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1. OBJETIVO
A Política Global de Desenvolvimento Sustentável (“Política”) reafirma e fortalece o compromisso da
Braskem com a promoção simultânea do crescimento econômico, da preservação ambiental e da
justiça social, na perspectiva de assegurar a satisfação das partes interessadas hoje e no futuro. O
objetivo final desta Política é garantir o alcance do propósito da Braskem de “melhorar a vida das
pessoas, criando as soluções sustentáveis da química e do plástico”. É também objetivo desta Política
orientar o planejamento estratégico, tático e operacional, assim como respectivos processos
orçamentários, conduzidos em todos os âmbitos da Companhia.
Esta Política aubstitui a PE 6020-00001 – Política de Responsabilidade Social da Braskem.

2. ABRANGÊNCIA
Esta Política aplica-se a todos os investimentos, operações, produtos, serviços, aquisições, jointventures e desinvestimentos, em todos os países onde a Braskem atua.
Seus princípios orientam também os relacionamentos com todas as partes interessadas na Braskem,
incluindo sua cadeia de valor (cadeias de fornecedores e cadeias de clientes).

3. REFERÊNCIAS
•
•

Política Global Anticorrupção e respectivo Código de Conduta (aplicáveis a Integrantes e
terceiros).
Política Empresarial de Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Qualidade e Produtividade – PE6020-00002.

4. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
Cada Integrante da Braskem deve atuar como agente de transformação para o Desenvolvimento
Sustentável. Para tanto, todos os Integrantes devem se empenhar em compreender o significado das
orientações desta Política e dos compromissos assumidos pela Braskem no tema e definir e
implementar ações concretas nos ambientes onde atuam.
Cabe aos Líderes da Braskem zelar pelo atendimento e pela prática das orientações aqui descritas,
bem como pela imagem e reputação da Braskem como empresa líder na promoção do
Desenvolvimento Sustentável, principalmente por meio do exemplo, demonstrado explicitamente nas
decisões tomadas.
LÍDER DE NEGÓCIO (“LN BRASKEM”)
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•

•
•
•

Liderar o adequado desdobramento desta Política na Braskem, garantindo a disponibilidade
de recursos para a evolução concreta do desempenho nas dimensões econômicas, sociais e
ambientais, com foco em alcançar os objetivos de longo prazo periodicamente
estabelecidos;
Liderar o relacionamento político-estratégico com líderes de partes interessadas, seguindo
as diretrizes estabelecidas nesta Política;
Analisar e reportar anualmente ao Conselho de Administração da Braskem a evolução da
implementação desta Política; e
Propor ao Conselho de Administração da Braskem alterações desta Política de forma a
mantê-la permanentemente atualizada quanto ao alcance do propósito da Companhia e aos
compromissos por ela assumidos.

VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO (“VPE”) DE CADA NEGÓCIO E LÍDER DE PEQUENA
EMPRESA
•

•

•

Liderar o adequado desdobramento desta Política no seu respectivo negócio, garantindo a
disponibilidade de recursos para a evolução concreta do desempenho nas dimensões
econômicas, sociais e ambientais, com foco em alcançar os objetivos de longo prazo
periodicamente estabelecidos;
Liderar o relacionamento com os fornecedores, clientes e entidades empresariais relativas a
seus negócios, seguindo as orientações estabelecidas nesta Política. Considerar nesse
relacionamento todo o ciclo de vida dos seus produtos e os impactos no consumidor final; e
Garantir o adequado relacionamento com as partes interessadas no seu negócio, incluindo
as comunidades do entorno das operações, seguindo as diretrizes estabelecidas nesta
Política.

