
A Braskem, maior produtora
de resinas das Américas e líder
mundial na produção de biopo-
límeros, criou o Braskem Ma-
xio, um selo para identificar as
resinas que maximizam a com-
petitividade de seus clientes e
contribuem ao desenvolvimen-
to sustentável.

Esta nova categoria identifi-
ca as resinas, dentro do seu por-
tfólio, que oferecem melhor de-
sempenho em suas aplicações
por meio da possibilidade de re-
dução de custos de produção, e
por consequên-
cia dessa maior
eficiência, pro-
porcionam ga-
nhos ambientais.

Segundo o dire-
tor de negócios
com polipropile-
no, Walmir Sol-
ler, os clientes
que aderirem a esta tecnologia
vão conseguir diminuir o custo
de suas produções. “Na hora de
derreter o nosso produto não se-
rá mais necessário usar a mes-
ma intensidade de calor, que era
usada antes”,explicou Soller.

Os benefícios são obtidos gra-
ças à evolução contínua das re-
sinas, preservando ou melho-
rando propriedades mecâni-
cas, químicas e óticas de produ-
tos acabados.

As três vantagens são: redu-
ção do consumo de energia, já
que o processamento será fei-
to a temperaturas mais baixas;
aumento de produtividade na
transformação, pois haverá re-
dução no ciclo produtivo e até
eliminação de etapas produti-
vas; e redução de peso do pro-
duto no uso de matéria-prima
com a manutenção das pro-
priedades estabelecidas para o
produto final.

Trabalhando há um ano neste
projeto, a Braskem contou com
a parceria do Instituto Mauá de
Tecnologia. Em um dos testes foi
percebido que utilizando uma re-
sina de polipropileno com índi-

ce de fluidez de
40g/10’ para inje-
ção de um organi-
zador transparen-
te, com espessu-
ra de 1,47 mm, o
cliente alcançou
reduções de tem-
peratura de inje-
ção de 240˚C para

200˚C. Em outras palavras, o ga-
nho real foi de 12% de produtivi-
dade e de 40˚C a menos de tem-
peratura.

O primeiro setor a receber
esta nova tecnologia será o de
utilidades domésticas. Até
2013, o segmento de ráfia (em-
balagem de produtos agríco-
las), solados de calçados e em-
balagens termoformadas (mar-
garinas) também receberão a
novidade. ■ C.M.
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O termo “Belíndia” (combina-
ção entre a pobreza da Índia e a
riqueza da Bélgica) foi difundi-
do pelo economista Edmar Ba-
cha para explicar o Brasil da dé-
cada de 70, marcado por uma
profunda desigualdade social.
Hoje essa situação mudou para
melhor: a economia brasileira
se estabilizou e nunca houve
tanta mobilidade social. Mas,
quando se trata de mobile pay-
ment e o desenvolvimento de
uma carteira digital, essa expres-
são ainda não faz certo sentido?

Explico: hoje no mercado bra-
sileiro temos iniciativas que cami-
nham para a criação de uma car-
teira digital baseada na tecnolo-
gia Near Field Communication
(NFC) inspirado em cases de paí-
ses desenvolvidos. Enquanto is-
so, em Brasília, se discute a regu-
lamentação do mobile banking
através do SMS. Apimentando es-
ta história está ainda o fato da nos-
sa rede de banda larga móvel ser
uma das mais caras do mundo.

Neste cenário complexo, a
criação de um modelo híbrido
parece mais palpável: de um la-
do, teremos os smartphones
com modernas aplicações utili-
zando NFC (claro, se o número
de aparelhos crescer massiva-
mente, hoje são apenas 6 mode-
los disponíveis com a tecnolo-
gia), e fechando a outra ponta,
as transações via voz e SMS dos
consumidores com celulares
mais simples ou sem recursos pa-
ra assinar um pacote de dados.
Estes dois lados da “Belíndia”,
sem dúvida, formam um merca-
do repleto de oportunidades.

De qualquer forma, seja qual
for o modelo utilizado, um dos
grandes desafios para emplacar
uma carteira digital tupiniquim
é conseguir equilibrar a equação
entre segurança e a usabilidade
do consumidor. Hoje, os smart-
phones representam apenas
26% do mercado total de celula-
res e mais de 80% da população
ainda possui aparelhos pré-pa-
gos. Dessa forma, o NFC ainda é
uma realidade distante para o
Brasil, que vem caminhando pa-
ra a adoção de plataformas mul-
ticanais mais democráticas co-
mo, por exemplo, o SMS e a
URA (Unidade de Resposta Audí-
vel) que realiza transações atra-
vés do celular com um software
de reconhecimento de voz.

Em paralelo, os padrões de se-
gurança vêm evoluindo, mas
por ser um mercado relativamen-
te novo, o setor ainda não possui
as mesmas normas que outros
meios de pagamento que estão
no mercado há mais tempo.

Uma forma de ampliar a seguran-
ça desse tipo de transação viria
pela regulamentação do setor,
que está atualmente em discus-
são em Brasília.

Uma medida que poderia tor-
nar o mercado mais seguro é im-
por que todas as empresas do ra-
mo tenham o selo do Programa
de Segurança da Informação
(Payment Card Industry, PCI).
O PCI é um conjunto de regras
de segurança da indústria de
cartões que foi desenvolvido pe-
las bandeiras para aprimorar a
proteção de dados sensíveis. O
programa é aplicado a todas as

empresas que armazenam, pro-
cessam ou transmitem dados do
cartão de crédito.

Mas os desafios não param
por aí: ter a segurança não é ga-
rantia de sucesso, também é im-
portante ser simples em termos
de usabilidade para facilitar a
adesão dos consumidores. Afi-
nal, tecnologia boa é aquela que
passa despercebida no nosso co-
tidiano. Se esta equação conse-
guir ser equilibrada - seja o foco
do produto na Índia ou na Bélgi-
ca -, já é meio caminho andado
para que haja uma boa receptivi-
dade do mercado. ■

Empresa lança o selo Braskem
Maxio para identificar resinas
com melhor desempenho
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




