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Editorial

A

contece no dia 18 de outubro 2012 a quarta
edição do “Dia da Engenharia Alemã” da
VDI-Brasil no Club Transatlântico em São
Paulo. O evento já pode ser considerado
tradicional, mostrando sempre as relações
entre as economias da Alemanha e do Brasil. A participação de empresas alemãs no desenvolvimento
técnico e econômico do Brasil era e é fundamental para
o crescimento de uma nação que hoje está entrando no
grupo das grandes potências econômicas no mundo.
Isso significa que precisamos reformular a nossa
tradição ainda jovem já no quarto ano. Não é um caminho unilateral. Agora também as empresas brasileiras
desenvolvem know-how próprio, tecnologia de ponta
e aumentam a participação no mercado global. Nos
inserimos a essa realidade ao convidar uma empresa
brasileira, a Braskem, para contar a história do seu
caminho na direção inversa. O Grupo Odebrecht, conglomerado de empresas que deu origem à companhia,
inicialmente buscava oportunidades no Brasil e recentemente a Braskem escolheu a Alemanha como entrada
no mercado europeu dentro da sua estratégia global.
Mas as empresas alemãs presentes no Brasil ainda
têm um peso extraordinário. Essa premissa vale especialmente para a área que escolhemos como tema
do Dia da Engenharia Alemã de 2012: o setor químico. E, diferente de alguns anos atrás, não se trata
apenas de transferência de uma tecnologia aplicada
no país. Hoje a inovação local é o grande trunfo para
aproveitar de todas as chances que o Brasil oferece. Só
conhecemos um pouco da biodiversidade do país. O
solo brasileiro contém enormes riquezas de materiais
a serem aproveitadas e – o fator mais importante – os
brasileiros, com os quais os alemães têm um grande
relacionamento de consideração mútua, uma “boa
química”. O entusiasmo e o amor pelo futebol é só
mais um exemplo.

Divulgação

A importância
do setor químico
para o Brasil
Escolhemos o setor químico neste ano por ser um
tema que é essencial para o nosso futuro. É incontestável: sem o progresso da química a nossa vida não seria
tão bem desenvolvida. Os fertilizantes para o aumento
na produção agrícola para nutrir uma população sempre crescente, os novos materiais, como os plásticos
na indústria, produtos de limpeza, cosméticos, tintas
e vernizes, farmacêuticos, fibras sintéticas na produção têxtil, a fabricação de papel e a lista não tem fim
se formos mencionar todas as áreas de influência da
química. A máxima é verdade: Química é Vida!
Para aprofundar o tema e valorizar ainda mais o
nosso evento, decidimos neste ano editar também
esta revista. Inicialmente, para dar mais informações
aos participantes do nosso evento, mas também, para
dar uma oportunidade às pessoas que não podem
comparecer de informar-se de forma mais abrangente.
E, queremos incentivar ainda mais jovens a entrar
nesse mundo tão fascinante, escolhendo este setor
como futura profissão. Aproveitamos esse espaço
para mostrar bons exemplos de mulheres que fizeram
carreira neste setor.
Outro assunto de grande interesse destacado é a
química “verde”, tema que deve ser cada vez mais
discutido em tempos de escassez de recursos naturais.
A rica troca de experiências entre Brasil e Alemanha
também é tratada nesta publicação nos aspectos da
formação e atuação profissional.
Desejo uma boa leitura e gostaria de agradecer muito
aos nossos parceiros e anunciantes, sabendo, que sem
o seu apoio esta atividade não seria possível!

Edgar Horny
Presidente VDI-Brasil - Associação
de Engenheiros Brasil-Alemanha

Editora e Jornalista Responsável
Silvia Russo Cavalcanti – MTB 33224 (SP)
Revista Engenharia Brasil-Alemanha é uma publicação da
VDI-Brasil – Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha.
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Saudação

Intercâmbio de experiências
Brasil-Alemanha

A

Divulgação

legra-me que o Dia da Engenharia Alemã
aconteça este ano pela quarta vez e parabenizo a VDI-Brasil por essa tradição.
Esse evento anual é uma excelente oportunidade para manter aceso o diálogo e
o intercâmbio de experiências entre engenheiros e
empresários brasileiros e alemães.
Parabenizo também a VDI-Brasil por essa publicação que, pela primeira vez, abrange um círculo
ainda maior de interessados. Especialmente para jovens, esse pode ser o primeiro impulso para despertar
seu interesse por uma profissão na área da química.
Na Alemanha, a VDI é a maior associação técnicocientífica com cerca de 150 mil membros e, em função
desse número e de sua estrutura, é líder internacional. A VDI-Brasil, desde que foi fundada em 1956,
construiu uma rede impressionante e, com seu engajamento, prestou uma contribuição essencial para
as já excelentes e tradicionais relações econômicas
entre o Brasil e a Alemanha. Em especial, eventos
como o Simpósio Internacional de Produção, realizado anualmente com importantes palestrantes dos
dois países e, naturalmente, o Dia da Engenharia
Alemã, são importantes acontecimentos no diálogo
tecnológico Brasil-Alemanha. Não menos importante
é também essa estreita cooperação que promoveu a
contento o desenvolvimento do comércio bilateral nos
últimos anos. Com um volume comercial de mais de
€ 22 bilhões, a Alemanha é um dos mais importantes
parceiros comerciais do Brasil.

Cresce a presença de empresas alemãs no Brasil. O
potencial ainda é muito extenso. Vemos outras oportunidades de cooperação para o futuro. Os primeiros
investimentos de empresas brasileiras na Alemanha
na área de petroquímica, também em outros países
no setor de construção e metalúrgica, mostram que
os investimentos não representam de forma alguma
uma via de mão única. A empresa Braskem, que também participa deste Dia da Engenharia Alemã, já se
estabeleceu com grande engajamento na Alemanha.
No início de julho, aconteceu em Frankfurt o 30°
Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Os cerca de
1.000 participantes dos dois países evidenciaram
mais uma vez a dinâmica de suas relações econômicas. A presença em Frankfurt do Vice-Chanceler
Alemão e Ministro Federal da Economia, Sr. Philipp
Rösler; bem como do Ministro Federal do Exterior
da Alemanha, Sr. Guido Westerwelle, evidenciou a
dimensão política dessas relações.
As estreitas relações Brasil-Alemanha têm uma
longa tradição. Para a Alemanha, a parceria estratégica com o Brasil é de grande importância. O requisito
para a expansão das relações no século XXI é que o
Brasil e a Alemanha se conheçam muito bem. Por esse
motivo, a Alemanha se apresentará no Brasil com o
programa Temporada da Alemanha 2013/2014, com
o objetivo de transmitir uma imagem atual, autêntica
e a mais multifacetada possível, dando fundamento
para uma cooperação ainda mais estreita e confiante.
Os temas a serem abordados serão cultura e estilo
de vida, sociedade e política, ciências e inovação.
Parceiros e instituições brasileiras interessadas são
convidados a participar dos projetos e transformar,
com ideias e iniciativas próprias, a Temporada da
Alemanha em um acontecimento conjunto.
Desejo ao Dia da Engenharia Alemã muito sucesso!

Wilfried Grolig
Embaixador da República Federal
da Alemanha em Brasília
setembro de 2012
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Indústria Química –
Brasil no 7º lugar no mundo

A

indústria química brasileira, que no
ano passado faturou quase R$ 262
bilhões, colocando o país em sétimo
lugar entre as maiores desse segmento
no mundo todo, não apenas representa um papel importante no desenvolvimento
da economia nacional como já é uma espécie
de alavanca para a expansão econômica. Em
tempos de crise, por exemplo, a vasta gama de
produtos fabricados aqui mantém o mercado
aquecido à espera de recuperação. Já nos períodos de crescimento, permite a expansão para
novos mercados.
Enfim, trata-se de uma atividade que agrega
valor e tem efeito multiplicador, fornecendo produtos e insumos a todos os setores da indústria
de transformação. Ao todo, são mais de quatro
mil empresas de grande, médio e pequeno porte,
presentes em praticamente todo o território nacional. São Paulo, o estado mais industrializado
do país, abriga mais da metade desse universo de
companhias, seguido pela Bahia, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco
e Alagoas.
Apesar do volume significativo de vendas, o
mercado brasileiro de produtos químicos tem
apresentado sucessivos e crescentes déficits na
balança comercial do segmento. As causas para
esse desequilíbrio são várias, razão pela qual
esse problema tem se transformado no foco de
atenção da Associação Brasileira da Indústria
Química (Abiquim). A entidade não tem medido esforços para fortalecer a indústria nacional
e buscar eliminar esses resultados negativos
por meio de ações junto ao governo federal e
de acordos internacionais de comércio exterior.
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Por Associação Brasileira da
Indústria Química (Abiquim)
No ano passado, por exemplo, as exportações
da indústria química brasileira mostraram expressivo crescimento de 21%, atingindo a cifra de
US$ 15,8 bilhões. Porém, as importações aumentaram ainda mais, 25,5% no mesmo período,
alcançando um montante de US$ 42,3 bilhões.
Com isso, o déficit da balança comercial de
produtos químicos saltou para US$ 26,5 bilhões.
É bom lembrar ainda que a demanda por produtos químicos por parte do mercado doméstico
vem aumentando. Soma-se a esse quadro o encolhimento do mercado internacional, provocado
pelos problemas persistentes na Europa, pela
nada alentadora situação norte-americana e pela
desaceleração da China. Tudo isso vem provocando elevados excedentes de itens produzidos
pelo setor, o que estimula fortemente o aumento
da parcela de produtos importados.
Mas essa situação tem se agravado ainda
mais por outros fatores, entre eles os incentivos
concedidos à importação por parte de alguns
estados brasileiros em detrimento do produtor
nacional. Outro fator determinante para o quadro negativo da balança comercial da indústria
química é a importação de volumes significativos
de produtos acabados, que, indiretamente, reduzem a procura interna por produtos químicos
intermediários.
Diante disso, é importante ressaltar que não
há país de primeiro mundo que não possua uma
indústria química forte. E o Brasil tem caminhado a passos largos rumo ao desenvolvimento. Por
exemplo, somos líderes em questões ambientais
e pioneiros em desenvolvimento sustentável. Mas
qualquer discussão sobre como produzir mais
e melhor passa pela indústria química, que é
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Pesquisa intensiva e mão de obra
qualificada
A indústria química necessita investir constantemente em pesquisa, desenvolvimento
e inovação, de modo a poder introduzir no
mercado novos produtos e soluções e, assim,
manter sua competitividade. Levantamento
feito pela Abiquim junto a 316 empresas do
setor de produtos químicos industriais mostra
que, em 2010, esse conjunto representativo da
realidade nacional investiu apenas 0,58% do
seu faturamento líquido em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Industrial.
Embora esse percentual esteja dentro dos
parâmetros de toda a indústria brasileira,
além de ser 25% menor do que o observado
em 2007, ainda é 21% da média da indústria
química mundial, que inclui empresas integradas e produtoras de especialidades químicas.
Lembramos também que a indústria química é intensiva em capital e em tecnologia, e
seus processos de fabricação são, em sua maior
parte, totalmente automatizados. Esta característica faz com que ela não seja intensiva
em mão de obra, mas dependente de pessoal
altamente qualificado. Por isso, paga altos
salários e fornece benefícios competitivos,
quando comparados, por exemplo, a outros
setores da economia nacional.
A escolaridade na indústria química está
acima da média da indústria de transformação.
Além disso, também emprega proporcionalmente mais profissionais de nível superior e de
pós-graduação, embora o número de profis-
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Atuação responsável
O Programa Atuação Responsável®, marca
registrada da Abiquim, é uma iniciativa da
indústria química brasileira e mundial, destinada a demonstrar seu comprometimento
voluntário na melhoria contínua de seu desempenho em saúde, segurança e meio ambiente.
Os indicadores anuais de desempenho demonstram o compromisso da indústria com a
transparência. Por isso, avaliamos ser essencial
que essas informações cheguem à sociedade.
Ao ter assegurada a aplicação dos requisitos
básicos do AR à indústria química, tanto as
autoridades quanto a sociedade estarão mais
tranquilos. O desenvolvimento sustentável
desse segmento industrial é um compromisso
do empresariado. O Brasil, que tem assumido
uma postura de protagonista mundial, liderando discussões sobre meio ambiente, é um
importante porta-voz dos que defendem cada
vez mais a vida no planeta.
Diante desta realidade, a indústria química
brasileira é um dos setores que mais evoluiu no
que se refere à harmonia entre desenvolvimento e meio ambiente. É por meio da química o
avanço verificado no tratamento d’água para
o consumo humano. O combate à fome no
mundo, também é feito por meio do aprimoramento de defensivos agrícolas e fertilizantes.
Não fogem a essa responsabilidade o controle e
a ética no uso dos biocombustíveis, o controle
das emissões e gestão de resíduos sólidos.
Salientamos ainda a contribuição da química na construção civil, na indústria automobilística e no segmento farmacêutico. Enfim,
trata-se de uma atividade de base e ampla, que
fornece insumos e produtos a todos os setores,
e ainda pode contribuir hoje e no futuro com
diversos processos realizados pela indústria
de transformação.
Ressaltamos mais uma vez que não há
desenvolvimento sem sustentabilidade. Não
há sustentabilidade sem desenvolvimento.
Na química, estes dois conceitos trabalham
juntos.

Avanços da
indústria química
dependem
de condições
favoráveis
de acesso a
matérias-primas
e básicas,
investimento
em pesquisa e
desenvolvimento
e mão de obra
qualificada

Shutterstock

Shutterstock

o setor que mais contribui para a qualidade
de vida das pessoas. Seus avanços dependem
de condições favoráveis de acesso a matériasprimas e básicas (preços de contrato de longo
prazo e garantia de suprimento), investimento
em pesquisa e desenvolvimento, garantia de
mão de obra qualificada e atuação responsável.

sionais cursando este último nível ainda seja
muito baixo. Vale destacar que, o segmento
químico, é composto por diversas profissões,
porém, como não poderia deixar de ser, cerca
de 20% são químicos ou engenheiros químicos.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) e da própria
Abiquim, o setor químico nacional empregava
em 2010 aproximadamente 400 mil pessoas,
das quais 25% ligadas a PQI. Ainda naquele
ano, as empresas associadas à Abiquim reportaram outros 40 mil trabalhadores terceirizados. Por isso, acreditamos que uma indústria
química que cresce, emprega mais e melhor.
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lemanha é um país industrial forte e
amplamente distribuído. Os 5,6 milhões de trabalhadores na indústria
geram quase 22% do valor agregado.
O setor químico desempenha um papel crucial para os demais: mais de 80% do que
produz vai para clientes industriais. Com isso,
ele é ponto de partida e impulso inovador para
várias cadeias produtivas dentro e fora do país.
O químico é o terceiro maior setor industrial
da Alemanha. Emprega 437 mil pessoas, grande parte especialistas, e investe na formação
da nova força de trabalho. Há anos oferece
apoio financeiro à educação científica nas
escolas e se expande. Emprega 20 mil trainees
ou estagiários. A “química” entre as empresas
e o sindicato é muito boa, houve apenas uma
greve há mais de 40 anos. Os negociadores
do setor apostam na parceria social e no
pragmatismo. Seus acordos coletivos são precursores nos quesitos flexibilidade, inovação
e modernidade. Os trabalhadores participam
do sucesso econômico do setor e ganham
comparativamente mais.
O setor investe um valor acima da média em
bens imóveis (em 2011, foram cerca de € 6,4
bilhões). Anualmente, investe € 300 milhões
em proteção ambiental e seus gastos correntes
nesta área somam € 2 bilhões. Sua eficiência
energética aumentou: enquanto a produção
cresceu 58% desde 1990, o consumo de energia ficou um quinto mais baixo. No período,
as emissões de gases estufa reduziram quase
pela metade.
Mais de um terço dos trabalhadores estão
nas 1.850 pequenas e médias empresas, responsáveis por 30% da receita do setor. Isso
correspondeu em 2011 a mais de € 50 bilhões.
Muitas das empresas médias abriram
com seus produtos – principalmente
produtos químicos finos e especiais –

VCI

Química, setor-chave
na Alemanha
Por Dr. Henrik Meincke*
um ou vários nichos, figurando entre os líderes
do mercado global.
A Alemanha detém 25% da receita do setor
químico europeu. Mundialmente, ela fica em
quarto lugar, atrás da China, dos EUA e do
Japão. Os produtos químicos representam 15%
de suas exportações: € 150 bilhões em 2011.
Pelo nono ano consecutivo, o país foi campeão
mundial de exportações de produtos químicos.
O setor também montou fábricas ou tem
participação em empresas locais em quase
todos os países do mundo. Em cerca de 1.350
filiais, trabalham 377 mil pessoas que geram
uma receita de € 164 bilhões. Os locais mais
importantes no exterior são os estados americanos. A relevância da Ásia e da América do
Sul tem crescido.
Os gastos com pesquisas e desenvolvimento
superam € 8 bilhões por ano, envolvendo mais
de 40 mil pessoas. A Alemanha, depois dos
EUA e do Japão, é o terceiro maior pesquisador
em química e farmacologia. Com produtos
com menos de três anos, as empresas químicas geram receitas de € 30 bilhões anuais.
Inovações solucionam problemas dos clientes
e lhes permitem linhas de produtos novas ou
mais eficientes. Essa proeminência tecnológica
e inovadora é uma vantagem decisiva para a
concorrência global.
Os clientes buscam cada vez mais produtos
e processos que contribuam para o desenvolvimento sustentável. O setor impulsiona
inovações em eficiência energética, matérias
primas, alimentação, água potável, medicamentos, meios de comunicação e mobilidade.
Materiais para moradias conceitualmente
ecológicas, para a mobilidade de amanhã ou
a exploração de fontes de energia renováveis
são apenas alguns exemplos.
* Economista chefe da Associação da Indústria
Química Alemã (VCI)
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Índices do setor químico alemão

1995 2000

2005 2010 2011

Empregados (em milhares)

536

470

441

415

429

Produção (mudança em relação ao ano anterior em %)

2,1

2,5

4,7

11,4

2,4

Receita total (€ bilhões)

112,3

135,0

152,8

171,1

184,2

Exportações (€ bilhões)

51,8

76,6

104,8

142,4

150,6

Importações (€ bilhões)

32,3

52,7

73,4

101,6

108,7

Investimentos em bens imóveis (€ bilhões)

5,8

6,8

5,4

5,8

6,4

Total de investimentos diretos no exterior (€ bilhões)

29,5

46,0

41,0

56,0

-

Gastos com P&D (€ bilhões)

5,3

7,1

7,9

8,3

8,8

Fonte: Departamento Federal de Estatísticas Alemão, VCI

Exportações adicionais da
indústria química alemã,

Top 10 produtoras do setor químico do mundo
Receitas do setor químico em € bilhões, 2011

por regiões, em porcentagem,
2011

893

584

Receita total do setor químico:
€ 3,587 trilhões
241

China

EUA

197

128

Japão Alemanha Coreia
do Sul

119

105

80

73

63

França

Brasil

Itália

Índia

Reino
Unido

Restante da América Latina
Brasil
Austrália/ Oceania
África
Ásia
NAFTA
Restante da Europa

Fonte:

4,4 2,0 4,4

Top 10 e UE: gastos em P&D do setor químico/farmacêutico

3,2

Participação dos países nos gastos em P&D* no mundo**. 2009
40,5%

29,4%

Total mundial**: € 87,5 bilhões
17,1%
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29,3

22,0

8,1% 6,5%
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34,7

Fonte: Departamento Federal de Estatísticas
Alemão, VCI

* Gastos internos com P&D, ** OCDE mais China, Rússia, Singapura, Taiwan, UE não OCDE
Fonte: OCDE, Eurostat, Chemdata International
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Empresas

BASF mira em inovações
sustentáveis

C

om um faturamento global de € 73,5
bilhões em 2011 e ações negociadas
nas bolsas de Frankfurt, Londres
e Zurique, a BASF The Chemical
Company coloca-se na liderança da
indústria química mundial. Seu vasto portfólio
de produtos oferece desde químicos, plásticos,
produtos químicos de performance para vários
setores industriais, produtos para agricultura
até petróleo e gás.
Para chegar a esta posição e mantê-la, a empresa fez escolhas estratégicas e se concentrou
globalmente em negócios-chave, descontinuando diversos segmentos, afirma o presidente
da empresa para a América do Sul, Dr. Alfred
Hackenberger. “A BASF, com base nas megatendências globais que ajudam na identificação
de oportunidades, avalia constantemente seu
portfólio para adaptá-lo às necessidades do
mercado”, acrescenta.
Assim, com mais de 111 mil colaboradores,
4,2 mil deles no Brasil, a BASF avança diariamente na construção de sua história iniciada
em 1865, quando o empresário Friedrich
Engelhorn fundou a Badische Anilin- & SodaFabrik em Baden, Alemanha.
A empresa já começou inovando ao criar
produtos para branquear, beneficiar e tingir
tecidos, fazendo-o desde a matéria prima até
Divulgação

Com mais
de 111 mil
colaboradores,
4,2 mil deles
no Brasil, a
BASF avança
no caminho
da inovação
constante

Por Rafael Marko

Por Rafael Marko
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o produto acabado (linhas de produção deste
tipo eram inéditas à época).
Em 1870, desenvolveu o corante alizarina que
gerou a expressão “vermelho-de-Ludwigshafen”;
em 1877 criou o azul-de-metileno, primeiro
corante patenteado na Alemanha; e em 1890,
lançou o índigo 100% que substituiu o anil
vegetal.
Neste mesmo ano, o Brasil era responsável
por 0,1% do faturamento da empresa. Em
1911, a Badische Anilin- & Soda-Fabrik enviou
para cá o jovem Max Hamers, especialmente
treinado na Alemanha, para gerenciar a filial
do Rio de Janeiro.
Os centenários livros de registros da empresa mostram que em 1908 ela já contava na
Alemanha com 414 edifícios sobre uma área
de 20,5 mil ares; 639 moradias para colaboradores e operários; 43 km de linhas férreas;
387 vagões de estrada de ferro; 146 químicos;
75 engenheiros e técnicos; 438 colaboradores;
6.207 operários; 102 caldeiras a vapor; 253
máquinas a vapor e 4 dínamos de força de
1.000 cavalos. Seu consumo anual era de 242,7
mil toneladas de carvão, 12,6 milhões de m³ de
gás de fabricação própria, 19,8 milhões de m³
de água e 12,5 mil toneladas de gelo.
Em 1925, BASF, Hoechst, Bayer, Agfa e
duas outras empresas constituíram o conglomerado IG Farben. Em 1927, Max Hamers
abriu no Rio de Janeiro a Aliança Comercial
de Anilinas, para representar a nova empresa
no Brasil, vendendo fertilizantes e amônia
para a fabricação de gelo. E em sua própria
empresa, a Companhia de Produtos Químicos
Industriais M. Hamers, ele produzia insumos
para as indústrias de tecidos e couros, segundo
formulações autorizadas pela BASF.
Depois da 2ª Guerra Mundial o conglomerado foi dissolvido, num processo concluído em
1952, quando a BASF recuperou seu registro
comercial e iniciou sua expansão mundial.
Os cientistas da empresa já haviam desenvolvido em 1949 o herbicida U46, que ajudou
na recuperação dos campos agricultáveis que
haviam sido infestados de ervas daninhas na
devastada Europa do pós-guerra.
revista engenharia brasil alemanha
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Em 1951, a BASF criou o poliestireno expansível, registrado como Styropor. Ele se somou
a outros sintéticos como Lupolen, Luran,
Opanol, Kaurit, Buna, a matéria-prima para
as fibras de Perlon, náilon e Diolen etc.

Para os próximos 5 anos ela prevê investir mais
de € 500 milhões para o Complexo de Ácido
Acrílico em Camaçari.

