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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
BRASKEM 2017
A Administração da Braskem S.A. (“Braskem”) submete à apreciação de V. Sas. o Relatório da Administração
e as correspondentes Demonstrações Financeiras, com os pareceres dos Auditores Independentes e do
Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

1.

Mensagem da Administração

Apesar do cenário desafiador no ano de 2017, com a postergação da divulgação das demonstrações
financeiras do ano de 2016 e do primeiro trimestre de 2017 e com o risco de rebaixamento do crédito da
Braskem em função do rebaixamento do rating soberano, a Companhia demonstrou resiliência em seu
resultado apresentando recorde de EBITDA. Este resultado recorde foi alcançado em função da estratégia
da Companhia baseada na presença internacional, na diversificação de matérias-primas, na melhoria
constante da eficiência operacional, da competitividade e dos padrões de Governança e Conformidade e na
integração entre as unidades industriais no Brasil, no México, nos Estados Unidos e Alemanha e escritórios
comerciais no mundo todo.
Brasil:
Em 2017, a atividade econômica brasileira registrou trajetória de retomada gradual com aumentos
trimestrais consecutivos do PIB. Do lado da oferta, destaca-se o resultado positivo da atividade industrial,
em especial da indústria de transformação e do setor de serviços. No âmbito da demanda, a recuperação
do consumo seguiu favorecida pelo aumento do poder de compra das famílias, impulsionado pela redução
da inflação dada as condições mais favoráveis nos mercados de trabalho e de crédito.
Neste cenário, o mercado de resinas brasileiro atingiu 5.065 mil toneladas em 2017, uma expansão de 4%
em relação a 2016. A Braskem, em linha com a expansão do mercado, apresentou volume de vendas total
de 3.486 mil toneladas no ano com aumento do market share de PE, PP e PVC para 69%.
Em função da maior demanda de resinas no mercado brasileiro, o volume de resinas para o mercado externo
apresentou retração de 11% em relação a 2016. As exportações para países da América do Sul se
mantiveram fortes em função de serem mercados prioritários para a Companhia.
O spread médio internacional de resinas termoplásticas produzidas pela Braskem no Brasil atingiu US$
654/t, 3% inferior à média do spread no ano anterior porém em patamares saudáveis dado o balanço entre
oferta e demanda destas resinas no mercado internacional.
Do ponto de vista estratégico, o ano foi marcado pela conclusão do projeto de flexibilidade de matériaprima que permite a flexibilidade para produção de até 15% de eteno utilizando etano como matéria-prima
na central petroquímica da Bahia. O etano importado chegou aos fornos da Companhia ao final de novembro
ocorrendo a primeira operação flex da Braskem em Camaçari.
Assim, o foco da Companhia para as unidades do Brasil em 2017 se manteve na eficiência operacional e
comercial das unidades, no atendimento ao mercado brasileiro assegurando exportações do volume não
comercializado neste mercado especialmente para o Mercosul e na conclusão do investimento de
flexibilização do cracker da Bahia. Com isso, o EBITDA no ano das unidades do Brasil, incluindo exportações,
foi de R$ 8.675 milhões.
Estados Unidos e Europa:
No ano, o preço médio do propeno no golfo americano (USG) foi de US$ 986/t, 30% superior ao ano
anterior dada a menor disponibilidade de propeno no mercado e pelo impacto da passagem do furacão
Harvey na região.
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Neste cenário, o spread de PP nos Estados Unidos foi de US$ 585/t, 17% inferior a 2016, devido à alta no
preço propeno em função do aumento das exportações e dos menores níveis de estoques deste produto.
No âmbito estratégico, foi dado o início da operação da nova planta de Polietileno de Ultra-Alto Peso
Molecular (PEUAPM) UTEC® em La Porte, no estado norte-americano do Texas que permitirá à Braskem
atender melhor os seus clientes na América do Norte e também na Europa, através de exportações.
Destaca-se ainda a aprovação pelo Conselho de Administração do projeto para construção de uma nova
planta de polipropileno (PP) no site de La Porte, no estado norte-americano do Texas. Com investimento