RESPONSÁVEL PELO APOIO AO EMPRESARIAMENTO (“RAE”) PESSOAS, COMUNICAÇÃO
EMPRESARIAL, MARKETING E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

•

•

•
•

Atuar proativamente na aplicação dos conceitos e compromissos desta Política ao longo do
Ciclo de Planejamento, Acompanhamento, Avaliação e Julgamento (incluindo processo
orçamentário) de todas as equipes da Braskem;
Promover a definição dos objetivos de longo prazo da Companhia e dos seus Negócios,
focando ampliar as respectivas contribuições para o Desenvolvimento Sustentável e atender
os compromissos assumidos voluntariamente pela Braskem;
Promover o desenvolvimento dos Integrantes, por meio do fortalecimento das
competências necessárias à adequada aplicação e prática desta Política;
Liderar a implementação do programa empresarial de voluntariado;
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•
•
•

•
•

•

•

Facilitar o adequado relacionamento com Integrantes e suas organizações sindicais,
seguindo as orientações estabelecidas nesta Política;
Liderar o adequado desdobramento desta Política nas operações dos Serviços a Pessoas;
Liderar o relacionamento com entidades e associações empresariais nacionais e
internacionais reconhecidas como referências nas questões de Desenvolvimento
Sustentável;
Liderar a aplicação dos recursos destinados a Investimentos Sociais Privados, de acordo
com as orientações desta Política;
Elaborar anualmente o relatório público de prestação de contas às partes interessadas
sobre a evolução da gestão e dos resultados da Braskem, utilizando como referência as
diretrizes do GRI (Global Reporting Initiative);
Dar publicidade às partes interessadas da evolução da gestão e dos resultados em
Desenvolvimento Sustentável nos diversos meios de comunicação, internos e externos,
utilizados pela Braskem; e
Apoiar o desdobramento, a aplicação e o acompanhamento desta Política e reportar
anualmente a evolução da sua implementação.

O RAE conta com o apoio do Diretor de Desenvolvimento Sustentável para adequadamente exercer
as atribuições e responsabilidades acima.
RAE INOVAÇÃO & TECNOLOGIA, ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO
•
•

•

Apoiar o desdobramento desta Política no Ciclo de Planejamento Estratégico da Braskem;
Liderar o adequado desdobramento desta Política nas decisões de investimentos em
Inovação e Tecnologia, com foco na contribuição para o alcance de melhorias
revolucionárias alinhadas aos objetivos de longo prazo periodicamente estabelecidos; e
Liderar o relacionamento com órgãos de pesquisa, universidades, órgãos de fomento à
pesquisa e inovação seguindo as diretrizes estabelecidas nesta Política.

RAE FINANÇAS,
INFORMAÇÃO
•
•

RELACIONAMENTO

COM

INVESTIDORES

E

TECNOLOGIA

DA

Liderar o adequado relacionamento com organizações financeiras e investidores, seguindo
as orientações estabelecidas nesta Política;
Liderar a implantação e o adequado funcionamento de sistemas de informação que
facilitem a comunicação, acompanhamento e controle das atividades impactadas por esta
Política; e
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•

Liderar o adequado
Compartilhados.

desdobramento

desta

Política

nas

operações

dos

Serviços
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RAE JURIDICO, GOVERNANÇA CORPORATIVA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
•
•

Facilitar o adequado relacionamento com acionistas seguindo as diretrizes estabelecidas
nesta Política; e
Facilitar o adequado relacionamento com órgãos governamentais, instituições públicas,
organizações não-governamentais, comunidades, associações e entidades, seguindo as
orientações estabelecidas nesta Política.

RAE DE COMPETITIVIDADE
•
•

Garantir o adequado relacionamento com fornecedores e prestadores de serviço, seguindo
as orientações estabelecidas nesta Política; e
Facilitar a identificação e implementação de práticas que promovam a melhoria da eficiência
e da eficácia das operações da Braskem, seguindo as orientações estabelecidas nesta
Política.

DIRETOR DE INVESTIMENTOS E PORTFÓLIO
•

•

Liderar o adequado desdobramento desta Política na seleção e implantação de novos
investimentos, com foco em contribuir para alcançar melhorias alinhadas aos objetivos de
longo prazo periodicamente estabelecidos; e
Liderar o relacionamento com empresas de engenharia e detentores de tecnologia
associados aos seus investimentos, seguindo as orientações estabelecidas nesta Política.

