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Mobilidade
do futuro
Deslocar-se em uma grande cidade – a pé, de carro, de bicicleta ou de
transporte público – é algo cada vez mais difícil. Mas inovações tecnológicas,
criatividade e mudanças no estilo de vida ajudam a contornar essa questão

INDÚSTRIA

Com logística reversa, Brasil reciclou
90 mil toneladas de pneus em 2012

SUSTENTABILIDADE

Reuso e tratamento de água na indústria
evitam contaminação das reservas
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EDITORIAL

FOCO NA EFICIÊNCIA.
FOR A WORLD IN MOTION.

Jeferson Fernandes
Gerente de Comunicação Corporativa para a América Latina

“O desenvolvimento de soluções conjuntas entre governo,
empresas e cidadãos é mais importante do que nunca para
que a mobilidade verde se torne uma realidade.”

Há mais de 120 anos, a Rhein Chemie movimenta a indústria da borracha com soluções inovadoras. Hoje, somos o único
grande fornecedor global que oferece ao mesmo tempo agentes desmoldantes e Bladders. Com produtos como Aflux ®,
Aktiplast ®, Antilux ®,Rhenocure®, Rhenogran®, Rhenodiv ®, Rhenomark ® e Rhenoshape® fabricantes de pneus de todo
o mundo podem encontrar tudo que precisam em um só lugar. Como um sólido parceiro para a indústria de pneus,
ajudamos no alcance das mais exigentes metas em termos de qualidade e meio ambiente - os “pneus verdes” são um
bom exemplo. Isso é o que chamamos de eficiência.
Soluções para as indústrias de borracha, lubrificantes e plásticos.

No último dia 23 de maio, a capital paulista bateu um incômodo
recorde: a cidade registrou o maior congestionamento da história
no período da manhã. Foram 215 quilômetros de lentidão. O cidadão paulistano, que hoje já gasta em média duas horas e meia por
dia no trânsito, é um dos que mais sofre com a falta de mobilidade
nas cidades. A dificuldade de ir e vir numa grande cidade atinge
cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo.
E o mundo está mudando rapidamente. A mobilidade só tende a crescer, apesar dos grandes desafios que temos pela frente.
Com mais de 1 bilhão de carros nas ruas de todo o mundo e uma
projeção de 2,5 bilhões em 2050, a necessidade de alcançarmos
a mobilidade verde tornou-se um desafio global. Por isso, é mais
importante do que nunca o desenvolvimento de soluções conjuntas entre todos os atores sociais: governo, empresas e cidadãos.
Tecnologias que ajudam a economizar energia, reduzir emissões
de gases poluentes, preservar recursos e o meio ambiente são de
fundamental relevância neste contexto. Este é o tema da reportagem de capa desta Xnews.
Ainda nesta edição você lerá uma entrevista com César Faccio,
gerente geral da Reciclanip, entidade ligada à Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip) e responsável pela coleta e
destinação ambientalmente correta de pneus. Os números revelam
que o Brasil é um dos líderes mundiais em reciclagem de pneus:
apenas nos três primeiros meses deste ano, 89 mil toneladas de
pneus foram reaproveitadas. Com esta quantidade seria possível
pavimentar cerca de 20 mil quilômetros de vias com asfalto ecológico, fabricado com pneus reciclados.
E como sustentabilidade tem sido um dos temas mais recorrentes da Xnews, além de falarmos sobre reciclagem de pneus, esta
edição, traz, ainda, uma reportagem especial sobre tratamento de
água no setor industrial. A LANXESS, por sinal, é uma das empresas que oferece soluções tecnológicas para purificação da água.
Boa Leitura!
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CURTAS

CURTAS

PIGMENTOS

Voluntariado

Amarelos do Brasil ganham o mundo

Funcionários engajados Faturamento
beneficiam 1.200 pessoas 15% maior no
1º trimestre

