
UMA PONTE ENTRE O
MEIO AMBIENTE E OS JOVENS

Proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável
fazem parte integrante da política empresarial do grupo
Bayer no mundo: a economia, a ecologia e a responsabilidade
social são objetivos de igual importância em todas as nossas
atividades. A Bayer acredita nos princípios da cidadania
corporativa e aplica a sua competência técnica e econômica
em benefício das pessoas e da proteção e preservação do meio
ambiente.

Sxemplo da preocupação ambiental do grupo
a Bayer em todo o mundo é o fato de a empresa ter
sido co-fundadora da inciativa Global Compact

ONU. Também ganhou importantes reco-
nhecimentos, como o prêmio "Low Carbon Leaders"
(Líderes em Baixa Emissão dos Gases do Efeito Estufa)
e sua participação no índice de Liderança Climática e
índice Mundial de Sustentabilidade Dowjones.

Pelo segundo ano consecutivo o Grupo Bayer foi
eleito "Best in Class", por sua contribuição para a
proteção climática no mundo. O objetivo do Protocolo
de Kyoto, que era reduzir as emissões na Alemanha
em 25%, com base nos níveis de 1990, até 2005 e em
50% até 2020, já foi ultrapsassado pela Bayer: a em-
presa reduziu as emissões diretas dos gases do efeito
estufa em todo o mundo em mais de 70%.

O Programa Bayer Jovens Embaixadores Ambien-
tais não só faz parte da responsabilidade ambiental do
Grupo Bayer, mas se encaixa nos valores da empresa:



o cuidado com o meio ambiente e o respeito ao ser hu-
mano. Através deste programa jovens ambientalistas
têm a opotunidade de interagir, aprender e apresentar
suas idéias. Mesmo sendo estudantes, conversam e
discutem com especialistas no ramo ambiental sobre
as tecnologias usadas. Também passam a entender
as realidades de outros jovens, respeitando seus co-
nhecimentos e projetos, e percebendo que mesmo em
culturas são diferentes, muitas vezes têm problemas
ambientais parecidos e diferentes soluções para a
mesma situação.

Para os jovens brasileiros, é uma grande oportuni-
dade para mostrarem seus projetos ambientais para o
mundo, somada ao intercâmbio de informações e co-
nhecimento com jovens de todo o mundo. O resultado
final é o que todos nós, empresas, ONG's, sociedade
e governo, queremos alcançar: um grande incentivo
ao desenvolvimento sustentável.

Criada em 1863 na Alemanha, a Bayer faz parte
da história mundial, com suas importantes desco-
bertas e pesquisas nos setores em que atua. A Bayer
iniciou suas atividades no dia 07 de agosto daquele

ano, numa modesta casa, no vale do
Rio Wupper, onde o comerciante de
corantes Friedrich Bayer e o mestre
tintureiro Johann Weskott insta-
laram uma pequena fábrica para
produzir corantes artificiais para
tingimento de tecidos.

O crescimento da empresa se
deu rapidamente. Em 1867, pos-
suía além da fábrica, três escritórios
de vendas na Alemanha e um na
Suíça. Nove anos depois iniciou sua
primeira produção fora da Alema-

nha, em Moscou.
Após o falecimento dos seus fundadores, os dirigen-

tes da companhia decidiram abrir seu capital social.
Assim, em 1881 foi constituída a Friedr. Bayer & Co.,
uma empresa em franca expansão, com várias fábri-
cas e 384 colaboradores, incluindo químicos.

Hoje, o grupo atua globalmente, com mais de
350 empresas nos cinco continentes, como indústria
química-farmacêutica, oferecendo ao mercado uma
ampla gama de produtos e serviços que abrange os
campos da saúde humana1 e animal, alimentação,
plásticos, especialidades químicas, proteção das plan-
tas e produtos de consumo.

Em 1896, dois consultores técnicos da Bayer
desembarcaram no Rio de Janeiro, com a missão
de levantar as possibilidades comerciais da jovem
República. Nesse mesmo ano foi fundada a primeira
representante dos produtos Bayer no Brasil, a Walty
Lindt & Cia.

Este ano, a Bayer completa 110 anos de atuação
no país, com suas divisões HealthCare, CropScience
e MaterialScience.