Vinda ao Brasil

A inovação é constante. A mais recente novidade é a CasaE, um conceito de construção
que acaba de chegar ao Brasil. Ela traz uma
diversidade de soluções para a edificação de
moradias energeticamente eficientes, sustentáveis e confortáveis.
No ano passado, a empresa lançou no Salão
Internacional do Automóvel de Frankfurt o
Smart forvision, um conceito sustentável para
um futuro automóvel movido a eletricidade.
Feito com materiais mais leves e dotado de
inovações como captação de energia solar,
as inovações do veículo são baseadas em três
plataformas tecnológicas: eficiência em energia
elétrica, construção multifuncional leve e controle de temperatura integrado.
Outra inovação é o filme de plástico biodegradável e compostável Ecovio. O agricultor
não precisa mais recuperá-lo para eliminação ou reciclagem após a colheita, porque o
produto pode ser enterrado junto com o que
resta das plantas, economizando tempo e
reduzindo custos.
A empresa ainda mantém diversas parcerias
com universidades e institutos de pesquisa brasileiros. Uma delas é com a Embrapa, no desenvolvimento de uma soja tolerante a herbicidas,
aprovada pela Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança, em 2009.

Assim que recuperou seu registro comercial,
a empresa começou a se expandir fora da Alemanha. No Brasil, a BASF fundou com Max
Hamers a Quimicolor Companhia de Corantes
e Produtos Químicos em 1953.
Seis anos depois, a empresa inaugurou sua
primeira fábrica aqui, a Idrongal, em Guaratinguetá, com 95 colaboradores. Foi preciso
superar várias dificuldades: fazer aportes de
capital não previstos originalmente porque
os planos financeiros haviam desconsiderado
a inflação brasileira, fabricar o Styropor no
Brasil antes dos concorrentes, custear a vinda
de técnicos alemães.
No ano seguinte, Hamers afastou-se da presidência e São Paulo passou a sediar a empresa.
Em 1961, a BASF adquiriu 100% da Quimicolor. No mesmo ano, Olocio Bueno fundava
a Suvinil, em São Paulo, cliente de dispersões
e corantes da Idrongal, posteriormente incorporada pela BASF.
E assim a empresa tem evoluído. Suas
últimas grandes aquisições globais foram a
Degussa, em 2006, por € 2,7 bilhões; a Ciba,
em 2008, por € 2,1 bilhões; a Cognis, em 2010,
por € 3,1 bilhões. Na última década, investiu
cerca de € 500 milhões na América do Sul.
setembro de 2012

De olho no futuro

Complexo
Químico de
Guaratinguetá,
no estado de
São Paulo

Em julho de
2012, a BASF foi
nomeada como a
empresa química
mais transparente
do mundo, no
ranking global da
organização não
governamental
alemã
Transparência
Internacional
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BASF em números
Faturamento global em 2011: €

73,5 bilhões (crescimento de 15,2% em relação a 2010)
Lucro líquido no último exercício (2011): € 8,6 bilhões (crescimento de 10,2% em relação a 2010)
Presença em 80 países
Fábricas no mundo: 370 (9 no Brasil)
Números de funcionários no mundo: 111 mil , sendo 4,2 mil no Brasil
Fundação: 1865

Dr. Alfred
Hackenberger,
Presidente da
BASF para a
América do
Sul
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Fazendo jus ao seu lema “Nós transformamos
a química para um futuro sustentável”, a empresa
busca atuar com vistas a dotar de sustentabilidade os segmentos de alimentos (via aumento da
qualidade nutricional), elevação da qualidade
de vida (acessibilidade à água potável, moradia,
medicamentos mais eficientes) e melhoria da
eficiência energética.
“A sustentabilidade será um dos principais
direcionadores de crescimento. Ela somente
pode ser alcançada por meio da inovação – e
é aí que a química assume um papel essencial,
porque ela sempre teve esse direcionamento.
Todos esses elementos estão presentes na nossa
estratégia corporativa”, comenta Hackenberger.
Com isso, acrescenta, o portfólio de produtos
da empresa busca contribuir para sociedade ao
considerar os três pilares da sustentabilidade:
no aspecto social, ao economizar recursos escassos da sociedade, como água e energia; nas
questões ambientais, ao desenvolver soluções
para reduzir as emissões de gás carbônico; e no
econômico, com a geração de lucro por meio da
comercialização dos seus produtos.
Por conta de sua preocupação com a sustentabilidade a BASF participa do Programa
de Atuação Responsável, sistema de
gestão adotado globalmente pela
empresa, que tem especial atenção
e prioridade.
Adotado no Brasil desde 1990
pela ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria Química), o
Atuação Responsável busca
a melhoria contínua nas
áreas de Segurança,
Saúde Ocupacional e
Meio Ambiente, contemplando todo o ciclo
de vida do produto,
desde a sua criação
até o descarte final das
embalagens.
Como participante
do Programa, a BASF
prioriza a saúde, segurança e meio ambiente,

buscando: o comprometimento de toda a
empresa com o processo; diálogo permanente
e transparente com a comunidade; prevenção
de riscos e impactos à saúde, segurança e meio
ambiente; transmissão sistemática de informações e intercâmbio de experiências.
Em julho, a BASF foi nomeada como a empresa química mais transparente do mundo,
no ranking global da organização não governamental alemã Transparência Internacional. A
BASF também foi a empresa alemã mais votada
em todos os setores analisados. O ranking
Transparência nas Relações Corporativas, que
analisa os índices de percepção da corrupção no
mundo, destacou 105 das principais empresas
de capital aberto levando em consideração seu
compromisso público com a transparência. A
pontuação das companhias foi baseada na disponibilidade das informações sobre o sistema
anticorrupção, na transparência sobre a forma
como se estruturam, e na quantidade de informações financeiras que fornecem nos países
em que operam.

Carreira na empresa
A BASF oferece diversas oportunidades de
desenvolvimento profissional para seu pessoal,
que incluem Academia de Liderança, o programa Perspectives, Portal do Aprendizado,
Treinamentos Online de Harvard (em inglês),
idiomas e MBA, além de treinamentos técnicos.
No caso dos treinamentos de Harvard, eles estão
disponíveis para todos os colaboradores sem
investimento direto das áreas de negócio.
A companhia conta também com um programa global denominado “Desenvolvimento
do Colaborador” que proporciona a todos a
oportunidade de conhecer e explorar os diversos
padrões de carreira disponíveis. O colaborador
tem um papel ativo na construção e no desenvolvimento da própria carreira na empresa. Além
disso, a BASF oferece ao colaborador a possibilidade de acesso a cursos de idiomas e de pós-graduação, mecanismos de desenvolvimento e
crescimento profissional, desde que necessários
e relacionados à sua atividade profissional.
revista engenharia brasil alemanha
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Sede do Grupo
Bayer no Brasil,
localizada na
zona Sul de
São Paulo

Bayer aposta em
ciência para melhorar a
qualidade de vida

A

o se associarem em 1863, o vendedor de corantes Friedrich Bayer e o
mestre tintureiro Johann Friedrich
Weskott fundaram em Wuppertal,
na Alemanha, uma modesta fábrica de corantes artificiais para tingir tecidos.
Numa economia aquecida pela 2ª Revolução
Industrial, substituíram com sucesso os
dispendiosos corantes naturais. Mas jamais
imaginariam a Bayer hoje: empresa global de
implementos de saúde, insumos agrícolas e
materiais inovadores, com matriz na cidade
alemã de Leverkusen e 283 subsidiárias espalhadas pelo mundo, que em 2011 empregou
112 mil colaboradores e faturou € 36,5 bilhões.
Fruto de sucessivos reposicionamentos ao
longo destes 149 anos, o desenvolvimento da
Bayer se baseia na missão Ciência para uma
Vida Melhor: a aplicação da ciência para
oferecer inovações que elevem a qualidade de
vida, informou o presidente do Grupo Bayer
no Brasil, Theo van der Loo.
A empresa cresceu rapidamente. Em 1881,
quando os fundadores faleceram e o capital foi
aberto, fornecia corantes para grandes empresas têxteis na Europa e nos Estados Unidos.
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Por Rafael Marko
Participava de uma fábrica nos EUA, tinha
outra em Moscou e escritórios na Alemanha,
França, Holanda e Suíça. Até 1900, já havia
se expandido para Xangai, Itália, Inglaterra,
Índia e Brasil.
Após a 1ª Guerra Mundial, fundiu-se com
BASF, Hoechst, Agfa e duas outras empresas
constituindo a IG Farben. Nos anos 30, lançou
inovações como a borracha sintética e um remédio contra a malária. Otto Bayer inventou
o poliuretano. Sobreveio a 2ª Guerra Mundial
e a empresa chegou a ter um terço de seus
trabalhadores escravos. Com a ocupação dos
aliados, foi dissolvida. A indústria original se
reconstituiu em 1951, sob a denominação de
Fábrica de Corantes Bayer.
Mas já em 1896, os consultores técnicos E.
Appelt e A. Rusterholz aportaram no Rio de
Janeiro para avaliar o potencial de mercado
na jovem república brasileira. O resultado
foi a fundação da Walty Lindt & Cia, que
representou a Bayer durante 15 anos no Brasil.
Em 1921, surgiu a Chimica Industrial Bayer
Weskott & Cia., que importava os produtos da
Alemanha mas também começou a fabricação
das bem sucedidas Aspirina e Cafiaspirina.
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Parque Industrial
da Bayer em
Belford Roxo, no
Rio de Janeiro

Até dezembro
de 2012, a Bayer
investirá R$ 143
milhões no Brasil.
A empresa aposta
no Programa
EcoCommercial
Building, de
materiais e
tecnologias
inovadoras para
a construção de
edifícios com
baixo consumo
de energia,
menor impacto
ambiental e
viabilidade
econômica
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O primeiro presidente da empresa no país foi
o Dr. Beerwald. Desde então, a empresa foi
crescendo até que, em 2011, a Bayer Brasil
representava o 5º maior mercado do grupo,
com faturamento de R$ 4,3 bilhões e 4,1 mil
colaboradores.
Um dos ingredientes da gestão na empresa,
segundo van der Loo, são os valores LIFE:
Liderança: empenhar-se pelos colaboradores e zelar pelo desempenho; mostrar iniciativa
própria; inspirar e motivar os outros; assumir
a responsabilidade por ações e resultados, bem
como por sucessos e fracassos; tratar os outros
com respeito e de forma justa; dar feedback
claro, honesto e no momento certo; resolver
conflitos de forma construtiva; criar valor para
todos os stakeholders.
Integridade: ser um exemplo; cumprir
as leis, regulamentações e as boas práticas
de negócios; confiar nos outros e construir
relacionamentos de confiança; ser honesto e
confiável; ouvir atentamente e comunicar-se
adequadamente; assegurar a sustentabilidade,
equilibrando os resultados de curto prazo e as
exigências de longo prazo; zelar pelas pessoas,
pela segurança e pelo meio ambiente.
Flexibilidade: promover proativamente as
mudanças; estar pronto para adaptar-se às
necessidades e tendências futuras; questionar
o status quo; pensar e agir com foco nos clientes; buscar oportunidades e assumir riscos
calculados; ser livre de preconceitos; estar
disposto a aprender o tempo todo.
Eficiência: gerenciar os recursos de maneira
inteligente; focar nas atividades que geram valor; fazer as coisas de forma simples e eficiente;
entregar atividades e resultados com qualidade,
velocidade e custos apropriados; assumir a
responsabilidade pela execução consistente;
acelerar os processos de tomada de decisão;
cooperar na busca das melhores soluções.

Esses valores vêm impulsionando as três
áreas de atuação da empresa: a Bayer Health
Care (produtos farmacêuticos e médicos), a
Bayer CropScience (proteção de culturas e
controle de pragas) e a Bayer MaterialScience
(materiais como policarbonatos e poliuretanos, e soluções para várias utilizações diárias).
Principal divisão de negócios do grupo, a
HealthCare é formada por diferentes áreas
de negócios: a Pharmaceuticals, focada em
medicamentos; a Consumer Care, de remédios isentos de prescrição médica e a Medical
Care reúne as atividades de Diabetes Care e
Radiologia & Intervenção.
Maior subsidiária na América Latina, a
Pharmaceuticals ocupa no Brasil a 10ª posição
em faturamento e possui três marcas entre os
20 medicamentos mais vendidos no país. O
Brasil é um dos principais centros de produção
da Bayer para hormônios, produzindo quase
2,5 bilhões de pílulas por ano e exportando
mais de US$ 120 milhões. Em São Paulo, a
empresa mantém a unidade Cancioneiro, segunda maior fábrica de medicamentos hormonais sólidos da empresa no mundo. A unidade
é um polo exportador de medicamentos para
mais de 30 países da América Latina e da Ásia,
tendo produzido mais de 2,2 bilhões de pílulas
e cerca de 107 milhões de blísteres em 2011.
Presente em mais de 120 países, a CropSc ience engloba os segmentos de Proteção
de Cultivos (controle de plantas daninhas,
doenças e pragas nas lavouras); Biotecnologia
(sementes convencionais e biotecnologia vegetal); e Saúde Ambiental (controle de pragas
urbanas, jardinagem, reflorestamento e grãos
armazenados). O Brasil abriga em Belford
Roxo (RJ) uma das três maiores unidades
mundiais de formulação de inseticidas, fungicidas e herbicidas da empresa.
Especializada em polímeros e sistemas de alta
tecnologia, a MaterialScience fornece matérias-primas para indústrias automotiva, de construção, calçadista, moveleira, eletroeletrônicos,
materiais esportivos e de lazer, embalagens e
equipamentos médicos. No Brasil, também
em Belford Roxo, ela tem as únicas fábricas na
América Latina de MDI, um dos componentes
do poliuretano, e de resina alifática poliuretânica, usada em vernizes para as indústrias de
construção, moveleira e automotiva. Esta divisão lidera o mercado de poliuretanos rígidos e
especialidades, e policarbonatos.
“A inovação é o foco da estratégia corporativa
da Bayer que gera crescimento e garante o sucesso da empresa. É a empresa do setor químico
e farmacêutico que mais investe em P&D na
Alemanha – € 2,9 bilhões, em 2011”, diz van der
Loo. As ações visam aperfeiçoar medicamentos,
melhorar a eficiência na agricultura e oferecer
soluções para economizar energia.

revista engenharia brasil alemanha

(PPPs), utilizando catalisadores desenvolvidos
especialmente para garantir a conversão com
a menor quantidade de energia de ativação
possível. O avanço nas pesquisas relativas à
utilização da tecnologia catalítica em escala
laboratorial é resultado de trabalho feito por
cientistas da Bayer e do Centro Catalítico da
RWTH Aachen University, também parceira
no projeto. No total, a iniciativa conta com
investimentos que chegam a € 9 milhões.
A Bayer oferece oportunidades de emprego
e carreira para universitários até especialistas.
O diretor do Parque Industrial da Bayer em
Belford Roxo, por exemplo, iniciou sua trajetória na Bayer como trainee. Van der Loo
destaca a Academia de Líderes da empresa,
que oferece um treinamento especializado
para cada nível gerencial. Por meio de um
Portal de Treinamento online, podem-se acessar todos os cursos disponíveis na empresa.
Caso o colaborador precise realizar um curso
não oferecido, poderá receber subsídio para
realizá-lo fora da companhia.

Theo van der Loo,
Presidente do
Grupo Bayer no
Brasil, anuncia
novas instalações
em Belford
Roxo, com a
chegada da
Bayer Technology
Services
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Até dezembro de 2012, a Bayer investirá
R$ 143 milhões no Brasil. A empresa aposta
no Programa EcoCommercial Building, de
materiais e tecnologias inovadoras para a
construção de edifícios com baixo consumo
de energia, menor impacto ambiental e viabilidade econômica. O primeiro destes prédios
será inaugurado ainda neste ano em São Paulo.
Novas instalações em Belford Roxo também
estão nos planos da empresa para esse ano com
a chegada da Bayer Technology Services, antes
instalada na capital carioca. Essa empresa de
serviços do Grupo Bayer oferece soluções de
engenharia, tecnologia, automação e inovação
para clientes industriais, principalmente dos
segmentos químico, farmacêutico, de infraestrutura e proteção ambiental.
O montante de investimentos também
será destinado às unidades de produção e
pesquisa que a empresa mantém no Brasil.
Nas fábricas, os investimentos serão aplicados
para a ampliação da capacidade de produção,
com atualizações tecnológicas, em diferentes
negócios. Haverá melhorias na produção de
medicamentos e insumos agrícolas.
Em 2011, a Bayer Brasil encerrou o ano em
5º lugar entre os maiores mercados mundiais
do grupo, com vendas de R$ 4,3 bilhões. Mais
de 85% da receita da empresa vêm de negócios
relacionados às Ciências da Vida, a soma das
divisões HealthCare e CropScience. No ano
passado, a CropScience correspondeu a 52%
do total das vendas do grupo no Brasil (R$ 2,2
bilhões), a HealthCare a 33% (R$ 1,46 bilhão),
e a MaterialScience a 15% (R$ 645 milhões).
O presidente da Bayer no Brasil também
destaca o projeto Produção dos Sonhos, para
a diminuição do CO2 na atmosfera mediante
seu uso para produzir poliuretanos. Em teste
na Alemanha, sua produção industrial está
prevista para 2015. Isso também posicionará
o dióxido de carbono como possível alternativa ao uso do petróleo, hoje o principal
elemento para a obtenção de carbono na
indústria química.
Neste processo, o gás carbônico é transformado em polióis policarbonato poliéter

Bayer em números
Faturamento global em 2011: €

36,5 bilhões (crescimento de 4,1% em relação a 2010)
Lucro líquido no último exercício (2011): € 397 milhões (crescimento de 373,8% em relação a 2010)
Presença em 300 países
Fábricas no mundo: 137 (2 no Brasil)
Números de funcionários no mundo: 112 mil , sendo 4,1 mil no Brasil
Fundação: 1863
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Planta do
Polo de
Triunfo, no
Rio Grande
do Sul

Braskem, uma
“multilatina” sem freios

A

penas dez anos depois de ter sido fundada (16 de agosto de 2002), a Braskem
é hoje uma das maiores produtoras de
resinas das Américas, com cerca de 5,5
milhões de toneladas/ano de polietileno, polipropileno e PVC, além de 10,5 milhões
de toneladas/ano de petroquímicos básicos (ou
intermediários químicos), como eteno, benzeno,
propeno, buteno, butadieno, xileno, cloro, soda
e tolueno, entre outros. Esses volumes a colocam
entre as cinco maiores empresas petroquímicas
do mundo.
Com receita bruta de quase R$ 40 bilhões em
2011, montante 15% superior à apresentada no
ano anterior (R$ 34,7 bilhões), e vendas externas
de US$ 6,5 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões, ao
câmbio atual), a Braskem também é uma das
grandes players globais da petroquímica, com
pés nos Estados Unidos, Alemanha e México,
onde a companhia, em parceria com a mexicana
Idesa, está investindo US$ 3,2 bilhões. O novo
complexo petroquímico, que prevê três fábricas
a serem concluídas em 2015, adicionará mais 1
milhão de toneladas de etileno e polietileno ao
portfólio de produtos da petroquímica brasileira.
“Para consolidar-nos como companhia global,
a nossa prioridade estratégica é o crescimento”,
diz Carlos Fadigas, presidente da Braskem. Nem
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Por Vladimir Goitia
mesmo a desaceleração da economia mundial,
sobretudo dos mercados da zona do euro e
asiático, devem afetar os planos de expansão
da companhia. “Temos evitado alterar nossos
planos de investimentos. Não vamos cortá-los,
e nem adiaremos os previstos para este ano, que
alcançam R$ 1,7 bilhão”, acrescenta Fadigas.
Ele lembra, entretanto, que os planos de
investimentos do setor petroquímico de uma
forma geral costumam ser plurianuais. “Estamos gastando mais tempo para avaliar outros
projetos”, afirma. De acordo com Fadigas, a
Alemanha, por exemplo, tem apresentado boas
oportunidades de negócios, razão pela qual esse
mercado, assim como o europeu, está no ponto
de observação da companhia. “A longo prazo,
não descartaria [novas] operações”, resume o
executivo da companhia.
Hoje, ao todo, a Braskem tem 35 unidades industriais e quatro centrais petroquímicas instaladas
no Brasil (28), Estados Unidos (cinco) e Alemanha
(duas). Além de escritórios na Argentina, Chile,
Colômbia, México, EUA e Cingapura, e parcerias
com clientes em mais de 60 países. Peru e Venezuela, nações que dispõem de grandes reservas de
gás natural, também estão no foco e nos planos de
expansão da companhia para ampliar seu acesso
a fontes competitivas de matéria-prima.
revista engenharia brasil alemanha

Por trás de todo esse conglomerado, onde
trabalham 7,5 mil pessoas, dos quais 5 mil no
Brasil, está o processo de desestatização do
setor petroquímico brasileiro, que começou
durante o governo Fernando Collor de Mello,
no início dos anos 1990. Foi quando a Odebrecht, então presidida por Pedro Novis, decidiu
comprar uma parcela significativa da Copesul
(Central de Matérias-Primas do Polo Petroquímico do Rio Grande do Sul), passando a
integrar o grupo de controle daquela empresa.
A partir daí, várias novas aquisições no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
(PND) foram alargando a estrutura da Odebrecht na área de petroquímica. A companhia
comprou, por exemplo, os controles da PPH,
Poliolefinas, Salgema e da CPC. Pouco tempo
depois, a Odebrecht assumiu as operações da
PPH e da Poliolefinas, criando a OPP Petroquímica S.A. Integra. Fez o mesmo com a Salgema
e a CPC, criando a Trikem S.A., considerada a
primeira integração vertical do setor no Brasil.
Em 2001, pouco mais de uma década depois de iniciado o processo de aquisições, a
Odebrecht, em parceria com o Grupo Mariani, fez outra grande operação ao comprar o
controle da Copene (Central Petroquímica de
Camaçari), na Bahia, e começou a integração
de seus ativos, reunindo a primeira geração
petroquímica (produtos básicos, como eteno e
propeno) e segunda geração (resinas, com foco
em polietileno, polipropileno de PVC), com
escala para competir numa economia aberta,
ser líder no Brasil e com aspiração de acessar
o mercado global.
Um ano mais tarde, com a união da Copene,
OPP, Trikem, Polialden, Nitrocarbono e Proppet, a Odebrecht criou a Braskem, que, sob
comando de José Carlos Grubisich, nasceu líder
da América Latina com unidades industriais
e escritórios no Brasil e bases comerciais nos
Estados Unidos e na Argentina. Nasceu ainda
como empresa de capital aberto, com ações
negociadas na Bovespa, na Bolsa de Nova York
(NYSE) e na Bolsa de Madri.
Paulatinamente, a nova empresa foi incorporando as empresas que lhe deram origem e
consolidando o setor petroquímico nacional,
que se encontrava fragmentado em termos
societários (participações cruzadas, conflitos
de interesse e baixo nível de investimento).
Além das empresas originalmente integradas,
adquiriu ainda o controle da Politeno (2006),
Ipiranga Química, Ipiranga Petroquímica e
Copesul (2007), Petroquímica Paulínia (2008),
Petroquímica Triunfo (2009) e, finalmente, da
Quattor (2010).
Quando estourou a crise financeira global
em 2008, a Braskem estava financeiramente
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bem posicionada, e aproveitou as oportunidades de aquisição, principalmente no momento
em que os grandes players globais da petroquímica estavam fragilizados. Assim, em 2010,
adquiriu as operações de resina polipropileno
da Sunoco Chemicals nos Estados Unidos
(três plantas e um centro de tecnologia) e, em
2011, as unidades industriais de polipropileno
da Dow Chemical nos Estados Unidos e na
Alemanha, tornando-se a maior produtora de
PP em território norte-americano.