aprovado de até US$ 675 milhões, o projeto adicionará 450 mil toneladas por ano de produção de PP no
portfólio da Companhia, em linha com à estratégia de diversificação da matriz de matéria-prima e expansão
geográfica nas Américas, com reforço da posição de liderança na produção de PP nos Estados Unidos.
Em 2017, as operações dos Estados Unidos e Europa trouxeram resultados significativos, registrando
EBITDA de US$ 647 milhões (R$ 2.064 milhões), 7% inferior ao EBITDA registrado no ano anterior. Este
resultado foi alcançado principalmente pela estratégia da Companhia em garantir a eficiência operacional e
comercial, registrando 97% de taxa de utilização das unidades e aproveitando oportunidades de mercado
dada a forte demanda de PP nestes mercados.
Mexico:
No ano, o EBITDA registrado da unidade do México foi de US$ 623 milhões registrando taxa média de
operação das plantas de PE de 88%, concluindo o processo de ramp up do complexo.
No ano, o foco da Companhia na unidade do México se manteve (i) na estabilidade da produção do complexo
petroquímico; (ii) no aumento das vendas no mercado mexicano, consolidando a relação com os clientes
locais e (iii) nas exportações com sinergia com as operações da Braskem em outras regiões.
Braskem - Consolidado:
A Braskem registrou EBITDA recorde em reais e em dólares em 2017, atingindo R$ 12.334 milhões e US$
3.872 milhões, representando respectivamente alta de 7% e 17% em relação ao ano anterior. O avanço é
explicado principalmente (i) maior volume de vendas no México, em função da conclusão do ramp-up do
complexo; (ii) pelos maiores spreads no mercado internacional de químicos, de PP na Europa e de PE no
México; (iii) pela expansão de capacidade e aumento no volume de vendas nas unidades dos EUA e Europa;
(iv) pelo maior volume de vendas no mercado brasileiro; e (v) pelo ganho de capital de US$ 88 milhões
referente à venda da quantiQ.
No ano, reforçando a presença global da Companhia, 47% da receita líquida consolidada da Braskem (exrevenda de nafta e condensado) foi gerada nos mercados internacionais, como consequência das
exportações e das operações nos Estados Unidos, Alemanha e México.
Em 2017, a Braskem registrou lucro líquido consolidado de R$ 4.133 milhões e o lucro atribuível aos
acionistas foi de R$ 4.083 milhões, representando R$ 5,12 por ação ordinária e ação preferencial classe “A”
sendo possível a distribuição de R$ 1 bilhão de dividendos antecipados durante o exercício de 2017,
representando 24,5% do lucro líquido atribuível aos acionistas do ano.
No ano, a geração livre de caixa da Companhia foi de R$ 2.460 milhões e em linha com o compromisso
com a higidez financeira. A alavancagem corporativa medida pela relação Dívida Líquida/EBITDA em dólares
registrada foi de 1,91x ao final de 2017. Neste cenário, a Standard & Poor's manteve o rating da Braskem
como grau de investimento (BBB-) com perspectiva negativa, após rebaixamento do rating soberano do
Brasil em janeiro de 2018. Assim, a Companhia permanece grau de investimento pela Standard & Poor's
(BBB-) e pela Fitch Ratings (BBB-) e acima do risco soberano pela Moody’s.
Adicionalmente, dentro do compromisso permanente com a atuação ética, íntegra e transparente, a
Companhia iniciou desde 2016 um amplo Programa de Conformidade com diversas iniciativas de
aprimoramento do seu sistema de Conformidade. No ano, foram concluídas um total de 81 iniciativas do
Programa de Conformidade, dentre elas:
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aumento do quadro de integrantes de Conformidade para as áreas de Controles Internos, Gestão de
Riscos, Compliance e Auditoria Interna, com destaque para a contratação de Compliance Officers para
os EUA, México e Europa;
implementação dos Planos Globais de Treinamento e Comunicação de Conformidade para os
integrantes, incluindo treinamentos de Código de Conduta, Anti-corrupção e de Competição Leal;
criação e divulgação das Diretrizes: (i) Global de Compras; (ii) Doações e Patrocínios; (iii)
Relacionamento com Agentes Públicos; (iv) Controles Internos; (v) Global de Vendas; (vi) Atração e
Identificação de Pessoas; e (vii) Medidas Disciplinares; e;
terceirização e profissionalização do canal de denúncias “Linha de Ética”.

O compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável trouxe ainda importantes conquistas
internas e reconhecimentos externos em 2017. No ano, a Braskem pela primeira vez está listada no "A List"
do CDP WATER, que reconhece as melhores empresas de capital aberto no mundo em relação ao
gerenciamento do uso do recurso natural água. Foi a única empresa Brasileira e da América Latina a obter
a nota máxima no ranking de Água do CDP. A Companhia confirmou ainda sua participação na 13ª carteira
do Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE da B3.
Agradecimentos:
A Administração mais uma vez gostaria de agradecer aos nossos Clientes, pela confiança depositada na
Braskem, pois essa parceria é uma das forças que nos motiva a trilhar o caminho da excelência, e aos
Integrantes, Parceiros e Fornecedores, pela dedicação e competência, essenciais para o alcance de nossas
conquistas e resultados. Nossos agradecimentos também se estendem aos Acionistas, pelo apoio na
concretização dos projetos estratégicos da Companhia, e que são fundamentais para o seu fortalecimento.

2.

Perspectivas

Em janeiro de 2018, o Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou as projeções de crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) mundial em 0,2 p.p. para 2018, em relação à última projeção de outubro de 2017. A
expectativa atual é que o PIB mundial cresça 3,9% em 2018. A revisão reflete (i) o fortalecimento da
tendência de crescimento do PIB global; (ii) o crescimento recente do comércio mundial; e (iii) o impacto
esperado da reforma fiscal adotada pelos Estados Unidos.
De acordo com o Boletim Focus, a estimativa é que o PIB brasileiro cresça 2,7% em 2018. O resultado
positivo tem como base o aumento do consumo das famílias e dos níveis de investimentos. No médio e
longo prazo, o risco do desempenho da economia brasileira permanece com as incertezas políticas que
elevam o risco de não serem implementadas as reformas estruturais.
Em relação à dinâmica do mercado de petróleo, o crescimento da economia global, os eventos climáticos
nos Estados Unidos, a extensão do acordo de corte de produção de petróleo entre os membros da OPEP e
outros grandes produtores, liderados pela Rússia, e as tensões geopolíticas do Oriente Médio, suportaram
a recente elevação no preço de petróleo, que chegou a atingir cotação de US$ 70/barril (Brent) em meados
de janeiro. Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), a expectativa é de que estes patamares de
preços não se sustentem devido à crescente oferta de petróleo base shale dos Estados Unidos, tornando
os esforços dos produtores mundiais para restringir a produção e reduzir os estoques internacionais, menos
efetivos. Neste cenário, em meados de fevereiro, o preço Brent já registrou queda, tendo sido cotado a US$
63,33/barril.
Em relação ao mercado petroquímico, o cenário permance positivo com spreads saudáveis nos próximos
anos:




Químicos: espera-se que o spread de químicos no mercado internacional se mantenha em um
patamar saudável, ainda que inferior ao de 2017, quando houve um pico de aumento de preços
devido a questões pontuais de indisponibilidade destes produtos, principalmente butadieno e
benzeno.
Polietileno (PE): espera-se que o spread de PE no mercado internacional se mantenha em um
patamar saudável, ainda que inferior ao de 2017 em função das novas capacidades de polietileno
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nos Estados Unidos, que iniciarão suas operações ao longo de 2018. Espera-se que os spreads
voltem a se recuperar a partir de 2019, dado que não há uma segunda fase de investimentos
acontecendo na região e a taxa de utilização desta resina no mercado global permanece em
patamar alto.
Polipropileno (PP): estima-se que o spread no mercado internacional se manterá em patamares
saudáveis em função do equilíbrio de oferta e demanda desta resina no mercado global. No
mercado americano, no entanto, a expectativa é de spreads ainda mais fortes de PP em relação ao
ano anterior dada a maior disponibilidade de matéria-prima propeno na região com a partida de
mais uma desidrogenadora de propano e nenhuma nova capacidade de PP entrando em operação
no ano de 2018.
PVC: o cenário se mantém positivo com a expectativa de spreads para os próximos anos em
patamares superiores ao de 2017, uma vez que a demanda excede as adições de capacidade a
cada ano refletindo em maiores taxas de operação global.

