


A FlTESA E A POLO FlLMS, EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE

plástico, iniciam este ano a operação de novas linhas

de produção no Rio Grande do Sul. A primeira produz

não-tecidos (utilizados na fabricação de fraldas descar-

táveis e absorventes higiênicos) e investiu USS 45

milhões. A segunda, que produz BOPP (filme biorienta-

do de polipropileno), usado sobretudo na indústria de

embalagens de alimentos, aplicou US$ 50 milhões.

Coincidência? Não. As duas são clientes da Braskem,

que lhes fornece matéria-prima (polipropileno) e vem

estimulando o desenvolvimento da cadeia produtiva

do setor de várias formas.

Uma delas é ajudando a casar interesses: de um

lado, estão a Pólo, controlada pelo grupo Unigel, e a

Fitesa, do grupo Petropar, dispostas a investir; de

outro, o Governo do Rio Grande do Sul querendo atrair

negócios, equilibrar as finanças e gerar oportunidades

de trabalho c renda. À Braskem coube aproximar as

partes interessadas para ver os projetos deslancharem,

participando de reuniões conjuntas com os clientes e

representantes do Governo Estadual e apresentando ao

Governo estudos sobre o potencial do setor de transfor-

mação na região e como ele pode ajudar no desenvolvi-

mento socioeconômico local.

"O Rio Grande do Sul abriga um pólo petroquími-

co, o de Triunfo, e portanto tem grande capacidade ins-

talada de insumos, mas pouca capacidade de transfor-

mação. O Estado é importador de transformados", des-

taca Luiz de Mendonça, Vice-Presidente da Unidade de

Poliolefinas da Braskem. Ele cita dados numéricos para

ilustrar as perspectivas de expansão do setor na região:

em 2007, foram produzidas cerca de 2 milhões de t de

resinas em Triunfo, mas menos de 20% desse volume

foram comercializados e transformados no Rio Grande

do Sul.

Mendonça lembra que, com a entrada em opera-

ção de outros pólos petroquímicos no país, a Braskem

precisa ampliar sua oferta de serviços aos clientes, em

condições competitivas de preço, logística, serviços,

tecnologia e atendimento, além de apoiar pleitos -

como a busca de incentivos - para a realização de novos

investimentos. A mesma lógica, ele destaca, vale para

os pólos petroquímicos da Bahia e de Alagoas. Ou seja,

ao consolidar uma parceria estreita e de fidelidade

com seus clientes, a Braskem consegue aumentar seu

market share e desenvolver no mercado demandas por

produtos de qualidade superior. "O sucesso do cliente é

o nosso sucesso", ressalta o Diretor Comercial de

Polipropileno da Braskem, Rui Chammas.

O trabalho articulado da Braskem com seus clien-

tes vem dando bons resultados. Fitesa e Polo obtiveram

incentivos fiscais (condições especiais para o pagamen-

to do ICMS) que a Secretaria do Desenvolvimento c dos

Assuntos Internacionais (Sedai] do Rio Grande do Sul

concede no âmbito do Fundopem (Fundo Operação

Empresas). As duas empresas são pioneiras em seus

ramos de negócio, segmentos que crescem a dois dígi-

tos ao ano, e clientes da Braskem.

ESTÍMULO À BUSCA DA EXCELÊNCIA
"Esses novos investimentos trazem para o Sul o

que há de mais moderno em equipamentos de transfor-

mação, propiciando que busquemos cada vez mais a

excelência em nossos produtos e serviços", diz

Chammas. Além disso, são expansões importantes que

representam cerca de 20% de aumento na capacidade

de transformação gaúcha. "Empreendimentos como

esses só se concretizam com parceiros, entre os quais o

fornecedor de insumo", acrescenta.