A inovação
A inovação tecnológica é outra prioridade
estratégica da companhia. O Centro de Tecnologia e Inovação Braskem, por exemplo,
é o mais moderno e bem equipado do setor
petroquímico na América Latina. Lá, desenvolve produtos e soluções para clientes e para
toda a cadeia produtiva. Nesse âmbito, coube
à companhia, em 2005, o depósito da primeira
patente em nanotecnologia da petroquímica
brasileira.
Naquele ano, a Braskem foi a primeira
empresa brasileira a aderir ao “Programa
Produção Mais Limpa”, das Nações Unidas.
Aderiu também ao Pacto Global, organizado
pela ONU. Em 2007, ainda em planta-piloto,
foi a primeira do mundo a produzir resinas
termoplásticas a base de etanol, o chamado
polietileno (PE) “verde”, certificadas atestando ser 100% de matéria-prima renovável. Ao
final de 2010, a companhia inaugurou a primeira fábrica dessa resina na cidade de Triunfo
(RS). A segunda fábrica deverá ser construída
ao lado de uma usina de etanol.
Seus indicadores de saúde, segurança e meio
ambiente estão entre os melhores da indústria
petroquímica mundial. Entre 2002 e 2011, por
exemplo, a taxa de acidentes melhorou mais
de 80%, a intensidade de geração de resíduos
caiu mais de 60% e a intensidade de geração
de efluentes diminuiu mais de 30%. E entre
2008 e 2011, a intensidade de geração de gases
de efeito estufa caiu 12%.

Carlos Fadigas,
Presidente da
Braskem, que
começou no
Grupo Odebrecht
ainda recémformado em
1992, trajetória
semelhante à de
muitos líderes da
companhia

A Braskem vai
inaugurar duas
novas plantas:
uma de PVC, em
Alagoas, e outra
de butadieno
(matéria-prima
para a indústria
da borracha), no
Rio Grande do Sul.
Os investimentos
nesses projetos
chegam a R$ 1,3
bilhão
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Petrobras ficará com a parte de refinaria”,
explica Fadigas.
Faltam ainda definir os produtos que serão
fabricados e as tecnologias que serão utilizadas
na maior central petroquímica em construção
no país. Segundo analistas do setor, o complexo que terá duas refinarias, a serem controladas pela estatal, e um polo petroquímico, do
qual a Braskem será majoritária, absorverá
investimentos de US$ 13 bilhões.

O material humano

Planta do Polo
de Triunfo, no Rio
Grande do Sul

A Braskem informa que, até 2020, tem como
visão estratégica ser líder mundial da química
sustentável, inovando para melhor servir às
pessoas. É bom lembrar que, até 2010, essa
companhia petroquímica adquiria tecnologia
através de licenciamento aos grandes detentores globais. Com o porte e a importância que
adquiriu após as aquisições internacionais, a
empresa percebeu a necessidade de investir no
desenvolvimento de suas próprias tecnologias,
buscando ampliar sua autonomia.
“É um caminho de longo prazo, que começará a dar resultados nos próximos anos,
razão pela qual a Braskem estabeleceu uma
série de parcerias internacionais com empresas
de tecnologia, como a Novozymes, uma das
líderes globais na produção de enzimas. Especialmente na área de produtos verdes, área em
que o Brasil tem vantagens competitivas muito
claras”, informa a empresa.
Este ano, a Braskem vai inaugurar duas novas plantas. Uma de PVC, em Alagoas, e outra
de butadieno (matéria-prima para a indústria
da borracha), no Rio Grande do Sul. Os investimentos nesses projetos chegam a R$ 1,3
bilhão. “Temos também em desenvolvimento
o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(Comperj), onde a Braskem será responsável
por toda a parte petroquímica, enquanto a

Inspirada em valores e princípios de sua
cultura empresarial, baseada na Tecnologia
Empresarial Odebrecht (TEO), que estimula
o auto desenvolvimento de seus integrantes, a
Braskem informa que oferece chances de crescimento e valorização profissional. Por meio
de seu programa de trainees e estagiários, que
está entre os mais procurados por universitários e profissionais recém-formados, mantém
ainda um programa de atração de talentos.
O próprio Carlos Fadigas começou no grupo
Odebrecht recém-formado em 1992. Passou
pela área química e, depois, pela área financeira
da construtora Norberto Odebrecht, onde foi
diretor-financeiro. Voltou para a Braskem em
2006. Primeiro como vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, depois como
CEO da Braskem America, nos Estados Unidos,
e, desde dezembro de 2010, como presidente da
companhia. A trajetória dele é semelhante à de
muitos outros líderes da Braskem.
A empresa tem parcerias com os principais centros de pesquisa universitários do
país, como USP, Unicamp, UFSCAR, UFRJ,
UFRGS, entre outras, e com institutos independentes, como o Cenpes, da Petrobras.
Também mantém convênios com a Fapesp.
“Isso reflete o foco da Braskem em inovação e
pesquisa. Temos cerca de 300 pesquisadores
em nossos centros de tecnologia e inovação, e
cerca de 450 pedidos de patentes depositadas”,
informa a companhia.

Braskem em números
Receita bruta no último exercício (2011): R$

39,8 bilhões (ou US$ 23,8 bilhões)
Crescimento da receita bruta em relação ao exercício anterior: 15% (R$ 34,7 bilhões em 2010)
Receita líquida no último exercício (2011): R$ 33,2 bilhões (ou US$ 19,9 bilhões)
Crescimento do receita líquida em relação ao exercício anterior: 19% (R$ 27,8 bilhões em 2010)
Presença em 60 países
Unidades industriais no mundo: 35 (28 no Brasil)
Números de funcionários no mundo: 7,5 mil (5 mil no Brasil)
Fundação: 2002
18
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Windexplorer",
protótipo Evonik,
projeto pioneiro
de automóvel
movido a energia
eólica com uso
de diversos
produtos
inovadores

Evonik, 170 anos de
história e inovações

C

ento e setenta anos de vida, independentemente de quem ou do que,
é sempre uma grande notícia em
qualquer lugar. É o caso da alemã
Evonik Industries AG, uma das
principais companhias mundiais do segmento de especialidades químicas, que nasceu
na primeira metade do século 19 da fusão de
diversas empresas.
Naquele período, o mundo era muito diferente. A revolução industrial avançava na
Alemanha e no resto da Europa. O desenvolvimento tecnológico começava a transformar
a economia basicamente agrária e artesanal
em economia industrial. As pessoas, que
já podiam viajar em trens e navios a vapor,
passaram a ter mais conforto e, no trabalho,
a diminuir o esforço físico.
As cidades cresciam desorganizadas e sem
planejamento. Faltavam serviços públicos
básicos, o que favorecia a disseminação de
epidemias e doenças. O trabalho nas fábricas
consumia dos trabalhadores quase 15 horas
por dia, e os salários eram muito baixos. As
aldeias começavam a virar cidades e parte
da população rural migrava para centros
urbanos em busca de trabalho.
A Evonik Industries nasceu em meio a todas essas transformações, embora tenha sido
oficialmente fundada apenas em 2007. Entre

20

Por Vladimir Goitia
suas principais antecessoras estão a Deutsche
Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals
Roessler (mais tarde se chamaria Degussa
AG), uma refinaria de metais preciosos que
atendia a casa da moeda de Frankfurt.
Criada em 1843, a Deutsche Gold- und
Silber-Scheideanstalt cresceu muito até se
tornar uma grande corporação internacional.
Com o tempo, os negócios na área de produtos
químicos se tornaram mais importantes do que
a metalurgia. Em 1947, outra empresa alemã,
a Chemische Fabrik Theodore Goldschmidt,
originalmente fundada em Berlim, também
começou a fazer parte das raízes históricas
das operações de química da Evonik.
Muitas outras companhias alemãs foram
se unindo àquelas duas no início do século
20. Continuou assim nas décadas de 1980,
1990 e 2000. Hoje, estrategicamente gerenciado desde Essen, na Alemanha, o grupo
tem operações em mais de 100 países, onde
trabalham mais de 33 mil colaboradores, que,
no ano fiscal de 2011, geraram uma receita
bruta de cerca de 14,5 bilhões de euros e um
lucro operacional (EBITDA ajustado) de cerca
de € 2,8 bilhões.
Atualmente, a empresa dispõe de 20 mil patentes e patentes requeridas, e mais de 35 centros de pesquisa no mundo todo. O objetivo,
de acordo com a subsidiária da multinacional
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Investimentos

no Brasil, é se consolidar como um dos grupos
industriais mais criativos do planeta, até porque
já faz parte do desenvolvimento do setor, com
produtos e marcas que se mantêm no mercado.
Não é em vão que as atividades da empresa
se concentram nas principais megatendências,
entre elas, saúde, nutrição, eficiência de recursos
e globalização. Com o slogan “Power to create”,
a Evonik Industries centra suas operações em
quatro competências essenciais: criatividade,
especialização, auto-renovação e confiabilidade.
Focado também no crescimento rentável
e sustentável, o conglomerado alemão busca
conquistar mercados com produtos inteligentes
e de ponta. Oferece a seus clientes no mundo
todo produtos, serviços e soluções que ajudam,
por exemplo, a diminuir o consumo excessivo
de recursos naturais e a reduzir as emissões de
dióxido de carbono (CO2).
Além disso, a Evonik vem também colocando
no mercado matérias-primas essenciais para a
indústria de energia solar; tecnologia e produtos
para pneus verdes (green tire), que reduzem o
consumo de combustível; e materiais leves e
econômicos que permitem diminuir o consumo
de energia no setor de transportes.

Base do crescimento da empresa, a inovação, o desenvolvimento de novos produtos
e a introdução de mercados com potencial
de expansão vão absorver € 6 bilhões em
investimentos até 2016. Apenas em P&D, a
Evonik desembolsa € 300 milhões por ano.
Cerca de 2.300 profissionais em 35 unidades
ao redor do mundo se dedicam diariamente
à pesquisa de novas substâncias e produtos
e à criação de ideias e modelos.
A meta, de acordo com a direção da companhia, é desenvolver produtos com o melhor
desempenho possível e, ao mesmo tempo, menos agressivos para o meio ambiente. “Esta,
aliás, é uma preocupação antiga da Evonik.
Prova disso é que foi uma das primeiras no
mundo a receber uma patente de proteção
ambiental, concedida pelo Registro Imperial
Alemão em 1882”, conta a companhia.
Atualmente, a empresa integra o Econsense, o fórum de desenvolvimento sustentável
da indústria alemã. Por meio de sua área
química, é também membro do Conselho
Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD, sigla em inglês) e
apoia o Responsible Care, iniciativa global
do Conselho Internacional das Associações
da Indústria Química (ICCA), que promove
o uso sustentável dos recursos.
A Evonik aposta também em produtos
que atendam às tecnologias mais modernas
e benéficas para o meio ambiente. Por isso,
investe em soluções que ajudam a diminuir,
por exemplo, o consumo de recursos naturais
e a reduzir as emissões de poluentes.
Isso inclui a produção de matérias-primas
para a indústria da energia solar; materiais
modernos, leves e econômicos que permitam
diminuir o consumo de energia no setor de

A expansão internacional da Evonik começou
cedo. Ao final do século 19, a Degussa foi pioneira nos Estados Unidos, onde instalou fábricas
em Niagara Falls e Perth Amboy. Em 1953,
iniciou suas atividades no Brasil, onde hoje
conta com cerca de 500 colaboradores e fornece
matérias-primas para importantes segmentos
de mercado industrial, como o automotivo,
agroquímico e biodiesel, borracha, construção
civil, cosmético, farmacêutico, nutrição animal,
papel e celulose, plástico, poliuretanos, química
e tintas, entre outros.
Werner Karl Ross, que teve um papel importante no estreitamento das relações de negócios
entre a Alemanha e o Brasil, foi o primeiro
presidente da companhia no País, a partir de
sua fundação oficial em 2007. No território
nacional, a Evonik tem suas atividades operacionais agrupadas em seis unidades de negócios
– Coatings & Additives, Consumer Specialties,
Health & Nutrition, Advanced Intermediates,
Inorganic Materials e Performance Polymers.
É também a segunda maior fabricante de
peróxido de hidrogênio do mercado brasileiro,
com capacidade de produção de 100 mil toneladas/ano. Com sede administrativa na capital
paulista, a Evonik tem duas fábricas no País: de
peróxido de hidrogênio, em Barra do Riacho
(ES); e de catalisadores químicos, em Americana (SP). Tem ainda três centros de distribuição
e três modernos laboratórios de poliuretano,
colorantes e nutrição animal.
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Weber Porto,
Presidente
da Evonik
Degussa Brasil,
comenta que
a companhia
deve investir
€ 6 bilhões
até 2016 em
inovação e
mercados com
potencial de
expansão
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Carros sem
escapamento,
refrigeradores
com espuma
especial e energia
das profundezas
da terra são
alguns das
medidas adotadas
pela Evonik
para enfrentar
os desafios
de eficiência
energética
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Planta de
peróxido de
hidrogênio em
Barra do Riacho
(ES)

transportes; soluções
energéticas para a área
de construção habitacional; i nsumos que
atendam formulações
com alto teor de sólidos;
sistemas à base de água;
e itens livres de VOC
(Compostos Orgânicos
Voláteis), produzidos à
base de matérias-primas
renováveis e produtos
prontos que não agridem o meio ambiente.
Os produtos são fabricados, por exemplo, a
base de matérias-primas
renováveis, como peróxido de hidrogênio e ácido
peracético, que podem
ser utilizados no tratamento de água e esgoto,
e, em sua decomposição, produzem somente
água e oxigênio.
A Evonik acredita que, com a escassez de
recursos naturais, o aumento do preço da
energia e as mudanças climáticas, o futuro
está repleto de desafios, que só poderão ser
superados mediante esforços dirigidos. A
empresa elaborou, por exemplo, o prospecto “21 Amazing Answers to the Next Big
Thing: Energy Efficiency” (21 Respostas
Incríveis para a Grande Questão: Eficiência
Energética), no qual apresenta um resumo
dos projetos em que está trabalhando para
enfrentar esses desafios.
Carros sem escapamento, refrigeradores
com espuma especial e energia das profundezas da terra são alguns dos exemplos.
Os projetos da Evonik mostram que é
possível aliviar o ônus que recai sobre o
meio ambiente.

Parceria e carreira
A Evonik mantém parcerias de pesquisa
cientifica com mais de 350 universidades em
diversos países, inclusive no Brasil. Dessa
forma, oferece ao mercado produtos e soluções
que atendem às necessidades cada vez mais
segmentadas e adianta-se às tendências que
se desenham para o futuro.
De acordo com a subsidiária da multinacional alemã no Brasil, o grupo, voltado ao
desenvolvimento e à inovação, dá atenção
especial ao crescimento profissional de seus
colaboradores. “Os funcionários da companhia
contam com muitas oportunidades para evoluir
dentro da empresa, que preza pela captação e
manutenção de talentos”, informa a empresa.
Um exemplo é o programa de recrutamento
interno e externo nas principais entidades de
ensino do Estado de São Paulo para cargos em
diversas áreas de atuação. A empresa oferece
o “International Sales & Marketing Program”,
do qual já participaram diversos profissionais
sediados na unidade brasileira. Com duração
de dois anos, o programa proporciona aos
trainees aprendizados práticos, seminários,
módulos de e-learning e cursos de idiomas,
além de vivência em funções diferentes em
vários países.
Recentemente, a Evonik abriu inscrições para
o primeiro programa de trainee voltado especialmente para a área de engenharia de processos. Os
aprovados terão a oportunidade, após o término
do programa, de atuar em uma das unidades
do grupo no Brasil ou no exterior. O programa
tem por objetivo incentivar a integração entre
engenheiros treinados para o desenvolvimento
de soluções, que atendem aos desafios mundiais,
além de formar um grupo de profissionais para
atuar no plano de crescimento dos mercados
sul-americanos.

Evonik em números
Receita bruta no último exercício (2011): €

14,5 bilhões

Crescimento da receita bruta em relação ao exercício anterior: 9%

Lucro operacional (EBITDA ajustado) no último exercício (2011): €

2,8 bilhões
Crescimento do lucro líquido em relação ao exercício anterior: 38%
Presença em mais de 100 países
86 unidades de produção no mundo, em 26 países
Duas fábricas no Brasil: Americana (SP) e Barra do Riacho (ES)
Números de funcionários no mundo: mais de 33 mil colaboradores
Número de funcionários no Brasil: cerca de 500 colaboradores
Fundação oficial: 2007
22
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Henkel

Empresas

Empreendedorismo,
inovação e sustentabilidade,
valores da Henkel

O
Henkel Itapevi,
onde são
produzidos
Loctite Super
Bonder, Durepoxi,
Cascola e
Cascorez
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que está no DNA da indústria química Henkel que tem possibilitado
sua longeva existência de 136 anos,
com vendas globais de € 15,6 bilhões
em 2011 e geração de mais de 47 mil
empregos diretos?
Julio Muñoz-Kampff, presidente da empresa
para o Mercosul, enumera inicialmente cinco fatores. Os primeiros quatro são relevantes e também
seguidos por boa parte das empresas modernas: o
foco nas necessidades dos clientes, o cuidado no
desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, a busca por excelência nos resultados
e a preocupação com a sustentabilidade.
O quinto fator, hoje em dia cada vez mais raro,
é um princípio que a atual geração da família do
fundador Fritz Henkel faz questão de manter: deter
o controle de mais de 50% da empresa.

Por Rafael Marko

Aos 28 anos de idade, este comerciante interessado em ciência criou a organização em 1876
na cidade alemã de Aachen, para fabricar um
detergente à base de silicato, com o sugestivo
nome de Produto Universal de Lavagem (Universalwaschmittel).
Foi assim que a empresa industrializou o
primeiro produto de uma das três áreas em que
ela atua globalmente: lavanderia e produtos domésticos, na qual se destacam as marcas Persil,
Purex e Dixan; cosméticos e artigos de banho
(Schwarzkopf, Dial e Syoss) e tecnologias em
adesivos, selantes e tratamento de superfícies
(Loctite, Teroson e Technomelt).
“Henkel tinha várias qualidades que se mantiveram na família pelas gerações seguintes: o
empreendedorismo, a busca por inovação e o
pensamento nas gerações futuras. O lema da
empresa, que ele fundou com outros dois colaboradores, era tornar a vida fácil, melhor e mais
bonita”, comenta o dirigente.
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Presença brasileira
Em 1955, acompanhando a implementação da
indústria automobilística no Brasil, a Henkel fundou aqui sua primeira subsidiária fora da Europa.
“Desde então fomos nos expandindo e hoje estamos
presentes em quase todos os segmentos da indústria
brasileira e da América Latina”, comenta Kampff.
No mercado brasileiro, a empresa fornece produtos de suas linhas de cosméticos e artigos de banho
e de tecnologias em adesivos, selantes e tratamento
de superfícies. “Para entrar em um mercado, a
condição é que sejamos um dos três líderes”, diz,
ao explicar porque no Brasil a Henkel ainda não
ingressou na seara dos produtos de lavanderia e
produtos domésticos.
O Brasil e os demais países emergentes responderam por 42% das vendas da empresa em 2011. O
faturamento aqui se elevou 71% nos últimos cinco
anos, atingindo R$ 826 milhões no ano passado.
Quais seriam os pontos-chave que propiciaram
esta expansão? “Um deles certamente é o investimento em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D)
voltado aos mercados emergentes e com responsabilidade socioambiental”, assevera Kampff. E exemplifica: “Em 2009, lançamos a Cascola sem toluol
em sua formação. Componente da cola de sapateiro,
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o toluol é uma substância inalante tóxica que causa
dependência química. Desta forma, diminuímos o
risco dos marceneiros ao se exporem à cola.”

Investindo no conhecimento
Diferentemente de outras multinacionais em que
as matrizes fazem questão de deter a prerrogativa de
P&D, na Henkel a inovação é estimulada também
nas subsidiárias. “Nosso laboratório em Jundiaí
está em constante contato com os centros de pesquisa da Henkel na Alemanha, China, Estados
Unidos e Japão. Quando temos um novo desenvolvimento, ele é pensado em termos de penetração
regional e não apenas local.”
Entre as diversas parcerias, destacam-se as
mantidas com a Unicamp (Universidade Estadual
de Campinas) para P&D e com a FGV (Fundação
Getulio Vargas) para o desenvolvimento profissional. Este é outro diferencial da empresa que conta
com Centros de Treinamento em Itapevi e Diadema.
O presidente da Henkel faz questão de ressaltar
o investimento feito na formação dos seus profissionais, como sendo outra característica do DNA
da organização. Ele relata que esta formação se
dá em quatro níveis: um programa de estagiários,
destinado a estudantes; um para trainees, voltado
a recém-formados, com duração de dois anos nos
quais os participantes passam por todas as áreas da
empresa, às vezes em outros países, e são acompanhados por um mentor com nível de gerência; uma
universidade corporativa para treinar os clientes
na utilização dos produtos e um programa que
envia gerentes para trabalharem na empresa em
outros países.
A este processo permanente de formação
soma-se um ingrediente de gestão que
pode surpreender aqueles que associam
a engenharia química a um universo
basicamente masculino: “Temos um
contingente feminino forte e atuante,
que faz a diferença, em todas as áreas”,
comenta o presidente. E ele faz questão
de mostrar que o exemplo vem de cima:
no Conselho Diretivo da matriz uma
das cinco vice-presidentes (Kathrin
Menges, de Recursos Humanos) é
mulher. E também é mulher a presidente do Comitê de Acionistas
que representa a família Henkel,
Simone Bagel-Trah.

Julio MuñozKampff,
Presidente da
Henkel para o
Mercosul

Henkel

O empreendimento se expandiu a partir de 1878,
com a produção de outro produto, o Henkel’s BleichSoda, um alvejante à base de soda e silicato de soda,
numa fábrica própria em Düsseldorf, cidade alemã
que até hoje sedia a empresa.
Persil, marca líder de sabão em pó na Europa
ocidental, surgiu em 1907. Tratava-se de um produto autoagente – uma inovação que dispensava as
donas de casa de baterem e esfregarem as roupas
para a remoção da sujeira na hora de lavagem. Na
1ª Guerra Mundial, o racionamento de matérias
primas motivou uma versão inovadora do Persil.
Em 1923, com a ocupação francesa da região
alemã do Ruhr, a dificuldade em obter a dextrina
holandesa para colar a embalagem cartonada de
Persil criou uma nova oportunidade e a Henkel
produziu seu primeiro adesivo. Seguiu-se novo
período de expansão.
Na 2ª Guerra Mundial, Persil teve sua fabricação
suspensa. Após o fim do conflito, a família Henkel
foi afastada por dois anos do comando da empresa
pelos ocupantes britânicos. Os soviéticos expropriaram uma das instalações. No lado ocidental,
aos poucos as atividades foram sendo retomadas.
As décadas seguintes foram marcadas por uma
notável expansão. Entre outras aquisições, algumas
bilionárias, destacaram-se, nos Estados Unidos,
Standard Chemical Products, Clorox Company,
Loctite e The Dial Corporation, e na Alemanha
Sichel-Werke, Heyden e Hans Schwarzkopf, além
da divisão de adesivos e materiais eletrônicos da
multinacional holandesa AkzoNobel. A abertura de
capital ocorreu em 1985.
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Desde o início da carreira, a formação dos
profissionais é feita por meio de trabalho em
projetos. “Estimulamos o trabalho em equipe
e buscamos sempre formar lideranças. Para
tanto, estamos constantemente atuando de
modo a adaptar a cultura da empresa aos
novos tempos”, relata Kampff.
Nos tempos atuais, isto significa buscar um
diálogo com os recém-chegados ao mercado
de trabalho da “geração Y”, jovens que trabalham em ambientes de alta conectividade e
são capazes de processar várias informações
simultaneamente. Segundo o presidente da
empresa, aqui a estratégia se desdobra: para
o mercado, a Henkel busca comunicar-se por
meio de redes sociais como Facebook e Twitter; e para seus estagiários e trainees, o esforço
é de ouvi-los ao máximo e procurar entender
sua maneira de atuar corporativamente.

