
Para saber mais acesse: 

www.braskem.com/sustentabilidade

Iniciativas inovadoras 
para uma vida melhor e 

um futuro mais sustentável



Para a Braskem, 
evoluir é crescer com 
sustentabilidade. Em 
parceria com os diversos 
públicos com os quais 
atua, conduz seus 
negócios para atender  
às necessidades da 
indústria e da sociedade.   
Saiba mais sobre os objetivos, ações  
e iniciativas da Braskem por um presente  
e um futuro mais sustentáveis.



A atuação da Braskem 
está voltada à busca de 
soluções sustentáveis e 
inovadoras que ajudem 
a melhorar a vida das 
pessoas. 



As soluções para os problemas sociais e ambientais do nosso 
tempo vêm sendo muito discutidas em todo o mundo, e sabemos 
que não há uma saída simples ou única para isso. A Braskem 
acredita que as empresas possuem um papel importante nesse 
cenário como geradoras de riquezas, o que pode ser feito de 
maneira responsável, tanto social quanto ambientalmente. 

Para a Braskem, o conceito de desenvolvimento sustentável se 
refere a questões econômicas, sociais e ambientais relacionadas 
às suas atividades e às da cadeia onde está inserida. Sua busca por 
soluções sustentáveis que ajudem a melhorar a vida das pessoas 
- a partir de um uso racional dos recursos naturais - reforça seu 
compromisso ético com as gerações atuais e futuras e com a 
saúde do planeta. Tudo isso só poderá ser feito inovando em 
processos, produtos e modelos de negócio. Esse compromisso faz 
parte do seu DNA. 

Aqui compartilhamos um resumo de como a Braskem fortalece 
continuamente sua contribuição para o Desenvolvimento 
Sustentável.

Pilares 
estratégicos de 

Desenvolvimento 
Sustentável

 
Manter 

operações e utilizar 
PROCESSOS 
E RECURSOS 

cada vez mais 
sustentáveis

Oferecer um 
PORTFÓLIO 

DE PRODUTOS 
cada vez mais 
sustentáveis 

Oferecer SOLUÇÕES , 
junto com as cadeias 

de Clientes, para que a 
VIDA DA SOCIEDADE 

seja cada vez 
mais sustentável

São elementos que compõem 
a base de implementação de nossa 

estratégia para continuamente 
fortalecer nossa contribuição para 

o Desenvolvimento Sustentável



Gerar riquezas de forma 
responsável e definir 
objetivos a favor do 
desenvolvimento 
sustentável são 
formas de contribuir 
com soluções para os 
problemas atuais e 
futuros. 



Os objetivos da Braskem e do mundo a favor 
do desenvolvimento sustentável 

Para a Braskem é fundamental minimizar continuamente eventuais impactos 
ambientais e sociais negativos provocados por suas atividades e, principalmente 
maximizar os positivos. Torna-se, dessa forma, solução para uma vida melhor, 
por meio de seus produtos, serviços e atuação. 

Com essa visão - e pelo entendimento das oportunidades de crescimento da Companhia para  
os próximos anos -, a Braskem - signatária do Pacto Global - definiu 10 macro-objetivos 
estratégicos para a sustentabilidade, que contribuem para o atendimento dos 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODSs) definidos pela Cúpula das Nações Unidas e assumidos por 
193 países para alcançar o “Futuro que Queremos”. Os ODSs foram definidos para acabar com 
a extrema pobreza, reduzir a iniquidade, a injustiça e ao mesmo tempo preservar os recursos 
naturais. E seu alcance depende da participação ativa de empresas, governos e da sociedade civil.

OBJETIVOS
BRASKEM

 
Para evoluir na estratégia de 

crescer de  forma consciente, a 
Braskem conta com uma base 

sólida de gestão e uma forte 
cultura empresarial.

Fortalecimento 
das práticas 

    

Resultado 
econômico-
financeiro 

 • Aumento 
cda apacidade 

de produção
 • Investment grade
 • Lucro sustentável

• Ser referência    
  empresarial no país 
• Ser referência 
  mundial no setor  

Eficiência 
energética 
 • Consumo de energia
 • Energia renovável  

Pós-consumo 
 • Reciclagem de plásticos

Eficiência 
hídrica
• Consumo de água 
• Geração de efluente
• Reúso de água

Mudanças 
climáticas 

• Intensidade das emissões de CO2
• Sequestro de CO2
• CDP mudanças climáticas

Desenvolvimento 
local  

• Investimento social privado
• Mão de obra local
• Fornecedores locais

Desenvolvimento 
de soluções 
• Apoio aos Clientes no 
desenvolvimento de 
soluções ambientais e 
sociais

 
    

Segurança
 • Saúde e segurança
 • Segurança de processos
 • Segurança química

Recursos 
renováveis  

• PE Verde
• ETBE
• Novos produtos de 
origem renovável
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A Braskem apresenta sua contribuição como signatária do Pacto Global por meio 
de seus macro-objetivos estratégicos para a sustentabilidade, mostrando como a 
sua Estratégia permite fortalecer sua contribuição para os ODSs criados pela ONU. 
Os produtos químicos e plásticos contribuem para a Economia Verde e Inclusiva. 