O Bayferrox® é usado na construção civil

papel também são mercados importantes
para os produtos.
Hoje, a capacidade anual de produção
de pigmentos de óxido de ferro e óxido
de cromo da LANXESS nas plantas da
Alemanha, Brasil e China é de 350 mil
toneladas. “Porto Feliz é uma unidade
importante para nossa rede de produção
global e assim permanecerá por bastante
tempo”, garante Lothar Schwarz, Gerente Executivo de marketing e vendas para
América Latina.
Ainda segundo Lothar, com exceção
dos vermelhos, cuja produção será concentrada na Alemanha, todas as outras
cores continuarão a ser produzidas em
Porto Feliz. “Temos uma excelente estrutura logística para atender nossos clientes em qualquer parte do mundo. O local
de procedência do produto deixa de ser
relevante, já que todos os produtos estarão sempre disponíveis aos nossos clientes e com o mesmo nível de qualidade”,
garante. ><

Um em cada quatro brasileiros com mais de
16 anos faz ou já fez trabalho voluntário, segundo pesquisa recente realizada pelo Ibope Inteligência. Essa realidade se reflete no
universo dos funcionários da LANXESS no
Brasil: cerca de 200 colaboradores, algo em
torno de 20% do efetivo de todas as unidades no Brasil, participou da segunda edição
do Dia do Voluntário LANXESS e, juntos, doaram 1.600 horas em ações solidárias em
escolas, centros culturais e instituições carentes. A ação foi realizada simultaneamente
no dia 14 de abril em Pernambuco, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
A boa notícia é que a iniciativa mostra

clara tendência de se tornar um movimento
massivo na empresa, como revela Marcelo
Lacerda, presidente da LANXESS no Brasil.
“Esta segunda edição foi ainda melhor. Nossos colaboradores e parceiros se sensibilizaram e conseguimos dobrar o número de participantes e de pessoas beneficiadas”, festejou.
Nas cidades de Recife (PE), Duque de
Caxias (RJ), São Leopoldo (RS) e Porto Feliz
(SP), os funcionários da LANXESS deram sua
contribuição com trabalhos de pintura, revitalização, jardinagem e atividades lúdicas em
quatros entidades diferentes, sendo elas uma
escola, um espaço comunitário e centros de
apoio a população. ><

INOVAÇÃO

Novo e plastificado
A opção pela compra de um produto novo,
seja um celular, uma máquina de lavar ou
um carro, é uma decisão racional para
evitar custos imediatos de manutenção
embutidos nas mercadorias chamadas de
“segunda mão”, que são muitas vezes mais
baratas. Mas é inegável também que a escolha dos “novos em folha” é influenciada
pelo prazer de remover o plástico protetor,
que confere ao comprador o honroso título
de primeiro proprietário.
O que muitos não sabem é que LANXESS
faz parte da vida das pessoas nesses momentos. A empresa produz e fornece ao
mercado brasileiro e mundial os adesivos
usados nos chamados filmes protetores,
que são aqueles plásticos adesivados usados para proteger partes delicadas de um
eletrodoméstico ou eletrônico novo, como
o display de um celular, ou mesmo para
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preservar a pintura de um carro
novo. Trata-se do produto Levamelt EVM.
“É uma inovação que confere alto desempenho a esse
segmento de produtos, atribuindo-lhes uma composição química que
conserva suas qualidades mesmo
quando submetido a altas
temperaturas e à ação
agressiva da luz “, explica Leandro
Alves, especialista em desenvolvimento
de aplicação da LANXESS. Além destas
propriedades, o Levamelt EVM é também
compatível com a pele humana, ou seja,
o material é reconhecido como inofensivo
ao organismo humano. “Por isso é também