Metas de sustentabilidade

Nova fábrica
de poliuretanos
da Henkel em
Jundiaí, em que
foram investidos
cerca de R$
30 milhões,
deverá iniciar
sua operação no
primeiro trimestre
de 2013 e será a
maior
do segmento na
América do Sul

A Henkel elegeu seis áreas para concentrar
suas atividades de sustentabilidade: oferta
de produtos de excelência e qualidade que
melhorem o próprio desempenho dos consumidores em termos de sustentabilidade;
desenvolvimento de produtos que não afetem
a saúde dos consumidores e o meio ambiente;
contribuir para o desenvolvimento econômico
regional, valorizando a diversidade do pessoal;
criação de produtos e tecnologias que demandem menos energia, prevenindo a emissão de
gases de efeito estufa; utilização de técnicas de
fabricação que conservem recursos e otimizem
o uso de materiais e a geração de resíduos nas
embalagens; e redução do consumo de água e
das águas residuais nos processos de fabricação, bem como o tratamento destas.
Neste esforço que visa reduzir a “pegada ecológica”, a Henkel definiu, como metas até 2015,
a redução de 15% do emprego de água, energia,

emprego de insumos e geração de resíduos por
unidade de produção, bem como a redução
de 20% de ocorrências na área de segurança
e saúde do trabalho, além de uma melhora de
eficiência em 10% nos processos produtivos.
Um bom exemplo de como os clientes se
beneficiam destas práticas está no processo
produtivo da Electrolux para tratamento e
pré-pintura das chapas metálicas utilizadas
na fabricação de seus eletrodomésticos e
eletroportáteis de linha branca. A adoção da
tecnologia Bonderite da Henkel, segundo esta,
permitiu a diminuição de 70% na utilização
de água e reduziu de oito para seis as etapas
na linha de produção. A mesma tecnologia
no pré-tratamento das chapas metálicas empregados na produção de eletrodomésticos da
Esmaltec reduziu em 20% o consumo de água,
40% a energia e 40% o custo final.
Com assento no Conselho Diretor da
Abiquim (Associação Brasileira da Indústria
Química), a Henkel do Brasil também apoia
o Pacto Nacional da Indústria Química, cujos
compromissos são: continuar a desenvolver
padrões de conduta elevados e promover a sustentabilidade; impulsionar, a partir da realização de investimentos, o crescimento econômico brasileiro e a sustentabilidade econômica de
longo prazo; desenvolver tecnologias, inovar
com produtos e soluções avançadas; elevar
os padrões de gestão, responsabilidade fiscal
e produtividade; e promover continuamente
a qualificação dos trabalhadores do setor e
contribuir para a formação de pessoas nos
segmentos a ela relacionados.
Kampff também informou que a nova fábrica de poliuretanos da Henkel em Jundiaí,
na qual foram investidos “de R$ 20 milhões
a R$ 30 milhões”, deverá iniciar sua operação
no primeiro trimestre de 2013. “Será a maior
do segmento na América do Sul”, comentou,
sem querer adiantar mais detalhes.

Receita bruta no último exercício (2011): €

H en kel

Henkel em números
15,6 bilhões

Crescimento da receita bruta em relação ao exercício anterior: 3,4%
Lucro líquido em 2011: €

2 bilhões

Crescimento do lucro líquido em relação ao exercício anterior: 9%
Presença em mais de 125

países

180 fábricas no mundo distribuídas em 56 países
4 fábricas no Brasil, em Diadema, Itapevi, Jundiaí e Manaus
Números de funcionários no mundo: mais de 47 mil , sendo 800 no Brasil
Fundação oficial: 1876, Aachen, na Alemanha
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Fábrica da LANXESS em
Duque de Caxias, RJ

LANXESS, um
spin-off de sucesso

R

esultado de um spin-off de 17 áreas
de negócios químicos e plásticos
da Bayer, em 2004, a LANXESS
é hoje líder em especialidades
químicas e a maior produtora de
borrachas de alto desempenho do planeta.
O cenário de retração da economia mundial
e o encolhimento dos mercados, principalmente o europeu, não abalaram os negócios
da companhia alemã, cujo core business é o
desenvolvimento, a produção e a venda de
polímeros, plásticos, borrachas e borrachas
sintéticas, além de produtos intermediários.
No ano passado, a receita bruta do grupo foi
de € 8,8 bilhões, resultado 23% superior ao
do exercício anterior.
No Brasil, onde a empresa possui 13 unidades de negócio (fábricas, laboratórios e
escritórios) distribuídas em São Paulo e Porto
Feliz (SP), São Leopoldo e Triunfo (RS), Duque de Caxias (RJ), Cabo de Santo Agostinho
e Recife (PE), o desempenho não foi diferente.
Com faturamento de pouco mais de € 900
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Por Vladimir Goitia
milhões, a subsidiária da multinacional alemã cresceu cerca de 30%, impulsionada não
apenas pelo mercado interno, mas também
pelas exportações. O Brasil representa hoje
11% do faturamento total do grupo, sendo
que em 2005, quando a empresa abriu seu
capital na Bolsa de Frankfurt, esse valor era
de apenas 1%.
Mas é o mercado asiático que tem recebido
atenção especial dentro de sua estratégia de
crescimento e expansão global. Em 2010,
por exemplo, as vendas da LANXESS na
região – China, Hong Kong, Taiwan e Macau
– totalizaram € 800 milhões, o equivalente a
pouco menos de 11% das vendas totais. Por
isso, o presidente do conselho de administração da LANXESS, Axel Claus Heitmann,
destacou em um comunicado distribuído ao
final do ano passado que a região continuará
a ser como “a pedra angular” para o rápido
crescimento dos negócios na Ásia, onde a
multinacional espera vender este ano mais
de € 1 bilhão.
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Plástico de
alta tecnologia
Durethan
granulado

Principal desafio
da companhia
foi motivar os
funcionários, já
que estavam em
uma empresa
que nasceu
desacreditada. Em
2011 a receita
da companhia foi
23% superior ao
ano anterior
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Não é à toa que todas as 13 unidades de
negócio da LANXESS estão representadas
na China, em dez diferentes localidades.
Ainda de acordo com o comunicado da
companhia, os projetos de investimento mais
recentes naquela região incluem a construção
de uma fábrica de químicos para couro em
Changzhou, a expansão da produção de alta
tecnologia de plásticos em Wuxi e o lançamento de uma joint venture para a produção
e comercialização de borracha de nitrílica
(NBR) em Nantong.
Ao redor do mundo, o grupo conta hoje
com cerca de 16.500 funcionários (1.100 no
Brasil), distribuídos em 30 países. Ao todo,
são 48 unidades de produção. Essa expansão
mundo afora começou ao final de 2006, quando a LANXESS adquiriu os 50% restantes do
Chrome International South Africa (Cisa) de
uma joint venture com a Dow Chemical. Em
2008, a companhia anunciou a aquisição da
Petroflex, fabricante brasileira de borracha
sintética, e, no mesmo ano, expandiu seus
negócios de pigmentos inorgânicos na Ásia
com a compra de duas unidades de produção
de pigmentos de óxido de ferro chinês.
Em 2009, a empresa abriu uma filial de
vendas em Moscou para supervisionar seus
negócios na Rússia e em outros países da
Comunidade dos Estados Independentes
(CEI). Comprou ainda os ativos de produção
da empresa indiana Gwalior Chemical Industries e também as instalações de produção
da empresa Jiangsu Chemical Co. Ltd., na

China. Em 2010, a empresa anunciou nova
unidade de borracha em Cingapura, com
capacidade para 100 mil toneladas por ano,
e uma planta química voltada para o tratamento de água em Bitterfeld, na Alemanha.
Ao final de 2010, a LANXESS anunciou
também a aquisição da DSM Elastômeros,
com uma planta de produção na Holanda e
outra no Brasil.

Pé no Brasil
Embora a Bayer já tivesse 17 áreas de negócios no Brasil na época de fundação da
LANXESS, a multinacional alemã encontrou
as mesmas dificuldades de colocar o pé no
mercado brasileiro do que as encontradas em
outros países. Mas, de acordo com a empresa,
havia uma vantagem: ela já possuía uma fábrica de pigmentos inorgânicos em Porto Feliz,
no interior de São Paulo, e um laboratório de
tratamento de couro em São Leopoldo, no Rio
Grande do Sul.
“O trabalho foi motivar os funcionários, já
que eles estavam em uma empresa que nasceu
desacreditada. Por isso, era preciso mostrar
que aquela era uma empresa séria e rentável,
e que daria certo”, explica a subsidiária da
multinacional alemã. Desde seu lançamento
no Brasil, coube a Marcelo Lacerda comandar
a companhia. Em 2008, ele esteve à frente
da aquisição da Petroflex, maior produtora
de borracha sintética da América Latina. O
valor da operação foi de quase € 200 milhões.

revista engenharia brasil alemanha

Lanxess em números
Receita bruta no último exercício (2011): €

8,8 bilhões

Crescimento da receita bruta em relação ao exercício anterior: 23%
Lucro líquido em 2011: €

506 milhões

Presença em mais de 30

países

Crescimento do lucro líquido em relação ao exercício anterior: 34%

48 unidades industriais no mundo
4 unidades industriais no Brasil, em Cabo de Santo Agostinho, Duque de
Caxias, Porto Feliz, Triunfo
Números de funcionários no mundo: mais de 16,5 mil , sendo 1,1 mil no Brasil
Fundada em 2004
Inovação é o lema
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tecnologia que permite substituir componentes metálicos dos carros por plástico de
engenharia (high-tech plastics), com o qual
o veículo ficou mais leve e o consumo menor.
A invenção que combina material sintético e
metal já foi patenteada e vem sendo utilizada
no front-end híbrido de carros.
Além disso, esses plásticos permitem que
as montadoras e fornecedores de autopeças
alcancem uma economia considerável de
custos de produção através de produção com
maior custo-benefício e montagem facilitada,
ao mesmo tempo em que permitem uma maior
liberdade de design. A eficiência do plástico
de engenharia é tal que o seu uso nos veículos
deve crescer pelo menos 7% ao ano até 2020.
Hoje, cada carro tem, em média, 14 quilos
desse plástico. Isso significa que, em mais
uma década, cada um deles estará rodando
com pelo menos 30 quilos de plástico de alta
tecnologia.
O portfólio da empresa abrange produtos
para química básica e fina, pigmentos orgânicos e inorgânicos, plásticos de engenharia,
químicos para borracha e borrachas sintéticas,
produtos químicos para couros, produtos de
proteção e conservação de materiais, químicos funcionais, resinas para o tratamento de
águas, entre muitas outras soluções para os
mais variados segmentos da indústria, como
a automotiva, eletrônica, construção e agricultura, entre outros.
Por trás dessas conquistas e inovações, explica a companhia, está um século de
know-how. “Afinal, fomos nós que
inventámos a borracha sintética
em 1909”, informa a subsidiária da multinacional alemã. A
LANXESS lembra que é uma
companhia membro do Dow
Jones Sustainability Index
(DJSI) World e FTSE4Good.

Marcelo
Lacerda, CEO
da Lanxess no
Brasil, empresa
que inventou a
borracha sintética
em 1909
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A LANXESS identificou quatro megatendências concretas que, de acordo com a
companhia, determinarão as atividades do
grupo nos próximos anos: mobilidade verde, urbanização, água e agricultura. “Dessa
forma, a empresa está buscando desenvolver
produtos e soluções inovadoras que atendam
essas tendências”, informa a subsidiária no
Brasil. Recentemente, desenvolveu no País,
em parceria com a Braskem, a primeira “borracha sintética verde” do mundo. Com base
em etileno biológico, essa borracha é derivada
exclusivamente de cana-de-açúcar.
É bom lembrar que atualmente o maior
mercado para a LANXESS é o da borracha
sintética de alto desempenho, usado, por
exemplo, na fabricação de pneus, o que permitem que a roda fique menos presa ao chão,
mas sem perder a eficiência do atrito. Ou seja,
graças a esse produto inovador, a resistência
da pista ao carro é menor e, com isso, ficou
mais veloz. Consequentemente, “o consumo
de combustível ficou reduzido”.
Para a LANXESS, trata-se de uma inovação
“fantástica”, que se enquadra perfeitamente à
demanda dos consumidores do mundo atual
e às mais exigentes normas ambientais e de
segurança exigidas nos principais e maiores
mercados. Em novembro deste ano, por exemplo, será lançada a rotulagem obrigatória de
pneus na União Europeia. Isso quer dizer que
os pneus serão classificados de A a G de acordo
com sua eficiência de combustível e aderência
em piso molhado.
A nova legislação europeia visa reduzir as
emissões de CO2 e o ruído através da promoção de “pneus verdes”, que não comprometam
a segurança. Além disso, os rótulos vão proporcionar uma maior transparência para os
consumidores, avalia a companhia. Mas as
inovações não param por aí.
A multinacional também desenvolveu alta
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Hermann Emil Fischer (1), Adolf von Baeyer, (2)
Wilhelm Ostwald (3), Richard Martin Willstätter (4),
Fritz Haber (5), Walther Hermann Nernst (6), Heinrich
Otto Wieland (7), Adolf Otto Reinhold Windaus
(8), Friedrich Karl Rudolf Bergius (9), Carl Bosch
(10), Richard Kuhn (11), Adolf Friedrich Johann
Butenandt (12), Otto Hahn (13), Kurt Alder (14), Otto
Paul Hermann Diels (15), Hermann Staudinger (16),
Manfred Eigen (17), Ernst Otto Fischer (18), Georg
Wittig (19), Johann Deisenhofer (20), Hartmut
Michel (21), Robert Huber (22) e Gerhard Ertl (23)
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Conheça alguns dos vencedores
alemães do Prêmio Nobel de Química
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Pesquisas feitas na
Alemanha geraram 28
Prêmios Nobel de Química

D

escobertas de grande relevância para a
história da humanidade – como a fissão
nuclear, as sínteses que permitiram o desenvolvimento da pílula anticoncepcional,
de medicamentos, vitaminas e plásticos–
justificaram a conquista do Prêmio Nobel de Química por 28 cidadãos que realizaram seus trabalhos
científicos na Alemanha. Conheça-os.
1902 - Hermann Emil Fischer, pela síntese dos
açúcares e da purina. Considerado o pai da química
orgânica, desenvolveu o veronal, primeiro sedativo
e sonífero do grupo dos barbitúricos. Demonstrou
que as proteínas eram compostas por cadeias de
aminoácidos, e que a ação das enzimas era específica. Determinou a estrutura molecular da glicose e
da frutose. Foi o primeiro químico que identificou
as fórmulas dos derivados da purina, como o ácido
úrico e a cafeína.
1905 - Adolf von Baeyer, por seus trabalhos em
compostos hidroaromáticos e corantes orgânicos.
Fascinado pelo seu tom de azul, sintetizou o corante
orgânico índigo e determinou sua estrutura química.
Suas pesquisas impulsionaram a química industrial
e orgânica. Também descobriu a fenolftaleína, a
fluoresceina, os derivados do ácido úrico como o
ácido barbitúrico e as resinas de fenol-formaldeído.
1907 - Eduard Buchner, por suas pesquisas bioquímicas e pela descoberta do processo de fermentação
na ausência de células vivas. Suas experiências com células de levedura trituradas e filtradas demonstraram
que a fermentação alcoólica se deve à ação de enzimas,
denominadas por ele de zimase, e não pela simples
ação fisiológica das células de levedura. Hoje sabe-se
que não se trata de uma, mas de várias enzimas.
1909 - Wilhelm Ostwald, por seu trabalho sobre a
catálise – os princípios fundamentais que governam
os equilíbrios químicos e a velocidade das reações.
Pai da físico-química, desenvolveu um processo de
fabricação de ácido nítrico por oxidação do amoníaco
que facilitou a produção de fertilizantes e explosivos
na 1ª Guerra Mundial. Formulou a lei que rege os
fenômenos da dissociação dos eletrólitos nas dissoluções e desenvolveu um viscosímetro ainda usado
para medir a viscosidade das soluções.
1910 - Otto Wallach, por seus trabalhos em
compostos alicíclicos, que tiveram grande influência
no desenvolvimento das indústrias de perfumes e
óleos essenciais. Foi um dos primeiros químicos
que se dedicou à pesquisa da química dos terpenos
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Por Rafael Marko
e das combinações alicíclicas, assuntos expostos na
sua obra “Terpeno e Cânfora”, editada em 1909.
Também pesquisou a conversão de cloral em ácido
dicloroacético, cloretos de amida, amidinas, glioxalinas etc.
1915 - Richard Martin Willstätter, por pesquisas
pioneiras sobre os pigmentos vegetais, especialmente
a clorofila, descobrindo sua estrutura e semelhança
com a hemoglobina sanguínea. Descobriu a estrutura
de muitos pigmentos de flores e plantas. Pesquisou os
mecanismos das reações das enzimas, que considerava como substâncias químicas não protéicas, teoria
sustentada até 1930. Doutorou-se com um trabalho
sobre a estrutura da cocaína.
1918 - Fritz Haber, pela descoberta da síntese do
amoníaco por meio da reação do nitrogênio com o
hidrogênio sob elevadas condições de temperatura e
pressão, processo que inventou com Carl Bosch – o
processo Haber-Bosch. Isso permitiu a produção
própria de fertilizantes, explosivos e outras matérias
primas estratégicas. Também investigou as reações
de combustão, a separação do ouro da água e a
eletroquímica.
1920 - Walther Hermann Nernst, pelo teorema
do calor, segundo o qual a entropia de uma matéria
tende a anular-se quando sua temperatura se aproxima do zero absoluto, constituindo a terceira lei
da termodinâmica. Desenvolveu uma teoria para
explicar e determinar o potencial dos eletrodos de
uma pilha de concentração. Inventou uma lâmpada
cujo filamento se torna condutor quando aquecido,
podendo alcançar temperaturas 1000 °C acima de
outros filamentos.
1925 - Richard Adolf Zsigmondy, por suas investigações teóricas e experimentais da química dos
coloides, que posteriormente se revelaram decisivas
no desenvolvimento da bioquímica. Produziu uma
obra didática relevante sobre o tema. Idealizou e realizou, em colaboração com Heinrich Siedentopf, o
primeiro ultramicroscópio. Descobriu como preparar
hidrossóis reproduzíveis de ouro. E escreveu outra
obra didática sobre o coloide ouro.
1927 - Heinrich Otto Wieland, por suas pesquisas
sobre os ácidos biliares. Formulou a teoria da desidrogenação e esclareceu a constituição de muitos
elementos como a pteridina, os hormônios sexuais,
assim como a constituição de alguns alcaloides. Trabalhou também com venenos de sapo e em alcaloides
sintéticos, como morfina e estricnina.
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1928 - Adolf Otto Reinhold Windaus, por seus estudos sobre a constituição dos esteróis e suas relações
com a vitamina D. Posteriormente, em 1931, conseguiu
obter a vitamina D cristalizada irradiando o ergosterol, sendo a primeira vitamina isolada na forma pura.
É considerado o fundador da moderna pesquisa em
vitaminas. Além disso, realizou a síntese da histamina
e contribuiu para o conhecimento dos ácidos biliares.
1930 - Hans Fischer, por suas investigações sobre
a química do composto orgânico pirrol e a síntese da
porfirina hemina, um dos componentes da hemoglobina. Também deu especial importância para a síntese
da bilirrubina. Seus trabalhos tiveram foco na pesquisa
dos pigmentos do sangue, da biles e também da clorofila das plantas. Além da química das porfirinas, ainda
estudou seus pigmentos derivados.
1931 - Friedrich Karl Rudolf Bergius e Carl Bosch,
por suas pesquisas sobre a influência das altas pressões
nas reações químicas. Bergius descobriu como fazer
carburantes por hidrogenação do carvão a elevadas
temperaturas e pressões e desenvolveu um método de
obtenção de alimentos hidrocarbonados baseado no
tratamento da serragem com ácido clorídrico; Bosch
desenvolveu o processo Haber-Bosch da síntese do
amoníaco a partir de hidrogênio e nitrogênio submetidos
a pressões elevadas e trabalhou nas sínteses do petróleo
e do metanol, aplicando procedimentos químicos sob
alta pressão. Foi diretor geral da Basf em 1919 e um dos
fundadores da IG Farben em 1925.
1938 - Richard Kuhn, por ter conseguido isolar e
posteriormente sintetizar a riboflavina, e também por
ter sintetizado a vitamina A, a partir de suas pesquisas sobre a constituição do caroteno. Dedicou-se à
pesquisa de problemas teóricos da química orgânica e
a extensas área da bioquímica. Obteve seu doutorado
com uma pesquisa sobre enzimas. Desenvolveu um
importante trabalho sobre a vitamina B2 a B6, esta
contra dermatites.
1939 - Adolf Friedrich Johann Butenandt, por suas
pesquisas sobre hormônios sexuais humanos. Isolou o
estrogênio, a androsterona, a progesterona e a testosterona. Determinou as relações entre estes hormônios
e os esteróides. Investigou as possíveis propriedades
carcinogênicas dos hormônios sexuais. Seu trabalho
foi responsável pela produção de cortisona em larga
escala. Estendeu suas pesquisas aos hormônios e vírus
dos insetos.
1944 - Otto Hahn, por suas pesquisas que levaram
ao desenvolvimento da fissão nuclear. Desenvolveu a
técnica de medir o decaimento beta do espectro dos
isótopos radiativos. Descobriu o elemento protactínio.
Identificou os produtos resultantes do bombardeamento do urânio com nêutrons térmicos. Demonstrou a
enorme quantidade de energia produzida pela fissão
nuclear. Após a 2ª Guerra, tornou-se ativista contra o
uso de armas nucleares.
1950 - Kurt Alder e Otto Paul Hermann Diels, pela
descoberta da reação de Diels-Alder. Utilizada na síntese de moléculas como a morfina, diversos alcaloides
e alguns esteroides, esta reação é importante na síntese
de compostos aromáticos. Alder pesquisou moléculas
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insaturadas e rearranjos intermoleculares. Orientador de doutorado de Alder, Diels introduziu o uso do
selênio como reagente em pesquisas com compostos
hidroaromáticos.
1953 - Hermann Staudinger, por seus descobrimentos no campo da química macromolecular. Pesquisou
os compostos macromoleculares como celulose e
borracha, a química, física e técnica das substâncias
macromoleculares. Produziu 500 artigos científicos
sobre compostos macromoleculares, 120 dos quais
sobre cellulose, 50 sobre borracha e isoprene. Também
editou uma vasta obra acadêmica, com livros sobre
química orgânica e inorgânica.
1963 - Karl Waldemar Ziegler, por suas descobertas
na área da tecnologia e da química dos polímeros. Descobriu os catalisadores organometálicos para a polimerização de olefinas, como a síntese do polietileno de alta
densidade. Pesquisou as sínteses e reações da química
dos compostos orgânicos de alumínio. Foi premiado por
pesquisas sobre radicais com carbono trivalente e pela
síntese de sistemas anelares multimembrados.
1967 - Manfred Eigen, por seus estudos sobre as
reações químicas extremamente rápidas, em até 1 nanossegundo, efetuadas por meio de desequilíbrio através
de pulsos muito curtos de energia. Determinou a taxa de
neutralização de prótons em cristais de gelo e descobriu
as características de sua condução anômala. Também
ocupou-se de questões bioquímicas como o armazenamento de informações no sistema nervoso central.
1973 - Ernst Otto Fischer, por seu trabalho sobre a
química dos organometálicos, os chamados compostos-sanduíche. Pesquisou metal de transição e desenvolveu
uma tese sobre os complexos metal de ciclopentano
e indeno. Estudou os mecanismos de reações de monóxido de carbono de sais de níquel 2 na presença de
hidrossulfito e sulfoxilato. Também pesquisou mono,
di e oligo-olefinas e outros complexos relacionados.
1979 - Georg Wittig, pelo desenvolvimento do uso
de compostos de boro e fósforo como importantes
reagentes na síntese orgânica. Suas descobertas originaram novas possibilidades de sintetizar materiais
orgânicos e uma nova química baseada no carbono.
Também desenvolveu uma extensa pesquisa em reações
orgânicas de metais alcalinos. Descobriu a reação de
troca metal-halogêneo.
1988 - Johann Deisenhofer, Robert Huber e Hartmut
Michel, por determinarem a estrutura tridimensional
de uma proteína que desempenha um importante papel
na fotossíntese. Realizaram uma série de pesquisas com
o emprego de softwares de cristalografia que determinaram estruturas tridimensionais de diversas moléculas
ligadas a doenças humanas e animais, possibilitando o
desenvolvimento de medicamentos para combatê-las.
2007 - Gerhard Ertl, por seus estudos de processos
químicos em superfícies sólidas. Suas descobertas
forneceram as bases científicas da moderna química
de superfícies. Sua metodologia é usada na pesquisa
acadêmica e na indústria química. Desenvolveu técnicas
inovadoras de observação como a difração de elétron de
baixa energia, o espectroscópio ultravioleta de fotoelétron e o microscópio de corrente de tunelamento.