Fundada a Walty Lindt & Cia., principal repre-
sentante dos produtos Bayer no Brasil, posteriormente
chamada de Blum & Cia.

Rio de Janeiro, primeiro escritório própno de repre-
sentação, Frederico Baver & Cia.

Além de importar e comercializar os produtos da
matriz, a Chimica Industrial Bayer Weskott & Cia
passa tarrbém a produzir medicamentos no Brasil.
A Frederico Bayer & Cia. foi incorporada a essa em-
presa.

Criação do slogan "Se é Bayer é Bom" por Bastos
Tigre.

Apesar da mudança em sua denominação para
Chimica Industrial Bayer-Meister-Lucius da Firma
Weskott & Cia. Ltda., permanecia como responsável
pela importação, produção e distribuição de produtos
farmacêuticos no país.

É fundada a Aliança Comercial, empresa que
comercializaria corantes produzidos localmente e
também importados da matriz alemã.

Chimica Bayer Ltda é a razão social utilizada até o
início da Segunda Guerra Mundial, quando foi "na-
cionalizada" e passou a ser operada por interventores
militares.

A Aliança Comercial de Anilinas foi vendida a um
grupo de capital brasileiro.



l Fundação da Aroma-
tina AS, que depois será

comprada pela Haarmann
& Reimer

Bayer do Brasil - Indústrias Quí-
micas Ltda. Com a recornpra das empresas Bayer e
Aliança Comercial de Anilinas, a Bayer volta a investir
no Brasil em pleno período de desenvolvimento.

Aquisição da Companhia de Ácidos.

Início de operação da Unidade de Belford Roxo
Fundação da Farmaco.

Na unidade do bairro do Socorro em São Paulo
começa a formulação de defensivos agrícolas.

Fundação da Cotizero Mineração S.A. - Comisa.
na Bahia, para produção de minério de cromo.

Aquisição de 74.000m2 de terreno em São Paulo
para a construção da nova sede administrativa.

Participação na Tibrás, por meio da Hotibras
S.A., que detém o capital acionário da Rib-Rutilo e
da Ilmenita do Brasil S.A.

Transferência da sede da Bayer para São Paulo.

Com o nome de Bayer do Brasil S.A., a empresa
inicia um amplo período de expansão, seguida de
reorganização. Recebe da Revista Exame o título de
"Melhor Empresa Química de 1975".

Aquisição da Miles do Brasil S.A. e da Fermenta
Produtos Químicos Amália S.A.

Participação direta no capital votante da Tibrás.
A Aromatina é comprada pela Haarmann &

Reimer Ltda.

Aquisição de terreno de 520.000m2 em Belford
Roxo.

Criação da Previbayer. A Bayer foi a quinta empre-
sa privada do Brasil a criar um Fundo de Previdência
para seus colaboradores.

Sob nova razão social, Bayer S.A., a empresa
prossegue seu processo de reorganização e amplia-
ção, tornando-se cada vez mais consagrada em sua
excelência.

Criação da DyStar, uma jaínt-venture entre a Bayer
(50%) e a Hoechst (50%) no segmento de corantes
para fibras têxteis.

Aniversário de 100 anos no Brasil.
Fundação da Agfa-Gevaert do Brasil Ltda.
Aquisição da divisão de Tintas e Pigmentos da

Globo S.A.

Aquisição da CPB - Central de Polímeros da Bahia
S.A.

Inauguração do Parque Industrial Bayer de Belford
Roxo..

Em São Paulo, inauguração da fábrica de aromas
e fragrâncias da Haarmann & Reimer Ltda.

Inaugurada nova fábrica de produtos farmacêuti-
cos, em São Paulo, seguindo os padrões internacionais
de produção (GMP).

Grupo passa pela maior reestruturação mundial
de sua história. É criada uma holding estratégica que
controla quatro empresas comerciais: Bayer Health-
Care, Bayer CropScience, Bayer Chemicals e Bayer
Polymers. No Brasil, a Companhia passou a ser
formado por apenas três empresas comerciais: Bayer
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Criação da TRIBEL S.A., em Belford Roxo, uma
joint-venture entre a Bayer S.A. e a empresa francesa
TREDI Environnement. A nova empresa é voltada
para desenvolver o Sistema Integrado de Proteção
Ambiental.