5. POLÍTICA
5.1

INTRODUÇÃO

A Braskem foi criada com o compromisso público de atuar de acordo com os princípios do
Desenvolvimento Sustentável e acredita na sustentabilidade como uma postura empresarial que
conduz os negócios com responsabilidade, ética e transparência, de forma a gerar resultados
positivos para todas as partes interessadas: acionistas, clientes, comunidades onde atua,
financiadores, fornecedores, investidores, Integrantes e a sociedade em geral.
A contribuição da Braskem para o Desenvolvimento Sustentável pode ocorrer em inúmeros temas. A
análise de Materialidade (item 5.2) visa dar foco a essa contribuição. Entretanto, nos temas materiais
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a Aplicação (item 5.3) deve ser coerente com a diversidade de inter-relações da Companhia e de
seus produtos e serviços. O tamanho da Aspiração (item 5.4) da contribuição da Braskem deve ser
coerente com a posição de liderança que a Companhia quer conquistar e ocupar. Para tal, deve
sempre buscar fortalecer seus impactos positivos e mitigar ou controlar eventuais impactos
negativos. Isso deve ser feito sempre considerando as melhores Referências (item 5.5) internas e
externas. A implementação desta Política deve se dar mediante a implementação de uma Estratégia
(item 5.6) integrada aos negócios da Braskem e conduzida de forma a considerar todos os
relacionamentos, visando ampliar a escala da contribuição empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável.
Esta Política integra e esclarece as normas e orientações corporativas relacionadas ao tema, bem
como os compromissos voluntários e as iniciativas internacionais assumidas pela Braskem, induzindo
a definição de objetivos e metas relativas ao Desenvolvimento Sustentável, cuja definição e
implementação devem ser realizadas ao longo do Ciclo de Planejamento, considerando aspectos
qualitativos e quantitativos nos diversos âmbitos da Braskem.
5.2

MATERIALIDADE

A Braskem deve avaliar periodicamente a materialidade, isto é, a relevância dos temas relativos à
sustentabilidade, para definir seus objetivos de longo prazo (Macro Objetivos) e embasar sua
estratégia de contribuição para o Desenvolvimento Sustentável. Essa avaliação visa manter a
Braskem no foco do alcance do seu propósito empresarial de “melhorar a vida das pessoas, criando
as soluções sustentáveis da química e do plástico”.
Como empresa do setor químico e também fornecedora de matérias-primas para as diversas cadeias
que fazem uso de produtos plásticos, a Braskem possui focos de atuação específicos permanentes
(temas materiais permanentes) associados aos impactos dos seus negócios por meio dos seus
investimentos, operações, produtos, processos, serviços e relacionamentos. Destacadamente:
•
•
•
•
•

Saúde e segurança das pessoas e a segurança dos produtos e dos processos;
Resultados econômico-financeiros;
Desenvolvimento dos seus Integrantes;
Desenvolvimento local, especialmente nas comunidades sob influência das suas operações
e investimentos;
Ecoeficiência das operações, especialmente quanto à/ao:
o Uso da água;
o Uso de energia;
o Emissão de gases que provocam as mudanças climáticas (efeito estufa);
o Emissão de gases poluentes;
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•
•
•
•
•

5.3

o Geração de resíduos;
o Uso de matérias-primas fósseis ou renováveis;
Destino adequado dos resíduos plásticos pós-consumo;
Engajamento da cadeia de fornecedores e de prestadores de serviço;
Apoio à cadeia de clientes;
Desenvolvimento, junto com a cadeia de clientes, de soluções socioambientais para uso
pela sociedade; e
Práticas de gestão que possam trazer impactos sociais ou ambientais, destacadamente as
associadas à transparência e integridade.