revista engenharia brasil alemanha

Faça como os Parceiros Top 2012
da VDI-Brasil. Junte-se a nós
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Multilab - Laboratório
Didático Multidisciplinar
da Escola de Ciências e
Tecnologias de Exploração
e Produção (ECTEP), da
Universidade Petrobras, na
Cidade Nova, RJ

Graça Foster, excelência
feminina na Química

A

pontada pela revista Forbes como
a 20ª mulher mais poderosa do
planeta e pelo Financial Times
como uma das 50 mulheres em
ascensão no mundo dos negócios,
a engenheira química Maria das Graças Silva
Foster, 59 anos – ou simplesmente Graça,
como prefere ser chamada –, preside a Petrobras desde fevereiro de 2012.
Seu estilo de gestão é marcado pela sinceridade e rigidez nas cobranças. Em sua sala,
faz os gerentes escreverem a data em que entregarão as obras num imenso calendário. O
cumprimento do prazo é festejado com fotos
e discrição. O descumprimento rende broncas
e remanejamentos para outras funções. Também manifesta abertamente seu desagrado a
jornalistas quando estes publicam informações que considera equivocadas.
Suas decisões nem sempre são ortodoxas.
Certa vez, para acelerar a conclusão de um
gasoduto, mandou enterrar a “Anita” (nome
que dava ao equipamento de perfuração dos
túneis) em vez de desmontá-la. Com isso,
cumpriu o prazo estabelecido e evitou um
atraso de 104 dias. Diz priorizar a Petrobras
em detrimento de sua vida particular, mas
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Por Rafael Marko
tenta não perder o Carnaval (já desfilou em
escola de samba). Viaja com a família nas raras
férias de que desfruta.
Em 2007, ao se tornar a primeira mulher
a ocupar um cargo de diretoria na Petrobras
depois de 28 anos de casa, Graça afirmava ter
valorizado a ascensão, mas não a quebra do
paradigma. Em depoimento à revista Prata da
Casa, da Universidade Federal Fluminense,
ela recorda que à época dizia: “Nossa, eu sou
diretora da Petrobras” e seus colegas completavam “e você é uma mulher”. “É, então eu
sou diretora da Petrobras e a primeira mulher
a ocupar o cargo”, respondia.
Em junho, falando na abertura do Women’s
Forum Brazil 2012 em São Paulo, Graça admitiu que “as barreiras ao trabalho da mulher
continuam existindo, mas prefiro chamá-las
de obstáculos a superar. Foi necessário conviver com o ‘sutil’ preconceito contra mulheres.
Mas eliminar preconceitos não era o meu desafio, e sim o desafio dos meus colegas homens,
pois eu não tinha e não tenho preconceito
contra os homens. Eu estava ali no meio deles
e era para valer. O meu desafio era o de não
aceitar limites, de não me impor limites – e,
principalmente, não desistir nunca.”
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Infância dura

A estudante de engenharia química curtia
festas, era brincalhona e fazia rir as colegas
de faculdade. Mas continuava enfrentando
dificuldades financeiras e engravidou de sua
filha, a hoje médica Flávia, logo no segundo
semestre letivo. Fazia as provas apressada,
enquanto a filha corria pelos corredores da
faculdade (do segundo casamento nasceu
seu filho Colin, hoje jornalista). Mas essas
dificuldades só serviram de motivação para
ela trabalhar e superá-las, conta. Também
recorda encontros em que colegas contavam
histórias de irmãos mais velhos que sofreram
as marcas da ditadura.
Ainda universitária, Graça fez dois estágios que considerou muitos bons para
sua carreira de engenheira química, um no
Instituto Nacional de Tecnologia e outro na
General Electric. Também ganhava um extra
fazendo bicos e dando aulas particulares.
Formada, trabalhou na Nuclebrás Engenharia e cursou pós-graduação em Engenharia
Nuclear na UFRJ. Posteriormente, também
fez mestrado em Engenharia Química e MBA
em Economia.

Engenheira
química,
Presidente da
Petrobras diz
que eliminar
preconceitos é
o desafio dos
homens

Agência Petrobras

“O preconceito, quando aceito nas empresas, constitui-se em ato administrativo
destrutivo, perverso, abominável, levando à
perda de competitividade e provocando outras
consequências perniciosas ao negócio. É um
problema sutil que machuca”, disse. Segundo
o Valor Econômico, relatou ter presenciado
uma profissional qualificada ser preterida para
um cargo de liderança. Lembrou da regra que
impedia mulheres de prestarem concursos
para determinadas áreas da Petrobras quando
ingressou na empresa.
“Hoje, por conta do crescimento da companhia, a demanda por recursos humanos
é tão expressiva que não há espaço para
preconceitos. Felizmente, a democracia no
Brasil permite que as mulheres exerçam qualquer profissão, em qualquer posição.” Disse
esperar que a presença feminina cresça no
mercado. Na Petrobras, 16% dos funcionários
são mulheres; elas ocupam seis gerências
executivas, contra 48 homens no mesmo nível
hierárquico.
Em agosto, seis meses depois de assumir a
presidência, Graça enfrentou seu maior desafio: explicar ao mercado o prejuízo de R$
1,34 bilhão do segundo trimestre de 2012, o
pior resultado da estatal desde 1999. Em vez
de deixar esta tarefa ao diretor financeiro, ela
própria comandou a reunião com os analistas
do mercado financeiro e enfrentou a imprensa.
Resultado: as ações preferenciais da empresa
voltaram a subir na Bolsa.

Graça é mineira de Caratinga e chegou ao
Rio de Janeiro com 2 anos. De família pobre,
viveu a infância no Morro do Adeus, que hoje
integra o Complexo do Alemão. Nas horas
vagas, ajudava no sustento da família, escrevendo cartas para portugueses iletrados da
vizinhança e catando latas e ferro velho. Sua
grande motivação para estudar era poder cuidar dos pais no futuro. Adolescente, mudou-se
para um bairro de classe média e dava aulas
particulares. Era a personagem principal nas
peças de teatro do colégio. Aplicada, ingressou
na Universidade Federal Fluminense (UFF),
onde se formou em 1978, em Niterói, com
outros 42 homens e 7 mulheres.
A opção pela Engenharia Química deveu-se
a um professor do pré-vestibular, que divertia
a turma ao ensinar a tabela periódica. Segundo
a revista Prata da Casa, um dia, ele apontou
para Graça e afirmou: “Garanto que essa moça
vai fazer Engenharia Química” e ela assentiu.
Precisando trabalhar, optou pela UFF por esta
oferecer uma grade horária que permitia tal
possibilidade.
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Carreira meteórica
Aos 24 anos, ingressou na Petrobras, incentivada pelo professor Egil Monteiro, que se
recorda dela como aluna e estagiária brilhante, competente, estudiosa e muito dedicada.
Começou no centro de pesquisas da empresa,
trabalhando na área de perfuração e produção,
que acabou se tornando sua especialização.
Foi gerente de gás e energia, do centro de
pesquisa e da Transportadora Brasileira do
Gasoduto Bolívia Brasil.
De 2003 a 2005, foi secretária de Petróleo,
Gás Natural e Combustíveis Renováveis do
Ministério de Minas e Energia, quando trabalhou com a então ministra Dilma Rousseff,
e assumiu a Secretaria Executiva Nacional
do Programa de Mobilização da Indústria
Nacional de Petróleo e Gás e a coordenação
do Programa Nacional de Produção e Uso
de Biodiesel. Em 2005, presidiu a Petroquisa
e foi gerente executiva de petroquímica e
fertilizantes na Diretoria de Abastecimento
da Petrobras. Entre 2006 e 2007, presidiu a
Petrobras Distribuidora, acumulando a fun-

ção de diretora financeira nesse último ano.
De 2007 até o início de 2012, foi diretora de
Gás e Energia, período no qual converteu um
prejuízo de R$ 1,3 bilhão em um lucro de R$
3,1 bilhões.
Ela criou a Engenharia de Poço na Petrobras.
Trabalhou no desenvolvimento do mercado de
gás no país. Junto com Dilma, implementou
a Secretaria de Petróleo e Gás. Voltando de
Brasília, atuou no desenvolvimento da nova
petroquímica. Desenvolveu o Programa Nacional de Biodiesel e criou essa área na BR
Distribuidora. Em Gás e Energia, trabalhou
a energia elétrica na companhia. “Cercada de
desafios e grandes emoções, essa é a minha
vida na Petrobras”, resumiu à revista Prata
da Casa.
Atualmente, também preside os Conselhos
de Administração da Gaspetro e da Transpetro, além de integrar os Conselhos da
Petrobras, da BR Distribuidora, da Petrobras
Biocombustível e do Instituto Brasileiro de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Agência Petrobras

Graça teve
que explicar
ao mercado
o prejuízo de
R$ 1,34 bilhão
do segundo
trimestre de
2012 e enfrentou
os analistas
do mercado
financeiro e
a imprensa
pessoalmente.
Resultado:
as ações
preferenciais da
empresa voltaram
a subir na Bolsa
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Universidade
Petrobras (EDICIN),
na Cidade Nova, RJ

Graça foi
apontada
recentemente
pela revista
Forbes como a
20ª mulher mais
poderosa do
planeta
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Petrobras, números estratosféricos
Empresa de petróleo, gás natural e biocombustível atuante no Brasil e em mais 27 países,
a Petrobras é a maior operadora mundial em
águas profundas e conta com reservas de 16
bilhões de barris de petróleo, que ainda poderão dobrar em poucos anos.
A companhia planeja investir US$ 236,5
bilhões entre 2012 e 2016. Destes, US$ 141,8
bilhões serão para explorar e produzir petróleo
no Brasil nos próximos cinco anos. Com a
implantação de quatro grandes refinarias no
país, que terão capacidade total de refino superior a um milhão de barris por dia, a empresa
prepara-se para atender à crescente demanda
por derivados no mercado brasileiro, projetada
para 3,3 milhões de barris/dia em 2020.
Também se destacam investimentos de US$
65 bilhões em refino, transporte e comercialização: US$ 13,5 bilhões em gás e energia; e
US$ 3,8 bilhões em fontes de energias renováveis, especialmente em etanol e biodiesel.
setembro de 2012

Fachada Civil
Trade - Salvador

Ao aportar cerca de 6% do faturamento em
P&D, a companhia é hoje a que mais investe
em ciência e tecnologia no país e figura entre
os cinco maiores investidores desse segmento
na área de energia no mundo.
Outra preocupação da empresa é com meio
ambiente e sustentabilidade. A companhia investe continuamente em prevenção de acidentes e de vazamentos. Desde 2003, é signatária
do Pacto Global da ONU e durante a Rio+20,
a Rede Brasileira dessas signatárias apresentou
um documento com dez compromissos empresariais para promoção da economia verde e
inclusiva. Entre eles, melhor eficiência no uso
de recursos ambientais, maior uso de fontes
de energia renováveis, promoção de emprego
e direitos humanos, investimento em inovação
para produtos mais sustentáveis, promoção
da inclusão social e definição de metas para
o desenvolvimento sustentável, entre outras
medidas.
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Química, a escolha de
Barbara Ruth Albert

A

GDCh, Frankfurt/Germany

judar a modernizar o mundo do
trabalho de amanhã e lutar pelo
equilíbrio entre carreira, profissão
e vida familiar – para homens e
mulheres, com mais e maior justiça
econômica. Parecem palavras e promessas de
político, mas não são. São de quem ama uma
disciplina que, na maioria das vezes, é vista
como algo complicado e que faz parte apenas de
uma “elite entendida e inacessível”: a química.
Qualquer um poderia concluir dessa forma, porém não quem conhece Barbara Ruth
Albert, que escolheu seguir essa profissão
inspirada em mulheres fortes que trilham
seu caminho mesmo contra as “prescrições”
da sociedade. “Admiro pessoas que se destacam em alguma atividade, que me inspiram
com sua inteligência, intelectualidade e
personalidade” diz Barbara Albert, professora e especialista em materiais refratários,
substâncias termoelétricas e fosforescentes,
supracondutores e estruturas de toda espécie
de corpos sólidos inorgânicos.
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Por Vladimir Goitia
“Credibilidade e senso de responsabilidade
são características que sempre procuro nas
pessoas”, completa a doutora, cujo fascínio
pela química nasceu não apenas das necessidades que o mundo exige, mas da curiosidade
em observar e tentar compreender e descrever
conceitualmente as alterações dos materiais
que estão ao alcance de pessoas que dedicam
incontáveis horas aos livros e aos estudos e
pesquisam incansavelmente.
“Meu interesse foi despertado na escola.
Depois, pude testar sua aplicação no dia-adia quando fiz um estágio voluntário, e não
remunerado, em um instituto de pesquisa”,
conta Barbara Albert, hoje também professora universitária. Indagada se em algum
momento chegou a pensar em desistir da
profissão, a doutora responde sutilmente que
a pesquisa de qualidade, principalmente na
área experimental, demanda “enorme [dose
de] tolerância” à frustração.
Em outras palavras, ser químico exige paciência e dedicação. “Nós não encontramos
resposta, ou não encontramos respostas satisfatórias, a muitas perguntas que fazemos.
Muitos dos objetivos que nos impomos não são
acessíveis experimentalmente, ou, no mínimo,
não parecem ser”, acrescenta a doutora. Ela
lembra que, às vezes, os cientistas pesquisam
em becos sem saídas e, às vezes, perdem a visão
do todo. “Frequentemente questionamos a relevância de nossa própria atividade. Acho isso
normal. Nunca quis desistir, mas já cheguei a
imaginar alternativas possíveis para o caminho
que tomei”, afirma.
Mesmo assim, Barbara Albert escolheria
a química de novo porque, na opinião dela,
não lhe ocorre nada que pudesse fazer de
forma fundamentalmente diferente. “Mudaria
as prioridades em alguns pontos isolados e
prestaria mais atenção às pessoas que estão
à minha volta, reconhecendo [mais] o seu desempenho”, pondera. De acordo com ela, não
há nada mais gratificante do que o resultado
da pesquisa e nada mais frustrante do que
conhecer pessoas que querem atingir seus
ideais às custas dos outros.
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Barbara Ruth Albert
Professora universitária na Alemanha, nasceu em 1966 em Bonn - Bad
Godesberg. Depois de um estágio
na Gesellschaft für Strahlen- und
Umweltforschung (Sociedade de
Pesquisas em Radiação e Meioambiente), do Instituto de Química
Ecológica, durante o período escolar,
decidiu estudar química devido ao
fascínio que tinha pelas substâncias
naturais, os corpos sólidos, a eletroquímica e a microbiologia.
Depois do doutorado na área
de corpos sólidos inorgânicos na
Universidade Friedrich-Wilhelm do
Reno, em Bonn, Barbara Albert fez
um pós-doutorado no Materials Research Laboratory, da Universidade
da Califórnia (EUA), onde pesquisou
as zeólitas, consideradas os materiais
mais promissores na busca da pedra
filosofal do químico contemporâneo:
o catalisador ideal.
Depois, Barbara Albert centrou
seus estudos na área da química de
corpos sólidos, principalmente de
agosto de de
setembro
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Sobre a posição da mulher na ciência e
sobre as dificuldades delas para exercerem
a profissão, principalmente pelo fato de elas
não terem, como o homem, acesso a postos
de maior relevância, a doutora afirma que
as mulheres na química não eram raridade
quando cursou a faculdade. E de acordo
com ela, o universo feminino nos cursos
da área aumentou ainda mais desde então.
“Fundamentalmente, nós causamos espanto
em ambientes não ligados à química, principalmente quando admitimos nosso interesse
pelo tema. Isso, porém, não é tipicamente
feminino”, diz.
Ela acredita, entretanto, que ainda existe
certo preconceito. “O que dificulta na vida das
mulheres é, de alguma forma, a expectativa da
sociedade segundo a qual as mulheres não têm
o mesmo desejo de carreira que os homens. As
pessoas não questionam sua competência, mas
lhes negam – no mínimo inconscientemente
– a capacidade e o desejo de assumir funções
de liderança e responsabilidades e de dar tudo
de si nessas funções”, argumenta. Ela ressalta
que enfrentou dificuldades muitas vezes, mas
acredita que é importante que a mulher saiba
lidar com esses obstáculos.
Provocada sobre o sistema de cotas para
as mulheres, não importa para quê nem
onde, Barbara Albert diz que, como conceito
abstrato, as pessoas o rejeitam. Mas, explica

ela, “eu posso compreender a argumentação
de um grande grupo de mulheres da minha
geração que trilham uma vida profissional
de sucesso e, agora, são obrigadas a notar
que muito pouco mudou estruturalmente na
Alemanha”. Ela diz irritar-se profundamente
quando, ao se comentar os motivos pelos
quais os grêmios decisivos na Alemanha são
predominantemente ocupados por homens,
falam sempre sobre a idade fértil das mulheres e a disponibilidade de vagas em creches.
“Uma cota para mulheres colocaria um ponto
final nisso, o que eu acharia muito bom.”

materiais que contêm o elemento
bório, nas universidades de Giessen
e Bonn. Ainda jovem, recebeu diversos prêmios para jovens cientistas.
Em 2001, aos 34 anos, foi para a
Universidade de Hamburgo como
professora da cadeira de química de
corpos sólidos e ciência dos materiais.
Em 2004 nasceu o seu filho Nils
e, em 2005, foi para a Universidade
Técnica de Darmstadt, onde trabalha
desde então como professora de química de corpos sólidos inorgânicos.
Seu grupo de trabalho inclui atualmente cerca de vinte pessoas. Suas
pesquisas recebem apoio financeiro
da Comunidade Alemã de Pesquisas,
do Ministério Federal de Educação e
Pesquisas e da Universidade Técnica
de Darmstadt.
Barbara Albert participa como
“principal investigator” da Darmstadt
Graduate School of Energy Sciences
and Engineering, apoiada pela Iniciativa Federal de Excelência. Com
seu grupo de trabalho, ela estuda no
momento materiais refratários, substâncias termoelétricas, substâncias

Laboratório
Júnior de
Química mantido
pela empresa
Merck e pela
Universidade
Técnica de
Darmstadt

fosforescentes, supracondutores e a
estrutura de toda espécie de corpos
sólidos inorgânicos.
Barbara Albert foi ainda cientista
convidada da Universidade de Rennes, na França. De 2007 a 2011 ela
foi decana da área de química na
Universidade Técnica de Darmstadt e assumiu funções inicialmente
como presidente da área de química
de corpos sólidos e pesquisas de
materiais da Sociedade de Químicos
Alemães (GDCh), depois na diretoria
da GDCh e como sua vice-presidente.
Neste ano, paralelamente a outras
funções, assumiu a presidência da
GDCh, que conta com cerca de 30
mil associados e é uma das maiores
sociedades de química do mundo. A
entidade, além de promover o trabalho científico, a pesquisa, o ensino e o
intercâmbio e a divulgação de conhecimentos científicos, apoia a formação de redes científicas, a cooperação
transdisciplinar e internacional, a
formação nas escolas e universidades,
assim como a educação contínua para
a profissão e a carreira.
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Excelência feminina - na Alemanha e no Brasil

Importância da disciplina
“Química: soluções para um mundo sustentável”. Esse foi o mote da Organização das Nações
Unidas (ONU) para consagrar 2011 como o Ano
Internacional da Química. A ideia era despertar a
consciência do público sobre o tema, aumentar a
acessibilidade a essa ciência e gerar novas formas
de participação da sociedade. Em outras palavras,
o objetivo era mostrar às pessoas a importância que
a química tem no dia-a-dia de cada um.
A Alemanha já vem fazendo isso. Por intermédio
de indústrias e universidades, o país vem se esforçando para fazer chegar essa ciência que estuda
a estrutura, composição, propriedades, reações e
transformações dos materiais a toda a sociedade,
começando pelas escolas. “Um exemplo disso, e no
qual estou envolvida, é o laboratório júnior de química mantido pela empresa Merck e pela Universidade Técnica de Darmstadt”, conta Barbara Albert.
De acordo com ela, muitas crianças da região
comparecem diariamente a esse laboratório e o
efeito desse local de experimentação, “administrado com engajamento e até mesmo com amor’,
tem sido enorme. A doutora lembra também que
a Sociedade de Químicos Alemães (GDCh, sigla
em alemão) também apoia inúmeras atividades
que levam a química até a sociedade.
Mas, além da preocupação em atingir todos os
níveis da sociedade, outro grande desafio da comunidade científica é como lidar com o esgotamento
ou com a lenta diminuição dos recursos naturais.
De acordo com a ONU, com o crescimento da população de 7 bilhões para 9 bilhões até 2040 e com
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O logo da GDCh
(Sociedade
de Químicos
Alemães) na casa
Carl-Bosch, onde
fica instalado
o escritório da
GDCh, ilumina-se
de noite sendo
visto desde o
centro da cidade
de Frankfurt

o número de pessoas da classe média chegando a 3
bilhões em 20 anos, a demanda de recursos naturais
deve aumentar exponencialmente. Estima-se que,
já em 2030, o mundo precisará de pelo menos 30%
a mais de alimentos, 45% a mais de energia e de
30% a mais de água.
“Se, por exemplo, fosse possível tornar o chumbo
[por ser tóxico] e o telúrio [por ser raro] dispensáveis
para as substâncias termoelétricas desenvolvidas
para os automóveis por meio da síntese de novas
substâncias sólidas com as características apropriadas, seria possível montar geradores termoelétricos
em todos os escapamentos, tornando, assim, a
conversão de energia um pouco mais eficiente”,
explica a doutora Barbara Albert.
Para ela, esse é apenas um dos inúmeros objetivos
que valem todo e qualquer esforço da comunidade
científica. Mas, de acordo com ela, há muitos outros
exemplos de maior relevância que mostram a importância da química para o mundo no futuro, ou
até para o futuro do mundo, principalmente no que
se refere à necessidade de desenvolver e produzir
substâncias necessárias para fabricar, por exemplo,
os chamados “materiais inteligentes e de alto desempenho”, uma das especialidades da professora.

Pela primeira vez,
associação de químicos
tem comando feminino
Pela primeira vez, a Sociedade de Químicos
Alemães (GDCh, sigla em alemão), fundada em
1949 para representar os interesses dos químicos
alemães no âmbito local, nacional e internacional,
está sob comando de uma mulher. Barbara Ruth
Albert, professora da Universidade Técnica de
Darmstadt, é especialista em materiais refratários
e substâncias termoelétricas, além de toda espécie
de corpos sólidos inorgânicos.
Entre os 15 membros da diretoria da GDCh, que
ainda fomenta a divulgação de ideias e conhecimentos científicos dentro e fora da Alemanha, há outras
três químicas. Atualmente, a entidade conta com
cerca de 30 mil profissionais associados, sendo que
mais de 3,7 mil atuam no exterior.
O primeiro presidente da GDCh foi o Professor
Dr. Karl Ziegler, do Instituto Max-Planck de Pesquisa em Carbono em Mülheim/Ruhr. Em 1963,
Ziegler recebeu o Prêmio Nobel de Química.
Desde sua fundação, a cada dois anos, segundo
os estatutos, químicos renomados da indústria, de
universidades e de outras instituições de pesquisa
presidem essa associação.
Entre eles estão CEOs das maiores empresas químicas alemãs, como BASF, Bayer e Hoechst, além
de diretores de reconhecidos institutos, como o de
Pesquisas Médicas, em Heidelberg, ou o de Bioquímica, em Martinsried, perto de Munique. Depois
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vieram professores de universidades, entre as
quais a de Münster, Bonn, Munique, Stuttgart,
Göttingen, Hannover e Braunschweig.
A GDCh teve duas organizações precursoras, a Sociedade Química Alemã (Deutsche
Chemische Gesellschaft), criada em 1867, e
a Associação de Químicos Alemães (Verein
Deutscher Chemiker), fundada em 1887.
Entretanto, nenhuma das duas conseguiu retomar suas atividades após a Segunda Guerra.

