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Bernardo Gradin, presidente da empresa, diz que o mercado dependerá – também – do nível 
de exigência dos consumidores. 

A Braskem aproveitou o Dia Mundial da Terra, 22 de abril, para lançar a pedra fundamental de 
um projeto pioneiro: uma fábrica de plástico verde, resultado de um investimento de cerca de 
R$ 500 milhões. Localizada no Pólo Petroquímico de Triunfo, região metropolitana de Porto 
Alegre, a planta utilizará etanol de cana-de-açúcar para produzir o que se convencionou 
chamar de "polietileno verde". Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira, 
Bernardo Gradin, presidente da Braskem, afirmou que a produção terá início no quarto 
trimestre de 2010, independentemente do cenário econômico global. Segundo ele, a 
competitividade dos novos produtos será equivalente à do petróleo, caso o barril permaneça 
cotado na faixa dos US$ 45.  

Gradin afirmou que existe uma grande expectativa em torno do projeto em função de seu 
ineditismo. "O que se vê, hoje, são empresas que praticam o discurso. Nós temos o produto", 
disse Gradin, que confia em uma mudança de paradigma no mercado: "quanto mais educado e 
exigente for o consumidor, maior será o mercado para esse tipo de produto". A Braskem já 
realizou testes - "com sucesso", salientou Gradin - com clientes da Ásia. 

O "Projeto PE Verde" integra um novo ciclo de investimentos da Braskem no Rio Grande do 
Sul, que prevê um aporte de cerca de R$ 1 bilhão nos próximos três anos. 

Presenças ilustres 

O lançamento da pedra fundamental da fábrica de plástico verde da Braskem contou com a 
presença da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e também da governadora do 
Estado, Yeda Crusius. Na presença das representantes do Executivo federal e estadual, 
Bernardo Gradin revelou que o Rio Grande do Sul foi escolhido para abrigar o empreendimento 
porque o piloto da fábrica está em solo gaúcho - assim como as pessoas que o desenvolveram. 
"O Rio Grande do Sul queria esta 'parceria'", enfatizou a governadora, que destacou a 
importância de já haver quatro grandes clientes para o polietileno verde que será fabricado 
pela Braskem: Brinquedos Estrela, Toyota, Shiseido e Cromex. "Esperamos que venham outros 
quatro, 40, 4 mil. Esta é a celebração da confiança". 
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