S.A., Bayer CropScience Ltda e Bayer Seeds Ltda.
Venda da subsidiária Haarmann & Reimer ao

grupo sueco EQT Northern Europe Private Equity
Funds.

Negócios de inseticidas domésticos (p. ex. Baygon),
repelentes (p. ex. Autan), produtos de limpeza e puri-
ficadores de ar são vendidos à SC Johnson.

Bayer AG define a criação de uma nova empresa
química, a Lanxess, resultado da junção entre os
negócios da Bayer Chemicals com cerca de um terço
da Bayer Polymers.

O programa "Bayer
vai à Comunidade" do
Grupo Bayer participa do
programa do governo fede-
ral "Fome Zero", doando
100 mil reais em Aspiri-
na® e Aquatabs, produto
purificador de água. Esses
produtos foram doados a
50 municípios no Vale do
Jequitinhonha.

No dia 18 de abril o
novo projeto da Bayer no
"Fome Zero" foi inicia-
do: o funcionamento de
mandalas, canteiros com

vários círculos de tubos de plástico, por onde ocorre a
irrigação, proporciona o cultivo de hortaliças, legumes
e frutas. A localização deste trabalho é nos assenta-
mentos Acauã e Santa Helena, próximos às cidades
de Aparecida e Cruz do Espírito Santo, na Paraíba.

A Bayer Polymers passa a ser conhecida como
Bayer MaterialScience.

Bayer, BASF e Hoechst assinam acordo de venda
da DyStar com a Platinum Equity.

Em 1° de julho é criada, no Brasil e no mundo, a
Lanxess, uma nova empresa química, uma compa-
nhia independente pertencente ao Grupo Bayer. Há a
previsão de que suas ações serão negociadas em bolsas
de valores até julho de 2005.

Aquisição e integração da Consumer Health da
Roche em janeiro.

Spin-offda Lanxess Ltda é completado no dia 28
de janeiro.
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No ano em que o Grupo Bayer completa 110
anos no Brasil, a empresa comemora os recordes
históricos superados pela unidade de produção em
Belford Roxo, na Baixada Fluminense (RJ), e a
abertura de 500 novos postos de trabalho fruto de
acordos com empresas-parceria. Além disso, os
investimentos do grupo no país têm aumentado
nos últimos anos.

Lançado no período do presidente Juscelino
Kubitschek, o Parque Industrial de Belford Roxo
produziu em 2005 mais de 100 mil toneladas entre
fitosanitários e matérias-primas para poliuretanos,
registrando um crescimento de 10% em relação a 2004.
Os 500 postos de trabalho que serão criados ainda
neste ano são resultados da expansão do parque, que
tem parcerias com as empresas Air Liquide, Tribel,
Ebamag logística, Geoplan e a Metalúrgica Barra do
Piraí. Essas três últimas empresas firmaram acordos

*nos últimos 12 meses.
Este ano o grupo planeja investir R$ 72 milhões,

principalmente na modernização e aumento na ca-
pacidade de produção de suas unidades fabris.

Outro destaque para 2006 é o investimento em
ações de responsabilidade social e meio ambiente, que
todo o ano recebe cerca de R$ 1,5 milhão. Além de
programas já tradicionais, como o Bayer Vai à Comu-
nidade, Projeto Mandalla e a parceria com a AACD,
este ano o projeto Recicla Verde será implantado em
Belford Roxo.

O Programa Recicla Verde prevê a visitação de
alunos e professores da rede municipal ao Parque In-
dustrial, onde receberão informações sobre reciclagem
e preservação ambiental. O grupo também partici-
pará de atividades ao ar livre, com plantio de mudas
e visita a uma área verde da Bayer de 250.000m2, ao
lado do parque.

"2005 foi um dos anos de maior sucesso na his-
tória da eossa empresa." Com essa frase o presidente
mundial do Grupo Bayer, Werner Wenning, resumiu
a performance da empresa no ano passado, quando
as vendas do grupo aumentaram 17,6% atingindo
27,4 bilhões.

Mesmo em um ano difícil, o Grupo Bayer no
Brasil conseguiu manter sua posição entre os dez
maiores faturamentos do mundo, representando 3,2%
do faturamento global da empresa. Dessa forma, o



Brasil ficou à frente de países corno Espanha/Por-
tugal e México.