Os macro-objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Braskem contribuem para 
o alcance dos 17 ODSs estabelecidos pela ONU. 

 

 

 

OBJETIVOS GLOBAIS
para o Desenvolvimento Sustentável

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

ENERGIA LIMPA
E ACESSÍVEL

AÇÃO CONTRA A
MUDANÇA GLOBAL
DO CLIMA

VIDA NA
ÁGUA

VIDA
TERRESTRE

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

FOME ZERO
E AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

SAÚDE E
BEM-ESTAR QUALIDADE

EDUCAÇÃO DE
DE GÊNERO
IGUALDADE

E SANEAMENTO
ÁGUA POTÁVEL



A Braskem oferece 
produtos e serviços 
que, além de trazerem 
mais produtividade e 
eficiência aos negócios 
de seus Clientes, têm 
a sustentabilidade em 
sua essência.



Um portfólio de resinas com diferenciais 
competitivos e ambientais, como redução do 

consumo de energia, aumento de produtividade 
e redução de peso para o produto final.

Conheça algumas dessas iniciativas: 

Inovações em plástico para soluções sociais

O Braskem Labs é um programa desenvolvido 
pela Braskem de incentivo a empreendedores 

com soluções inovadoras que melhoram a 
vida das pessoas por meio do plástico. 

Saiba mais acessando 
www.braskemlabs.com.br

O projeto – Perda + Água foi criado para melhorar a eficiência 
na gestão de recursos hídricos no Brasil por meio do combate à 

perda nos sistemas de distribuição.

Buscando contribuir para a construção de um amplo debate 
com participação do Governo, sociedade civil e setor privado, 

possui enfoque na melhoria do uso da água em diferentes 
setores. Uma ação que visa à adoção e ao monitoramento 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) 
no Brasil, especialmente por se tratar do ODS 6:  
“Garantir a disponibilidade e manejo sustentável 

da água e saneamento para todos”.

É o caminho que os produtos fazem até chegar 
às mãos dos consumidores e ao seu descarte. 
Os estudos de ACV permitem que a Braskem 

compreenda cada vez mais o impacto ambiental 
e social de seus produtos ao longo do ciclo 

de vida e, com isso, a relevância de sua 
contribuição na cadeia produtiva. 

Uma plataforma para a valorização de resíduos 
plásticos pós-consumo. Parcerias da Braskem 

com negócios a favor de ideias, produtos 
e processos de reciclagem. 

mais 
água

M O V I M E N T O  P E L A  R E D U Ç Ã O
DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO

menos 
perda



PE VERDE
 
Um plástico produzido a partir do etanol de cana-de-
açúcar, uma matéria-prima de origem renovável.
O polietileno verde I’m greenTM

  captura e fixa gás 
carbônico da atmosfera durante seu processo de 
produção, colaborando para a redução da emissão dos 
gases causadores do efeito estufa.

GREEN PE

 

 
A cana-de-açúcar captura o CO²

Produção do etanol 
e energia renovável

Produção de eteno verde e 
polietileno verde I’m greenTM

Produtos feitos a partir de  
polietileno verde I’m greenTM

O polietileno verde I’m greenTM  
ajuda na redução das emissões  

de gases do efeito estufa  
e é 100% reciclável

100% 
 reciclável

PLANTA

ETANOL



Um caminho que 
continuará a ser 
trilhado com a 
constante busca
de inovações que 
colaborem com a 
sustentabilidade e 
com uma vida melhor 
para todos.



A Braskem pauta sua atuação no respeito ao ser humano e ao 
meio ambiente, construindo relações de confiança e trilhando um 
caminho de desenvolvimento baseado no equilíbrio entre a ação 
transformadora do homem e a necessidade de preservar a natureza 
para as futuras gerações.

Todas as suas ações são desenvolvidas e ampliadas cada vez 
mais por meio de uma governança apoiada em ética, na cultura da 
Organização e em seu compromisso público.  

E seus macro-objetivos atendem os Aspectos Materiais identificados 
através de ampla consulta realizada com diversas partes interessadas: 
Clientes, Fornecedores, Integrantes, comunidades, representantes 
de governo, financiadores, academias, ONGs, Entidades de Classe, 
Formadores de Opinião e sociedade em geral.