Adicionalmente, o mercado petroquímico global poderá ser impactado pelo aumento das iniciativas a favor
do consumo consciente e pela mudança na legislação chinesa impactando a importação de resíduos (lixo)
de outros países para a fabricação de resinas.
Neste contexto, a estratégia da Companhia segue pautada (i) na busca por avanços em produtividade e
competitividade na operação atual, com foco em eficiência operacional e liderança em custo; (ii) na
diversificação de matéria-prima, aumentando a participação do gás no mix e mantendo a flexibilidade dos
ativos; (iii) na ampliação do footprint global; e (iv) no fortalecimento da imagem e reputação da Braskem,
perante Integrantes, Clientes, Fornecedores, Sociedade e Investidores, através de avanços em
conformidade, sustentabilidade, inovação e gestão de pessoas.

3.

Desempenho

 BRASIL
O resultado da Braskem no Brasil1 é composto pelos seguintes segmentos: Químicos, Poliolefinas e Vinílicos.
BRASIL

2017

Overview Financeiro (R$ milhões)
Receita Líquida

38.698

CPV

(29.357)

Lucro Bruto

9.341

Margem Bruta

92%

DVGA

(2.229)

Outras Receitas (Despesas) Operacionais
Resultado de Participações Societárias
EBITDA

(423)
40
8.675

Margem EBITDA

22%

Receita Líquida (US$ milhões)

12.123

EBITDA (US$ milhões)

2.719

1

O resultado da Braskem no Brasil representa o somatório dos resultados dos segmentos de Químicos, Poliolefinas e Vinílicos excluindo as
eliminações das receitas e custos referente as transferências de produtos entre estes segmentos. No 2T17, o EBITDA do Brasil inclui o ganho de
capital com a venda da quantiQ no montante de R$ 277 milhões que não está registrado em nenhum segmento operacional.
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Em 2017, a taxa média de utilização dos crackers foi de 94%, 2 p.p. superior quando comparada a 2016,
evidenciando a boa performance operacional e apresentando recorde de produção de eteno, butadieno e
gasolina.
No mesmo período, o spread dos principais químicos2 produzidos pela Braskem foi de US$ 411/t, 28%
superior a 2016 em função dos aumentos de preços de químicos, principalmente de butadieno e benzeno
no primeiro trimestre de 2017.
A demanda de resinas no mercado brasileiro atingiu 5,1 milhões de toneladas, 4% superior a 2016, devido
ao maior nível de atividade, principalmente, do setor de embalagens, automobilístico, agricultura, varejo e
eletrônicos. O volume de vendas da Braskem no mercado brasileiro totalizou 3,5 milhões de toneladas, 4%
superior a 2016. O market share da Braskem foi de 69% em 2017. Destaque para as vendas de PE no Brasil
que apresentaram alta de 5%, recorde histórico da Companhia.
As exportações de resinas totalizaram 1,5 milhão de toneladas, 11% inferior a 2016 devido à priorização
ao atendimento ao mercado brasileiro, dada a maior demanda registrada.
No ano, o spread médio internacional de resinas 3 produzidas pela Braskem no Brasil foi de US$ 654/t, 3%
inferior a 2016 e em patamar saudável, uma vez que apesar dos movimentos não serem simultâneos, os
preços das resinas acompanharam a alta no preço da nafta.
Dessa forma, em 2017 as unidades do Brasil apresentaram EBITDA de R$ 8.675 milhões, representando
68% do consolidado de segmentos da Companhia.