APLICAÇÃO

O Desenvolvimento Sustentável é multidimensional, portanto, é extremamente importante que cada
uma das decisões e respectiva implementação, sejam operacionais, táticas ou estratégicas,
considerem seus impactos positivos ou negativos de forma abrangente. Deve-se ampliar os impactos
positivos e mitigar ou controlar os eventuais impactos negativos.
Dimensões a serem consideradas:
•
•

•

•

•

5.4

Equilíbrio entre os impactos econômicos, sociais e ambientais;
Todo o ciclo de vida dos produtos, desde a extração das matérias-primas até o descarte
final do produto, passando pelas suas etapas produtivas e de logística e eventual processo
de reciclagem;
Geração de valor a todas as partes interessadas. Incluindo, mas não se limitando a,
academia, acionistas, clientes, comunidades, formadores de opinião, fornecedores,
Integrantes da Braskem, investidores, órgãos financiadores, prestadores de serviço,
sindicatos e sociedade em geral;
Toda a abrangência geográfica do fluxo dos produtos considerando produção e
comercialização (incluindo importações e exportações) e das diversas fontes (matériasprimas, energia etc.); e
Evolução no tempo. Alguns impactos podem se manifestar em momentos futuros, seja pela
evolução externa (mudanças ambientais ou sociais), seja por efeitos acumulativos.
ASPIRAÇÃO

A Braskem aspira ser reconhecida como uma referência mundial no setor químico pela sua
contribuição para o Desenvolvimento Sustentável 1. Quer ser percebida como uma empresa criadora
1

Este reconhecimento pode ser auferido através da listagem da Braskem em índices de sustentabilidade
empresarial reconhecidos internacionalmente como o DJSI (“Dow Jones Sustainability Index”) ou o CDP.
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e provedora de soluções para os desafios locais e globais da humanidade. Junto às comunidades, a
Braskem aspira ser vista como uma empresa engajada, como uma empresa cidadã.
Considerando os desafios atuais e futuros da sociedade e a capacidade da Companhia de fornecer
uma contribuição diferenciada, a Braskem também aspira ser reconhecida como empresa líder na
gestão e na oferta de soluções, em conjunto com sua cadeia de fornecedores e de clientes, para a
mitigação e adaptação às mudanças climáticas, para o uso eficiente de recursos hídricos e para a
solução da destinação adequada dos resíduos plásticos pós-consumos.
5.4.1 AMPLIANDO OS IMPACTOS POSITIVOS
Considerando os temas materiais, a Braskem deve focar em:
•

•

•

•

2

Melhorar continuamente a saúde e segurança, a qualidade de vida das pessoas, e a
segurança dos produtos e dos processos (ver Política de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente da Braskem– PE6020-00002);
Gerar resultados econômico-financeiros com investimentos contínuos para a melhoria das
suas operações, assim como com investimento em novas instalações ou aquisições
alinhadas a esta Política;
Promover o Desenvolvimento Social e local por meio de:
o Geração de emprego para pessoas locais;
o Desenvolvimento e uso de fornecedores e prestadores de serviço locais;
o Apoio ao desenvolvimento da cadeia de clientes nessas localidades;
o Implementação de Investimentos Sociais Privados e Patrocínios que:
 Impulsionem o Desenvolvimento Humano e a integridade mediante ações
culturais, educacionais e ambientais junto às comunidades; e
 Promovam a inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento
socioambiental por meio da química e do plástico;
o Oferta de oportunidades para engajamento dos seus Integrantes em ações
socioambientais por meio de um programa empresarial de voluntariado;
Melhorar a ecoeficiência das operações quanto à/ao (ver Política de SSMAQ&P- PE-602000002):
o Uso da água (consumo, reúso, descarte 2 e fontes alternativas);
o Uso de energia (consumo e fontes alternativas);
o Emissão de gases que provoquem o efeito estufa;
o Emissão de gases poluentes convencionais; e

Considera quantidade e qualidade.
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•
•
•

