
BNDES aprova usina de biomassa em SP

Como são projetos
visionários, que
projetam 20 anos
à frente, temos
que desenvolver muita
coisa até que possam
ser implementados.
Então é um processo
mais longo”

■ PresidentedaCimpor,9ªmaiorcimenteiradomundo,Ricardo
LimarecebehomenagemdasmãosdePauloElísiodeSouza,
presidentedaCâmaraPortuguesadeComércioeIndústria
doRJ.OspresidentesdaCaixaGeralBrasil,daGestiFutee
doBancoBICPortuguêstambémestavamentreosconvidados
dacelebraçãodos102anosdaCâmara,anteontemnoRio.

“

A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 207,7 milhões para

a construção de uma unidade de produção de etanol de 2ª geração

(2G) a partir da biomassa da cana-de-açúcar. A unidade industrial

será construída na Usina Costa Pinto, em Piracicaba (SP), e terá

capacidade anual de produção de etanol 2G de 40 milhões de litros.

JulioBertola,
Diretor de design da Electrolux

Descobrir novos talentos e enten-
der como as novas gerações pen-
samofuturoquandooassuntoéele-
trodomésticos. Estes são os princi-
pais objetivos da Electrolux com o
prêmio Design Lab, que já tem 11
anos e atrai estudantes de todo o
mundo.“O quea gentequeré saber
como essas novas gerações estão
vislumbrando o futuro. Não procu-
ramos uma inovação imediata, mas
visionários”, explica Julio Bertola,
diretor de design da Electrolux.

Este ano, uma brasileira está en-
tre os oito finalistas e irá a Estocol-
mo, na Suécia, no próximo dia 16
deoutubro,paraapresentar seutra-
balho.A designerLuiza Bertéde Al-
meida eSilva, 24anos, deFlorianó-
polis, uma das selecionadas entre
estudantes de 50 países, desenvol-
veuoprojetodo Atomium,umaim-
pressora 3D que usa ingredientes
moleculares para transformar ali-
mentos em figuras. Ela concorre ao
prêmio principal de € 5 mil e a um
estágio remunerado de seis meses
em um centro global de design da
Electrolux — na Suécia, Curitiba
ou Santiago (Chile), a escolher. O
segundo lugar será premiado com
€ 3 mil e o terceiro, com € 2 mil.

“O meu projeto é um conceito
futurista de uma impressora 3D
que utiliza moléculas para impri-
mir alimentos, a partir do sabor e
formato desejado pelo usuário. Ele
utiliza características do lúdico pa-
ra estimular crianças a se alimenta-
rem de maneira saudável. A ideia
é, a partir da integração da criança
no preparo da comida, estimular
sua criatividade, permitindo que
ela crie, por meio de desenhos ou
escolhendo objetos, o formato que
deseja sua refeição, usando ali-
mentos saudáveis e naturais”, diz
Luiza. “Trata-se de um eletrodo-
mésticoque poderiaimprimir figu-

ras em ingredientes culinários.
Mas ainda é só um projeto”,
acrescenta Bertola sobre o tra-
balho da brasileira.

O prêmio existe desde 2003,
mas no primeiro e segundo ano
funcionou como um piloto en-
volvendo só estudantes de esco-
las convidadas na Europa. A
partir de 2005 abriu para todos
os países, inclusive o Brasil. Na-
quele ano, um brasileiro, Rodri-
go Wolf, ficou entre os semifina-
listas. Embora não tenha sido
premiado, Wolf, formado em
Design de Produto pela Univer-
sidade Positivo, foi contratado
pela Electrolux, em 2006.

A companhia ainda não im-
plementou nenhum dos proje-
tos apresentados nos concursos
ao longo deste anos, mas nada
impede que sejam executados
no futuro. “Como são projetos
visionários, que projetam 20
anos à frente, temos que desen-
volver muita coisa até que pos-
sam ser implementados. Então
éumprocesso mais longo”, afir-
maBertola.A Electrolux tem fá-
bricas em Manaus (AM), São
Carlos (SP) e Curitiba (PR). No
Brasil, produz ar-condiciona-
do, micro-ondas, refrigera-
dor, freezer, fogão, lavadora de
roupas e aspirador.

AlejandraParra/Bloomberg

Ivone Portes
iportes@brasileconomico.com.br
São Paulo

Inovações de
estudantes no
radar da Electrolux

CÂMARA PORTUGUESA FAZ 102 ANOSDivulgação/Electrolux

Com concurso para jovens designers, que tem brasileira entre

finalistas, empresa estuda nova geração de eletrodomésticos
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Projetodebrasileira
estimulaalimentação
saudávelparacrianças
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 set. 2013, Empresas, p. 15.


	BRAECO1-01__13-09-13
	BRAECO1-02__13-09-13
	BRAECO1-03__13-09-13
	BRAECO1-04__13-09-13
	BRAECO1-05__13-09-13
	BRAECO1-06__13-09-13
	BRAECO1-07__13-09-13
	BRAECO1-08__13-09-13
	BRAECO1-09__13-09-13
	BRAECO1-10__13-09-13
	BRAECO1-11__13-09-13
	BRAECO1-12__13-09-13
	BRAECO1-13__13-09-13
	BRAECO1-14__13-09-13
	BRAECO1-15__13-09-13
	BRAECO1-16__13-09-13
	BRAECO1-17__13-09-13
	BRAECO1-18__13-09-13
	BRAECO1-19__13-09-13
	BRAECO1-20__13-09-13
	BRAECO1-21__13-09-13
	BRAECO1-22__13-09-13
	BRAECO1-23__13-09-13
	BRAECO1-24__13-09-13
	BRAECO1-25__13-09-13
	BRAECO1-26__13-09-13
	BRAECO1-27__13-09-13
	BRAECO1-28__13-09-13
	BRAECO1-29__13-09-13
	BRAECO1-30__13-09-13
	BRAECO1-31__13-09-13
	BRAECO1-32__13-09-13