Tratamento desigual
Na Alemanha, a igualdade de chances para
mulheres no comando de instituições ainda é
um tema muito discutido. Nas universidades
houve grandes avanços no que diz respeito
à cota feminina no corpo docente, mas o
mesmo ainda não se aplica, por exemplo,
na liderança de indústrias, principalmente
no setor químico. Por isso, na GDCh, que
originalmente é uma sociedade puramente
científica, foi necessário tratar esse tema da
igualdade de chances.
Daí que, em 2000, foi fundado o Grupo de
Trabalho Igualdade de Chances na Química
(Arbeitskreis Chancengleichheit in der Chemie – AKCC), que, entre outras atribuições,
se ocupa dos temas mulheres no trabalho,
conciliação entre trabalho e família e apoio a
meninas. No âmbito político-social, o grupo
incentiva discussões sobre esse assunto em
contato com outras organizações desse tipo.

Internacionalização

GDCh, Frankfurt/Germany

Assim como a GDCh representa na Alemanha interessados em química, com redes
regionais menores e por especialidade, tam-
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bém está conectada à rede internacional das
ciências químicas. Entre elas, a European
Association for Chemical and Molecular
Sciences (EuCheMS), com 46 sociedades
participantes; a ChmPubSoc Europe, organização de 16 sociedades químicas europeias;
e a International Union of Pure and Applied
Chemistry (Iupac).
Na Iupac estão representados quase todos os
países do mundo, entre eles o Brasil, por meio
da Sociedade Brasileira de Química (SBQ),
que tem estrutura e atividades semelhantes
à da GDCh. A Iupac e a Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (Unesco) estiveram à frente do Ano
Internacional da Química 2011, anunciado
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, do
qual a GDCh e a SBQ participaram.
A GDCh considera positivo o fato de o
Brasil se engajar cada vez mais ao tratamento
sustentável dado às matérias-primas fósseis,
regenerativas e inorgânicas, e ao fato de
buscar estimular, por meio do crescimento
econômico, inclusive no setor químico, a
prosperidade e a educação no país.

Fórum de Jovens
Químicos (JCF)
de Frankfurt na
zona oferece
experiências
para crianças,
um concurso de
balões, conversas
e informações

Os colaboradores
do escritório da
GDCh reuniramse em volta
de seu chefe,
o professor Dr.
Wolfram Koch
(fileira de baixo,
segundo da
direita), para
a “foto para o
Brasil” na entrada
do escritório
da GDCh em
Frankfurt
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Maior desafio de brasileira
foi a formalidade germânica
Por Rafael Marko

Q
No ambiente
profissional
alemão não
há lugar para
improvisação,
as reuniões são
objetivas, prazos
são cumpridos. Ao
tentar expor uma
ideia diferente
numa reunião
ouvi “mas isso a
gente não tinha
discutido, não
estava em pauta”

Henkel

Unidade da
Henkel em
Düsseldorf

uando iniciou sua carreira como
trainee, a administradora de empresas e economista Daniela Meili
não esperava que algum tempo
depois ela desembarcasse em Düsseldorf para trabalhar na matriz da Henkel do
Brasil. Nem que os dois anos dessa sua estada
na Alemanha, iniciada em 2002, acabariam
se transformando em seis, numa decisão
tomada em conjunto com a empresa.
Hoje CFO (diretora financeira) da Henkel
do Brasil, a executiva rememora sua experiência como brasileira trabalhando dentro
de uma indústria química na Alemanha.
Mesmo falando alemão aprendido no Instituto Goethe, ela passou por situações
profissionais e pessoais que exigiram muita
iniciativa, força de vontade e disciplina para
se adaptar. Abaixo, seu relato.
*Comecei a trabalhar na Henkel como
trainee. Efetivada, participei em projetos de
modernização da área financeira e comecei a
ter contato com o pessoal da empresa em outros países. Nossa equipe ganhou um prêmio
pela criação de uma central financeira BrasilArgentina-Chile. Na ocasião, veio gente da
matriz da Alemanha e recebi o convite para
ir para lá.
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Cheguei a Düsseldorf no inverno sem
roupa adequada. Debaixo daquele céu cinza,
usava quatro blusas, o pé não esquentava.
Estranhei a falta de arroz e feijão.
Nas primeiras semanas, senti as diferenças culturais de viver numa cidade de
500 mil habitantes onde os supermercados
fecham às 14h de sábado e você tem que se
virar para limpar a casa e abastecer o carro.
No trabalho, não há copeira que traz café
e água. Também descobri que nem todo
mundo fala inglês.
Comecei a me integrar, fui aprendendo a
lidar com as novidades, ser mais autônoma.
Com a chegada do verão, fiz coisas novas e
prazerosas, como andar de bicicleta às 10
horas da noite.
Na empresa, entrei de cabeça e sem muitas
barreiras. Fui aberta a aprender e isso me
ajudou muito. Chuva e nuvens não vão me
atrapalhar, pensei. Precisava me abrir para
absorver o máximo nesses dois anos. Isso me
fez entender rapidamente uma nova forma
de trabalhar.
Meu maior desafio era lidar com a formalidade germânica no trabalho. Não há lugar
para improvisação, as reuniões são objetivas,
prazos são cumpridos. Meu grande choque
inicial foi tentar expor uma ideia diferente
numa reunião e ouvir “mas isso a gente não
tinha discutido, não estava em pauta”. Cada
um tem seu momento de expor. A inflexibilidade em mudar o rumo da agenda foi uma
barreira. Era engraçado quando havia outro
latino na reunião e ele me acompanhava,
gerando estresse.
Aquilo foi uma universidade para mim.
Lá não tem o jeitinho brasileiro. Se algo
destoa do programado, isso no máximo será
estudado posteriormente. Aprendi a importância de se colocar limites e até hoje aplico.
Aprendi a dizer não, de modo a não magoar
o interlocutor.
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Há pessoas formais e outras amigáveis. Eles
também sabem se divertir. Vá tomar uma cerveja com o cidadão, quebre o gelo e ele mostrará
seu lado simpático. Também é recomendável
pesquisar, buscar informações sobre o inverno,
a roupa. Não ter medo de perguntar.
Não sofri preconceito explícito, mas geralmente existe um nível de distanciamento em
relação a estrangeiros. Não chegou a atrapalhar porque busquei pessoas que pudessem
estar comigo e construir alianças.
Lidei com as saudades do Brasil vindo para
cá duas vezes por ano e também recebendo visitas de minha família. Quanto às dificuldades
iniciais, com o tempo a gente vai aprendendo
a não engolir sapos e o bom humor vem depois. Aqueles anos valeram muito por todo
o crescimento profissional e pessoal que me
proporcionaram, bem como pelos amigos
conquistados.

Daniela Meili,
CFO da Henkel,
passou seis anos
trabalhando
na matriz da
companhia, em
Düsseldorf, na
Alemanha

Henkel

As relações de trabalho são formais, eles
se tratam por senhor, senhora, chamam pelo
sobrenome. Dar beijinhos como aqui, nem
pensar: dá-se a mão. Às vezes eu esquecia e
naturalmente havia momentos cômicos. Pedi
que me chamassem pelo meu primeiro nome,
os que trabalhavam comigo atenderam. Um
ponto positivo dos brasileiros é sua formação
acadêmica muito bem elaborada. Comecei a
trabalhar numa mudança conceitual de um processo de gestão, mas surpresa: tivemos que falar
primeiro com o sindicato dos funcionários.
Foi muito importante o desenvolvimento de
disciplina, o respeito pelos prazos e o formalismo em assumir compromissos. Profissionalmente, tive a oportunidade de continuar
crescendo.
Gostei muito dos projetos de harmonização
de processos financeiros, até chegar a coordenar grupos de pessoas. Viajei pelo mundo
todo. Depois de 6 anos, fui para o Chile em
2008, primeiro como CFO e depois como
CAO (diretora administrativa), onde fiquei
por três anos e meio, e depois voltei para cá.
A superação da barreira cultural também
depende muito da vontade de você ser parte
do grupo. Muitos criam barreiras. É preciso
fazer esforços. Você recomeça sua vida. Sua
vida social começa do zero quando você muda
de país. Você precisa se integrar, procurar
grupos. Assumi que iria aceitar tudo o que me
ofereciam e filtrar com o tempo, integrando-me e conhecendo novas pessoas.
Muitos alemães são fechados, mas você
também tem que se esforçar e propor alguma
coisa. Comecei a fazer reuniões em casa, chamar pessoas, aprendi a cozinhar. Achavam
meu feijãozinho o máximo. Fiz spinning,
pilates que eu não fazia (aqui nadava). Ia mais
a museus e fazia viagens. Explorava todas as
oportunidades de estar na Europa, onde está
a história do mundo.
Havia um círculo de estrangeiros: brasileiros, italianos, espanhóis, gregos, americanos,
a maioria funcionários da Henkel e isso foi
facilitando. Por conta disso, hoje tenho grandes amigos na Alemanha e em outros países.
A mulher brasileira tem um grande desafio
adicional, a questão da beleza. Aqui a gente
vai muito a cabeleireiro, lá isso não existe com
essa abrangência.
Quem for trabalhar na Alemanha deve tentar
entender por que as coisas são como são lá; do
que se deve tirar proveito; o que pode enriquecer sua vida. Não achar que vindo do Brasil só
eles têm algo a nos ensinar: temos muito a nos
ensinar mutuamente. Conhecer outras culturas. Aproveitar o que Europa oferece.
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Divulgação

A busca constante da
melhor gestão ambiental e
sustentável das empresas

Moderna unidade
de tratamento de
água da LANXESS

A

indústria química brasileira é composta por uma diversidade de segmentos, produtos químicos industriais, adubos e fertilizantes, tintas
e vernizes, sabões e detergentes, defensivos agrícolas, higiene pessoal, perfumaria
e cosméticos, produtos farmacêuticos. Desde
sua criação em 1964, a Associação Brasileira
da Indústria Química (Abiquim) acompanha
o desempenho do setor, principalmente o
segmento de produtos químicos industriais.
O programa Atuação Responsável, lançado
no Brasil em 1992, e reestruturado em 2012
visando alinhamento com o Global Charter
do Responsible Care é um dos carros-chefes
da atuação da Abiquim. O fundamento do
programa é a melhoria contínua nas áreas de
segurança, saúde e meio ambiente das empresas
associadas. Inicialmente a preocupação era
centrada nas instalações industriais, hoje o foco
foi expandido para a gestão segura e sustentável
dos produtos químicos e para os serviços que
alicerçam a atividade industrial: transporte de
substâncias químicas, disposição e tratamento
de resíduos e atendimento às emergências, que
exige novas ações de controle ambiental.
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Por Obdulio Fanti*
As indústrias químicas devem atender padrões cada vez mais restritivos da legislação
ambiental, como apresentar análise de riscos,
preliminarmente à obtenção da licença de
instalação, cujo objetivo é minimizar a possibilidade de ocorrência de acidentes ambientais que possam afetar seus colaboradores, a
comunidade do entorno e o meio ambiente.
A Gestão Ambiental é a forma pela qual a
indústria química se organiza, interna e externamente, para alcançar a qualidade ambiental
desejada. Trata-se de uma ferramenta importante de adoção de ações preventivas visando
a não ocorrência de impactos negativos sobre o
meio ambiente e a melhoria no gerenciamento
de riscos. O sistema de gestão ambiental do AR
segue o modelo: Planejar, Desenvolver, Checar
e Atuar. O sistema de gestão ambiental deve
ser auditado e embora a adesão ao programa
seja voluntária, na prática é indispensável
para continuar participando da Associação. A
auditoria do sistema de gestão do AR2012, de
conformidade e/ou desempenho é abrangente
e considera também iniciativas voluntárias
de certificação de outros modelos de gestão,
dentre eles a certificação ISO 14001.
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A indústria química tem considerado os aspectos
preventivos de controle ambiental como estratégicos
para a sua sobrevivência empresarial. Adequar-se
aos limites e padrões de emissão estabelecidos pelas
agências de controle ambiental não é mais suficiente, fazendo com que diversas empresas químicas
apresentem desempenho superior ao exigido pelas
normas ambientais, demonstrando assim atitude
pró-ativa com relação ao meio ambiente. Cada vez
mais as indústrias químicas estão experimentando e
assumindo riscos para enfrentar os desafios socioambientais. Trata-se de processo tanto complexo quanto
lento, em que não se podem permitir retrocessos.
O programa atuação responsável implementou
desde 2001, a iniciativa voluntária de disponibilizar
para a sociedade os indicadores de sustentabilidade
ambiental, necessários para quantificar as ações
de proteção e prevenção ambiental e demonstrar a
transparência. Medir este desempenho é um processo
importante para a implantação de uma estratégia de
melhoria continua do desempenho e de um plano de
gestão ambiental.
Os princípios que norteiam os indicadores ambientais de gestão do Atuação Responsável disponibilizados para a sociedade são, entre outros: ser
pertinente com a proteção do meio ambiente; subsidiar o processo de tomada de decisão; reconhecer a
diversidade das empresas e permitir a comparação
entre elas; ser objetivo, mensurável, transparente e
verificável; ser compreensível e significativo para os
stakeholders; e fundar-se numa avaliação global das
ações ambientais das organizações. Como exemplo
são apresentadas ações e resultados obtidos em alguns temas ambientais:

Recursos hídricos e reuso da água
A gestão do recurso hídrico está associada a dois
fatores: o consumo de água e o descarte de efluentes.
A manutenção de um consumo absoluto estável em
tempos de aumento de produção demonstra o grande
esforço para economizar água que as empresas associadas fizeram nestes últimos dez anos. Assim, o valor
absoluto de consumo fez com que a intensidade em
processos e produtos, medida em m3/t de produto,
tenha reduzido em 34%. As principais causas para a
economia registrada pelo conjunto das associadas podem ser atribuídas à otimização do ciclo de processo e
a reciclagem de efluentes líquidos por parte de algumas
unidades industriais.

Mudanças Climáticas e Gestão
dos Gases de Efeito Estufa
A Abiquim tem incentivado às empresas químicas
associadas, sob o guarda-chuva do Protocolo de Kyoto e dos Princípios Éticos do Atuação Responsável®,
a realizar investimentos para reduzir, voluntariamente, as emissões de gases com potencial de gerar
o efeito estufa nas unidades industriais químicas,
através da implementação de Programas de Produção
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mais Limpa (P+L), de Projetos de Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL) e da aplicação dos
conceitos da Química Verde.
É necessário destacar, também, o esforço das empresas em reduzir as emissões de dióxido de carbono
geradas durante a combustão de hidrocarbonetos, em
fornos, fornalhas e caldeiras, através da utilização de
combustíveis mais limpos com a utilização crescente
do gás natural e biomassa como combustíveis.
O uso do gás natural tem sido crescente pelo setor
químico, não só em substituição ao óleo combustível,
mas também como matéria-prima para petroquímica, produção de fertilizantes, metanol e outros
derivados químicos.
As ações de gestão redundaram em uma redução
da intensidade de emissões de GEE dos processos
químicos em CO2 eq. de 47% desde 2001.

Matéria-prima e
combustíveis renováveis
O uso da biomassa para a fabricação de produtos
químicos já é uma realidade na indústria brasileira
na produção de commodities petroquímicas com
a implantação inédita de uma unidade de escala
industrial para a produção de eteno, a partir de
etanol, implementação de usinas do cogeração de
energia elétrica a partir de bagaço da cana de açúcar,
a produção de alccois superiores a partir de óleo fúsel,
na produção de derivados do ácido acético a partir
do etanol e a implementação de óleo química com a
utilização de óleo de palmiste. A indústria química
brasileira, associada à Abiquim, já nos anos 1980,
utilizou o álcool como combustível em seus fornos e
como matéria-prima para fabricação de fertilizantes,
de petroquímicos básicos.
A Abiquim disponibilizou em 2009, para a sociedade e o governo, o Pacto Nacional da Indústria Química com um dos objetivos de tornar o Brasil líder
mundial em químicas renovável e apoiou a criação
da Rede Brasileira de Química Verde.

Consumo e geração de energia
O setor químico vem realizando grandes esforços
para aumentar a eficiência no uso de energia. A
iniciativa de autoprodução e cogeração de energia
elétrica, possibilitando o reaproveitamento energético dos processos produtivos, caracteriza a redução
do consumo externo de energia elétrica com o uso
de tecnologias de reduzido impacto ambiental. O
consumo estável em termos absolutos significou esforço enorme de economia de energia, uma vez que,
no período de 2001 a 2010, houve um aumento de
62% na produção industrial, produtos intermediários
e finais. Com isso, a intensidade de consumo (ou
consumo específico), relativa à produção, registrou
redução equivalente.
* Assessor Técnico de Assuntos Regulatórios e Meio
Ambiente da Abiquim
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O REACH e suas implicações
para a indústria química

Registro na ECHA

R

Por Nícia Mourão*

EACH é a legislação sobre substâncias
químicas da União Europeia, aprovada
em dezembro de 2006. Trata-se de um
regulamento aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da Comunidade Europeia, relativo ao Registro, Avaliação,
Autorização e à Restrição de Produtos Químicos.
Esta regulação tem como objetivo a preservação da saúde humana e do meio ambiente. Um
de seus conceitos básicos é a transferência para a
indústria da responsabilidade de fornecer à Agência Europeia de Substâncias Químicas (ECHA)
informações de segurança sobre as substâncias
químicas e sobre o gerenciamento adequado dos
riscos decorrentes do seu uso.
O REACH, um processo se iniciou em junho de
2008 e estará finalizado em 2018, estabelece que
todas as substâncias químicas produzidas ou importadas pela União Europeia, comercializadas
como tal, em preparações ou em artigos (se forem
ser intencionalmente liberadas ao ambiente)
devem ser registradas na ECHA, localizada em
Helsinki, na Finlândia.
No entanto, existem algumas exceções, como
para substâncias radioativas, resíduos, gases
nobres, produtos naturais que não sofreram
transformação química, minérios que não sofreram transformações químicas, e outras exceções reguladas por diretivas europeias, como
medicamentos, cosméticos, alimentos, nutrição
animal etc.
Segundo o regulamento, algumas substâncias
consideradas de grande preocupação (SVHC),
além de registro, estarão submetidas também à
autorização para produção e uso.
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O processo de registro de substâncias está
baseado em dois critérios básicos: volume de
comercialização e grau de periculosidade.
Fato importante para as empresas que exportam produtos para a União Europeia foi o período
de pré-registro, que se iniciou em 1º de junho de
2008 e terminou em 1º de dezembro de 2008.
No entanto, a empresa exportadora não pôde
fazer o pré-registro diretamente. Foi preciso
contratar um “Only Representative”, ou seja, ou
Representante Exclusivo localizado na União
Europeia e que é o responsável legal pelas importações da empresa na UE.
Em 1º de janeiro de 2009 iniciou-se a formação
dos SIEF’s (Substance Information Exchange
Fórum), onde todas as empresas que fizeram o
pré-registro de uma mesma substância se reuniram e compartilharam os dados e avaliações
necessárias ao registro da substância, além de
compartilhar também os custos desses trabalhos.
O registro das substâncias comercializadas
individualmente acima de 1.000 toneladas/
ano e das substâncias consideradas perigosas,
bioacumulativas e persistentes no ambiente teve
o prazo finalizado em 30 de novembro de 2010.
Substâncias comercializadas entre 100 e 1.000
toneladas/ano, poderão ser registradas até 31 de
maio de 2013. Já substâncias comercializadas entre 1 e 100 toneladas/ano poderão ser registradas
até 31 de maio de 2018.
Quem não fizer o registro das substâncias que
comercializa na União Europeia não poderá mais
vender para aquele mercado e, caso o faça, estará
sujeito aos ditames das leis que podem ir desde
prisão até o pagamento de multas milionárias.
A ECHA inclui novas substâncias na lista de
SVHC sempre que estudos encaminhados pelos
Estados Partes identificam substâncias danosas
e que devem ter seus usos controlados ou mesmo
banidos do mercado europeu.
* Gerente de Assuntos Regulatórios e Meio Ambiente da Abiquim
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Qual é o perfil de
sucesso do executivo no
setor químico no Brasil?

setembro de 2012

Assumem o desafio de navegar por várias áreas
operacionais da empresa – produção, vendas,
supply chain, serviços etc. Esse “passeio”
pela companhia é que construirá a base de
conhecimento de toda a cadeia que envolve a
indústria química.
Enfim, o executivo de sucesso, em qualquer setor, é
aquele que não tem medo
de assumir desafios e não
se envergonha de admitir que não conhece,
mas sabe que pode encarar e enfrentar qualquer
situação.
* Vice-presidente de
Recursos Humanos
da BASF para a
América
do Sul

Divulgação

T

odas as organizações orgulhamse de produzir executivos de excelência em sua área de atuação.
Esses profissionais têm grandes
responsabilidades e, muitas vezes
são detentores do poder de decisão dentro da
companhia. Por isso, precisam ter experiência,
comportamento e competências necessárias
para assumir tal posição.
Mas qual é o perfil desses executivos? Vamos
começar por desmistificar o jargão de perfil do
executivo de sucesso. Não há uma receita
do tipo “faça isso, que conquista aquilo”. É
claro que existem pontos comuns que todo
grande profissional deve ter: experiência, boa
formação e amor pelo que faz. Talvez este
último item seja um dos mais importantes,
pois fazer o que gosta ajuda a construir uma
carreira de sucesso.
Voltando ao item formação: uma boa faculdade contribui para o crescimento profissional,
mas grande parte dessa ascensão dependerá
do profissional, desde o momento em que ele
entra numa organização. A partir daí ele passa
a ter consciência de como pretende desenvolver sua carreira.
Esse desenvolvimento se dá através do tempo. Isso significa que, quando se ocupa uma
posição dentro da organização, independentemente de onde trabalhe, há um período
de maturação dessa atividade. Além disso, é
importante que o executivo sempre pense no
próximo passo a ser dado, que tenha um ponto
de referência para sua carreira. Outro ponto
importante é absorver o máximo possível
desse “aprendizado”.
No setor químico não é diferente. Mas é uma
área que tem suas peculiaridades. Como a química está em tudo, em nosso dia a dia, isso nos
dá uma visão plural da organização. Assim, os
executivos de sucesso do setor são aqueles que
não se limitam apenas a uma única área, mas
que aproveitam ao máximo essa pluralidade.

Por Wagner Brunini*

Wagner Brunini
incentiva que
executivos da
área química
assumam
desafios para
uma formação
plural
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Guilherme Ferreira
de Lima, estudante
de doutorado de
Química da Jacobs
University Bremen,
na cidade de
Bremen, Alemanha

Estudar na Alemanha,
oportunidade única

E

studar química na Alemanha
é muito bom, aqui há recursos
para comprar reagentes e viajar a
conferências”, comenta Guilherme
Ferreira de Lima, 27, estudante de
doutorado de Química na UFMG e atualmente
realizando um doutorado sanduíche na Jacobs
University da cidade alemã de Bremen.
Guilherme pesquisa como um dos MetalOrganic Frameworks separa água do etanol,
objetivando tornar o processo mais barato e
popularizá-lo mundialmente, diminuindo a
dependência do petróleo.
Seu orientador na UFMG tem um projeto
de intercâmbio com seu professor em Bremen,
envolvendo o Serviço Alemão de Intercâmbio
Acadêmico – DAAD e a Capes. O CNPq e o
DAAD também oferecem bolsas para brasileiros estudarem na Alemanha.
Segundo Guilherme, sua bolsa na Alemanha é paga pela Capes. Já para os alunos
alemães, o professor de lá com um projeto
de pesquisa aprovado recebe verbas que incluem um salário para o doutorando que ele
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Por Rafael Marko
contrate. “O tempo para concluir o doutorado
também não é um fator de pressão tão grande
como no Brasil. Aqui são muito valorizados os
resultados da sua pesquisa, quantos artigos
você publicou.”
“Meu professor viaja muito em função
de seus projetos e delega várias aulas aos
assistentes. A carga obrigatória de créditos
é pequena. Cursei disciplinas por interesse
próprio ou por serem relacionadas à pesquisa.
Há um exame no meio e outro no final do
semestre. Não houve controle da frequência.
O aluno interessado aproveita.”
Guilherme não fala alemão e se comunica
em inglês na universidade e em Bremen. “Mas
alguns colegas em outras cidades revelam
certa dificuldade.”
“Quem vier deve aproveitar intensamente.
A Alemanha é um país maravilhoso, muito
funcional. Eles são práticos, educados e prestativos. Poucos são ‘frios’. No verão adoram
atividades externas, regadas a cerveja. O
inverno é frio e escuro e aqui não tem feijão
e arroz. Viajar dentro da Europa é bom e re-
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lativamente barato. Se a pessoa se dedicar ao
trabalho e estudos, no fim de semana sempre
é possível ir a algum lugar interessante. Você
cresce profissionalmente e culturalmente.”