•
•

•

•

o Geração e valorização de resíduos;
Fortalecer o uso de matérias-primas renováveis ou matérias-primas fósseis de menor
impacto socioambiental;
Fortalecer sua contribuição para a solução dos resíduos plásticos pós-consumo e promover
seus diversos tipos de reciclagem (mecânica, química e energética);
Apoiar toda a sociedade a alcançar padrões mais sustentáveis de produção e consumo,
dando ênfase ao entendimento da forma adequada de uso e descarte dos plásticos e dos
produtos químicos, fortalecendo a contribuição para a Economia Circular;
Engajar e fortalecer a responsabilidade da cadeia de fornecedores na busca de fontes de
produtos e serviços cada vez mais sustentáveis;
Apoiar a cadeia de clientes (chegando até os usuários finais) na ampliação da sua
contribuição para o Desenvolvimento Sustentável e, especificamente, no desenvolvimento
de soluções mais sustentáveis que permitam satisfazer as necessidades da sociedade,
especialmente em:
o Agricultura e alimentos;
o Saúde;
o Disponibilidade de água e saneamento;
o Habitação;
o Mobilidade; e
o Infraestrutura (disponibilidade de energia, tratamento de resíduos e reciclagem,
transporte);
Investir em inovação e no desenvolvimento tecnológico de produtos e processos mais
competitivos e sustentáveis, considerando a capacidade de impacto dos produtos na cadeia
a jusante e a montante;
Melhorar continuamente as práticas de gestão de negócios, processos e pessoas,
especialmente quanto à(s)/ao:
o Capacitação de pessoas (principalmente Integrantes e prestadores de serviço) em
Desenvolvimento Sustentável;
o Consideração dos Direitos Humanos;
o Comunicação e relacionamento com as diversas partes interessadas, incluindo os
investidores e órgãos financiadores;
o Atuação ética, íntegra e transparente (ver Política Global Anticorrupção, e os Códigos
de Conduta de Integrantes e de terceiros);
o Práticas de governança corporativa;
o Gestão fiscal por meio do uso de práticas responsáveis e transparentes; e
o Apoio no aprimoramento e desenvolvimento de políticas públicas.
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5.4.2 MITIGANDO OU CONTROLANDO OS EVENTUAIS IMPACTOS NEGATIVOS
Considerando os temas materiais, a Braskem deve identificar, avaliar e gerir os riscos (ambientais,
sociais e econômicos) dos seus negócios, produtos ou serviços considerando toda a cadeia de valor.
A prevenção deve ser sempre a escolha principal. As ações de prevenção ou mitigação dos riscos
devem consideradar desde a implementação de simples inciativas de melhoria até eventuais decisões
mais complexas, como interrupção de determinada operação (aquisição, produção ou venda). No
caso de eventuais danos, ações de remediação devem ser implementadas. Todo este processo deve
ser conduzido em alinhamento com a gestão de riscos empresariais da Braskem.
Atenção especial deve ser dada à:
•

•

•

Gestão dos riscos aos Direitos Humanos, considerando, mas não se limitando à(ao):
o Respeito e valorização da diversidade de gênero, etnia, crença, opinião política,
nacionalidade, origem social, orientação sexual; bem como de pessoas portadoras de
deficiências e de faixas etárias distintas;
o Garantia de ambiente de trabalho decente para todas as pessoas, sem terceirização
ilícita, tráfico de pessoas, trabalho análogo ao de escravo, bem como infantil,
exploração sexual de crianças e adolescentes, promovendo igualdade de
oportunidades para todos;
o Promoção da qualidade de vida nos ambientes de trabalho, combatendo o assédio nas
relações;
o Garantia à liberdade de associação e direito à negociação coletiva; e
o Bem-estar do consumidor, especialmente no contato com produtos da cadeia de valor.
Quando identificada uma situação de risco nesse contato medidas devem ser definidas
e implementadas para levar o risco a uma situação aceitável.
Gestão dos riscos no relacionamento com as comunidades nas áreas de influência das
operações da Braskem:
o Mantendo um diálogo permanente com seus representantes; e
o Garantindo o respeito à cultura local e à sua herança histórica, especialmente às
comunidades e povos tradicionais;
Proteção e preservação ambiental, especialmente com relação à(s)/ao:
o Uso racional de recursos;
o Preservação da biodiversidade e proteção de ecossistemas;
o Mudanças climáticas;
o Lixo que chega aos mares;
o Proteção das águas subterrâneas;
o Produção e uso de substâncias perigosas e poluentes.
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Na gestão dos riscos, deve ser considerada a necessidade da realização de Due Diligence das
contrapartes, para avaliar questões de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente e Direitos
Humanos nos diversos processos (fusões e aquisições; novas instalações; compras; joint ventures
etc).

