
Parceria entre Braskem, Martiplast e Leroy Merlin oferece ao mercado 

caixas organizadoras com plástico 100% reciclado 

Por meio da Plataforma Wecycle, 60 toneladas do material reciclado por ano poderão ser 

destinadas para venda exclusiva da Leroy Merlin 

 

São Paulo, 15 de janeiro de 2018 - A Braskem se une às empresas Martiplast, do segmento de 

utilidades domésticas, e Leroy Merlin, uma das maiores redes de lojas para o mercado de 

material de construção, para oferecer aos consumidores caixas organizadoras feitas de plástico 

100% reciclado. A parceria é mais uma iniciativa no âmbito da plataforma Wecycle, criada pela 

Braskem em 2015, que busca fomentar negócios que valorizem os resíduos plásticos ao longo 

de toda a cadeia produtiva, contribuindo com ações a favor da reciclagem, do pós-consumo e 

do meio ambiente.  

 

Reunindo as pontas do setor, a Braskem fornecerá polipropileno reciclado à marca <Ou>, da 

Martiplast, que, aliando design e versatilidade, produzirá uma linha exclusiva de caixas 

organizadoras para venda nas 41 lojas e no e-commerce da Leroy Merlin no Brasil. 

 

O PP reciclado da Braskem tem origem nos big bags anteriormente utilizados pela companhia 

para transporte e movimentação de suas resinas. A estimativa inicial é de uso de cerca de 60 

toneladas de PP reciclado por ano para produção de caixas organizadoras de três diferentes 

tamanhos. Nas lojas, o produto poderá ser identificado pelo selo da Plataforma Wecycle e da 

Martiplast, informando sua origem a partir de plástico reciclado. Além das caixas, há a 

possibilidade de ampliar a parceria entre as marcas para a criação de outros produtos que 

ajudem na organização e decoração da casa.  

 

“Acreditamos que o crescimento da reciclagem contribuirá ainda mais para o desenvolvimento 

e o crescimento da indústria do plástico. A parceria entre Braskem, Martiplast e Leroy Merlin é 

mais uma ação importante capaz de impactar outros players do mercado e conscientizar os 

consumidores”, afirma Fabiana Quiroga, diretora da área de Reciclagem & Plataforma Wecycle 

da Braskem.  

 

O Grupo Martiplast, por meio da marca <Ou>, sempre teve como propósito levar inovação e 

praticidade às pessoas por meio de seus produtos. Por isso, pensar no bem estar delas e ajudar 

a construir um mundo melhor para todos junto com o projeto da Plataforma Wecycle é tão 



importante para a empresa. "Nosso Grupo tem consciência que por meio dessa parceria 

podemos, sim, contribuir para um futuro ainda melhor, despertando a conscientização 

ambiental de quem compra, preservando a natureza, ajudando cooperativas de reciclagem e 

fazendo da inovação a ponte para um mundo mais desenvolvido e sustentável", comenta Juarez 

Martini, diretor do Grupo Martiplast. 

 

“A Leroy Merlin é uma empresa que tem em seu DNA a sustentabilidade e acredita nas ações 

que favorecem esta prática. Com isto, fazer uma parceria em que materiais reciclados tornam-

se peças úteis para o dia a dia do Cliente acaba se encaixando na filosofia que difundimos 

internamente. A Leroy Merlin incentiva e apoia iniciativas como esta, partindo da indústria”, 

comenta Adriano Galoro, diretor da Central de Compras da Leroy Merlin Brasil. 

 

 

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  

 

Sobre a Leroy Merlin 

A Leroy Merlin chegou ao Brasil em 1998 trazendo um novo conceito para o mercado de Material 

de Construção. Com foco na qualidade de produtos, atendimento e serviços, a empresa oferece 

em suas lojas ambientes espaçosos e agradáveis para receber melhor seus Clientes. 

