
 

 

Braskem adere à Aliança global para combater descarte de resíduo plástico no 

meio ambiente 

Organização sem fins lucrativos que inclui toda a cadeia de valor do plástico planeja 

investir até US$ 1,5 bilhão em cinco anos 

 

A Braskem, maior petroquímica das Américas e líder global na produção de biopolímeros, se 
juntou a um grupo de cerca de 30 grandes companhias para ajudar a acabar com os resíduos de 
plástico no meio ambiente. A Aliança para o Fim dos Resíduos Plásticos já inicia suas atividades 
dedicando US$ 1 bilhão (R$ 3,7 bilhões) a projetos e desenvolvimento de tecnologias para 
acabar com o descarte de plásticos no meio ambiente, especialmente nos oceanos. A Aliança 
tem a meta de aumentar o investimento para até US$ 1,5 bilhão (R$ 5,5 bilhões) nos próximos 
cinco anos. 

"Nenhum de nós deseja um meio ambiente repleto de resíduos plástico. Este é um desafio global 
sério e complexo que exige ações rápidas e forte liderança. Esta nova Aliança é o esforço mais 
abrangente já feito para dar fim ao descarte de plásticos no meio ambiente", disse Fernando 
Musa, presidente da Braskem. "O plástico é um material extremamente eficiente que ajuda a 
minimizar nosso impacto no meio ambiente em quase todos os aspectos da vida moderna. Mas 
precisamos trabalhar para minimizar o descarte, assim como para reciclar e recuperar o plástico 
depois de usado." 

Essa iniciativa ocorre na sequência do anúncio do posicionamento realizado pela Braskem a 
favor da Economia Circular que definiu iniciativas próprias para ampliar sua atuação em 
reciclagem e na produção de novas resinas renováveis. Além disso, a empresa anunciou o 
esforço em prol de novas tecnologias e modelos de negócios que privilegiem o reuso do plástico. 

Agora a Braskem se une à Aliança, que é uma organização sem fins lucrativos e inclui toda a 
cadeia de valor dos plásticos: empresas que produzem, utilizam, vendem, processam, coletam 
e reciclam plásticos. Isso inclui fabricantes de químicos e plásticos, transformadores, 
companhias de bens de consumo, revendedores e empresas que trabalham com gestão de 
resíduos. A Aliança tem como parceiro estratégico o Conselho Empresarial Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável. 

Entre os projetos iniciais anunciados pela aliança destacam-se as parcerias com prefeituras de 
diversas cidades para projetar sistemas integrados de gestão de resíduos em grandes áreas 
urbanas com baixa infraestrutura, especialmente aquelas onde há rios que transportam vastas 
quantias de resíduos plásticos do continente para o oceano. 

Além disso, ela vai colaborar com organizações intergovernamentais, como as Nações Unidas, e 
custear a rede de incubadoras da Circulate Capital para desenvolver e promover tecnologias, 
modelos de negócios e empreendedores que trabalham pela prevenção de plásticos no oceano 
e pela gestão de resíduos e reciclagem, entre outras iniciativas. 



As empresas a seguir são membros fundadores da Aliança: a brasileira Braskem, BASF, Berry 
Global, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Clariant, Covestro, Dow, DSM, ExxonMobil, 
Formosa Plastics Corporation, U.S.A., Henkel, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical Holdings, 
Mitsui Chemicals, NOVA Chemicals, OxyChem, PolyOne, Procter & Gamble, Reliance Industries, 
SABIC, Sasol, SUEZ, Shell, SCG Chemicals, Sumitomo Chemical, Total, Veolia, e Versalis (Eni). 

Para mais informações, por favor www.endplasticwaste.org. 

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 

 

 

 

 

CDN Comunicação 

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

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