5.5

REFERÊNCIAS PARA FORTALECER A CONTRIBUIÇÃO DA BRASKEM

Para todos os aspectos acima, os requisitos legais locais devem ser entendidos como patamar
mínimo de desempenho. Convenções Internacionais também devem ser consideradas. Algumas
vezes, os países tomam mais tempo para ratificar algum acordo multilateral, mas nesse caso,
independentemente das questões específicas do país, deve-se considerar que a Braskem é uma
empresa global. Algumas Convenções Internacionais relevantes aos negócios da Braskem estão
listadas no Anexo 1.
Também devem ser considerados os compromissos públicos já assumidos e os que podem vir a ser
assumidos pela Braskem relativos ao Desenvolvimento Sustentável. Alguns deles estão listados no
Anexo 1.
Esta Política, as Convenções Internacionais e os compromissos públicos assumidos pela Braskem
devem ser as principais referências especialmente quando, eventualmente, a legislação local ainda
não esteja adequadamente desenvolvida. É relevante, também, o acompanhamento de
megatendências e de benchmarks com empresas do mesmo setor ou de setores diferentes do da
Braskem.

5.6

ARCABOUÇO ESTRATÉGICO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA

A Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da Braskem deve ser completamente integrada à
estratégia dos seus negócios e implementada por meio deles visando fortalecer continuamente seu
propósito de “melhorar a vida das pessoas criando as soluções sustentáveis da química e do
plástico”.
Para tal, deve continuamente fortalecer três pilares de atuação:
•
•

Buscar e desenvolver fontes e operações cada vez mais sustentáveis;
Desenvolver e entregar um portfólio de Produtos e Serviços cada vez mais sustentável;
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•

Oferecer, junto com sua cadeia de clientes, soluções para que a sociedade tenha uma vida
cada vez mais sustentável.

É importante entender que a ação da Braskem sempre será uma parte do conjunto de ações
necessárias para superar os desafios locais ou globais do Desenvolvimento Sustentável. Por esse
motivo, o fortalecimento dos relacionamentos, das ações de comunicação interna e externa e a
construção de parcerias são fundamentais. A escala da contribuição da Braskem e de sua cadeia de
valor pode ser ampliada com o engajamento de outros atores e com o fortalecimento da economia
de baixo carbono ou da economia verde e inclusiva. A promoção desse engajamento deve ser
realizada diretamente, ou em apoio a Associações e Entidades Empresariais, visando ao
fortalecimento de políticas públicas e / ou privadas para a promoção do Desenvolvimento
Sustentável, seguindo as orientações da Política Global Anticorrupção.
A definição e implementação da Estratégia da Braskem deve focar em entregas concretas no curto,
médio e longo prazos. Isso deve se dar por meio do exercício adequado do Ciclo de Planejamento,
Acompanhamento, Avaliação e Julgamento. Para orientar o rumo das entregas, Macro Objetivos de
longo prazo devem ser definidos e acompanhados, cobrindo os temas materiais periodicamente
definidos.
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6. DISPOSIÇÕES GERAIS
Os Integrantes são responsáveis por conhecer e compreender todos os Documentos Orientadores
que lhes forem aplicáveis. De forma similar, os Líderes são responsáveis por garantir que todos os
Integrantes de sua equipe compreendam e sigam os Documentos Orientadores aplicáveis à
Companhia.
Os Integrantes que tiverem perguntas ou dúvidas a respeito desta Política, incluindo seu escopo,
termos ou obrigações, devem procurar seus respectivos Líderes e, se necessário ao Diretor de
Desenvolvimento Sustentável.
Violações de qualquer Documentação Orientadora da Companhia podem resultar em consequências
graves à Braskem e aos Integrantes envolvidos. Portanto, a falha em cumprir esta Política ou relatar
o conhecimento de violação desta Política poderá resultar em ação disciplinar para qualquer
Integrante envolvido.