Com a nova fábrica, que começa a produzir cm

julho em Gravataí, na região metropolitana de Porto

Alegre, a Fitesa colocará no mercado mais 16 mil t/ano

de não-tecidos, o que dobra sua capacidade nessa linha

de produto. A empresa ainda produz 18 mil t anuais de

plásticos transformados em outros equipamentos. De

acordo com o Diretor-Geral da empresa, Silvério

Baranzano, o segmento de não-tecidos tornou-se priori-

dade do grupo Petropar nos últimos quatro anos, que

decidiu, em 2004, realizar um investimento de US$ 65

milhões, também em Gravataí, para produzir, no pico,

1.200 t/mês. Essa linha, que também contou com incen-

tivos do Estado, começou a operar ern 2006 e chegou à

capacidade máxima em abril de 2007.

Metade da produção de não-tecidos da Fitesa é

exportada para a Argentina e o Oriente Médio, mas o

mercado brasileiro é promissor. "No Brasil, a venda de
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produtos descartáveis higiênicos ainda é pequena", diz

Baranzano. "Cora o crescimento da renda no país, as

possibilidades são imensas", complementa. A parceria e
a relação comercial com a Braskem - que apoiou o plei-

to da empresa de obter incentivos fiscais para o segun-

do empreendimento - c antiga. Baranzano conta que a

relação entre a família Ling, tradicional investidora do
Sul e dona do grupo Petropar, e a Odebrecht, controla-

dora da Braskem, remonta ao início dos anos 90, quan-
do a Petropar vendeu participação da Companhia

Industrial de Polipropileno (PPH) à Odebrecht. A PPH

foi o embrião da OPP que, por sua vez, ajudou a formar

a Braskem.

Já a Polo inaugurou em março de 2008 seu tercei-

ro empreendimento gaúcho. Todos ficam em

Montenegro, ao lado do Pólo de Triunfo. Os dois primei-

ros, cuja produção começou em 2000 e em 2005, absor-

veram juntos cerca de US$ 70 milhões. Agora, a nova
linha de produção exigiu cerca de USS 50 milhões e

produzirá 30 mil t anuais de BOPP. Com esse acréscimo,
a capacidade total da empresa vai a 90 mil t, das quais

80 mil t no parque industrial gaúcho. O restante é feito

em Minas Gerais.
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A Polo, cliente da Braskem desde o início das ati-
vidades de sua primeira fábrica gaúcha, também vende

para o mercado externo e exporta de 30% a 40% da pro-

dução. Mas de acordo com o Presidente da empresa,

Jorge Cardoso, a vocação da Polo é doméstica, já que o
segmento tem acompanhado a melhoria de renda e

crescido pelo menos duas vezes a taxa do Produto

Interno Bruto (PIB).

Jorge Cardoso, que também é Presidente do
Sindicato da Indústria de Material Plástico do Rio

Grande do Sul (Sinplast-RS), diz que a convergência

de propósitos e a sinergia entre os parceiros da
indústria petroquímica, e a visão articulada ás

cadeia para a expansão dos negócios para todos,

como defende a Braskem, são fundamentais para via-

bilizar investimentos. "Esse esforço conjunto em

busca do apoio do Governo alavanca a arrecadação e

o crescimento do Estado e movimenta a economia",

argumenta.

Apostar no desenvolvimento da economia com
uma visão integrada das cadeias produtivas é, na opi-

nião do Secretário-Adjunto da Sedai, Josué de Souza
Barbosa, uma boa forma de otimizar recursos do

Estado. Segundo ele, o setor petroquímico no Sul sem-

pre foi muito proativo, trabalhando de forma conjun-
ta, o que ajuda a sensibilizar o Governo na hora de ava-

liar a concessão de incentivos.

"O setor transformador tem muito a se desenvol-
ver no Rio Grande do Sul. Exportamos matéria-prima

e .importamos transformados. Queremos consolidar
essa indústria", salienta. Segundo Josué Barbosa, que

acompanha as negociações por incentivos, um setor

de transformados bem-desenvolvido também ajuda o
Estado a exportar produtos de maior valor agregado.

"A parceria dentro da cadeia produtiva é importante,

pois otimizamos a concessão de incentivos e avalia-

mos as melhores perspectivas de geração de resulta-
dos", afirma.
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