Os negócios da divisão CropScience, afetados pela
seca prolongada no ano passado, e a saída da Lanxess
reduziram o faturamento do grupo Bayer no Brasil,
que foi de R$ 2,9 bilhões (2004: R$ 3,7 bilhões). O
resultado operacional do Grupo também apresentou
uma queda e fechou em R$ 430 milhões. O lucro foi
de R$ 73 milhões.

Totalizando R$ 1,76 bilhão de vendas, a Bayer
CropScience representa 61% do faturamento do
Grupo. Já a Bayer S.A, que é dividida entre a Bayer
MaterialScience e Bayer HealthCare, registrou vendas
de R$ 1,1 bilhão, 2,3% acima do resultado de 2004.

No Brasil, a Bayer HealthCare apresentou cres-
cimento superior aos resultados mundiais em todas
as áreas de negócios nas quais atua: Consumer
Gare, Produtos Farmacêuticos, Produtos
Diagnósticos e Saúde Animal. Com total
de vendas de R$ 555 milhões, a Divisão
atinem crescimento de 40% nos negócios
como um todo. Este número representa
19% das vendas totais do Grupo Bayer
no Brasil.

Um fator muito importante para o
resultado foi a aquisição da linha Roche
Consumer Health. Neste segmento, a
Bayer HealthCare apresentou crescimento de
176%. No segmento de Produtos Farmacêuticos, os
investimentos em novos negócios contribuíram para
o crescimento de 14%. Na área de Produtos Diagnós-
ticos, as vendas foram 15% superiores em relação ao
ano anterior. Já na área de Saúde Animal, a divisão
ampliou sua participação nos segmentos de Animais
de Companhia e Animais de Produção registrando
crescimento de 20%.

Em dezembro de 2005, a Bayer HealthCare in-
gressou na área de Oncologia com o lançamento
de Nexavar® nos Estados Unidos. Indicado para o
tratamento do câncer renal avançado, o medicamento
representa a nova geração de drogas para o câncer. No
Brasil, a expectativa é de que o lançamento aconteça
no 2° semestre deste ano. Após o lançamento em todo
o mundo, a Bayer estima que as vendas do produto
podem ultrapassar £ l bilhão.

Atualmente, a empresa possui um total de 34 pro-
jetos farmacêuticos em desenvolvimento: 8 em Fase
m, 3 projetos em Fase E, 12 em estudos de Fase I e

outros 11 projetos em desenvolvimento pré-clínico.

Diante do cenário negativo do agronegócio e da
retração do mercado em 2005, a Bayer CropScience
sofreu uma queda de 29% em suas vendas e o resul-
tado em 2005 ficou em R$ 1,7 bilhão. As vendas de
fungicidas caíram em 40% devido à seca e à redução
de aplicações, principalmente em soja.

Houve também queda nas vendas no segmento
de tratamento de sementes, porque o agricultor optou
por reduzir o uso de tecnologia no campo. As vendas
de inseticidas mantiveram-se relativamente iguais
ao ano anterior, principalmente, por causa do bom
desempenho de algumas culturas como café, citrus e
cana-de-açúcar. O segmento de herbicidas destacou-se
pelas vendas para a cultura da cana-de-açúcar.

A Bayer CropScience está determinada a manter a
sua liderança tecnológica em compasso com a

contínua inovação e a enfrentar os novos
desafios do futuro. Os produtos para pro-

teção de culturas serão cada vez mais
direcionados para alvos específicos,
aplicados em doses mais baixas e com
melhor perfil ambiental.

Como a empresa mais inovadora do
setor, a Bayer CropScience investe cerca

de 10% de seu faturamento total em nível
mundial em Pesquisa e Desenvolvimento.

A empresa está comprometida em atingir esse
objetivo de futuro de forma segura, responsável e

com boa relação custo-beneficio.

^
O faturamento da Bayer MaterialScience na Amé-

rica Latina atingiu cerca de US$ 400 milhões, um
número 33% maior do que o registrado no ano ante-
rior. O Brasil contribuiu com cerca de 60% desse total,
registrando R9 560 milhões, 6% acima de 2004.