Funcionários em ação na cidade de Triunfo, RS

© Scanrail - Fotolia.com

A LANXESS, líder mundial na produção de
pigmentos inorgânicos de óxido de ferro,
matéria-prima relevante para a indústria
de tintas, construção e outras, lançou uma
nova estratégia global de gestão de portfólio
de produtos. A partir de agora, os pigmentos amarelos produzidos no Brasil, na unidade de Porto Feliz, em São Paulo, serão
vendidos mundialmente.
Os pigmentos produzidos no Brasil
possuem propriedades especiais que
se destacam comparados a outros produtos. Além da excelente qualidade, a
LANXESS oferece pigmentos amarelos
customizados para praticamente qualquer aplicação.
Os pigmentos amarelos especiais compreendem cerca de 30% do mercado mundial de pigmentos sintéticos de óxido de
ferro. O Bayferrox® é utilizado diretamente
no setor da construção civil e aplicado em
artefatos de concreto, colorindo modernos
e ousados edifícios no Brasil e no mundo.
As indústrias de tintas, vernizes, plásticos e

Resultados

A LANXESS teve um início de ano promissor. Entre janeiro e março de 2012, as vendas globais da empresa aumentaram 15%
em relação ao mesmo período de 2011,
somando 2,4 bilhões de euros. O lucro líquido dos três primeiros meses de 2012 foi
de 193 milhões de euros, um crescimento
de 16% em relação ao igual período do
ano passado. Os números, segundo o Axel
Heitmann, CEO da LANXESS, reafirmam a
trajetória de crescimento da multinacional.
“Tendo em conta o bom começo registrado,
esperamos um aumento de faturamento entre 5% a 10% em 2012 em relação ao ano
anterior”, disse.
Devido à forte presença da LANXESS no
Brasil, as vendas na América Latina neste
início do ano aumentaram 23% em relação
ao mesmo período do ano anterior, totalizando cerca de 769 milhões de reais. ><

NOVAS UNIDADES

Levamelt: filmes
protetores em
produtos novos

utilizado em curativos autoadesivos e em
alguns tipos de remédios que são aplicados em forma de filme adesivo diretamente
sobre a pele, como é o caso de alguns anti-inflamatórios”, explica Alves. ><

China e Bélgica em destaque
A LANXESS anunciou a construção de
uma nova fábrica de borracha nitrílica
(NBR) em Nantong, na China, como parte
de uma joint venture com a empresa TSRC
Corporation, de Taiwan. As duas empresas
investiram conjuntamente 50 milhões de
dólares na nova planta, que terá capacidade anual inicial de 30.000 toneladas métri-

cas. Cerca de 100 novos empregos foram
criados através do investimento. A China
é o mais promissor mercado mundial de
borracha nitrílica, com uma taxa de crescimento anual de cerca de 10%. A demanda
é direcionada pelas indústrias automotiva
e de construção. Os plásticos da alta tecnologia da LANXESS também receberam

novo investimento. A empresa está investindo 75 milhões de euros na construção
de uma nova fábrica de plásticos de alta
tecnologia em Antuérpia, na Bélgica. A
nova unidade foi projetada para produzir
90.000 toneladas de poliamida plásticas
e deverá entrar em operação no primeiro
trimestre de 2014. ><
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Ciclofaixa de São Paulo: os 65 quilômetros de vias
destinadas ao lazer aos domingos não são suficientes
para melhorar a mobilidade na maior cidade brasileira