2

Diferença entre os preços dos principais químicos (15% eteno, 10% propeno, 35% BTX, 10% butadieno, 5% cumeno e 25% combustíveis,
conforme mix de capacidade das unidades industriais da Braskem no Brasil) e o preço da nafta – Fonte: IHS
3

Diferença entre o preço de resinas conforme mix de capacidade das unidades industriais no Brasil e o preço da nafta – Fonte: IHS
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QUÍMICOS
O Segmento de Petroquímicos Básicos teve sua nomenclatura alterada para Químicos, com o objetivo de
adotar uma linguagem mais voltada para o mercado de atuação deste segmento.
O segmento de Químicos possui e opera 4 polos petroquímicos (Camaçari, Triunfo, São Paulo e Rio de
Janeiro) onde são produzidos olefinas, aromáticos e utilidades. A capacidade total anual de produção de
eteno destas unidades industriais é de 3.952 mil toneladas sendo aproximadamente 78% base nafta, 16%
base gás e a restante base etanol. Do total do eteno produzido pelas unidades de Químicos,
aproximadamente 80% é transferido para o consumo nas unidades de Poliolefinas e Vinílicos da Companhia.
A capacidade anual de produção de propeno do segmento totaliza 1.585 mil toneladas sendo
aproximadamente 65% em média transferido para consumo no segmento de Poliolefinas da Companhia.
Eteno, propeno, cumeno, gasolina, benzeno, toluemo e paraxileno representaram em 2017
aproximadamente 80% da receita líquida do segmento de Químicos e, por isto, são considerados os
principais produtos químicos.
2017
(A)

QUÍMICOS
Overview Operacional (t)
Produção
Eteno

2016
(B)

Var.
(A)/(B)

3.518.658

3.459.861

2%

94%

92%

2 p.p.

Propeno
Cumeno
Butadieno
Gasolina
BTX*
Outros
Total

1.445.887
198.202
430.032
1.008.579
977.184
1.077.453
8.655.996

1.400.466
193.936
411.688
984.189
1.000.489
1.033.848
8.484.476

3%
2%
4%
2%
-2%
4%
2%

Vendas Brasil (Principais Químicos)
Eteno
Propeno
Cumeno
Butadieno
Gasolina
BTX*
Total

523.639
360.394
199.792
183.849
925.867
644.589
2.838.130

511.865
291.311
194.472
198.451
745.087
676.958
2.618.144

2%
24%
3%
-7%
24%
-5%
8%

Exportações (Principais Químicos)
Eteno
Propeno
Gasolina
Butadieno
BTX*
Total

100.927
43.127
78.030
241.019
361.476
824.579

64.193
79.312
194.222
213.666
347.498
898.893

57%
-46%
-60%
13%
4%
-8%

Overview Financeiro (R$ milhões)
Receita Líquida
CPV
Lucro Bruto

25.179
(20.530)
4.649

25.063
(20.248)
4.814

0%
1%
-3%

18%

19%

0 p.p.

(773)
(197)
4.809

(680)
(410)
4.910

14%
-52%
-2%

Margem EBITDA

19%

20%

1 p.p.

Receita Líquida (US$ milhões)
EBITDA (US$ milhões)

7.891
1.510

7.242
1.415

9%
7%

Tx. Operação

Margem Bruta
DVGA
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
EBITDA

BTX* - Benzeno, Tolueno e Paraxileno
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POLIOLEFINAS
O segmento de Poliolefinas é composto por 18 plantas de polietileno (PE) e polipropileno (PP) no Brasil,
incluindo a produção de PE verde fabricado a partir de matéria-prima renovável. As operações industriais
contemplam plantas de PE e PP localizadas nos polos petroquímicos de Triunfo, Camaçari, São Paulo, Paulínia
e Rio de Janeiro com capacidade de produção total de 3.055 mil toneladas de PE, sendo 200 mil toneladas
de PE verde e 1.850 mil toneladas de PP. A partir do 1T17, o negócio de UTEC que até então integrava o
segmento de Poliolefinas, passou a integrar o segmento Estados Unidos e Europa.
2017
(A)

POLIOLEFINAS
Overview Operacional (t)
Produção
PE

2016
(B)

Var.
(A)/(B)

2.719.245

2.708.466

0%

90%

89%

1 p.p.

1.711.741

1.592.474

7%

93%

86%

7 p.p.

Total

4.430.986

4.300.940

3%

Vendas Brasil
PE
PP

1.795.446
1.164.947

1.705.462
1.105.675

5%
5%

Market Share

73%

73%

0 p.p.