A Unidade de Negócio que mais se destacou foi
a de Poliuretanos, que responde por 63% do fatura-
mento brasileiro e está desde a construção civil até
em eletrodomésticos, automóveis e móveis em geral.
Em segundo lugar, empatadas com 14% das vendas,
estão as áreas de Revestimentos, Adesivos e Selantes,
utilizadas na indústria automobilística, e Policarbo-
natos, usados desde a fabricação de CDs e DVDs até
peças automotivas e eletroeletrônicas.

Seguindo o conceito "VisionWorks", a Bayer Ma-
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terialSciece desenvolve soluções inovadoras utilizando
a mais alta tecnologia. Um dos exemplos é o "zaZen",
uma visão do carro do futuro. Assinado pelo famoso
designer suíço Frank M. Rinderknecht, o "zaZen",
foi produzido pela Rinspeed em parceria com a Bayer
MaterialScience e propõe uma revolucionária técnica
de iluminação e o teto fabricado em peça única, feita
com o policarbonato Makrolon®
da Bayer, transparente, em formas
suaves e uniformes.

Outro exemplo é a +Team-
geist™ (espírito de equipe), bola
oficial da Copa do Mundo 2006.
Em parceria com a Adidas, a bola
utiliza matérias-primas para re-
vestimento em poliuretano, o que
proporcionou alterações signifi-
cativas no design, revestimento e
estabilidade. Com isso, a bola ficou
mais redonda do que nunca, prati-
camente impermeável e com uma
trajetória muito mais precisa.

Para o Grupo Bayer a responsabilidade social é um
conceito corporativo equivalente à alta qualidade de
seus produtos. Como empresa que atua com respon-
sabilidade social, a Bayer apoia no mundo inteiro cerca
de 300 projetos nos setores da educação e pesquisa,
meio ambiente e natureza, necessidades sociais básicas,
esportes e cultura. Para isso, a empresa contribui com
ã sua competência técnica e econômica, e com doações
em espécie e dinheiro. Além disso, muitos de seus
colaboradores prestam serviço voluntário ambiental e
a comunidades carentes. Tal como o Desenvolvimen-
to Sustentável, também a Responsabilidade Social
Corporativa faz parte integrante do lema do Grupo
Bayer e da política corporativa. Um elemento central
do engajamento social da Bayer nas áreas educação e
meio ambiente é a parceria com o Pnuma, o Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Depois
de longos anos de cooperação com o Pnuma em
projetos específicos na região Ásia-Pacífico, a Bayer
e o Pnuma assinaram um acordo global de parceria.
Desse modo, a Bayer é a primeira empresa privada do
setor privado a trabalhar em conjunto com o Pnuma
em projetos ambientais para jovens. O objetivo dessa
cooperação é aprofundar os conhecimentos dos jovens

em questões ambientais.
No Brasil, a empresa investe aproximadamente R$

1,5 milhão por ano em programas de responsabilidade
social e ambiental para diferentes públicos em todo
o Brasil, entre eles:

Desde 2004, o Projeto Man-
dalla, realizado pela Organização
Não-Governamental Agência
Mandalla, conta com o apoio
técnico e financeiro da Bayer, o
que possibilita a construção de
verdadeiros oásis em assenta-
mentos nos estados da Paraíba e
Minas Gerais. Através de simples
tecnologia de tanques circulares
(mandalas), um eficiente sistema
de irrigação possibilita o cultivo de
hortaliças, legumes e frutas. Além
disso, a água do tanque também é
utilizada para a criação de peixes e
aves. Estes pequenos agricultores
passam a se alimentar melhor e

ainda podem aumentar sua renda, comercializando a
produção excedente nas feiras e mercados nas cidades
próximas aos assentamentos.

Em 2005, foi criado o Unicenter Mandalla (Centro
Nacional de Difusão de Tecnologias Sociais), em Cuité
(PB). O objetivo é capacitar jovens e adultos para en-
sinarem a tecnologia do Projeto Mandalla. Assim será
possível continuar desenvolvendo outros programas
auto-sustentáveis no Brasil.

Este projeto tem como objetivo orientar o agricultor
quanto à proteção dos corpos d'água com a conse-
qüente recuperação de áreas degradadas, por meio
da sua vegetação com espécies nativas e frutíferas,
e também na conservação das áreas de preservação
permanente, sempre buscando uma agricultura
sustentável. Em São Paulo, o Projeto Águas tem
como parceiro a Esalq - USP, enquanto que no Rio
Grande do Sul trabalha em conjunto com a Afubra,
Sindifumo, Unisc e Secretarias Estadual e Municipais
de Ensino. Já em Goiás, a empresa tem a parceria
da UFG e da Unilever. Nestes três projetos práticos
foram plantadas mais de 28.000 mudas.

