


ULISSES SILVA, GERENTE GERAL DA BRASKEM EUROPA, E seu

gerente de contas, o holandês Jarno Talens, tomam café

enquanto aguardam o início de uma reunião, em

Antuérpia. Jarno alcança o adoçante - um tubinho de

papel plastificado - e imediatamente a conversa, antes

trivial, assume ares de grandes negócios. A explicação

para tão súbita mudança é simples: o tubinho leva filme

plástico em sua composição e seu fabricante pode vir a

ser um potencial cliente da Braskem Europa, um dos

movimentos mais recentes do processo de internacionali-

zação da empresa, que começou pelo escritório comercial

nos Estados Unidos, que opera desde 2002, e por outro na

Argentina, em 2005.

A região de Benelux -• Bélgica, Holanda e

Luxemburgo - somada à Alemanha, ao norte da França e

ao norte da Itália são o foco do trabalho de Ulisses e Jarno.

"É a área de maior consumo de resinas do continente", diz

Ulisses. Os dois mantêm uma estratégia arrojada de pros-

pecção de novos negócios, necessária em mercado madu-

ro e fechado, no qual competem com empresas de muita

tradição. Qualquer coisa que vêem - como o pacotinho de

adoçante citado no começo deste texto - pode levar a uma

pesquisa para localizar o fabricante e tentar conquistá-lo

como cliente.

"Há várias maneiras de buscar clientes: uma dica,

uma conversa que escuto. Temos um cadastro europeu de

processadores de resinas, que procuramos para apresen-

tar a Braskem", conta Jarno, 29 anos, poliglota, filho de

pai espanhol e mãe holandesa, casado com uma america-

na de raízes colombianas.

Para conquistar clientes, vale mandar fax, telefo-

nar, fazer visitas. É preciso paciência, mas os resultados

chegam. Segundo Jarno, leva em média cinco meses para

se concluir um ciclo, do primeiro contato ao fechamento

de um contrato. Hoje a Braskem tem uma clientela cres-

cente na Europa (sendo 40% na Alemanha, 30% na Itália

e o restante distribuído entre França, Holanda, Espanha e

outros), que consomem polietileno de baixa densidade

linear, polietileno de alta densidade para injeção e um

polietileno especial, de alto peso molecular, o Idealis.

A empresa também está começando o pré-marke-

ting de polipropileno na Europa. O plástico verde, anun-

ciado recentemente pela Braskem, tem despertado muita

curiosidade nos europeus, que não vêem a hora de testar

o produto, conta Ulisses. Por enquanto, é possível encon-

trar resinas da Braskem na Europa servindo para a produ-

ção de embalagens variadas, como as de pet food, tampas

plásticas de latas de leite e café, utilidades domésticas

como colherzinhas de bebê, entre outros itens.

A empresa tem uma base de armazenamento que

garante o suprimento rápido dos clientes e mantém um

estoque mínimo de segurança em um armazém terceiri-

zado, no porto em Antuérpia - onde chegam as resinas

embarcadas no Brasil. Esse centro de distribuição da

Braskem é operado por sua parceira logística, a belga

Katoen Natie, que cuida do recebimento e entrega das

resinas em caminhões-silos, a exemplo do que fazem os

fornecedores locais. Trata-se de uma facilidade a mais

para o comprador da resina, que já recebe o produto

pronto para uso.

Um dos clientes atendidos pela Braskem na Europa

é a Ico Polymers, que tem sede em Houston, Texas. A Ico

produz compostos plásticos e pó de resina, ambos desti-

nados à fabricação de peças especiais e uma variedade de

itens, como brinquedos, caiaques, caixas-dágua, filmes

plásticos, entre outros. A Ico opera 19 fábricas em 10 paí-

ses, incluindo uma no Brasil. Tem receita de US$ 300

milhões anuais. A Braskem fornece para suas fábricas da

Holanda, da Itália, da França e do Reino Unido, além da

unidade brasileira. "Somos uma empresa global e precisa-

mos de fornecedores e parceiros igualmente globais

como a Braskem", salienta o diretor de compras para a

Europa da Ico, Tim Machesney. "A Braskem está fazendo

um bom trabalho para crescer em bases sólidas, sendo

capaz de operar na Europa de forma equivalente a um

fornecedor local", completa.

ESTADOS UNIDOS
A presença da Braskem próximo aos clientes facili-

ta a prestação de assistência técnica e o desenvolvimen-

to de soluções sob medida e abre novas perspectivas de

mercado para a empresa. As vendas da Braskem

América, por exemplo, quadruplicaram desde 2002, ano

de sua constituição. Mas ainda há muito caminho a per-

correr, de acordo com o gerente de vendas para a

América do Norte, Ricardo Levy.



"Temos aumentado nossa base de clientes e as
veritias. Para isso, tem sido importante sermos percebi-
dos como um player local", diz ele. Ricardo e sua equi-
pe prestam atendimento comercial local e mantêm
cinco armazéns terceirizados - nos EUA e Canadá -
para estoque e distribuição rápida das resinas fabrica-
das no Brasil. "Do ponto de vista do cliente, ele está
comprando de uma empresa local, que fala a língua
dele e que tem um centro de distribuição próximo a
suas fábricas", observa o executivo.

