
  

Braskem se une a parceiros para doar material a hospitais e 

comunidades no combate ao coronavírus 

  

 Doação de resinas termoplásticas que permitem produzir máscaras e aventais de uso 

hospitalar. Podem ser produzidos mais de 60 milhões de máscaras ou 1 milhão de 

aventais; 

 Doação de cestas básicas por três meses para mais de 1.200 famílias que atuam em 

reciclagem;  

 50 mil famílias no entorno de suas plantas no Brasil receberão produtos de higiene e 

limpeza; 

 Apoio ao governo de Alagoas na implementação de hospital de campanha; 

 Fornecimento de matéria-prima para impressão 3D em 8 centros de pesquisa para 

produção de máscaras de proteção hospitalar. 

                                                                          

São Paulo, 3 de abril de 2020 – A Braskem se juntou a parceiros da cadeia da química e do 

plástico para doar materiais essenciais para o combate ao novo coronavírus nos hospitais da 

rede pública. A resina termoplástica doada pode produzir mais de 60 milhões de máscaras ou 

mais de 1 milhão de aventais.  Doará também doará material para fabricação de embalagens 

para 750 mil litros de álcool líquido e em gel, para mais de 500 mil almotolias (um tipo de 

frasco plástico para álcool em gel utilizado em hospitais), além de 10 mil caixas de hipoclorito 

para diluição ou uso como água sanitária e mais de 150 mil sacos plásticos para lixo hospitalar. 

No mercado internacional, a Braskem está buscando respiradores para fornecer à rede 

pública. Os itens beneficiarão hospitais de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O trabalho conjunto, que envolve clientes e 

entidades de classe, já conta com 32 iniciativas. 

  

A doação de matéria-prima para produção de equipamentos de proteção e embalagens já 

ultrapassa 370 toneladas. Essas terão seu valor alavancado pelos parceiros da petroquímica. 

Na semana passada, a Braskem já havia anunciado uma linha adicional de crédito de R$ 1 

bilhão para ajudar principalmente as pequenas e médias empresas da cadeia a atravessar os 

próximos meses de crise gerada pelo coronavírus. 

  



“A covid-19 impõe uma situação desafiadora para nossa sociedade e acreditamos que a união 

é parte fundamental para a superação deste momento. Nossa empresa tem um propósito 

claro de melhorar a vida das pessoas e não poderia ser diferente agora. Por meio de parcerias 

com nossa cadeia de valor, integrantes de um setor importante para a economia brasileira e 

para o desenvolvimento do país, somamos forças para viabilizar a entrega de itens essenciais 

para o sistema público de saúde e para as comunidades”, diz Jorge Soto, diretor de 

Desenvolvimento Sustentável da Braskem. “Nos engajamos também com organizações 

empresariais, ONGs, universidades e centros de pesquisa. O momento é de união para 

trabalharmos juntos na luta contra o coronavírus”, acrescenta.  

  

Uma das iniciativas mais representativas é a doação de polipropileno, matéria-prima para 

produção do TNT (nãotecido). O produto será fabricado pela parceira Fitesa e doado em 

conjunto com a empresa para ser usado em máscaras cirúrgicas e aventais de proteção, por 

exemplo. 

  

A participação da Braskem envolve também a doação de equipamentos, cestas básicas, kits de 

limpeza para as demais ações. 

  

Em Maceió (AL), a Braskem e as empresas parceiras vão contribuir na construção de um 

hospital de campanha nas instalações do Ginásio do Sesi. O hospital temporário terá como 

foco o atendimento médico voltado para problemas cotidianos. “O objetivo é contribuir para 

que a rede pública de saúde da cidade não fique sobrecarregada e possa se dedicar aos 

pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19”, explica Soto. 

  

Para a sociedade diretamente, a empresa doará mais de 50 mil kits de limpeza, que incluem 

produtos como desinfetante, detergente e sabonete, e terão como foco famílias que vivem nas 

regiões de Duque de Caxias (RJ); Salvador, Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila e Simões Filho 

(BA); Maceió e Marechal Deodoro (AL); São Paulo, Santo André, Cubatão e Mauá (SP); Nova 

Santa Rita, Montenegro e Triunfo (RS). Esses são locais nos quais a Braskem tem operação.  

  

Haverá, ainda, a doação de mais de 100 mil frascos com álcool em gel para comunidades da 

região metropolitana de São Paulo e do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A 

iniciativa prevê também a doação de cestas básicas por três meses para mais de mil famílias de 

catadores de material reciclado em Alagoas, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do 

Sul.  



  

Em linha com os esforços empreendidos em prol do uso da impressão 3D no combate à covid-

19 em todo o mundo, a Braskem irá disponibilizar matérias-primas para oito centros de 

pesquisa no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. “Acreditamos no potencial de 

impacto positivo que a impressão 3D possui, em especial em casos como este. Esse já é um 

ramo no qual atuamos e, por isso, possuímos resinas específicas para este fim, que podem 

contribuir com o avanço de soluções”, diz Jorge Soto.  

  

Além da Braskem e Fitesa, integram as iniciativas empresas e entidades como BrasALPLA, 

Plimax, Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte, Companhia Nacional do Álcool, Raízen, 

Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e Federação das Indústrias do Estado de 

Alagoas (FIEA), UNICA, Senai (SP), Emplas, Newsul, Soroplast, Mauser, Ingleza, Alemolde, 

Raízes-Vibraço, Simperj, ABIHPEC, Cristal Embalagens, AZPlast, SR Embalagens, Epema, 

Unicamp, Plástico Itália, Grupo Chiaccio, 3D Criar e Projeto Higia. 

  

Saúde e segurança dos integrantes da Braskem no enfrentamento da Covid-19 

  

A Braskem também tomou uma série de medidas preventivas para zelar pela saúde e 

segurança de todos os integrantes. A empresa determinou trabalho remoto (flex office) para 

funcionários que fazem parte dos grupos vulneráveis e dos escritórios. Na linha de produção, a 

Braskem está atuando com equipe reduzida para a continuidade segura das operações e 

reforçou orientações dos órgãos de saúde. 

  

Viagens nacionais e internacionais a trabalho foram suspensas, assim como a participação dos 

integrantes em reuniões e eventos presenciais. Além disso, todos os funcionários que 

apresentarem sintomas semelhantes aos da covid-19 são orientados a comunicar 

imediatamente a área de Saúde da Braskem.  

  

  
Sobre a Braskem 

Os 8 mil Integrantes da Braskem se empenham todos os dias para melhorar a vida das pessoas 

por meio de soluções sustentáveis da química e do plástico, engajados na cadeia de valor para 

o fortalecimento da Economia Circular. Com 41 unidades industriais no Brasil, EUA, México e 

Alemanha e receita líquida de R$ 58 bilhões (US$ 15,8 bilhões), a Braskem possui produção 



anual de mais de 20 milhões de toneladas de resinas plásticas e produtos químicos e exporta 

para Clientes em aproximadamente 100 países.  

  

Braskem nas redes sociais 

www.facebook.com/BraskemSA 

www.linkedin.com/company/braskem 

www.twitter.com/BraskemSA  

  
Informações para imprensa, favor contatar: 

CDN Comunicação  

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

Fábio Souza – (55 11) 3643-2813 – fabio.souza@cdn.com.br 

Fernanda Salatini – (55 11) 4804-4830 – fernanda.salatini@cdn.com.br 
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