Braskem é única brasileira avaliada como “nota A” na gestão de riscos
ambientais
Companhia figura em ranking global sobre emissão de gases poluentes e consumo de água,
desenvolvido pelo Carbon Disclosure Program

São Paulo, 27 de outubro de 2017 – A gestão e os investimentos da Braskem na área da
sustentabilidade foram reconhecidos, mais uma vez, pelo CDP (Carbon Disclosure Program),
organização sem fins lucrativos que seleciona as melhores empresas de capital aberto no mundo
em relação ao gerenciamento da emissão de gases de efeito estufa, consumo da água e uso das
florestas. A companhia vai integrar novamente a "Lista A" da entidade, figurando como a única
brasileira com nota máxima nos rankings de Clima – pela segunda vez consecutiva, e Água – pela
primeira vez.

Com o resultado, a Braskem se coloca entre as 25 empresas, no universo de 2.452 avaliadas ao
redor do mundo, a receber nota A nos dois rankings simultaneamente.

Para Jorge Soto, diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem, a presença da companhia
entre as mais bem avaliadas em relação ao meio ambiente é resultado da responsabilidade com
o uso dos recursos naturais. “Novamente mostramos que o conhecimento e engajamento das
nossas equipes em sustentabilidade fazem a diferença na evolução da indústria rumo às
melhores práticas. Acreditamos que nossas ações têm impacto global e já tem influenciado
alguns dos nossos parceiros, fornecedores e clientes”, observa.

"É inspirador ver tantas empresas tomarem ações ousadas para mitigar os riscos ambientais e
compreender as oportunidades que acompanham a transição para uma economia sustentável.
Elas estão conduzindo a transição à medida que alcançamos um ponto de inflexão sobre a ação
ambiental", afirma Paul Dickinson, executivo do CDP.

Entenda a avaliação

A avaliação do CDP sobre o controle da emissão de gases poluentes, consumo da água e uso das
florestas pelas maiores empresas globais está entre as mais importantes e reconhecidas no
mundo. Anualmente, a organização coleta dados de riscos e oportunidades relacionados às
mudanças climáticas de mais de duas mil companhias com atividades em todos os continentes.
O questionário do CDP avalia, em notas de A a D, quesitos como “divulgação”, “consciência”,
“gestão” e “liderança” das empresas sobre emissão de gases e investimentos em ações de
mitigação do nível de poluentes liberados na atmosfera, além de consumo de água e impacto
sobre a preservação das florestas.

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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