CAPA

Deslocar-se
é preciso
Cidades mais descentralizadas, verdes
e tecnológicas favorecem a mobilidade,
seja a pé, de carro ou de transporte público
por Rogério Ferro
Os números usados para pensar o presente e o futuro da mobilidade urbana são gigantescos e deixam claro que a criatividade,
as inovações tecnológicas e mudanças no estilo de vida dos cidadãos são fundamentais para torná-la eficiente. São 7 bilhões de
pessoas no mundo e mais da metade delas vive em cidades. Em
2008, a frota de veículos automóveis que circula pelas ruas de
todo o mundo atingiu o primeiro bilhão, segundo a Organização
Mundial da Indústria Automobilística (OIMA). Só o Brasil contribui com 70,5 milhões – sendo que as quatro maiores capitais
nacionais acrescentam a esse número, juntas, 1.600 unidades
de novos veículos por dia.
No Brasil, na maior parte das grandes cidades, o rápido crescimento da frota não é acompanhado pelo alargamento da malha
viária e pelo aperfeiçoamento de formas alternativas de transporte e, por isso, o trânsito está parando. Para se ter uma ideia, em
São Paulo, a maior e mais rica cidade do país, o tempo médio de
deslocamento gasto no trânsito diariamente atingiu a impressionante marca de 2h49min, de acordo com uma pesquisa realizada em setembro de 2011 pelo Ibope Inteligência. Resultado: a
cidade perde cerca de 30 bilhões de reais anuais para o trânsito,
de acordo com estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Os impactos do uso excessivo do automóvel, no entanto, não são
só econômicos. Pesquisa comandada pelo médico Paulo Saldiva,
do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), revela que
carros, caminhões e ônibus são responsáveis pela emissão de
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90% dos gases poluentes nas cidades. “Nas seis maiores capitais
brasileiras, esses gases são responsáveis pela morte de 11 mil
pessoas a cada ano”, diz.
Números e dados não faltam para mostrar que, se nada for
feito, o colapso da lógica atual de modelo de mobilidade urbana
é eminente e que, diante de tal situação, encontrar modelos sustentáveis de mobilidade é, sem dúvida, um dos maiores desafios
contemporâneos.
“O carro individual é uma conquista tecnológica da humanidade e sua utilidade não deve ser desprezada”, afirma Eduardo
Jorge, secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo. “Ele não responde por todos os problemas
da mobilidade urbana, mas é evidente que precisamos racionalizar o seu uso, colocando-o em harmonia com o espaço urbano
para que ele volte a ser sinônimo de conforto, rapidez e eficácia”,
completa.
Para isso, especialistas recomendam ações conjugadas que
consistem em: descentralizar a estrutura administrativa e econômica das cidades, possibilitando que mais pessoas trabalhem e
encontrem lazer e serviços perto de casa; aumentar e melhorar a
qualidade de calçadas, parques e praças públicas para incentivar
pequenos deslocamentos a pé ou de bicicleta; ampliar a estrutura
do transporte público para atender todas as regiões com conforto
e qualidade e inovar permanentemente para tornar o automóvel
mais econômico e menos poluente.
“Parece banal falar em aumentar o número e melhorar a >>
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CAPA

ENTREVISTA

Produção global de pneus de alta performance
(em bilhões de unidades)