Ausserhofer/Himsel/DAAD

Os cursos de bacharelado e de graus superiores na Alemanha estão nas universidades
tradicionais, voltadas à pesquisa e conectadas
com institutos de tecnologia, e nas de ciências
aplicadas, com foco nas aplicações dos métodos e das ferramentas da engenharia.
As solicitações devem ser feitas diretamente
nessas instituições. Algumas delas requerem
o encaminhamento pelo uni-assist, o portal
do Serviço de Pedidos de Admissão para
Estudantes do Exterior (www.uni-assist.de).
Informações sobre oportunidades de estudo
podem ser obtidas na Bússola para Educação
Superior da Conferência dos Reitores – HRK
(www.hochschulkompass.de).
O DAAD informa os certificados educacionais obtidos no exterior requeridos para
ingressar no ensino superior da Alemanha
(www.daad.de/admission). Esta instituição
também informa sobre os programas em engenharia para bacharelados e níveis superiores,
a maioria destes ministrados em inglês (www.
daad.de/international-programmes e www.
daad.de/entwicklung).
Informações sobre cursos preparatórios e de
introdução, onde também se aprende alemão
técnico, estão disponíveis na Ponte para Estudos (www.bruecke-zum-studium.de). Sobre
o mercado de trabalho, contate a Associação
dos Engenheiros Alemães – VDI (www.vdi.de).

Hagenguth/DAAD

Portas abertas
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Um mundo
de moléculas,
átomos,
elétrons e
prótons a
serviço da
humanidade
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s fábricas modernas fabricam seus
produtos em processos onde as reações se passam dentro de equipamentos, motivadas muitas vezes por
potentes catalisadores, otimizadas
e controladas por sistemas digitais de controle
distribuído – SDCDs, garantidas por sistemas
instrumentados de segurança, transformando o
que no passado chegava a ser empírico, e baseado
na experimentação, em processos automatizados
invisíveis onde só serão visíveis ao consumidor
os produtos - correndo por tubulações, tanques,
carretas - que nem imagina quantos processos e
pessoas foram necessários para produzi-lo.
Via de regra, os desodorantes, sabonetes,
shampoos, o plástico, os aditivos, os tensoativos,
os adjuvantes, os defensivos agrícolas e uma infinidade de outros produtos químicos espalhados
pela casa, pelo escritório, nos carros, passando
por flavorizantes até produtos sofisticados da
indústria farmacêutica, são consumidos pelas
gerações que se sucedem sem que saibam exatamente a sua origem, as suas tecnologias e as suas
virtudes. Só se enxergam as chaminés!
A química como aprendemos na escola, na
pesquisa de cátions e anions, parece mágica ou
feitiçaria. Nas “viragens” de cores, nas novas
moléculas e nas aplicações, podemos observar a
natureza se transformando, através das inúmeras
possibilidades de reações químicas transformando sal de cozinha em cloro, que possibilita, além
de ativar o sabor das coisas com com o seu uso
prosaico, também tratar água para consumo
humano com o poderoso cloro. Se vamos “aprender” como o Sódio está ligado ao Cloro no sal
de cozinha temos que acreditar sem ver, que os
elétrons circulam pelos dois núcleos tornando a
molécula do cloreto de sódio, o sal de cozinha
num produto comestível. Separados os
cátions e anions, tornam-se tóxicos e
perigosos. O sódio com reações explosivas em contato com a água e o cloro
matando todos os bichinhos que podem
contaminá-la! Contraditório, não?
A Quimica, como qualquer outra
tecnologia, oferece bem estar social
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A indústria química
na produção
Por Por Francisco Ruiz*
e qualidade de vida, mas também precisa ser
controlada, regulamentada e principalmente
compreendida. A energia elétrica é um exemplo
disso. No inicio da sua utilização era comum
saber que alguém ficou grudado na torneira do
chuveiro ou que uma casa queimou devido a um
curto circuito nas instalações. A aviação civil é
outro bom exemplo!
Qualquer tecnologia ou atividade humana
oferece riscos e beneficios que desafiam a nossa
inteligência na medida que na sua infância, criam
situações difíceis de serem avaliadas no tempo,
e para atingir a maturidade as vezes exigem
sacrifícios de algumas gerações.Thomas Malthus vaticinou há 200 anos atrás que o mundo
morreria de fome, pois a população cresceria em
progressão geométrica e acertou na afirmação sobre o crescimento. Disse também que a produção
de alimentos cresceria em progressão aritmérica
e errou feio. Errou porque? Por que não acreditou
e nem levou em consideração o desenvolvimento
tecnológico onde os defensivos agrícolas e os fertilizantes químicos possibilitaram a erradicação
de pragas e plantações em larga escala.
Merlin, como tantos outros alquimistas da
idade média buscava a pedra filosofal, que de
acordo com a lenda provocaria uma transmutação, transformando qualquer metal inferior em
ouro. A química, através de suas fábricas conseguiu isso transformando materiais de pouco valor
em produtos que as vezes valem mais que o ouro.
No mundo real da química e de qualquer outra
ciência, as pedras filosofais foram aparecendo
através de muitos experimentos rústicos e de
muitos acidentes, que através da persistência e da
inteligência humana se tornaram conhecimento,
que se transformaram em tecnologias e vão mudando a realidade, a natureza, os usos e costumes e
possibilitaram a existência dos grandes complexos
industriais.
O ser humano, que criou tudo isso, tem a
responsabilidade do uso consciente de toda
essa maravilha preservando a natureza e o meio
ambiente.
* Assessor de Assuntos Empresariais da Abiquim
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Financiamento do setor
químico e petroquímico
por meio do BNDES

O

BNDES sempre atuou como um importante agente financiador do desenvolvimento da indústria química nacional.
Seu apoio foi fundamental, principalmente no período compreendido entre
os inícios das décadas de 70 e 90, quando ocorreu
uma grande expansão do parque petroquímico
nacional, com a construção dos polos de Camaçari
(BA) e Triunfo (RS). Neste período o BNDES financiou a maioria dos empreendimentos integrantes desses polos, viabilizando a participação das
empresas nacionais de capital privado no chamado
modelo tripartite (um terço do controle acionário
correspondia ao empresariado nacional, um terço
ao Estado, e um terço a um sócio estrangeiro).
A partir da década de 90, a indústria química
local experimentou diversas reestruturações,
como privatizações, aquisições e fusões, decorrentes de uma maior integração competitiva com
as principais cadeias de suprimentos globais.
Nesta fase, o BNDES também desempenhou
um papel relevante, ao atuar como o responsável pelo programa de privatizações do governo
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Por Leticia Magalhães da Costa
Martim Francisco de Oliveira e Silva*
federal, na consolidação de produtores locais e
no início do processo de internacionalização de
empresas locais, estimulando sua inserção em
mercados globais.
Na última década o BNDES continua financiando os maiores investimentos realizados pelo
setor, como a construção do polo gás-químico do
Rio de Janeiro, as novas unidades ou expansões
de fábricas de resinas plásticas, além da unidade
produtora de fibras sintéticas em implantação em
Suape. O BNDES também elaborou e implantou um programa destinado ao fortalecimento
do setor de transformados plásticos, segmento
considerado como a terceira geração da indústria
petroquímica, o Proplástico, destinado a apoiar
principalmente às médias empresas.
No gráfico a seguir, estão identificados os valores do apoio do BNDES à indústria química1,
em R$ milhões correntes, entre os anos de 2000
e 2011. Nele, pode ser observado o valor crescente
do apoio do BNDES à indústria. Entre os anos
de 2000 e 2006, os desembolsos médios anuais
alcançaram cerca de R$ 400 milhões, enquanto
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Banco de Imagens Amyris

entre 2007 e 2011, eles alcançaram um valor
médio de aproximadamente R$ 2 bilhões. Na
tabela, na página 54, estão indicadas as participações dos diversos segmentos da indústria
química que constituíram os totais dos valores
indicados no gráfico.
Para os próximos anos espera-se que os
desembolsos anuais do BNDES para a indústria química se situem entre R$ 3 e R$ 4
bilhões caso os investimentos anunciados se
concretizem, especialmente os novos projetos
associados à produção de intermediários para
fertilizantes e produtos químicos baseados em
matérias-primas de origem renovável.
Nos últimos anos, ao lado do apoio aos
investimentos em capacidade produtiva e nas
reestruturações da indústria, o BNDES vem
também enfatizando o apoio às atividades de
inovação das empresas brasileiras.
O apoio à inovação é prioridade estratégica
para o BNDES. O banco apoia a formação
de capacitações e o desenvolvimento de

ambientes inovadores, com o intuito de gerar valor econômico ou social e melhorar o
posicionamento competitivo das empresas,
contribuindo para a criação de empregos de
melhor qualidade, o aumento da eficiência
produtiva, a sustentabilidade ambiental e o
crescimento sustentado do País.
Atualmente, duas grandes fronteiras da
inovação para a indústria química estão na
utilização de tecnologias de ruptura, como a
nanotecnologia e biotecnologia.
A nanotecnologia, ao manipular a matéria
em nível molecular ou atômico, é capaz de
integrar a química, a ciência dos materiais e a
biologia criando novos produtos com extraordinárias possibilidades de mercado.
A aplicação da biotecnologia nos processos
químicos também representa oportunidades
de mercado promissoras, especialmente nas
rotas que utilizam a biomassa como matériaprima alternativa aos derivados de petróleo.
Por possuir uma indústria sucroalcooleira e

Construção
da Unidade
de Brotas,
denominada
“Paraíso”. Essa
usina produzirá
produtos
químicos e
biocombustíveis
de origem
renovável. Tanto
para construção
das plantas
produtivas como
para as atividades
de Pesquisa e
Desenvolvimento,
a Amyris tem
recebido
subsídios e
financiamento do
BNDES e FINEP
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Hans Von Manteuffel/Banco de Imagens PQS

Projeto de
implantação
PTA/PET/POY
da Petroquímica
Suape

de biodiesel bastante desenvolvida, além de
recursos naturais favoráveis, o Brasil dispõe
de um grande potencial de tornar-se o líder
mundial nestas tecnologias. Como resultado,
diversas empresas nacionais e internacionais
já anunciaram investimentos importantes a
serem realizados no Brasil para desenvolver
produtos de fontes renováveis.
O BNDES também tem buscado apoiar
os investimentos neste campo. Um exemplo
é o projeto conjunto com a Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP) para o fomento de
projetos que utilizem biomassa proveniente da
cana-de-açúcar como matéria-prima, o PAISS,
Plano Conjunto BNDES-Finep de Apoio à

Participação dos segmentos da indústria química
nos desembolsos do BNDES entre 2000 e 2011
Segmento
Produtos Químicos Orgânicos

48%

Resinas e Elastômeros

19%

Químicos Inorgânicos

9%

Produtos de Limpeza e Perfumaria

8%

Químicos Diversos

5%

Defensivos Agrícolas

5%

Tintas, Vernizes, Esmaltes e Lacas

1%

Fibras Artificiais e Sintéticas

1%

Outros

3%

Inovação Tecnológica Industrial dos Setores
Sucroenergético e Sucroquímico.
Além do apoio direto aos investimentos das
empresas atuantes no setor químico, o BNDES
ainda possui atraentes instrumentos de incentivo à engenharia e à aquisição de bens de
capital local, por meio dos programas BNDES
Proengenharia e BNDES Finame.
O BNDES Proengenharia apoia as atividades de engenharia local executadas por
empresas de engenharia consultiva, destinados
a atender a diversos setores da economia, entre
eles, o setor químico.
O BNDES Finame financia, por meio de
instituições financeiras credenciadas, a produção e aquisição de máquinas e equipamentos
novos, de fabricação nacional, credenciados
no BNDES.
Desta maneira, o BNDES prossegue reforçando o seu compromisso histórico com o desenvolvimento de toda a sociedade brasileira,
ao mesmo tempo em que se alinha aos desafios
mais urgentes da dinâmica social e econômica
contemporânea.

* Respectivamente economista e engenheiro
do Departamento de Indústria Química da
Área de Insumos Básicos do BNDES
1
Montenegro, R.S.P. O Setor Petroquímico.
Disponível em: www.bndes.gov.br/SiteBNDES/
export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/livro_setorial/
setorial09.pdf. Acesso em: 05/07/2012

Fonte: bndes
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Como formar
futuros inovadores

N
Segundo o
Observatório
Ibero-Americano
de Ciência,
Tecnologia e
Sociedade, menos
de 3% dos jovens
latino-americanos
almejam carreiras
em ciências
exatas e naturais
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os últimos 20 anos, o Brasil assistiu a uma grande expansão na
oferta de vagas em cursos de nível
superior. No entanto, este crescimento se deu principalmente
nas áreas humanas. O Censo da Educação
Superior (INEP/MEC) mostra que em 1991
o ensino superior no Brasil apresentava
516.663 vagas, contra 2.823.942 em 2007
– um crescimento de 550%, no período em
que a população brasileira cresceu 25%.
Em 2010, mais de 60% das matrículas no
ensino superior abrangiam ciências sociais,
negócios, direito e educação. Menos de 10%
eram em engenharias, produção e construção, e menos de 7% em ciências, matemática
e computação. A evasão atingia 55% em
algumas escolas de engenharia.
O desinteresse dos jovens pela carreira
científica não é uma característica exclusivamente brasileira. Segundo o Observatório
Ibero-Americano de Ciência, Tecnologia e
Sociedade, menos de 3% dos jovens latinoamericanos almejam carreiras em ciências
exatas e naturais. Atento a estas estatísticas,
a CAPES desenvolveu em 2011 o projeto
Pró-Engenharia que prevê duplicar em cinco
anos o número de engenheiros e tecnólogos
formados. Atualmente o Brasil forma cerca
de 40 mil engenheiros por ano, muito abaixo
de outros países dos BRICs.
O número de formandos é insuficiente
para sustentar o crescimento econômico. A
indústria sente os reflexos desta defasagem,
importando mão de obra qualificada. O setor químico não é intensivo em mão de obra,
mas exige maior nível de capacitação, o que
lhe confere uma remuneração em média 75%
maior que a da indústria.
Com base no conhecimento das ciências
e engenharias, encontramos as soluções
para os problemas diários enfrentados por

Por Marina Doria*
economias em desenvolvimento. O debate
de investimentos estratégicos do país muitas vezes se dá fora do campo técnico, com
argumentos sem embasamento científico,
o que prejudica nossa democracia, já que
os cidadãos não têm acesso à informação
adequada para fazer suas escolhas.
Nos últimos 30 anos o Brasil consolidou
sua capacidade de geração de conhecimento
científico. Segundo pesquisa da Thompson
e Reuters (2007), o Brasil figura na 13ª posição em publicação científica, no mesmo
nível de países como Suíça, Suécia, Holanda
e Rússia.
As principais áreas das publicações brasileiras são: agricultura, química, física, engenharia, biologia molecular e bioquímica.
No entanto, a transformação deste conhecimento em tecnologia, bens ou serviços ainda
tem muito a evoluir.
Para que este conhecimento se transforme
em tecnologia e inovação, é necessária maior
interação entre os centros de pesquisa e as
empresas. Estas precisam de recursos físicos
e financeiros a serem viabilizados mediante
políticas públicas eficientes, além de recursos humanos capacitados para a inovação.
O crescimento da pesquisa ocorreu principalmente nas universidades e instituições
de pesquisa públicas que concentram a
maioria dos pesquisadores do país e 90%
dos artigos produzidos. Apenas 35% dos
pesquisadores trabalham no setor empresarial, o que dificulta a transformação deste
avanço científico em inovação.
Considerando a produção científica de
2008 a 2010, 56% dos artigos científicos
publicados na América Latina são do Brasil. Em segundo vem o México, seguido da
Argentina. Porém, se considerarmos o tamanho das referidas populações, o Brasil ocupa
o 3º lugar, atrás do Chile e da Argentina.
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A taxa de crescimento da produção científica brasileira tem sido muito superior a de
outros países. A taxa média de elaboração
de artigos científicos no Brasil nos últimos
10 anos é de 8% ao ano, enquanto a média
mundial está em 2%. Este resultado advém
do crescimento da pós-graduação no Brasil,
principalmente mestres e doutores oriundos
de universidades públicas.
O Brasil investe 1,3% do PIB em C&T, à
frente do México, Chile, Argentina, Índia e
África do Sul, mas entre os BRICs estamos
atrás da Rússia e da China. A meta do governo
brasileiro é atingir 2% do PIB em 2020. Os países considerados desenvolvidos possuem taxas
acima de 3% do PIB em investimento em C&T.
O físico brasileiro Marcelo Gleiser propôs
uma lei de fomento à pesquisa nos moldes da
Lei Rouanet. Este incentivo foi fundamental
nos EUA no início do século 20, quando
recursos da iniciativa privada americana
financiaram a migração de cientistas, principalmente vindos da Europa, para universidades e centros de pesquisas locais.
Um dos exemplos mais conhecidos foi a
fundação em 1930 do Instituto de Estudos
Avançados, hoje da Universidade de Princeton (EUA). Os recursos vieram da família
Bamberger, de origem alemã, que enriqueceu
no início do século 20 com comércio na costa
leste americana. Eles investiram seus recursos
neste projeto nas vésperas da quebra da Bolsa
de Nova York. Albert Einstein, Kurt Gödel, J.
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Robert Oppenheimer e John von Neumann
foram alguns dos ilustres cientistas abrigados
no Instituto.
Este é um exemplo de como governo e iniciativa privada podem incentivar a economia
do conhecimento no país e a disseminação e
valorização da ciência. Nosso atual modelo
educacional também deve ser repensado quando queremos incentivar o desenvolvimento de
cientistas, o que exige investimentos em laboratórios nas escolas como também criatividade
em salas de aula. A ciência deve ser identificada
pela criança no seu cotidiano, em tudo que a
cerca. A curiosidade científica deve ser incentivada, o que irá formar futuros inovadores.
A indústria é um importante ponto de apoio
para a economia de qualquer país em direção
ao desenvolvimento contínuo e sustentado. O
investimento em pesquisa e desenvolvimento
é o que permite inovar, desenvolvendo novos
processos que tornam a indústria mais eficiente, bem como produtos com maior valor
agregado, possibilitando maior diversificação
de mercado. No entanto, essa importante
ferramenta para atualização da indústria só é
possível se despertarmos um espírito cientista
em nossos jovens e profissionais da indústria.
Um país com mais ciência é mais rico, com
maior poder aquisitivo dos cidadãos e fortalecimento da democracia. Assim gira a economia.
* Assessora Técnica de Assuntos Regulatórios
e Meio Ambiente da Abiquim

O setor químico
exige mais
capacitação
e oferece
remuneração
em média 75%
maior que a da
indústria
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carbono contido no petróleo está
em eletroeletrônicos, eletrodomésticos, plásticos, tintas, cosméticos
etc. Também é encontrado em
matérias primas renováveis, mas
ainda pouco utilizadas. Há alguns bioplásticos de celulose, amido, açúcar e ácido lático,
bem como detergentes e cosméticos feitos com
óleos vegetais.
A química “verde” ainda é um nicho. Segundo a consultoria Arthur D. Little, o mercado
mundial de produtos bioquímicos representava 4% da receita do setor em 2009 (US$
77 bilhões) e poderá atingir 17% em 2025. O
governo alemão lançou em 2010 a Estratégia
Nacional de Pesquisas em Bioeconomia 2030,
com um investimento de € 2,4 bilhões, para
mudar a indústria de base petrolífera para
outra de base biológica.
Embora os pesquisadores trabalhem na obtenção de substâncias básicas para a indústria
química a partir de biomassa, “muitos processos ainda ficam nos laboratórios ou ocorrem

Por Birgit Niesing*
só como pilotos”, segundo Thomas Hirth,
diretor do Instituto Fraunhofer de Engenharia
de Interfaces e Técnicas de Bioprocedimentos
(IGB). Para ele, “são necessários novos processos em escala conectados a estruturas de
produção já existentes”.
Para aproximar o laboratório da aplicação
industrial, está sendo construído o Centro
Fraunhofer de Processos Químicos e Biotecnológicos (CBP) em Leuna, na Alemanha.
Lá se pretende utilizar aparas de madeira
como fonte de carbono, a partir da obtenção
de lignina e açúcar fermentável. Bactérias
convertem o açúcar em elementos químicos
básicos utilizáveis na produção de polietileno.
O fenol resultante pode servir para produzir
colas e sínteses químicas. Os resíduos irão para
geração de energia. Haverá aproveitamento
total do recurso renovável madeira.
O CBP também tem como focos o aproveitamento de biomassa residual, a obtenção de
materiais funcionais e fontes de energia a partir
de microalgas e o desenvolvimento de novas
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progride

O Instituto Fraunhofer
de Engenharia de
Interfaces e Técnicas
de Bioprocedimentos
(IGB) trabalha para
obter substâncias
básicas a partir de
biomassa
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Usando lípases, pesquisadores do IVV extraem do óleo da planta jatrofa um fluido de
base barato, isento de óleos minerais e com
bom desempenho para óleos de arrefecimento
no processamento industrial de metais. O processo aproveita quase 100% da matéria prima
e demanda procedimentos de purificação com
consumo energético e custo menores.
Cientistas do IGB utilizam microalgas para
produzir ácidos graxos e carotinoides. Elas
são criadas em massa em um reator de placa
airlift. Em outro projeto da UE, pesquisadores criam microalgas em uma estação de
tratamento de águas residuais na Espanha
para obter em larga escala biocombustíveis
como metano ou diesel. Pesquisadores do
Instituto Fraunhofer de Tecnologia Ambiental, de Segurança e Energética que trabalham
no projeto analisam a composição do óleo de
alga e como usá-lo melhor. Os óleos poliinsaturados do produto são interessantes para a
indústria de rações para animais. O restante
serve para fazer biodiesel.
Segundo Hirth, “a biotecnologia branca
usa a natureza como fábrica de produtos
químicos. Processos de produção químicos
tradicionais são substituídos pelo uso de
micro-organismos ou enzimas”. Isso também
ajuda a reduzir a emissão de dióxido de carbono. Esse é o resultado de um estudo do setor
dinamarquês da organização de proteção
ambiental WWF e da empresa dinamarquesa
de biotecnologia Novozymes. Sua conclusão:
se a biotecnologia industrial fosse totalmente
aproveitada, até 2030 economizaríamos entre
1 bilhão e 2,5 bilhões de toneladas de dióxido
de carbono por ano.