A cultura empresarial da Braskem é baseada na confiança no Ser 
Humano e em sua vontade de se desenvolver. Por isso, possui um 
compromisso de praticar uma gestão transparente e responsável, 
práticas descritas no Código de Conduta, que orienta as relações 
internas e externas da Empresa, além de compartilhar nossos valores 
e princípios. Acesse: www.braskem.com

Código de Conduta

Macro-objetivos

Aspectos materiais

Aspectos materiais transpostos em macro-objetivos
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A Braskem entende 
que a atuação 
empresarial 
responsável é um 
compromisso com as 
pessoas, a sociedade e 
o planeta. 



Unifica todos os projetos sociais da Braskem voltados para 
a reciclagem, promovendo a inserção social e econômica 
de catadores e apoiando a gestão de resíduos sólidos e a 

sustentabilidade ambiental. Junto a cooperativas de recicláveis, 
visa estabelecer um modelo de negócio sustentável, com foco 

no aumento da produtividade e renda. Ganhou força com 
parceiros como Sebrae, BNDES, CEMPRE, Limpec, Tetra 
Pak, Plastivida, SuperVia, Bunge, Mãos Verdes, CAMP e 

Prefeituras de Porto Alegre (RS) e Mauá (SP). Está 
em Alagoas, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de 

Janeiro e São Paulo. 

Nasceu com a recuperação da Mata 
Atlântica no litoral norte da Bahia, em 2008, e 

promove também educação e capacitação para as 
comunidades envolvidas. Parte do projeto - o Parque do 

Sauípe - recebeu da UNESCO o título de Posto Avançado 
da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Em 2014, foi 

inaugurada a Estação Ambiental na Bahia, 
dedicada a estimular a conscientização para 

a conservação dos recursos naturais 
e a importância de iniciativas sustentáveis. 

Conheça mais: 
www.fabricadeflorestas.org.br 

Por isso, apoia projetos alinhados com seu negócio e seu propósito 
de melhorar a vida das pessoas criando as soluções sustentáveis da 
química e do plástico. 
Como estratégia, a Braskem tem definidas duas causas 
sociais: impulsionar o desenvolvimento humano e promover o 
desenvolvimento socioambiental por meio da química e do plástico. 
Conheça mais alguns desses projetos:

Apoiado pela Braskem desde 1992, o PBT visa premiar, 
valorizar e reconhecer as melhores produções e 

performances do teatro baiano no ano. A premiação 
é concedida em oito categorias: Espetáculo Adulto; 

Espetáculo Infanto-Juvenil; Direção; Ator; Atriz; 
Texto; Revelação; e Categoria Especial. O prêmio 

inclui a mostra dos espetáculos indicados.
www.premiobraskemdeteatro.com.br

Tradição na programação do festival Porto Alegre em 
Cena, gera prestígio aos espetáculos locais participantes e 
concede prêmios ao Melhor Espetáculo (júri e júri popular), 

Melhor Diretor ou Coreógrafo, Melhor Ator ou Bailarino, 
Melhor Atriz ou Bailarina e Categoria Destaque. 
Cada um dos dez espetáculos selecionados é 

apresentado duas vezes, e possui um evento de 
premiação cheio de música e humor. 

Confira em: 
www.portoalegreemcena.com

Lançado em 2013 em parceria com o Instituto 
Akatu, é a primeira rede de aprendizagem para 

o consumo consciente e a sustentabilidade. 
Apoiado pelo Ministério do Meio Ambiente, 
incentiva alunos e professores a trocarem 

conhecimentos e práticas sobre os temas em 
escolas de Ensino Fundamental do Brasil.

Saiba mais em: 
www.edukatu.org.br



280 mi

Mais de

de dispêndio em Inovação 
e Tecnologia

300
profissionais em Pesquisa 

e Desenvolvimento

A Braskem está presente em 70 países, trazendo inovações para 
os mercados onde atua - incluindo produtos produzidos a partir de 
matérias-primas renováveis. 

A Braskem é uma empresa inovadora, com atuação internacional, 
que ajuda a melhorar a vida das pessoas criando soluções 
sustentáveis da química e do plástico e trabalhando a favor do 
desenvolvimento de seus Clientes e de toda a cadeia produtiva.

Utilizando adequadamente recursos, promove uma melhoria 
contínua de seus processos, o que inclui - além da sustentabilidade 
econômica, social e ambiental -, inovação e promoção de uma 
competitividade responsável.

Mais de
R$

Dados referentes a 2015

7
PLANTAS-PILOTO

900 patentes

Mais de

depositadas no 
Brasil, EUA e Europa

 

16 milhões 
de toneladas/ano

Produção de mais de

de resinas termoplásticas e 
outros produtos químicos

40
Unidades

Industriais
no Brasil, Estados Unidos, 

México e Alemanha 

de tecnologia

ACORDOS 
GLOBAIS

2
23

Centros de
Inovação e Tecnologia

Laboratórios

e

16
no mundo todo 

ESCRITÓRIOS

INTEGRANTES

Mais de

8mil