Os objetivos do projeto são: promover a Biodiversi-
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dade através da restauração ambiental e paisagística da
Microbacia do Córrego Taquara Branca, em Sumaré
(SP), e capacitar os jovens sobre diversos assuntos re-
lacionados ao setor agrícola. Com a iniciativa, as áreas
às margens da represa do Horto e de outros córregos
que formam a microbacia serão restauradas.

O Projeto Biodiversidade é realizado em parceria
com a Organização Não-Governamental Sociedade
Humana Despertar, a Secretaria Estadual do Meio
Ambiente de São Paulo, o Laboratório de Ecologia
e Restauração Florestal da "Escola de Agronomia
Luiz de Queiroz" (Lerf - Esalq) e a Prefeitura de
Sumaré.

Com o propósito de estimular a conscientização
ambiental dos estudantes das escolas municipais de
Belford Roxo - RJ, a Bayer desenvolveu o Escola
Verde em parceria com o Reciclaverde, a Faculdade
Hélio Alonso, a Hélio Tur e a Secretaria Municipal
de Educação de Belford Roxo. Duas vezes na se-
mana, um ônibus busca 50 alunos de uma escola
do município para um passeio na trilha ecológica
da Bayer e no BEC (Bayer Esporte Clube), que é
anexo ao Complexo Industrial da Bayer em Belford
Roxo.

Enquanto as crianças passeiam pela trilha, dois
instrutores falam sobre o papel de cada cidadão para
a preservação do Meio Ambiente e apresentam a ve-
getação nativa da região. Ao final da Trilha Ecológica
todos são convidados a plantar uma muda de árvore
numa área degradada.

No BEC, as crianças lancham, assistem a desenhos
educativos, visitam uma exposição de artesanatos fei-
tos a partir de material reciclado e recebem orientações
de professores sobre preservação do meio ambiente e
ecologia, além de participarem de uma gincana que
reforça os conceitos transmitidos e avalia o aprendi-
zado adquirido pelas crianças no evento.

No encerramento do passeio cada criança recebe
um jogo ecológico desenvolvido especialmente para
o projeto.

Para incentivar os jovens a se preocuparem e cui-
darem do desenvolvimento sustentável, a Bayer criou
o Programa Bayer Jovens Embaixadores Ambientais
- Bayer Young Environmetal Envoys -, que identi-

fica estudantes com projetos na área de preservação e
desenvolvimento sustentável. Desde 2003, o Grupo
Bayer e a Unep - no Brasil, Pnuma (Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente) - firmaram
uma parceria mundial para jovens e meio ambiente,
no valor de l milhão de euros, a serem doados anu-
almente até 2006.

Anualmente, quatro brasileiros têm a oportunidade
única de participar de um encontro internacional
destes Embaixadores Ambientais, na Alemanha,
quando jovens de diversos países do mundo, como
Kenya, Venezuela, Polônia e China, têm a opor-
tunidade de trocar experiências sobre seus projetos
e idéias sobre responsabilidade ambiental. Visitar a
Alemanha também é muito importante para aqueles
que têm interesse nesta área, pois o país é um dos
mais avançados em tecnologias para preservação do
meio ambiente.

A preocupação com o meL
ambiente está presente na atu-
ação do Grupo Bayer em todo
o mundo. Exemplos disso são
o fato de a empresa ter sido
co-fundadora da inçiativa
Global Compact da ONU, e ter
ganhado importantes reconhe-
cimentos, como o prêmio "Low
Carbon Leaders" (Líderes em Baixa
Emissão dos Gases do Efeito Estufa) e sua
participação no Indice de Liderança Climática e
índice Mundial de Sustentabilidade Dowjones.

Para incentivar o interesse e estudo sobre o meio
ambiente, o Grupo Bayer lançou em conjunto com
o Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente) o Programa Bayer Jovens Embaixadores
Ambientais, que oferece aos jovens de todo o mundo a
oportunidade de se conhecer e criarem um networking
de estudantes interessados na preservação do meio
ambiente e em desenvolvimento sustentável.