+77%

1.13

0.64

2010
Fonte: LANXESS				
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para os usuários e contribuem para a redução da emissão de gases
>> qualidade de calçadas, faixas de pedestres e praças quanpoluentes, melhorando a qualidade do ar nas cidades.
do se discute soluções para a mobilidade urbana. Mas este é o
Há 30 anos, o aço e o ferro representavam, em média, 75%
primeiro passo para que o automóvel possa ser usado de forma
do peso total do carro. Graças ao crescente uso de plásticos
mais racional e, dessa forma, desafogar o trânsito nas cidades”,
de alta tecnologia, como as poliamidas Durethan e Pocan da
explica Nabil Bonduki, doutor em estruturas ambientais urbanas
LANXESS, na composição das peças automotivas, a redução
e professor de planejamento urbano da Faculdade de Arquitetura
do peso dos veículos vem diminuindo
e Urbanismo da USP. “O cidadão precisignificativamente. Combinando com
sa ter escolha. Geralmente, as pessoas
Segundo documento do
materiais tradicionais na construção
estão dispostas a caminhar até dois quilômetros e, se, por exemplo, um dentista
Parlamento Europeu, pneus das peças automotivas híbridas, estes
plásticos conferem aos componentes
ficar a essa distância, há mais chances de
respondem por até 30% do igual desempenho e peso até 30% mais
ele optar por ir a pé se as calçadas forem
Exemplo disso são os mais de 50
arborizadas e sem buracos. Se entre um
consumo de combustível e leve.
milhões de pára-choques fabricados na
ponto e outro houver uma praça ou jartécnica híbrida com Durethan.
dim, as possibilidades aumentam ainda
24% de emissões de
Mas não é só da redução do peso dos
mais. Essa possibilidade de escolha não
gases poluentes
carros que depende sua eficiência ecolóexiste para a maioria dos brasileiros hoje”
gica. O desempenho dos pneus também
complementa Bonduki.
é fundamental e, de acordo com o documento elaborado pelo ParAtenta às demandas do meio urbano, a LANXESS possui uma
lamento Europeu para regulamentar a produção e rotulagem de
linha de pigmentos inorgânicos de alto desempenho para colorir
pneus mais eficientes, estes compostos respondem por até 30%
e embelezar as vias públicas. Trata-se dos pigmentos Bayferrox,
do consumo de combustível e 24% de emissões de gases poluenproduto a ser misturado com os demais materiais que compõem
tes. A LANXESS é pioneira e líder tecnológica no desenvolvimento
o concreto utilizado na fabricação de peças pré-moldadas. Para
de borrachas sintéticas, matéria-prima para fabricação de pneus.
saber mais, leia reportagem completa da edição 20, de maio,
As borrachas de alto desempenho da LANXESS, como as de polida Xnews.
butadieno neodímio (Nd-PBR), são fundamentais para a fabricação
dos “pneus verdes”. Estes pneus podem alcançar seu máximo deDemanda por carros só aumenta
sempenho e trazer economias significativas no consumo de comA prosperidade econômica e o crescimento do poder aquisitivo
bustíveis e redução nas emissões de gases poluentes.
das populações que fazem parte do bloco dos países emergentes,
Em novembro de 2012 será lançada a rotulagem obrigatória
os BRIC´s, formado pelo Brasil, Índia, Rússia, China e, mais recende pneus na União Europeia. Os pneus serão classificados de A
temente, a África do Sul, fazem deste grupo o mercado mais impora G de acordo com sua eficiência de combustível e aderência
tante para as vendas de automóveis nos próximos anos. Ou seja,
em piso molhado. Ruído de rolagem também será medido. Os
em um futuro próximo veremos mais filas intermináveis de carros
rótulos também irão proporcionar uma maior transparência para
parados no trânsito disputando espaço com ônibus, mais poluição
os consumidores.
sonora e do ar, mais estresse para os motoristas, certo? A resposta
Em linhas gerais, tecnologia e produtos inovadores moldarão os
correta é: “não necessariamente”.
automóveis mais sustentáveis para a mobilidade do futuro. “A tendênA própria indústria automobilística já busca soluções para decia de se criar produtos amigáveis ao meio ambiente é um enorme
senvolver carros mais eficientes sob o ponto de vista dos impactos
desafio para todo mundo. Nós queremos contribuir para isso”, comambientais, sociais e econômicos. Modelos mais leves, por exemplo, consomem menos combustível, o que representa economia
pleta Humberto Lovisi, Diretor da Unidade PBR da LANXESS. ><