Conselho de Administração Braskem
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DEFINIÇÕES
A fim de padronizar os termos e expressões utilizados nesta Política, as palavras abaixo grafadas em
negrito devem ser entendidas com os seguintes significados:
“Braskem” ou “Companhia”: Braskem S.A. e suas Sociedades Controladas no Brasil e no exterior.
“Ciclo de Planejamento, Acompanhamento, Avaliação e Julgamento”: é o ciclo de negócios
da Organização, a partir do qual cada Integrante planeja e pactua com seu Líder, por meio do
diálogo, como irá contribuir para o atingimento dos objetivos de curto, médio e longo prazos da
Braskem, sempre em alinhamento com a necessidade do Negócio e de seu Plano de Vida e Carreira.
“Desenvolvimento Sustentável”: é o desenvolvimento que atende as necessidades da geração
atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias
necessidades. Quando aplicado às empresas, esse desenvolvimento requer a consideração
simultânea das dimensões econômicas, sociais e ambientais. Para a Braskem, é uma forma de
condução e desenvolvimento dos seus negócios, que considera o atendimento das necessidades de
todas as partes interessadas hoje e no futuro.
“Direitos Humanos”: são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de
raça, sexo, escolha sexual, nacionalidade, etnia, idioma, religião, deficiência ou qualquer outra
condição. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, os Direitos Humanos
incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à
educação, o direito ao bem-estar, entre muitos outros. Todos merecem esses direitos, sem
discriminação.
“Desenvolvimento Humano”: é a expansão da riqueza do ser humano de forma ampla, indo além
do crescimento econômico. O Desenvolvimento Humano é usualmente medido através do IDH (índice
de desenvolvimento humano). Entende-se que o impacto de uma empresa nesse índice acontece no
longo prazo.
“Economia Circular”: é uma economia regenerativa e restaurativa por princípio. Seu objetivo é
manter produtos, componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor o tempo todo.
“Integrante(s)”: funcionário/empregado que trabalha na Braskem em todos os níveis, incluindo
executivos, conselheiros, diretores, estagiários e aprendizes (conforme aplicabilidade nas localidades
geográficas).
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“Investimento(s) Social(is) Privado(s)” ou “ISP(s)”: é o uso voluntário, planejado e
monitorado de recursos privados da Braskem para execução de iniciativas de interesse público,
guiadas pela estratégia da Companhia e por uma atuação participativa (atuação preferencialmente
conjunta com o Poder Público, com outras empresas e com a sociedade organizada).
“Líder”: Todo Integrante que lidera uma equipe.
“Meio Ambiente”: circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo,
recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações.
“Responsabilidade Social”: é a contribuição concreta dos negócios, com ética e transparência, ao
atendimento das necessidades da sociedade e comunidade com as quais a Braskem se relaciona.
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ANEXO 1 – REFERÊNCIAS EXTERNAS
Convenções Internacionais
Entre as Convenções Internacionais relevantes aos negócios da Braskem, não devem ser esquecidas:
•

•
•
•
•
•
•

As Convenções da Organização Internacional do Trabalho referentes à melhoria do
ambiente de trabalho, promoção da saúde e segurança no trabalho, prevenção de
acidentes maiores, ao gerenciamento de produtos químicos, à saúde ocupacional, além das
convenções de câncer, benzeno, asbesto; e poluição do ar, ruído e vibração;
A Carta Internacional de Direitos Humanos da ONU, Declaração Universal dos Direitos
Humanos;
Convenção de Estocolmo para o controle de Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs);
Convenção de Roterdã para controle do transporte de substâncias perigosas;
Protocolo de Montreal para controle de substâncias que causam a depleção da camada de
ozônio;
Convenção da Basiléia sobre gerenciamento de resíduos perigosos;
Convenção Quadro das Mudanças Climáticas para mitigação e adaptação a essas
mudanças.

