercado as 
inovações e estimular uma mudan
ça de comportamento da indús
tria de construção e dos próprios 
consumidores, para que optem 
por tecnologias que economizam 
energia quando forem construir”, 
diz Lacerda. Até o fim do ano, a 
meta da Basf é levar cinco mil pes
soas para conhecer as tecnologias 
expostas na casa.

Outra frente de inovação que 
está em crescimento no Brasil é 
a busca por soluções para gestão 
ambiental na indústria, uma res
posta às exigências da legislação 
ambiental e também da busca das 
empresas por tecnologias que re
duzam a poluição. O grupo Ecote- 
ch, de Valinhos (SP), acompanha 
essa evolução. O grupo começou 
há 20 anos com a Contech, em
presa que oferece tratamento de 
resíduos do processo de produção 
da indústria de papel e celulose. 
Ao longo da última década, au
mentou os investimentos em P&D 
e se desmembrou em três unida
des - além da Contech, agrega as 
empresas Tratch e Tratch Mundi, 
especializadas no tratamento de 
efluentes industriais e remediação 
de solos contaminados.

ção que está sendo estudada pela 
companhia é na área de matérias- 
primas renováveis, como pigmen
tos de origem vegetal. “Isso vai 
contribuir para a nossa estratégia 
de desenvolver produtos sustentá
veis”, diz. Além de Mauá, a AkzoNo
bel do Brasil conta com unidades 
na capital pernambucana, Recife, 
na capital mineira, Belo Horizonte, 
na capital gaúcha, Porto Alegre, e 
no Rio de Janeiro.

A companhia também forneceu 
tintas e revestimentos de proteção 
para várias das arenas esportivas 
que sediarão os jogos da Copa
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Como diferencial competitivo, o 
grupo Ecotech passou a apostar em 
tecnologias de gestão ambiental de 
patente própria. Uma delas, o Dept, 
é uma argila sintética que remove a 
coloração de efluentes da indústria 
têxtil e de papel por meio de um 
processo que usa nanotecnologia.

Outra tecnologia comercializa
da pela empresa, o Fentox, permite 
a descontaminação de solos por 
reações oxidativas, o que pode ser 
feito no próprio local, sem a ne

cessidade de remoção do material 
contaminado a outro local para 
ser tratado. “Hoje trabalhamos 
com cinco plataformas tecnológi
cas voltadas à gestão ambiental, e 
também pesquisamos a aplicação 
de nossas próprias soluções em 
outras frentes, como em aditivos 
nanotecnológicos para a indústria 
de fármacos e cosméticos”, explica 
Washington Yamaga, diretor-exe- 
cutivo do grupo Ecotech.

Em 2013, o grupo deve fechar

o ano com um investimento de 7% 
do faturamento em P&D. Além de 
recursos próprios, o grupo Ecotech 
também busca apoio financeiro em 
agências como o Conselho Nacio
nal de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e a Financia
dora de Estudos e Projetos (Finep), 
além de ter uma parceria com a 
agência Inova, da Unicamp.

A busca por tecnologias pró
prias também levou a empresa a 
criar, em 2005, um Centro de Pes
quisa, Desenvolvimento e Tecnolo
gia (CDT) em Valinhos (SP), onde 
cinco pesquisadores trabalham full 
time no desenvolvimento de novos 
produtos, apoiados por cientistas 
ligados a universidades.

A pesquisadora-chefe do CDT, 
Carla Veríssimo, doutora em ciên
cias pela Unicamp, coordena os es
tudos na área de meio ambiente e 
materiais nanoestruturados e con
ta que a busca por pesquisadores 
qualificados no próprio corpo de 
funcionários do grupo é constante. 
“Temos uma política de formação 
dos profissionais para a área de 
pesquisa, com incentivos para que 
os funcionários façam mestrado e 
doutorado e fortaleçam nosso cor
po de cientistas.”
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Caixa de texto
Fonte: Valor Especial:  Inovação, São Paulo, p.96-98 , jul. 2013.




