
espécie de sopa de letras e números
para quem não tem intimidade com o
setor petroquímico. Na verdade, eles
integram a relação dos 120 produtos
desenvolvidos somente nos últimos
três anos pelos técnicos da petroquí-
mica Braskem. Juntos, estes insumos
garantiram R$ 1,7 bilhão em vendas
- ou 17% do apurado com a comercia-
lização de resinas em 2008. Um valor
expressivo mesmo para um conglo-
merado com receita líquida de R$ 21
bilhões e cujo portfólio inclui 500
itens. A Braskem conseguiu esse

feito seguindo a cartilha das gigantes
do segmento. Em vez de "atirar para
todos os lados", ela montou um
banco de idéias em 2004, batizado
de Programa de Inovação Braskem,
para centralizar esse processo.
Apostou apenas nos projetos com
custo competitivo e potencial de
agregar receita. Desde então, foram
cadastrados 1.220 projetos e 10%
chegaram ao mercado. Uma taxa
que, segundo a direção do grupo, é
muito superior à média registrada
na literatura sobre o tema: 2%. São
insumos voltados para o dia a dia
das pessoas, como o Norvic S80SA,
composto de PVC que substitui a
borracha usada nos solados de sapa-
tos. Ou o Prisma 3410, um polipropi-

leno com um nível de transparência
50% maior que o convencional. "O
composto é mais resistente que as
resinas atuais e tem custo menor em
relação ao vidro", destaca Antônio
Queiroz, diretor de competitividade
e inovação da Braskem.

Engenheiro químico de formação,
Queiroz comanda uma equipe de 290
técnicos, cientistas e engenheiros.
Eles têm a espinhosa missão de agre-
gar valor a compostos como polipropi-
leno, polietileno e PVC, que já atingi-
ram um elevado grau de maturação e
que há muito são considerados com-
modities. "A capacidade de inovação é
o que vai determinar a sobrevivência
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das empresas em um mundo cada vez
mais globalizado", pontua Paulo
Sérgio Quartiermeister, diretor do
centro de inovação e criatividade da
Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM-SP). Segundo ele,
a Braskem pode ser considerada uma
exceção em um País como o Brasil.
"Ela segue a máxima segundo a qual
é melhor buscar a obsolescência dos
próprios produtos que deixar que os
competidores o façam", destaca. E
isso ficou claro na última Brasilplast,
feira do setor de plásticos realizada
em São Paulo no início de maio, quan-
do a Braskem apresentou 16 resinas.

Parte do impacto positivo das

invenções na boca do caixa da
Braskem se deve a uma linha de pes-
quisa que privilegia também a melho-
ra dos processos industriais. Um bom
exemplo é o novo catalisador para a
fabricação de polietileno de baixa den-
sidade linear (PEBDL), usado na
embalagem de alimentos, por exem-
plo. "Esse composto permitirá à com-
panhia duplicar, para 200 mil tonela-
das por ano, a capacidade de produção

de PEBDL", diz Queiroz, sem revelar
mais detalhes. Um dos diferenciais da
Braskem é o fato de ela contar com
um complexo de laboratórios e plan-
tas piloto, erguidas ou herdadas na
aquisição de concorrentes como
Ipiranga, Copesul e Politeno. São
nove unidades avaliadas em R$ 330
milhões. E é nas plantas piloto que a
Braskem testa os produtos em situa-
ção real. Com isso, ela consegue colo-
car no mercado insumos prontos para
entrar na linha de produção do cliente
em um tempo médio de 18 meses.
"Trata-se de uma vantagem competi-
tiva quando se disputa espaço com
jogadores globais", avalia Queiroz. 
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