
 

Braskem, Embalixo e Pão de Açúcar se unem para produzir sacos para 

lixo com material reciclado 

Iniciativa resultará em linha premium; ação faz parte da plataforma Wecycle da petroquímica 

de valorização de resíduos plásticos e vai utilizar materiais descartados nas Estações de 

Reciclagem Pão de Açúcar Unilever 

  

São Paulo, 18 abril de 2018 - A Braskem e a Embalixo, líder nacional na produção de sacos 

para lixos, em parceria com o Pão de Açúcar, um dos líderes varejistas e pioneiros na coleta de 

materiais pós-consumo, vão produzir novos sacos para lixo utilizando materiais plásticos 

descartados pelos clientes nas Estações de Reciclagem Pão de Açúcar Unilever e sacarias 

industriais anteriormente utilizadas pela Braskem na entrega de suas resinas. A parceria faz 

parte da plataforma Wecycle, criada pela petroquímica, para valorização de resíduos plásticos 

na cadeia produtiva.  

  

Após serem triturados e transformados em resinas recicladas, os materiais descartados serão 

utilizados para a produção de uma linha premium de sacos da Embalixo, a Embalixo com Alças, 

que leva o selo “Plástico Reciclado. Ciclo Consciente”. Os produtos passam a ser 

comercializadas em todas as lojas do Pão de Açúcar. “Encontrar soluções que completem o 

ciclo de descarte de embalagens pelos nossos clientes foi uma preocupação do Pão de Açúcar 

na formatação desta parceria. Por meio do trabalho de cada agente envolvido, conseguiremos 

levar aos clientes um produto feito por materiais plásticos descartados por eles mesmos 

reforçando, assim, não apenas a importância ambiental do processo de reciclagem, mas 

também a econômica”, explica Thays Rosini, gerente de Sustentabilidade do Pão de Açúcar.  

  

A Embalixo, que comemora oito anos de parceria com a Braskem, acredita que nos próximos 

três anos 70% de seus produtos contarão com matéria-prima reciclada ou oriunda de fonte 

renovável. "Ao trabalhar com a Braskem, reforçamos o nosso compromisso com a 

sustentabilidade. E, claro, engajando também os nossos consumidores a assumir essa 

responsabilidade de a cada dia termos produtos de qualidade e sustentáveis”, comenta Rafael 

Costa, diretor comercial da Embalixo. 

  



"Essa parceria é mais um exemplo da atuação da Braskem, que utiliza a inovação a serviço de 

soluções sustentáveis. Queremos a cada dia desenvolver negócios e iniciativas para a 

valorização de resíduos plásticos por meio de parcerias como a com a Embalixo e o Pão de 

Açúcar, reforçando o nosso compromisso com a cadeia do plástico e com a economia circular”, 

Fabiana Quiroga, diretora de área de Reciclagem & Plataforma Wecycle da companhia.  

  

As Lojas do Pão de Açúcar abaixo contam com pontos de coleta de resíduos recicláveis 

apoiadas pela Embalixo Wecycle: 

 Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3126 

 Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1353 

 R. General Osório 1844 

 Rua Maranhão, 846 

 Av Marcos Pent Ulho Rodrigues, 3436 

 Rua Joaquim Floriano, 24 

 Av. Ibirapuera, 1770  

 Praça Panamericana 217 

 Av. Ibirapuera 3068 

 Al. Madeira, 152  

 Rua Serra de Braganca, 647 

 Av. Major Sylvio de M. Padilha, 6118 

 Rua Clodomiro Amazonas, 995 

 Av José Maria Whitaker, 600  

 Av Doutor Altino Arantes,268 

 Av Aprovada, 329 quadra c, lote 1 

 Rua Bairi, 435 

 R. Maria Amália Lopes de Azevedo, 842 

 Rua Abílio Soares, 386 

 Rua Carneiro da Cunha, s/n 

  

Wecycle 

A plataforma Wecycle da Braskem foi criada com o objetivo de fomentar negócios e iniciativas 

para a valorização de resíduos plásticos pós consumo e desenvolvimento da cadeia de 

reciclagem. 

  

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. 

  

Sobre a Embalixo 
  

A Embalixo é uma empresa 100% Brasileira que busca inovação com ênfase na 

sustentabilidade, sendo a maior fabricante de sacos para lixo do país. Sempre preocupada com 

bem-estar do consumidor e na coletividade, já lançou diversos produtos no território nacional 

com exclusividade: o Embalixo Antibacteriano, com a Proteção que inibe proliferação de 

bactérias incorporada durante a fabricação dos sacos Embalixo; o Embalixo Sustentável, 

primeiro saco para lixo fabricado a partir do etanol da cana de açúcar; o Embalixo 

Neutralizador de Odores, primeiro saco para lixo que neutraliza o odor do lixo. 

  

Braskem nas redes sociais 

www.facebook.com/BraskemSA   

www.linkedin.com/company/braskem  

www.twitter.com/BraskemSA  

  

Informações para imprensa, favor contatar: 

CDN Comunicação  

Fernando Rubino – (55 11) 3643-2991 – fernando.rubino@cdn.com.br    

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

Pedro Orlandi – (55 11) 3643-2745 – pedro.orlandi@cdn.com.br  

Uly Campos – (55 11) 3643-2714 uly.campos@cdn.com.br 
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