Braskem cria área de Reciclagem & Plataforma Wecycle
Objetivo é fomentar iniciativas junto à cadeia de plástico para promover a economia circular
do plástico

São Paulo, 25 de outubro de 2017 – Para reforçar seu compromisso com o desenvolvimento de
soluções sustentáveis na cadeia do plástico, a Braskem anuncia a criação da área de Reciclagem
& Plataforma Wecycle, dentro da estrutura da Unidade de Poliolefinas da América do Sul e
Europa.

A nova área tem como objetivo reforçar o posicionamento estratégico da Braskem e alavancar
o incentivo de iniciativas, negócios e soluções sustentáveis relacionadas à economia circular do
plástico, em especial à reciclagem, assim como o de gerir os aspectos institucionais e
regulatórios sobre o tema.

Executiva com vasta experiência na indústria petroquímica, Fabiana Quiroga vai liderar a área.
Com mais de 15 anos na Braskem, já atuou em atividades jurídicas e regulatórias, no apoio à
busca de soluções empresariais para as áreas industriais, comerciais, de Inovação e Tecnologia
e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA), além da avaliação da cadeia de valor da
Reciclagem e dos modelos existentes.

“Essa iniciativa demonstra o compromisso da Braskem de atuar no desenvolvimento de
tecnologias, soluções e programas, que beneficiem a cadeia de produção do plástico e,
consequentemente, toda a sociedade. E não há como fazer isto sem endereçar a reciclagem e a
economia circular”, afirma Edison Terra, vice-presidente da Unidade de Poliolefinas da América
do Sul e Europa.

Conheça a Plataforma Wecycle
Sob a liderança de Fabiana Quiroga, ficará a plataforma Wecycle que prevê o desenvolvimento
de produtos com conteúdo reciclado pós-consumo, qualificação de processos e confiabilidade
técnica, com foco na valorização do resíduo pós-consumo e da cadeia de reciclagem, com menor
impacto ambiental e com ações de responsabilidade social. A iniciativa envolve a parceria com

diferentes públicos de relacionamento do setor, como brand owners, transformadores,
recicladores e cooperativas de catadores.

Um dos resultados do Wecycle, até o momento, foi a produção pela Braskem de resinas de
polipropileno e polietileno com qualidade, produzidas com conteúdo reciclado, oriundo de fonte
confiável e com rastreabilidade de toda a cadeia de reciclagem. Empresas como Grupo GPA e
Muzzicycles já são parceiras da plataforma.

Sobre a Braskem
Com uma visão de futuro global, orientada para o ser humano, os 8 mil Integrantes da Braskem
se empenham todos os dias para melhorar a vida das pessoas, criando as soluções sustentáveis
da química e do plástico. É a maior produtora de resinas das Américas, com produção anual de
20 milhões de toneladas, incluindo produtos químicos e petroquímicos básicos, e faturamento
de R$ 55 bilhões em 2016. Exporta para Clientes em aproximadamente 100 países e opera 41
unidades industriais, localizadas no Brasil, EUA, Alemanha e México, esta última em parceria
com a mexicana Idesa.

Braskem nas redes sociais
www.facebook.com/BraskemSA
www.linkedin.com/company/braskem
www.twitter.com/BraskemSA
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