
BRASKEM. 

TRANSFORMANDO O FUTURO, HOJE. 
Somos uma empresa focada em pessoas, de olho no futuro. E por isso que nos desafiamos constantemente a criar 

solu96es inovadoras e sustentaveis que possam melhorar a vida das pessoas e tornar o mundo um lugar melhor. 

Desde o nascimento de nossa empresa em 2002, a inova9ao sustentavel esta em nosso DNA. A Braskem sempre 

esteve comprometida em melhorar o nosso planeta, e estamos dedicados a encontrar solu96es pioneiras do setor 

que nos impulsionem em dire9ao a um futuro mais sustentavel. De 2002 a 2009, nos da Braskem, melhoramos em 

90% nossos resultados de seguran9a, reduzimos em mais de 60% nosso fndice de gera9ao de resfduos e 40% a 

produ9ao de efluentes. 

Em 2009, lan9amos nosso primeiro conjunto de metas de longo prazo para 2020, nas quais enfatizamos nosso 

compromisso em fazer pa rte da solu9ao para as mudan9as climaticas. Desde entao, ati ngimos muitas dessas metas 

e alcan9amos resultados contundentes. Por exemplo, investimos no desenvolvimento tecnologico de novos 

processos e produtos, trazendo a famflia I'm green n-, para o mercado com o polietileno e o EVA de font es renovaveis. 

Tambem reduzimos em 20% a intensidade das emissoes de gases de efeito estufa de nossas opera96es. Atraves 

destas duas iniciativas, de 2009 a 2020, impedimos a emissao de mais de 25 mil hoes de toneladas de C02e, que 

equivale a plantar mais de 170 mil hoes de arvores. 

Mais recentemente, ampliamos nosso portfolio de produtos sustentaveis para incluir a produ9ao e a venda de 

produtos com conteudo reciclado, conhecidos como I'm greenTh' recycled. E anunciamos nosso compromisso 

ambicioso de fazer parte de uma Economia Circular Global. 

Nossa jornada ao longo de quase duas decadas nos trouxe a um lugar onde agora somos vistos como uma 

das principais empresas qufmicas do mundo em termos de desenvolvimento sustentavel. No entanto, 

nosso compromisso com o progresso nao para, pois sabemos que ha mais a ser feito. 

Quando olhamos para o futuro, nossa Estrategia de Desenvolvimento Sustentavel se concentra em sete areas: 

1) Saude e seguran9a;

2) Resultados financeiros e economicos; 

3) Eli mi na9ao de resf duos plasticos;

4) Combate as mudan9as climaticas;

5) Ecoeficiencia operacional;

6) Responsabilidade social e direitos humanos;

7)  I nova9ao sustentavel. 

Estas areas estao estreitamente alinhadas com a Agenda 2030 da ONU, seus Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentavel (ODS) e com o Acordo de Paris sobre Mudan9as Climaticas. 

https://www.braskem.com.br/macro-objetivos-desenvolvimento-sustentavel
https://www.braskem.com/Principal/economiacircular
https://www.braskem.com.br/macroobjetivos#reconhecimentos


Como parte desta estrategia, a Braskem assumiu os seguintes compromissos para nossa pr6xima fase de 

tra nsforma'iao: 

COMijATER A MUDAN 
CLl�ATICA E �LIMINA 
RESIDUOS PLASTICOS: 
-Alcan9ar a neutralidade de carbono ate 2050;

-Ampliar nosso portfolio I'm green Th' para i ncluir, ate 

2025, 300 mil toneladas de resi nas termoplasticas e 

produtos qufmicos com conteudo reciclado; e, ate 

2030, 1 mil hao de toneladas destes produtos.

-Ate 2030, trabalhar para evitar que 1,5 milhao de 

toneladas de resfduos plasticos sejam enviados para 

inci nera9ao, aterros, ou descartados 

inadequadamente no meio ambiente.

-Durante esta jornada, tambem iremos reduzir em 

15% as nossas emissoes de gases de efeito estufa ate 

2030.

Para atingir estas metas, continuaremos a trabalhar em 

parceria com as pri ncipais partes i nteressadas para 

i nvestir em I nova9ao e Tecnologia, e acelerar o 

desenvolvimento e a produ9ao de novos produtos de 

fontes renovaveis e de conteudo reciclado, bem como na 

melhoria de nossas opera96es em termos de intensidade 

energetica e outros ecoi ndicadores. 
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NAS AREAS ECONOMICA, 
SOCIAL E DE GOVERNAN�A: 

-Abordar questoes socioambientais, direitos humanos,

di versi dade, equi dade e incl usao de form a f ntegra e

transparente.

- Manter-se como uma das melhores empresas

qufmicas do mundo em desempenho nas areas

da saude, seguran9a e meio-ambiente.

- Atuar sempre com a maxima integridade e

implementar as melhores praticas de governan9a

corporativa.

- Ser uma das empresas mais humanas para se

trabal har ate 2 025.

Atraves do cumprimento dessas metas, continuaremos 

seguindo o nosso prop6sito de melhorar a vida das 

pessoas, criando as solu96es sustentaveis da qufmica e 

do plastico. 

Braskem 