Considerada multiespecialista do lar, por ser especializada em Construção, Acabamento, 

Bricolagem, Decoração e Jardinagem, a Leroy Merlin apresenta aos seus Clientes a maior 

variedade de produtos em 80 mil itens divididos em 15 setores: Materiais de Construção, 

Madeiras, Elétrica, Ferramentas, Tapetes, Cerâmica, Sanitários, Encanamentos, Jardinagem, 

http://www.facebook.com/BraskemSA
http://www.linkedin.com/company/braskem
http://www.twitter.com/BraskemSA
http://www.leroymerlin.com.br/institucional/sobre-a-leroy-merlin
http://www.leroymerlin.com.br/materiais-de-construcao
http://www.leroymerlin.com.br/materiais-de-construcao
http://www.leroymerlin.com.br/institucional/central-de-atendimento
http://www.leroymerlin.com.br/servicos
http://www.leroymerlin.com.br/institucional/tour-virtual-360-loja-taubate-sp
http://www.leroymerlin.com.br/materiais-de-construcao
http://www.leroymerlin.com.br/pisos-e-revestimentos
http://www.leroymerlin.com.br/decoracao
http://www.leroymerlin.com.br/jardim-e-lazer
http://www.leroymerlin.com.br/marcenaria-e-madeiras
http://www.leroymerlin.com.br/banheiros


Ferragens, Organização, Pintura, Decoração, Iluminação e Cozinhas. As lojas oferecem serviços 

diferenciados, como Fábrica de Cores, Troca de Mercadorias, Espaço Projeto, Corte de Madeira 

e Vidro, Cursos de Bricolagem, Entrega em domicílio, Estacionamento, Café, Fraldário, 

Molduraria, Mesa de Bricolagem, Coleta Seletiva, Drive-Thru, entre outros.  

Hoje, a rede francesa possui 41 lojas distribuídas em dez estados brasileiros, mais o Distrito 

Federal e uma Loja Virtual que atende todos os estados do país. Entre as unidades, a Leroy Merlin 

Niterói (RJ) foi a primeira loja de Varejo Certificada do Brasil por meio do processo de construção 

sustentável e Uso e Operação sendo assim a primeira loja 100% AQUA – Alta Qualidade 

Ambiental, construída e mantida sob os mais rigorosos padrões de economia de recursos 

naturais. Hoje, a rede possui treze lojas 100% AQUA, Jacarepaguá (RJ), Taguatinga (DF), 

Campinas Anhanguera (SP), Sorocaba (SP), Serviços Internos (SP), São Bernardo do Campo (SP), 

Jaguaré (SP), São Leopoldo (RS), Londrina (PR), Curitiba Atuba (PR), São José (SC), Fortaleza (CE) 

e Maceió (AL), somando um total de 34 certificados, destacando a Leroy Merlin como a empresa 

com maior número de certificação AQUA/HQE no mundo na categoria varejo. 

A Leroy Merlin é líder, pelo sétimo ano consecutivo, no setor de Varejo da Construção Civil, 

conforme o Ranking Nacional das Lojas de Material de Construção realizado, anualmente, pela 

equipe de Redação da Grau 10 Editora, que edita a Revista Anamaco. A empresa foi eleita entre 

as três mais sustentáveis  pelo "Prêmio Os Mais Importantes do Varejo", realizado pela Revista 

Novarejo nos anos de 2012, 2013 e 2014, e sua sede está entre os 10 prédios mais sustentáveis 

pelo site Exame. Ainda em 2013, 2014, 2015 e 2016, a Leroy Merlin foi premiada entre as 50 

melhores empresas para se trabalhar no país, de acordo com a pesquisa anual divulgada 

pelo Great Place to Work® Brasil em parceria com a Revista Época e 1º lugar do segmento Varejo 

de Material de Construção, no Ranking da pesquisa “As empresas mais admiradas no Brasil” nos 

anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2015, realizado pela Revista Carta Capital. 

 

Para esclarecimentos adicionais, favor contatar: 

CDN Comunicação  

Priscila Ventura – (55 11) 3643-2744 – priscila.ventura@cdn.com.br  

Rafael Abrantes – (55 11) 3643-2772 – rafael.abrantes@cdn.com.br  

Jessyca Trovão – (55 11) 3643-2769 – jessyca.trovao@cdn.com.br 

Ana Beatriz Paschoal – (55 11) 3643-2737 – anabeatriz.paschoal@cdn.com.br  
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