"Nossa presença nos EUA permite estreitar o
relacionamento com os clientes e entender as neces-
sidades de cada um deles", ressalta Ricardo. Um
bom exemplo dos efeitos dessa proximidade ocorreu
em 2006. Um fabricante de tarugos e perfis em
polietileno de ultra-alta densidade comprava de um
outro fornecedor até que a Braskem lançou uma
nova variedade de Utec, mais adequado aos equipa-

mentos de conversão desse transformador, que pre-
fere o anonimato. "Desde então temos 80% de parti-
cipação nesse cliente", conta Ricardo. É isso o espíri-
to do ganha-ganha: a Braskem fidelizou um cliente
que, por sua vez, ganhou em produtividade e quali-
dade.

A Braskem leva vantagem por oferecer diversas
combinações da resina. Isso é importante porque
alguns clientes têm um processo de produção que
requer propriedades especiais do polietileno de ultra-
alto peso molecular, como o utilizado pelo segmento
que transforma plástico usando compressão a frio.
"Possuímos uma variedade que atende às necessidades
dos clientes e nos permite criar uma barreira técnica à
entrada de novos fornecedores. Como os clientes estão
habituados a utilizar a resina, isso nos dá muitas opor-
tunidades de desenvolvimento no longo prazo", salien-
ta Ricardo.



ARGENTINA
Seja em Roterdã ou nos Estados Unidos, o mantra da internacio-

nalização da Braskem é o mesmo: atuar como fornecedor local, garan-

tir o abastecimento ao cliente e ajudá-lo com soluções e atendimento

técnico especializado. Na Argentina, onde detém 26% de participação

no mercado (já contando a aquisição da Ipiranga), a empresa larga na

frente em relação aos concorrentes locais.

"Somos a única petroquímica que conta com todos os tipos de

polietilenos, polipropileno, especialidades, PVC e outros em nosso

mix de produtos. Isso nos dá uma diferenciação e uma clara vantagem

competitiva", salienta César Dumont Rodrigues, gerente da Braskem

Argentina. E a tendência é aumentar essa diferenciação com o desen-

volvimento de soluções adequadas a necessidades específicas dos

clientes.

Foi assim que surgiram os silos agrícolas de material plástico

produzidos em parceria com a argentina Thyssen e a brasileira Mapla.

Graças à variedade de resinas de que dispõe, a Braskem pode testar as

combinações e seus resultados em seu Centro de Tecnologia e



[ Funcionário da Petropack, fabricante argentina de filmes

de polietileno para embalagens flexíveis: Braskem

fornece 1.200 toneladas mensais de resinas à empresa ]

Inovação e também nas instalações do cliente. "Essa aplicação nos silos

tem crescido tanto que estamos tentando desenvolvê-la agora no merca-

do brasileiro", observa César.

Na Argentina, a Petropack Envases Flexibles, fabricante de filmes

de polietileno para embalagens flexíveis de alimentos, só utiliza maté-

ria-prima da Braskem em seu processo de produção. Consome atual-

mente cerca de 1.200 t/mês de resinas. "Apesar das crises por que passa-

ram Argentina e Brasil, a Braskem nunca deixou de nos abastecer.

Estabelecemos uma relação de confiança duradoura", observa o diretor

da Petropack, Alcides Bourdin.

A Petropack mantém suas fábricas em Paraná, na província de

Entre Rios, a 500 km de Buenos Aires, e fatura cerca de US$ 21 milhões

por ano. Além da confiança na entrega e na qualidade do produto,

Bourdin destaca outra vantagem de ter a Braskem como fornecedora: o

atendimento especializado e personalizado. Em seu caso, a área técnica

da Braskem ajudou a desenvolver soluções para melhorar a eficiência de

sua produção de filmes para embalagens.

VENEZUELA
Em 2005, a presença global da Braskem avançou mais um passo,

com o anúncio dos estudos para a construção de uma fábrica de polipro-

pileno na Venezuela em parceria com a estatal petroquímica do país, a



Pequiven. No ano seguinte, outro projeto no mesmo país e com o mesmo sócio tam-

bém estava em estudos: um complexo petroquímico integrado.

A unidade de polipropileno deverá iniciar operações em 2009 e as demais,

dois anos depois. O crescimento internacional da Braskem se alinha com seu obje-

tivo de ser uma das 10 maiores petroquímicas mundiais até 2012. "A petroquími-

ca é um negócio global, com players globais. A internacionalização é uma via obri-

gatória", destaca o Vice-Presidente da Unidade de Desenvolvimento de Negócios

Internacionais da Braskem, Roberto Ramos. E para sobressair nesse mercado glo-

balizado, há outra estratégia primordial: a busca de grandes fontes de matérias-

primas competitivas.

Por isso, a Venezuela, dona de grandes reservas de gás, foi escolhida como sede

das primeiras fábricas da Braskem fora do Brasil. De quebra, há a posição geográfi-

ca, que ajudará a colocar resinas da Braskem a preços bastante competitivos na

Europa e nos Estados Unidos. Outros países da América Latina, como Bolívia e Peru,

também donos de reservas de gás, estão na mira para novos projetos, diz Ramos. O

gás, como insumo para a petroquímica, é potencialmente mais barato que a nafta,

um derivado do petróleo, além de ser mais abundante.

A idéia é produzir cerca de 600 mil t/ano de polietilenos em cada um desses

países - Peru e Bolívia -, mas os detalhes ainda estão em avaliação. O Peru ainda tem

a vantagem logística de servir como pólo de suprimento para a costa americana do

Pacífico, a Ásia e o Chile. "É importante exportarmos cada vez mais especialidades,

produtos de maior valor agregado, mas também é importante termos escala compe-

titiva e mundial para a venda de commodities", salienta Ramos.

Text Box
Fonte: Odebrecht Informa, n. Edição especial, p. 34-41, out. 2007.