Agenda 2030 da ONU - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
Entre as referências externas mais relevantes está a Agenda 2030 da ONU. Essa agenda explicita 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) 3.
Os temas materiais da contribuição da Braskem para o Desenvolvimento Sustentável estão
diretamente relacionados a todos os ODS. Esta relação abre oportunidades de negócio e deve
orientar a inovação em modelos de negócio, processos, produtos e serviços e a abertura de novos
mercados.
Embora a Companhia apoie a evolução positiva de todos os ODS, as principais contribuições se dão
em:
3

ODS 1.Erradicação da pobreza; ODS 2. Fome zero e agricultura sustentável; ODS 3. Saúde e bem-estar; ODS
4. Educação de qualidade; ODS 5. Igualdade de gênero; ODS 6. Água potável e saneamento; ODS 7. Energia
limpa e acessível; ODS 8. Trabalho decente e crescimento econômico; ODS 9. Indústria, inovação e
infraestrutura; ODS 10. Redução das desigualdades; ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis; ODS 12.
Consumo e produção responsáveis; ODS 13. Ação contra a mudança global do clima; ODS 14. Vida na água;
ODS 15. Vida terrestre; ODS 16. Paz, justiça e instituições eficazes; ODS 17. Parcerias e meios de
implementação.
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•
•
•
•
•
•
•

Eliminar a pobreza em todos os lugares e em todas as suas formas (ODS 1);
Assegurar a disponibilidade de água e saneamento sustentáveis para todos (ODS 6);
Promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável e trabalho pleno, produtivo e
decente para todos (ODS 8);
Construir uma infraestrutura resiliente, promover uma industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação (ODS 9);
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis (ODS 11);
Assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis (ODS 12); e
Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos (ODS 13).

Por outro lado, atenção especial deve ser dedicada ao risco de impactar negativamente o alcance dos
ODS. Portanto, a manutenção e melhoria das práticas que controlem adequadamente as operações,
produtos e serviços devem ser sempre buscadas. Os riscos mais importantes são:
•
•

•

Reduzir a contribuição para o desenvolvimento da industrialização sustentável (ODS 9),
principalmente devido à falta de investimento em melhores processos e produtos;
Reduzir a contribuição para a sustentabilidade das cidades (ODS 11) e para proteção de
oceanos, mares e recursos marinhos (ODS 14) principalmente devido à má gestão dos
resíduos sólidos urbanos, em especial os resíduos plásticos pós-consumo; e
Reduzir a contribuição para o consumo sustentável, para a adoção de padrões de produção
mais sustentáveis (ODS 12); para mitigação e adaptação às mudanças climáticas (ODS 13)
e para a proteção de ecossistemas terrestres (ODS 15) devido à não adoção de práticas
ambientais e sociais adequadas.

Requisitos de Órgãos Financiadores
Alguns Órgãos Financiadores também definem requisitos relativos a práticas de Desenvolvimento
Sustentável. Essas também podem ser úteis. Entre elas:
•
•

Normas de Desempenho do IFC (International Finance Corporation);
Políticas de Salvaguarda do IDB (Inter-American Development Bank).

Compromissos Públicos
Alguns dos Compromissos públicos já assumidos pela Braskem:
•

Programa Atuação Responsável do Conselho Internacional de Associações da Indústria
Química – ICCA;
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•
•
•

Princípios do Pacto Global das Organização das Nações Unidas (ONU) e dos seus programas
como o “Women’s Empowerment Principles” (WEP) e o “Caring for Climate”;
“Carbon Pricing Leadership Coalition” do Banco Mundial;
A Declaração Internacional da Produção Mais Limpa do Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (ONU Meio Ambiente).
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