Cientistas do
IGB utilizam
microalgas
para produzir
ácidos graxos e
carotinoides
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enzimas técnicas. “Trabalhamos em cooperação com empresas industriais que continuam
utilizando os produtos obtidos”, diz Hirth.
Em 2010 o mundo produziu apenas 724
mil toneladas de plástico “verde”. A demanda
deve aumentar sensivelmente. A Associação de
Bioplásticos Europeus espera que em 2015 se
produza 1,7 milhão de toneladas.
Pesquisadores do Instituto Fraunhofer de Pesquisas Aplicadas em Polímeros (IAP) estudam
como obter e processar polímeros de matérias
primas renováveis. Usam como base o amido
(para fabricar papel, materiais de construção,
colas, bioplásticos, detergentes, cosméticos
e medicamentos) e celulose (películas, TNT,
esponjas, produtos de higiene ou colas).
Transformando restos de beterraba em açúcar monômero e este em polióis que usam no
lugar do sorbitol, cientistas do IAP produziram
poliuretanos (para fazer colchões, solas de sapatos, vedações ou pavimentos). Com a ajuda
das bactérias do ácido lático, pesquisadores
do IGB converteram a lactose do soro de leite
ácido em lactato, que além de conservante e
acidulante também vira material de base para
produzir polilactídeo, um plástico biologicamente degradável.
Até agora, o bioplástico é utilizado principalmente como material para embalagens, blisters,
garrafas, pratos e copos descartáveis. A partir
da proteína do soro do leite, pesquisadores do
projeto da UE (União Europeia) Wheylayer desenvolvem uma película para embalagem com
a função de evitar o contato de oxigênio com o
alimento. Essa película pode ser biologicamente
degradada, e as substâncias presentes no soro
do leite aumentam a durabilidade do alimento.
“Desenvolvemos um processo de fabricação
economicamente viável em escala industrial”,
diz Markus Schmid, do Instituto Fraunhofer
de Técnicas de Processos e Embalagens (IVV),
envolvido no projeto.
Os biopolímeros ainda não preenchem todos os requisitos para plásticos eficientes. O
plástico feito de polilactídeos é quase sempre
quebradiço e apresenta baixa resistência ao
impacto. Frente a isso, pesquisadores do IAP
e dos Institutos Fraunhofer de Tecnologia
Química (ICT) e de Mecânica dos Materiais
fortaleceram os plásticos naturais com fibras
trançadas de celulose.
Os pesquisadores também querem produzir
resinas, emolientes, biotensoativos ou solventes a partir de matérias primas renováveis. No
projeto da UE BioConSepT do qual participa
o IGB, os colaboradores apostam na lignocelulose, em óleos e gorduras vegetais como
fontes de carbono não utilizadas na indústria
alimentícia. Com esses recursos, os produtos
químicos provavelmente ficarão 30% mais
econômicos e sustentáveis.

O Instituto
Fraunhofer de
Pesquisas Aplicadas
em Polímeros
(IAP) usa amido
e celulose para
produzir plástico
biologicamente
degradável
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proteção de um produto ou processo industrial por patente traz
inúmeras vantagens. Proporciona
exclusividade na exploração da
tecnologia protegida, ao garantir a
seu titular o direito de impedir o concorrente
de produzir, usar, colocar à venda, vender ou
importar o produto ou processo patenteado.
Outras vantagens consistem na utilização
da patente como instrumento de marketing,
bem como na sua transformação em fonte adicional de receitas, por meio do licenciamento
a terceiros.
São várias as modalidades de patentes previstas na Lei de Propriedade Industrial – LPI
(Lei 9.279/96). Títulos de propriedade temporária, as patentes de invenção têm validade de
20 anos e as de modelo de utilidade, 15 anos.
Para que as invenções sejam protegidas, elas
devem atender aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicação industrial. A
autarquia federal responsável pelo exame e
concessão das patentes é o INPI (Instituto
Nacional da Propriedade Industrial).
Entre as tecnologias passíveis dessa proteção
estão os produtos químicos e farmacêuticos.
O patenteamento das invenções nessas áreas
envolve algumas particularidades. A seguir,
destacamos diversos aspectos que têm sido
alvo de análises mais profundas.

Possível acesso a recurso genético
brasileiro e/ou a conhecimento
tradicional associado, para o
desenvolvimento de uma invenção
Desde 2011, o INPI tem feito exigências técnicas solicitando que o depositante do pedido
de patente declare se acessou ou não o recurso
genético brasileiro (RG) e/ou o conhecimento
tradicional associado (CTA), para o desenvolvimento de sua invenção. A maioria desses
casos está ligada ao uso de extratos vegetais
para preparar composições de produtos cosméticos, farmacêuticos e alimentícios.
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Por Ana Cláudia Mamede Carneiro
Henrique Steuer I. de Mello*
A atitude do INPI teve motivação na vigência
da Medida Provisória (MP) 2.186/16, de 23
de agosto de 2001. Ela estabelece que, configurado acesso ao RG e/ou ao CTA, caberá
repartição de benefícios oriundos dos produtos obtidos. Quando houver entendimento
de que ocorreu acesso ilegal, são aplicáveis
penas severas, tais como cassação do registro
sanitário e retirada do produto do mercado.
A maior preocupação no Brasil neste particular é a dificuldade em atender ao disposto
na MP: obter-se autorização de acesso ao RG
e/ou ao CTA junto ao órgão competente, o
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético
(CGEN), para a realização das pesquisas.
Não bastasse isso, multas têm sido aplicadas a empresas nacionais e multinacionais de
todos os portes, bem como a institutos de pesquisa, por suposto acesso ilegal ao patrimônio
genético brasileiro.

Proteção de composições
compreendendo extratos vegetais
A LPI não prevê restrições à proteção de
composições compreendendo extratos vegetais. No entanto, o INPI adotou diretrizes de
exame estipulando que não será patenteável
a composição que compreender um extrato e
um veículo considerado como mero diluente.
Também não são patenteáveis extratos tão
somente isolados da natureza e compostos químicos obtidos sinteticamente e que possuam
correspondentes de ocorrência natural, não
havendo como distingui-los.

Proteção de produtos e processos
biotecnológicos
De acordo com a LPI, são patenteáveis vários
materiais biológicos, como polinucleotídeos,
polipeptídeos, vetores, células, micro-organismos geneticamente modificados, composições
contendo material genético ou sequências de
aminoácidos ou vírus, plantas geneticamente
revista engenharia brasil alemanha
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Proteção de formas polimórficas de
compostos químicos
A LPI não prevê restrições para proteção de
formas polimórficas de compostos químicos.
Contudo, há uma proposta de diretrizes de exame
técnico, bastante restrita, que na prática já tem sido
seguida pelos examinadores do INPI.

Proteção de segundo uso médico de
um composto químico
Embora a LPI não preveja restrições para
proteção de segundo uso médico de compostos
químicos, os examinadores do INPI já seguem
uma proposta de diretrizes de exame técnico.
Tais diretrizes dispõem que, para atender ao
requisito de novidade, o pedido desta patente deve
revelar a aplicação de um produto farmacêutico
já conhecido para tratar uma patologia e/ou um
quadro clínico distinto daquele para o qual este
produto era empregado. A solicitação será avaliada quanto ao requisito de atividade inventiva,
levando em consideração o mecanismo de ação da
droga, sua relação entre a atividade terapêutica e
a estrutura química e a etilogia das doenças alvo.

Intervenção da ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) para
concessão de patente a produto e
processo farmacêutico
setembro de 2012

De acordo com a Lei 10.196, se o INPI entender que a invenção apresentada atende aos
requisitos da LPI, a concessão da patente fica
condicionada à prévia anuência da ANVISA.
O grande questionamento quanto a esta lei é
se a ANVISA teria competência para analisar os
requisitos de patenteabilidade, pois essa prerrogativa era anteriormente atribuída ao INPI.
Em decorrência desta atuação dupla no exame
de casos de patente, deparamo-nos com diferenças de posicionamento quanto à patenteabilidade
de invenções entre o INPI e a ANVISA. Isso tem
levado a indústria farmacêutica a defender seus
casos na Justiça.
A Portaria Interministerial 1.065, publicada
em 25 de maio de 2012, divulgou um Relatório
apresentado pelo Grupo de Trabalho Interministerial (GTI). Esse documento sugeriu que a
ANVISA examinasse os casos de patente antes
do INPI, invertendo a tramitação até então
aplicada. Mas a Portaria dispôs que os órgãos
envolvidos adotassem as devidas medidas para
publicação de Atos Normativos que norteiem a
realização do disposto no Relatório.
O fato é que, apesar de o Relatório ser uma
sugestão e de não ter havido a publicação de
nenhum Ato Normativo, os casos já estão sendo enviados primeiramente à ANVISA. Se esta
Agência emitir um parecer desfavorável, o pedido
de patente não será encaminhado ao INPI.
Como vimos, a utilização do sistema de patentes traz grandes vantagens para a empresa,
em especial o direito de exclusividade na exploração da tecnologia protegida. Mas no caso
das invenções químicas e farmacêuticas, são
necessárias análises técnicas e legais mais
profundas no momento de se requerer
a proteção por patente, em vista das
questões particulares que têm surgido em nosso país.
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modificadas e seus processos de obtenção, hibridomas e anticorpos monoclonais e seus processos
de obtenção.
Entretanto, não é aceita a proteção para métodos de tratamento cirúrgicos, operatórios e
de diagnóstico in vivo, inclusive terapia gênica,
assim como para animais, plantas, sequências de
nucleotídeos e peptídeos isolados da natureza, extratos de plantas e processos biológicos naturais.
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O papel do engenheiro
na inovação tecnológica
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engenharia tem um papel estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Isso exige uma formação profissional que atenda às demandas do
mercado, integrando qualificação
técnica, capacidade de gestão, criatividade,
empreendedorismo, comunicação e liderança.
A competitividade global impõe um novo
perfil de engenheiro, que equilibre uma sólida
formação técnica e a capacidade de gestão
dos processos produtivos com foco na competitividade.
As faculdades de Engenharia precisam oferecer uma preparação técnica alinhada com o
mercado global, bem como ter um viés cultural
e humanístico, formando líderes tecnológicos
que contribuam para o desenvolvimento sustentável e a geração de riqueza. Isto requer não
só mestres e doutores, bem como profissionais
ativos no mercado de trabalho, enriquecendo o
ambiente acadêmico com novas tecnologias e
tendências, além de recursos computacionais
que permitam vivenciar a realidade competitiva das empresas.
A exemplo dos países de industrialização
recente, como Cingapura, China e Coreia do
Sul, que revolucionaram suas economias com
valorização da engenharia e inovação tecnológica, o Brasil precisa redimensionar o valor
estratégico da ciência e compreender que ainda
há um imenso trabalho de modernização do
conhecimento a realizar.
Metade do que se aprende na universidade
estará superado após cinco anos. Daí a neces-
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Laboratório de
Química da FAAP

Por Prof. Francisco Carlos Paletta *
sidade de uma qualificação holística, valorizando habilidades de gestão, comunicação,
liderança, metodológicas, culturais, multidisciplinares e sistêmicas. Educar o engenheiro
para o século 21 é equilibrar o especialista,
em sua dimensão técnica, e o generalista, de
caráter multidisciplinar.
Para manter-se orientado no mercado globalizado, é preciso ter o futuro como foco. As
faculdades de Engenharia precisam preparar
o jovem a explorar o caminho da inovação e
do crescimento sustentável. Os cursos devem
estar alicerçados em capacitação técnica,
empreendedorismo de base tecnológica e engenharia para o desenvolvimento sustentável,
equilibrando as necessidades da sociedade e a
preservação do meio ambiente.
Além de capacitar os alunos nas tecnologias
correntes, a Engenharia Civil deve disseminar
as inovações da construção sustentável; a Química, os desafios da matriz energética global,
meio ambiente e sustentabilidade; a Mecânica, a inovação nos processos de fabricação;
a Elétrica, processamento digital de sinais,
automação e controle, robótica e inteligência
artificial; a de Produção, desenvolvimento e
gestão de processos industriais.
Para preparar os alunos a iniciar novos
empreendimentos tecnológicos, o projeto
Engenheiro Empreendedor utiliza técnicas
modernas e oferece uma formação multidisciplinar que abrange contabilidade, finanças,
marketing, RH, operações, planejamento e
administração estratégica.

revista engenharia brasil alemanha

setembro de 2012

Divulgação

mente do desenvolvimento de produtos de
base tecnológica. Isto demandará estimular o
empreendedorismo tecnológico – a capacidade
de oferecer esses produtos que melhorem a
qualidade de vida a preços competitivos.
A engenharia brasileira pode atuar de modo
importante na oferta de produtos acessíveis
com tecnologias simples, voltados à população
mais pobre, sem abandonar os desenvolvimentos de alta tecnologia da qual já temos
resultados brilhantes, como na exploração
de petróleo e na indústria aeronáutica. Esses
caminhos abrem ao país dois mercados gigantescos, que podem gerar ganhos sociais e
econômicos.

Prédio da FAAP
em São Paulo

* Diretor da Faculdade de Engenharia e da
Faculdade de Computação e Informática
da FAAP
Divulgação

Ciência, Engenharia e Tecnologia estão fortemente interligadas. A engenharia projeta novos
softwares e hardwares, desenvolve sistemas de
comunicação e informação, automatiza processos, cria edifícios inteligentes e sustentáveis,
cria novas moléculas no setor farmacêutico,
implementa novas técnicas na bioengenharia,
descobre alternativas energéticas e desenvolve
processos para a indústria, impulsionando o
crescimento sustentável do país.
Num mundo sem barreiras à produção do
conhecimento, mobilidade passou a ser um
conceito chave. Ela deve ser entendida não
apenas no seu aspecto físico – no mundo da
tecnologia da informação e da comunicação,
a mobilidade está se tornando cada vez mais
virtual –, mas principalmente no sentido de
flexibilidade, adaptabilidade, interatividade.
A mobilidade permite a um profissional
aproveitar novas oportunidades no Brasil ou
no exterior, exige competências para além da
formação acadêmica e é garantida por padrões
internacionais de certificação e acreditação
dos diplomas de nível superior.
Esta é uma tendência irreversível que
decorre de novas formas de organização da
produção em escala planetária. A mobilidade
impõe-se pela necessidade de garantir a competitividade dos blocos econômicos regionais
e fomentar o desenvolvimento local, em resposta à competitividade global.
Para alcançá-la, o engenheiro necessita aliar
o conhecimento técnico e científico tradicional
a habilidades de gestão que o qualificam a
assumir responsabilidades no novo ambiente
empresarial.
Por isso, além da competência técnica, da
qualificação científica, das competências
gerenciais e da especialização, ele precisa ter
uma formação holística. A relação entre conhecimento holístico, mercados globalizados,
economia do conhecimento e desenvolvimento
sustentável é intrínseca. Esta formação significa agregar novos conhecimentos e habilidades
às competências técnicas básicas. O engenheiro deverá conviver em comunidades e culturas
diversificadas, saber se comunicar e trabalhar
em equipes multidisciplinares, ter consciência
das implicações sociais, ecológicas e éticas
envolvidas nos projetos de engenharia, falar
mais de um idioma e estar disposto a trabalhar
em qualquer parte do mundo.
Para que a teoria esteja acoplada à solução
de problemas, a cooperação entre universidade e indústria é fundamental. A educação
continuada é exigência de um mundo em
transformação acelerada e da tendência de
envelhecimento da população, que leva a uma
extensão da vida útil da força de trabalho.
Hoje, o crescimento do Brasil com inclusão
social e geração de riqueza depende forte-

Prof. Francisco
Carlos Paletta

63

VDI-Brasil: o ponto de encontro
para engenheiros no Brasil
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index.php

VDI-Brasil (Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha), que foi
fundada em 1956 em São Paulo e
trabalha, desde março de 2008,
em parceria com a AHK (Câmara
de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha),
é um competente centro para o esclarecimento de dúvidas tecnológicas e incentiva a
transferência de tecnologia entre o Brasil e a
Alemanha.
Na Alemanha, a VDI (Verein Deutscher
Ingenieure), é considerada uma das maiores
entidades transetoriais do mundo e ainda
a maior entidade científico-tecnológica da
Europa. Somente em seu país de origem, a
entidade conta com mais de 150 mil associados físicos.
Com foco em engenheiros e futuros profissionais da área, a organização oferece cursos,
seminários e palestras sobre temas técnicos
e também voltados à formação gerencial e
assuntos relacionados às mais novas tecnologias alemãs. Além de contribuir com o
aperfeiçoamento profissional do engenheiro,
traz também possibilidades de networking,
um importante ingrediente no mundo corporativo atual.

A VDI-Brasil é também a idealizadora do
Dia da Engenharia Alemã no Brasil. O evento,
que é realizado desde 2009 no mês de outubro,
vem repetindo e firmando sua importância e
sucesso junto aos engenheiros brasileiros. Em
sua 4ª Edição, o evento, que será realizado no
dia 18 de outubro de 2012, abordará como
tema os setores químico e petroquímico.
Por meio de seus meios de comunicação
(site, newsletter, informativo e redes sociais),
a Associação reforça sua missão de propagadora de tendências tecnológicas. Os materiais
trazem, portanto, novidades tecnológicas,
curiosidades e informações relevantes do eixo
Brasil-Alemanha. Neste quesito, destaca-se o
Informativo Técnico Brasil-Alemanha, que é
distribuído mensalmente para cerca de 25 mil
engenheiros no Estado de São Paulo na versão
impressa, além de mais de 100 mil pessoas na
versão online.
Com o objetivo de alcançar os engenheiros e
futuros profissionais da área no Brasil, a Associação está sempre em busca de ampliar ainda
mais sua rede de contatos no País através de
importantes e novas parcerias. Assim, iniciou
em 2012 a expansão da realização de seus
eventos e ações para o interior de São Paulo,
e planeja chegar também a outros estados.
Conheça a programação completa de cursos
e eventos no site www.vdibrasil.com.br

Ser um associado na
VDI-Brasil significa:
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• Acesso às mais novas tecnologias;
• Networking para engenheiros;
• Possibilidade de intercâmbio e formação de
redes de contatos com líderes da indústria,
ciência, pesquisa e tecnologia;
• Participação gratuita ou com desconto em
todos os nossos eventos;
• Programas de palestras, visitas técnicas,
simpósios internacionais e nacionais;
• Capacitação e atualização de conhecimentos
profissionais;
• Desconto na associação da VDI-Alemanha,
a maior associação tecnológica-científica
mundialmente reconhecida.
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Câmara Brasil-Alemanha e VDI-Brasil
juntos na transferência de tecnologia
A Câmara de Comércio e Indústria BrasilAlemanha desenvolve há mais de 95 anos, um
papel essencial no âmbito das relações econômicas
bilaterais. Filiada à Confederação Alemã das Câmaras de Comércio e Indústria (DIHK na sigla em
alemão), está interligada a uma rede internacional
de câmaras binacionais alemãs presentes em mais
de 120 países.
Apoiada nessa estrutura, a Câmara Brasil-Alemanha desenvolve um amplo espectro de atividades
que englobam setores tão variados quanto comércio
exterior, sustentabilidade, eficiência energética,
transferência de tecnologia e inovação. Nesse âmbito, as ações da Câmara Brasil-Alemanha aproximam interesses, dão início a projetos inovadores
e estabelecem parcerias entre instituições. Dessa
forma, na medida em que incentiva o desenvolvimento empresarial, a atuação da Câmara promove
o crescimento da economia e contribui para a
projeção do Brasil no cenário mundial.
No Brasil estão sediadas três Câmara BrasilAlemanha (São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro). A elas estão ligadas filiais ou escritórios
presentes em 14 cidades – Belém, Brasília, Cuiabá,
Curitiba, Fortaleza, Natal, Porto Alegre, Recife,
Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Rolândia, Santa
Catarina, São Paulo e Vitória. Essa estrutura está
ligada às Câmaras alemãs da Argentina, Paraguai
e Uruguai constituindo a Aliança das Câmaras
Alemãs no Mercosul.
Contanto com 220 funcionários, as Câmaras
Brasil-Alemanha realizam 330 eventos ao ano, entre
rodadas de negócios, reuniões-almoço, seminários
e congressos que reúnem aproximadamente 15 mil
participantes. Nesse trabalho também são atendidas as demandas de seus 1.700 associados, entre
os quais se encontram empresas de capital alemão
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Thomas Olsinger,
Diretor Executivo
da VDI-Brasil, Dr.
Guido Westerwelle,
Ministro das
Relações Exteriores
e Vice-Chanceler da
Alemanha, Edgar
Horny, Presidente da
VDI-Brasil e Thomas
Timm, Vice-Presidente
Executivo da Câmara
Brasil Alemanha, na
visita do Ministro ao
Brasil em fevereiro
de 2012

instaladas no Brasil, assim como companhias brasileiras e alemãs atuantes nos mais diferentes setores
da economia, interligadas pelo interesse econômico
com a Alemanha.
Hoje, cerca de 1.200 empresas de capital alemão
estão instaladas no Brasil, responsáveis por investimentos diretos acumulados da ordem de US$ 25
bilhões, dos quais 88% estão aplicados no setor
industrial.

Indústria química alemã no Brasil
Um número representativo de empresas associadas à Câmara Brasil-Alemanha atua no setor químico nacional. Elas estão presentes em praticamente
todos os seus segmentos: fibras, tintas e vernizes,
defensivos agrícolas, adubos e fertilizantes, produtos farmacêuticos, de higiene pessoal, perfumaria
e cosméticos.
Para algumas subsidiárias, o compromisso com o
Brasil já se estende por mais de um século, como é
o caso da Basf e da Bayer. Esta última inaugurou,
em 1925, a sua primeira planta produtiva em território nacional. Já a primeira planta produtiva da
Basf no Brasil, instalada em Guaratinguetá (SP) e
integralizada em 1959, tornou-se ao longo dos anos,
um dos maiores polos químicos da América Latina.
Além de Guaratinguetá (SP), a BASF conta com
centros de produção em São Bernardo do Campo
(SP), Mauá (SP), Jaboatão (PE) e Camaçari (BA).
Para este último local a companhia anunciou, em
2012, investimentos de € 500 milhões, ao longo dos
próximos 5 anos.
Ao lado de Bayer e BASF, Henkel, Lanxess e
Evonik são outras importantes empresas químicas
de origem alemã comprometidas com o desenvolvimento do Brasil.

A Instituição
é uma
importante
parceira de
governos e
empresas.
Entre os seus
associados
estão
companhias
alemãs do
setor químico
que atuam
no País
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18 de outubro de 2012
O Dia da Engenharia Alemã, que está em sua 4ª edição, tem como objetivo evidenciar a contribuição da indústria alemã
para o progresso econômico e tecnológico brasileiro. Tem também como objetivo, promover e divulgar a tecnologia
e inovação brasileira, além de estimular a cooperação tecnológica entre Brasil e Alemanha

PROGRAMAÇÃO
13h30 Credenciamento
14h00 Abertura Solene
Edgar Horny, Presidente da VDI-Brasil
14h15 	Saudações
Murilo Celso de Campos Pinheiro, Presidente
da Federação Nacional dos Engenheiros (FNE)
Wilson Bricio, Vice-Presidente da Câmara
Brasil-Alemanha
Wilfried Grolig, Embaixador da República
Federal da Alemanha em Brasília
14h50 	Tendências globais na indústria química e seu
impacto no Brasil
Thomas Rings, Líder Global da Prática de Energia
e Indústrias de Processos da AT Kearney
15h10 	Destino Alemanha - um passo importante na
internacionalização de uma empresa brasileira
Carlos Fadigas, Diretor-Presidente da Braskem
15h50 Coffee-break
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16h10	Mesa redonda - A química é inovação para
uma vida sustentável
Moderação: Fernando Figueiredo, Presidente-Executivo
da ABIQUIM
Debatedores: Dr. Alfred Hackenberger, Presidente para
a América do Sul da BASF
Theo van der Loo, Presidente da Bayer
Weber Porto, Diretor-Presidente da
Evonik Degussa Brasil
Julio Muñoz-Kampff, Presidente da
Henkel Mercosul
Dr. Paul Wagner, Líder Global de Inovação e
Tecnologia da Lanxess
18h00 Encerramento
Edgar Horny, Presidente VDI-Brasil
18h10 Coquetel de Encerramento
18 de outubro de 2012, das 13h30 às 19h00
Local: Club Transatlântico - R. José Guerra, 130 - São Paulo
Contato: (11) 5180-2316 / eventos@vdibrasil.com.br
Inscrições pelo site: www.vdibrasil.com.br
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