O Brasil já reciclou quase 90 mil
toneladas de pneus este ano
Material é usado em produtos como asfaltoborracha, quadras poliesportivas e sola de sapatos
por Rogério Ferro
Entre janeiro e março de 2012, o Brasil reciclou 89 mil toneladas
de pneus, algo em torno de 18 milhões de unidades para carro
de passeio. Os dados são da Reciclanip, entidade ligada à Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip) e responsável
pela coleta e destinação ambientalmente correta de pneus. “Se
este material fosse inteiramente transformado em matéria-prima
para o asfalto ecológico, seria possível pavimentar cerca de 20 mil
quilômetros de vias”, disse em entrevista à Xnews, César Faccio,
gerente geral da Reciclanip.
Nesta entrevista, Faccio explica como se dá o processo de logística reversa que teve início em 1999 e que, hoje, já conta com
mais de 700 pontos de coleta de pneus pelo Brasil.
Xnews: Como é feita a coleta dos pneus?
César Faccio: Temos 726 pontos de coleta espalhados estrategicamente por todo o Brasil. São terrenos que estão de acordo
com as normas de segurança e higiene para recolher e armazenar
os pneus. Quando cada um deles acumula 2.000 pneus de carro de passeio ou
300 de caminhão, somos acionados e
retiramos o material por meio dos transportadores conveniados.
Xnews: Mas antes disso, como os
pneus chegam ao ponto de coleta?
CF: Por um lado, as prefeituras os encaminham por meio da coleta municipal e,
por outro, os borracheiros, lojistas e até os
consumidores descartam o material nos
pontos de coleta. Mas, para os consumidores finais, o mais fácil é deixar os velhos
na loja onde fazem a troca. Interligamos
todos os pontos de venda.
Xnews: E qual é o passo seguinte?
CF: Os pneus podem seguir para trituração ou então para cimenteiras que vão
utilizá-los em fornos especialmente preparados para recebê-los como combustível.

Os que são triturados são usados principalmente como matéria-prima para novos produtos como asfalto-borracha, pisos de quadra poliesportiva, artefatos de borracha, tapetes para automóveis
ou solados de sapato.
Xnews: O serviço é cobrado?
CF: Não cobramos nada. Somos uma entidade sem fins lucrativos. Os pneus que são coletados e levados para as indústrias sem
custo para elas. Atualmente, além dos pontos de coleta, temos
45 pontos de destinação e 64 caminhões para transporte. Entre
1999, quando o programa surgiu, e 2011, a Anip investiu mais
de US$ 159,8 milhões. Para este ano, o investimento previsto é
de US$ 41 milhões.
Xnews: Qual é o resultado desse investimento?
CF: O descarte correto e o reaproveitamento dos pneus evita o
acúmulo em aterros sanitários e beneficia a preservação ambiental. Nos três primeiros meses de 2012,
foram coletados mais de 89 mil toneladas
de pneus, quantidade que equivale a 17,8
milhões de unidades de pneus de carro de
passeio. Se este material fosse inteiramente transformado em matéria-prima para o
asfalto ecológico, seria possível pavimentar cerca de 20 mil quilômetros de vias.

César Faccio, gerente geral da Reciclanip

Xnews: O que o setor tem feito em
relação à questão da etiquetagem dos
pneus?
CF: É uma questão muito importante, principalmente porque permite ao
consumidor fazer escolhas responsáveis
do produto. No entanto, tudo depende
de uma regulamentação técnica, que já
está sendo pensada pelo órgão responsável no Brasil para que tenhamos, em um
futuro próximo, pneus com informações
sobre ruído, aderência e consumo de
combustível. ><
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ARTIGO
Marcos Mendes

