
 

América Latina. "Nestes 10 anos, a Braskem agregou muita 
tecnologia aos seus produtos, fortaleceu seu portfólio com 
novos desenvolvimentos e também com a incorporação de 
produtos e tecnologias decorrentes das aquisições de 
empresas e ativos realizadas nesse tempo", ressalta Patrick. 

Formado por 11 laboratórios, onde atuam químicos e 
engenheiros químicos, de plásticos e de materiais, o centro 
já foi visitado por mais de 5,3 mil pessoas de 22 países. São 
clientes, fornecedores, estudantes, representantes de órgãos 
governamentais e de instituições financeiras. Os clientes 
representam cerca de 50% das 100 visitas mensais que o 
Centro recebe. 

"Os clientes querem conhecer as técnicas analíticas 
aplicáveis aos polímeros e muitas vezes solicitam apoio na 
execução de análises de caracterização de materiais, testes 
de desenvolvimento e evidências de atendimento de 
normas legais ou regulamentares", conta Nércio Hexsel, 
Responsável pelos Laboratórios do Centro de Tecnologia e 
Inovação. 

O desenvolvimento de produtos em conjunto com os 
clientes tem resultado em constante inovação, soluções 
eficazes, avanços tecnológicos, aumento da competitividade 
e ampliação de mercado, permitindo que o beneficiário 
final, a sociedade, obtenha mais conforto e praticidade em 
seu dia a dia. Nesta década de funcionamento, o centro 
passou por diversos momentos marcantes, entre eles o 
desenvolvimento, em escala piloto, do primeiro propeno e 
do primeiro poli-propileno "verdes" do mundo e a linha de 
produtos Maxio, fabricados com resinas de polipropi-leno e
polietileno, que proporcionam aos clientes ganhos como 
economia no consumo de energia, 

Automóveis mais leves e menos poluentes, embalagens 
resistentes, sustentáveis e até mesmo inteligentes, calçados 
mais confortáveis e com maior qualidade. A lista já é 
grande, mas ainda há muito para evoluir. Em 2012, a 
Braskem lançou 28 novos produtos, que resultaram de uma 
estratégia de inovação baseada no desenvolvimento de 
novas tecnologias. Isso fez com que o portfólio da empresa 
crescesse e permitiu a ampliação das vendas. Um exemplo: 
18% do volume de vendas de poliolefinas vem dos produtos 
lançados nos últimos três anos. 

"Para que exemplos como esse se tornem cada vez mais 
comuns e contribuam para melhorar a qualidade de vida de 
milhares de consumidores ao redor do mundo, a Braskem 
investe constantemente em inovação. Só em 2012, os 
investimentos em pesquisa alcançaram R$ 188 milhões", 
destaca Patrick Teyssonneyre, Responsável por Inovação e 
Tecnologia da Unidade de Poliolefinas da Braskem. 

Para avançar cada vez mais nesse campo, a empresa 
conta com equipes no Brasil, nos Estados Unidos e na 
Europa, que trabalham em sintonia com os dois Centros de 
Tecnologia e Inovação, em Triunfo (RS) e em Pittsburgh, no 
estado norte-americano da Pensilvânia. Ao todo, a Braskem 
dispõe de 24 laboratórios de inovação, oito plantas-piloto 
(nas quais os novos produtos, aplicações e processos são 
testados) e uma equipe de 330 profissionais. 

Uma década de inovação 
O Centro de Tecnologia e Inovação da Braskem em 

Triunfo completou 10 anos em 2012, consolidado como um 
dos mais modernos da 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



 

e na América Latina", salienta Nércio Hexsel. "Operamos 
com foco no desenvolvimento de novos materiais e no 
suporte aos clientes, possibilitando o acesso a todas as 380
metodologias analíticas existentes. O objetivo, com isso, é 
maximizar o uso das resinas produzidas pela Braskem nos 
processos de transformação", ele acrescenta.  

redução de peso e maior produtividade. 
Com equipamentos de última geração, operados com 

alto rigor metrológico, o centro participa de diversos 
programas interlaboratoriais realizados com órgãos de 
referência internacional. 

"Nosso Centro de Tecnologia e Inovação é um dos 
principais diferenciais da Braskem frente aos players do 
mercado de polímeros no Brasil 
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Text Box
Fonte: Odebrecht Informa, São Paulo, ano 40, n. 167, p. 50-51, jul. / ago. 2013.




