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La divisió construction cheMicals de 
basf ofereix solucions químiques 
avançades per a les noves construc-
cions, per al manteniment, la repa-
ració i la renovació d'estructures.

baSf ha llançat la seva nova marca 
mundial, maSter bUilDerS SolUtionS, 
destinada al sector de la construc-
ció a Europa. Aquesta marca refor-
ça l'orientació industrial de baSf i 
reflecteix el seu compromís d'oferir 
al sector de la construcció produc-
tes i solucions a mida, des d'un únic 
proveïdor. Per tal de conèixer amb 
més detall aquests nous productes, 
l’informatiU entrevista Pere Borralleras 
Mas, màrqueting manager de baSf 
construction cheMicals iberia.

1.  Master builders solutions 
engloba tot un seguit de mar-
ques especialitzades. Quina 
és la cartera de productes 
i serveis de la marca per a 
obres de nova construcció?

“Amb els més de 100 anys d’història 
de la nostra empresa en el sector 
dels productes químics per a la 
construcció, l’oferta global de pro-
ductes de baSf estava representada 
per més de 30 marques diferents. 
Amb maSter bUilDerS SolUtionS de baSf 
conStrUction chemicalS es condensen 
aquestes més de 30 marques en una 
única marca d’imatge internacional, 
consistent i molt més visible. L’oferta 
de productes tant per a obra nova 
com per a rehabilitació no ha variat, 
simplement es presenta d’una manera 
molt més comprensible per a l’usuari. 

“Seguim sent els líders absoluts del 
sector d’additius per a la producció 
de formigó i per a la construcció sub-
terrània, complementant l’oferta per 
a nova construcció amb productes 
i sistemes per a impermeabilització, 
paviments i col·locació de ceràmica.”

2.  Quines solucions tècniques 
aporten a les necessitats i 
reptes dels clients?

“maSter bUilDerS SolUtionS presenta el 
missatge que “baSf és el millor partner 
perquè els nostres clients superin tots 
els seus reptes de manera reeixida”, 
en línia amb l’estratègia global de 
baSf “we create chemistry”, on un 
dels pilars fonamentals és col·laborar 
amb els nostres clients perquè els 
seus negocis siguin més rendibles 
econòmicament. En certa manera, 
l’enfocament no és vendre productes, 
sinó vendre solucions. 

pere borralleraS, màrqueting manager de baSf  
construction cheMicals iberia 
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Disposem d’amplis recursos tècnics 
al servei del client per a abans, durant 
i després de l’obra, comptem amb 
una completa gamma de solucions i 
sistemes, amb productes innovadors 
i molt reconeguts, i el més important, 
amb més de 100 anys d’història hem 
acumulat una gran experiència a tot el 
món que posem al servei dels nostres 
clients.”

3.  Com s’adapten les tecnolo-
gies i els coneixements glo-
bals de basf a les necessitats 
locals?

“La construcció (en les seves tècni-
ques, requisits de qualitat, estàndards 
i costums i fins i tot avui en normativa) 
és molt heterogènia entre països de 
la mateixa  Europa. Ningú amb conei-
xement del sector negaria aquesta 
evidència. Llavors el model de negoci 
global ha de considerar la necessitat 
d’adaptar tecnologies localment. baSf 
compta amb un equip central de R+D 
de més de 6.000 persones i amb una 
inversió de més d’1,8 bilions € en 
2013 en investigació. 

“A Espanya disposem de recursos 
i  laboratoris en la nostra central de 
Barcelona i en les nostres plantes de 
Mejorada del Campo, Cabanillas i 
Marchamalo, on adaptem les tecno-
logies globals a les necessitats locals 
a la recerca del màxim rendiment en 
funció de les demandes particulars. 
Sobre el coneixement acumulat en 
tota la nostra organització i la seva 
gestió, un altre dels missatges de 
maSter bUilDerS SolUtionS és “estem 
connectats”, i implica que tot el conei-
xement disponible es comparteixi per-
què estigui disponible localment.”

4.  Com veuen el moment que 
viu actualment el sector de la 
construcció?

“En els últims 10 anys la construcció a 
Espanya ha viscut les dues cares més 
contradictòries. D’un període de boom 
gairebé descontrolat amb consums 
de ciment propers als 1.000 kg/hab, 
el sector ha derivat, després de 6 anys 
consecutius de caiguda, a mínims 
històrics típics dels anys 60. Encara 

que és cert que durant aquest 2014 
el sector ha deixat aparentment de 
caure, seguim en nivells molt baixos 
tot i alguns percentatges de creixe-
ment (un alt percentatge d’un valor 
molt baix segueix donant un nombre 
molt ridícul). 

“La gran incògnita és quant temps 
necessitarà la construcció per esta-
bilitzar-se en els valors volguts com a 
normals. Es preveu un lent creixement 
i els experts estimen que aquests 
valors normals no s’aconseguiran fins 
a passat el 2020, però també és cert 
que les economies de l’Europa del 
Sud funcionen més per cicles explo-
sius que seguint una línia estable de 
tendència, com és el cas d’Europa 
del Nord. En qualsevol cas, el sector 
de la construcció a Espanya hau-
ria d’aprofitar aquesta oportunitat per 
madurar tecnològicament i concep-
tualment, canviant l’enfocament típic 
d’un mercat dirigit pel volum a un mer-
cat dirigit per la qualitat i més alineat 
amb la sostenibilitat.” n

“No veNem proDucteS, veNem SolucioNS”
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