A preocupação ambiental para o Grupo Bayer
é tão importante que faz parte dos valores da em-
presa, que guiam a atuação da Bayer no mercado.
Para difundir este interesse e preocupação com o
meio ambiente, a empresa decidiu então, na ONU,
investir nos jovens estudantes, de 18 a 25 anos, que
tenham projetos ou estudos sobre desenvolvimento
sustentável, que poderão usar seu conhecimento e
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força de vontade para melhorar o meio ambiente
e a sociedade.

Desde 2004 é um projeto anual. As inscrições dos
jovens são feitas durante alguns meses do ano e, por
volta de novembro/dezembro é realizado o Encontro
Internacional dos Jovens Embaixadores Ambientais
na Alemanha.

Impacto qualitativo: jovens que não teriam
a oportunidade de conhecer estudantes de todo o
mundo engajados em projetos ambientais e, além
disso, conhecer a Alemanha e suas ações ambientais
inovadoras.

Impacto quantitativo: 4 estudantes brasilerios
por ano.

Relevância: criação desta conectividade entre
jovens de todo o mundo que agora se conhecem
também pessoalmente e podem, sempre, trocar*
informações e entenderem melhor a globalização da
preservarão do meio ambiente.

Para o Grupo Bayer, o Programa Bayer Jovens
Embaixadores Ambientais faz parte de um dos pro-
jetos mais importantes de responsabilidade social
corporativa. A cada ano mais paises têm participado,
o que implica uma continuidade do Encontro Inter-
nacional dos Jovens Embaixadores Ambientais para
os próximos anos.

Todos os anos os estudantes são questionados
quanto às suas opiniões, sugestões e criticas, para
que possamos melhorar e adequar o programa às
necessidades dos jovens.

Em dois anos conseguimos conectar oito bra-
sileiros com outros 81 jovens do mundo todo e,
proporcionamos a eles conhecimento sobre métodos
atualizados de preservação do meio ambiente e téc-
nicas de educação ambiental.

O tema foi publicado, desde abril, em mais de 30
matérias de mídias impressas brasileiras.

Abaixo a lista dos Jovens Embaixadores Ambien-
tais e seus projetos.

• Débora Maia Pereira, com o projeto "Lâmpadas
Fluorescentes: Estudo de Caso do Potencial de
Aplicação de Método Alternativo de Determinação
de Mercúrio", da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
• Maurício Guimarães da Escola com o projeto In-
corporação de Lodo de Estações de Tratamento de
Água em Blocos Cerâmicos, da Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo.
• Pablo Fernandez de Mello e Souza, com o projeto
NovoGerar de Conversão de Gazes Aterro em Energia
Dentro do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo,
da EcoSecurities.
• Rodolfo Henrique Marino, com o projeto "Utiliza-
ção de areia de fundição em concreto", da Univer-
sidade de São Paulo.

• Carla Fabiana Scatolim Rombaldo, da Universida-
de Metodista de Piracicaba, responsável pelo projeto
"Utilização da borracha de pneu usado como maté-
ria-prima na produção de carvão ativado".
• Cristiano Menezes, do Instituto de Genética, da
Universidade Federal de Uberlândia, responsável pelo
projeto "Conservação, Restauração e Uso Sustentável
das Abelhas Sem Ferrão no Triângulo Mineiro".
• Rafael Rosolem, da Universidade de São Paulo, res-
ponsável pelo projeto "O impacto do desmatamento
no ciclo de hidrológico - um estudo de caso para a
rodovia Cuiabá-Santarém".
• Tatiane Sant'Ana Guimarães, do Centro Federal
de Educação Tecnológica do Paraná, responsável
pelo projeto "Desinfecção de Efluentes Sanitários da
Estação de Tratamento de Esgotos do jardim Santa
Cruz da Sanepar, em Campo Mourão, pela Radiação
Ultravioleta - um estudo em escala piloto".

Eckart-Michael Pohl é gerente de Comunicação Empresarial da
Bayer S/A;

Karen Fornos Klein e Assessora de Comunicação Empresarial o;
empresa.
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Text Box
Fonte: Case Studies, ano 10, n. 58, p. 57-64, out. 2006.




