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O DESENVOLVIMENTO do polietileno derivado de etanol em substituição à
nafta deu à Braskem reconhecimento internacional. Resultado de pesquisas realizadas

pela empresa desde 2006, o plástico verde começa a ser produzido em escala industrial

daqui a um ano — mas a fabricante de brinquedos Estrela já usa o material em escala

piloto, em peças do jogo Banco Imobiliário Sustentável (vendido com exclusividade pe-
la rede Walmart); e a multinacional de embalagensTetrapak acaba de fechar o primeiro

contrato de grande porte com a Braskem. A novidade foi apresentada na maior feira
japonesa do setor, no ano passado, quando a Braskem fechou contrato com diversas
empresas asiáticas, entre elas a grife de cosméticos Shiseido, que passará a usar o

plástico verde em suas embalagens.

De acordo com Luiz Nitschke, responsável pela área comercial do novo

produto na Braskem, há negociações em curso com muitos outros clientes. Até
junho, a Braskem havia investido cerca de RS 50 milhões no projeto. Na nova fábrica,
com capacidade para produzir 200 mil toneladas por ano, serão gastos mais RS 500
milhões. O produto é um dos melhores exemplos de união entre inovação e sustenta-

bilidade a serviço do próprio negócio. Nesta entrevista, Nitschke fala sobre o papel do

plástico verde na estratégia de desenvolvimento sustentável da Braskem.

lidade que traz. Como todo produto novo,
será preciso amortizar, nos primeiros anos,
todo o investimento em desenvolvimen-
to e construção da fábrica. E o interesse
manifestado já por várias empresas abre a
perspectiva de que novas unidades devem
vir na seqüência.

O que mais a Braskem está
desenvolvendo em seu centro
de pesquisa avançada?
Continuamos investir em pesquisas para
produzir outros polímeros de fontes reno-
váveis. No estado de São Paulo, há uma
parceria com a Fapesp, onde se estima in-
vestir em conjunto cerca de R$ 50 milhões
nos próximos cinco anos com pesquisado-
res e universidades estaduais.

A Braskem lança no dia 25 de
setembro um manifesto intitulado
"É preciso amadurecer para
ser verde". Por que a empresa
considera importante estar
engajada nesse movimento?
Porque entendemos que a única forma de
garantir a sobrevivência, o crescimento
e a perpetuidade da nossa organização é
por meio do lucro sustentável, que agrega
a geração dos resultados ambientais e
sociais aos econômicos e financeiros.
Uma empresa como a nossa, líder no seu
segmento, deve ser exemplo. Felizmente
podemos nos orgulhar de estar dando
passos concretos para essa contribuição
desde o começo, em 2002. De lá até
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