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Você sonha e
nós realizamos
juntos.
You dream and we
realize it together.
A Braskem busca soluções que possam
fazer a diferença tanto para Clientes
quanto para a sociedade.
Braskem seeks solutions that make a
difference to both Clients and society.

Maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, a Braskem
acredita no sonho dos seus Clientes. Por isso, aplica inteligência em
matérias-primas que chegam ao cotidiano das pessoas na forma de
produtos pensados para atender às necessidades do nosso tempo.
Braskem, the largest thermoplastic resin producer in the Americas,
believes in the dreams of its Clients. That’s why it applies intelligence
to raw materials that reach people in their daily lives in the form of
products designed to meet the needs of our time.
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Inovamos sempre,
propondo novas
soluções aos nossos
Clientes.
Always innovating and
proposing new solutions
to our Clients.

Investir
em inovação e
tecnologia é criar valor
para o setor, aprimorando
a competitividade dos
Clientes e conquistando
novos mercados.
Investing in technological innovation
represents creating value for the industry,
improving the competitiveness of
Clients and capturing
new markets.

Desde a sua criação,
a Braskem vem investindo em
inovação, pesquisa, desenvolvimento
e aperfeiçoamento de novas tecnologias,
com o objetivo de atender às necessidades
dos Clientes e propor soluções que agreguem
qualidade aos produtos finais.
Since its creation, Braskem has invested in
innovation, research, development and perfecting
new technologies with the aim of meeting the
needs of Clients and proposing solutions that
enhance the quality
of the final
products.

A gestão estratégica da inovação na
empresa ganhou ainda mais força com
open innovation, uma forma de atuar por
meio de parcerias que permitem conexão
antecipada com tendências e oportunidades,
além de estimular novas ideias. Parcerias com
centros de pesquisa, comunidade científica e
universidades se destacam nesse cenário. Por meio
delas, a Braskem busca tanto a prospecção de novas
oportunidades, como a solução de desafios tecnológicos
específicos em seus projetos.
Ao promover a integração dos Clientes com institutos de pesquisa e
fabricantes de equipamentos, a empresa reforça seu compromisso
com a valorização da química e do plástico como produto moderno
e competitivo, trazendo grandes avanços para o mercado e
contribuições para toda a sociedade.
Strategic innovation management at the company was further
strengthened by open innovation, a form of working through
partnerships that enables the company to anticipate trends
and opportunities, while fostering new ideas. In this context, our
partnerships with research centers, the scientific community and
universities gain even greater importance. Through them, Braskem
seeks out new opportunities, such as solutions to specific technological
challenges in their projects.
By encouraging the integration of its Clients with research institutions
and equipment manufacturers, Braskem reinforces its commitment
to valuing the image of chemicals and plastics as a modern and
competitive product, while bringing major advances to the market and
contributing to society.