Reuso e tratamento da água nas indústrias
ajuda a evitar contaminação das reservas
por Rogério Ferro
Um estudo recente divulgado pelo
LANXESS em Porto Feliz, São PauInstituto de Pesquisas Tecnológicas do
lo. Lá, a água para o uso industrial é
Estado de São Paulo (IPT) revelou que
captada no rio Tietê, que, depois de
a segunda maior reserva de água doce
atravessar a Grande São Paulo, ruma
do mundo, o aquífero Guarani – que
ao interior com uma alta carga de pose espalha por oitos estados brasileiluentes. Por isso, a planta conta com
ros, entre eles os mais industrializados
um processo de tratamento de água
como São Paulo e Minas Gerais, e se
eficiente e completo. “Damos bastanestende para Argentina, Paraguai e
te ênfase à questão de reuso e buscaUruguai – corre sérios riscos de conmos continuamente melhorias e inotaminação. As ameaças de poluição
vações nos processos para a redução
são provocadas, principalmente, pelos
do consumo de água”, explica Nelson
resíduos industriais que se infiltram no LANXESS aumenta presença no mercado global de purificação de água Pedro Baptista, técnico químico do
solo até alcançar os reservatórios.
Laboratório de Controle de Processos
Vale lembrar que a água cobre dois terços do planeta, mas
da unidade de Porto Feliz. Antes de ser devolvida ao rio, toda água
menos de 3% desse volume é própria para consumo humano e
utilizada pela planta é tratada em uma estação, evitando problemas
somente 1% está facilmente acessível para este fim.
para saúde pública e danos ambientais, garante Baptista. ><
O setor industrial, um dos que mais demanda o recurso para
geração de energia própria e para outras aplicações em seus proPara entender como funciona a purificação
cessos produtivos, pode e está dando uma resposta positiva para
por osmose reversa
essa questão.
As membranas são camadas ou “folhas” muito finas fabricadas
E, neste cenário, tecnologias para tratamento e purificação da
a partir do plástico sintético e com poros microscópicos em
água usada nas linhas de produção ganham cada vez mais imporsua superfície para reter até as substâncias dissolvidas na
tância. Um dos produtos usados nesse processo é a membrana de
água. Elas são sobrepostas e enroladas em forma de espiral.
osmose reversa, tecnologia fabricada pela LANXESS. A empresa
Dependendo do modelo, tem quatro ou oito polegadas de
investiu 30 milhões de euros e, em setembro de 2011, inaugurou
diâmetro e um metro de comprimento. A membrana enrolada
em Bitterfeld, na Alemanha, uma nova fábrica de membranas. “O
atinge até 44 m² de área filtrante e é coberta por resina plástica
produto tem enorme potencial no Brasil e deve ser comercializado
formando um componente acabado para uso industrial.
por aqui já no segundo semestre deste ano”, revela Klaus Axthelm,
É por essa área que a água passa. Entra com salinidade
gerente da Unidade de Negócios ION, área da LANXESS que cuipor um extremo e sai do outro desmineralizada muitas vezes
da das tecnologias para tratamento e reuso da água.
já pronta para uso em caldeiras de termoelétricas industriais.
As membranas, bem como as resinas de troca iônica (outra tecO aquecimento da água na caldeira faz com que sua pressão
nologia complementar usada para o mesmo fim, produzida e coaumente, e a liberação desta pressão é que moverá uma
mercializada pela LANXESS há mais de 50 anos) são fundamenturbina utilizada como força motriz para movimentar um
tais para desmineralizar, purificar e tratar a água destinada a fins
gerador elétrico. Se a salinidade da água não fosse removida,
industriais, possibilitando, muitas vezes, o reuso. “Os sais dissola pressão associada à temperatura na caldeira faria com que
vidos na água são responsáveis pela corrosão ou depósitos indea água em pouco tempo corroesse o equipamento.
sejados em alguns equipamentos industriais”, esclarece Axthelm.
É assim que acontece, por exemplo, na usina de cogeração da

10

Xnews Julho 2012

O setor privado
pode melhorar
os serviços
públicos?

© Elenathewise - Fotolia.com

Um bem que merece ser
bem cuidado

prestação do serviço. O setor público é um consumidor no mercado de bens e serviços como qualquer outro, com eventuais
desacordos sendo resolvidos por meio judicial. Os contatos são,
normalmente, de curto-prazo, de dois a cinco anos.
A legislação brasileira já abriga a maior parte das modalidades de cooperação privada na provisão de infraestrutura pública,
exceção feita às licitações integradas desde o projeto básico até
a execução do serviço. Mas mesmo essa possibilidade já vem
sendo introduzida de forma exploratória para os investimentos
relacionados à Copa do Mundo de 2014.
Não obstante haver possibilidades legais para a cooperação
público-privada, diversos problemas políticos e operacionais travam a participação privada ou reduzem a sua eficiência:
Há alguns fatos estilizados que caracterizam o setor público bra• A baixa independência política, técnica e financeira das
sileiro: (a) os gastos correntes são elevados e não restam recuragências reguladoras e dos órgãos de defesa da concorrência
sos para investimento em infraestrutura; (b) o governo tem baixa
para coibir eventuais comportamentos ilegais dos parceiros
competência para prospectar e elaborar
privados durante a vigência dos contraprojetos de qualidade na área de infraContratos com a iniciativa tos;
estrutura, assim como para gerir portos,
• Os percalços que a legislação trabaprivada permitem reduzir
aeroportos, estradas e outros serviços de
lhista impõe à terceirização de serviços;
infraestrutura; (c) a participação privada
custos para o setor público • A dificuldade institucional do judicino setor de infraestrutura pode ajudar a
ário para impor o fiel cumprimento dos
melhorar a qualidade do
elevar a produtividade desses serviços,
contratos;
dando impulso ao crescimento mais ace• Os altos custos de transação envolserviço, uma vez que as
lerado da economia brasileira.
vidos no processo licitatório dificultam o
empresas especializadas
Muitos podem ser os potenciais gauso de novas licitações para contestar os
nhos de produtividade no setor público
de contratos vigentes;
têm vantagem comparativa preços
e na economia decorrentes da participa• A falta de capacitação técnica e as
nos serviços que prestam
ção privada. Os ganhos de produtividade
amarras excessivas à contratação de PPPs;
potenciais estão no fato de o setor públi• Prioridade excessiva conferida pela
co poder concentrar suas energias na realização das atividadesLei de Licitações ao menor preço dificulta que o setor público
-fim da organização, deixando que as atividades-meio fiquem a
imponha critérios de qualificação prévias que retirem da discargo de uma empresa contratada, que se responsabiliza pelo
puta concorrentes oportunistas;
planejamento e realização do serviço, bem como pela contrataA solução dos problemas acima listados representaria ganho
ção e gestão de pessoal e a compra de equipamentos e insumos.
de produtividade nos investimentos em infraestrutura, com a
Contratos com a iniciativa privada permitem reduzir custos
abertura de novos projetos viáveis para realização por meio de
para o setor público (não é necessário, por exemplo, contratar
concessões. Em especial, permitiria que os investimentos em inpessoal de segurança e limpeza por meio de contratos de trabafraestrutura e a gestão dos serviços por eles prestados fossem de
lho de servidor público, com garantia de estabilidade no emprego
melhor qualidade. ><
e outras vantagens) e melhorar a qualidade do serviço, uma vez
que as empresas especializadas têm vantagem comparativa nos
serviços que prestam, realizando-os melhor que o setor público.
O relacionamento entre o setor público e o privado é bastante
simples. O setor público mantém a propriedade do equipamento público e o setor privado tem relacionamento exclusivamente
com o setor público. O parceiro privado não presta serviços nem
cobra tarifas da população, sendo remunerado exclusivamente
pelo setor público.
O setor privado não assume riscos comerciais, pois o contrato já estabelece previamente o montante, as características e o
valor do serviço a ser prestado. Por isso, não há o risco de variações na demanda pelo serviço, ao contrário do que ocorre, por
exemplo, em uma concessão de serviço público, em que a emFilas nos aeroportos: situação poderia mudar com participação privada
presa privada obtém sua remuneração de tarifas cobradas dos
usuários. Dependendo do contrato, o setor privado sequer asMarcos Mendes é Doutor em economia pela FEA-USP e consultor legislativo
sume o risco de variações do custo da mão-de-obra e de outros
do Senado Federal. É também editor do site “Brasil, economia e governo”
insumos, que são integralmente repassados para o setor público.
(www.brasil-economia-governo.org.br), associado ao Instituto Fernand Braudel
Não há necessidade de agência reguladora para fiscalizar a
de Economia Mundial
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A Xnews é uma publicação bimestral da LANXESS
Indústria de Produtos Químicos e Plásticos Ltda,
elaborada pela Comunicação Corporativa.
O que você gostaria de saber sobre a LANXESS?
Mande sua sugestão para xnews@lanxess.com
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