Total

2.960.393

2.811.137

5%

Exportações
PE
PP
Total

916.115
522.210
1.438.325

1.024.233
566.255
1.590.488

-11%
-8%
-10%

Tx. Operação
PP

Tx. Operação

Overview Financeiro (R$ milhões)
Receita Líquida
CPV
Lucro Bruto

Margem Bruta

19.650
(15.572)
4.079

20.307
(15.981)
4.326

-3%
-3%
-6%

21%

21%

-1 p.p.

(1.322)
(178)
3.001

(1.285)
(199)
3.291

3%
-11%
-9%

Margem EBITDA

15%

16%

-1 p.p.

Receita Líquida (US$ milhões)
EBITDA (US$ milhões)

6.157
943

5.850
935

5%
1%

DVGA
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
EBITDA
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VINÍLICOS
O segmento de Vinílicos é composto das operações industriais e comerciais das unidades de PVC, cloro e
soda cáustica, além de outros produtos como hidrogênio e hipoclorito de sódio. As operações industriais
contemplam três plantas de PVC localizadas no polo petroquímico de Camaçari e de Alagoas e duas plantas
de cloro soda localizadas no polo petroquímico de Camaçari e de Alagoas. A capacidade de produção anual
de PVC da Companhia é de 710 mil toneladas e a capacidade anual de produção de soda cáustica é de 539
mil toneladas.

Overview Operacional (t)
Produção
PVC

Var.
(A)/(B)

2016
(B)

2017
(A)

VINÍLICOS

611.217

594.039

3%

86%

84%

2 p.p.

408.981
1.020.198

440.907
1.034.945

-7%
-1%

Vendas Brasil
PVC

525.683

528.314

0%

Market Share

52%

52%

0 p.p.

Soda Líquida
Total

402.001
927.684

436.607
964.921

-8%
-4%

Exportações
PVC

82.008

116.919

-30%

Overview Financeiro (R$ milhões)
Receita Líquida
CPV
Lucro Bruto

3.067
(2.606)
461

Tx. Operação
Soda Líquida
Total

Margem Bruta
DVGA
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
EBITDA

Margem EBITDA
Receita Líquida (US$ milhões)
EBITDA (US$ milhões)
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3.016
(2.815)
201

2%
-7%
129%

15%

7%

8 p.p.

(163)
(163)
454

(237)
(72)
241

-31%
127%
88%

15%

8%

7 p.p.

962
143

870
69

11%
108%
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 ESTADOS UNIDOS E EUROPA
O resultado deste segmento é composto por seis plantas industriais nos EUA e duas na Europa, com
capacidade anual de produção de 2.195 mil toneladas, sendo 1.570 mil toneladas nos EUA e 625 mil
toneladas na Europa.
2017
(A)

ESTADOS UNIDOS E EUROPA
Overview Operacional (t)
Produção
PP EUA

1.413.607

8%

97%

96%

1 p.p.

591.417

593.571

0%

98%

107%

-9 p.p.

Tx. Operação

2.113.310

Total

2.007.179

5%

97%

100%

-3 p.p.

1.525.529
591.001
2.116.529

1.411.816
596.657
2.008.473

8%
-1%
5%

Tx. Operação
Vendas
PP EUA
PP EUR
Total

Var.
(A)/(B)

1.521.894

Tx. Operação
PP EUR

2016
(B)

Overview Financeiro (US$ milhões)
Receita Líquida
CPV
Lucro Bruto

3.087
(2.324)
763

2.548
(1.750)
798

21%
33%
-4%

25%

31%

-6 p.p.

(183)
(7)
647

(145)
(21)
698

26%
-68%
-7%

Margem EBITDA

21%

27%

-6 p.p.

Receita Líquida (R$ milhões)
EBITDA (R$ milhões)

9.854
2.063

8.896
2.474

11%
-17%

Margem Bruta
DVGA
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
EBITDA

Em 2017, a taxa de utilização foi de 97%, 3 p.p. inferior a 2016, dada a revisão da capacidade de produção
implementada em 2017. Considerando a mesma capacidade para ambos os anos, a taxa de utilização de
2017 teria sido 5 p.p. superior a 2016. No ano, a produção nos Estados Unidos e Europa foi 5% superior,
representando recorde histórico da Companhia.
Na comparação com 2016, as vendas apresentaram recorde e cresceram 5%, principalmente devido aos
aumentos de capacidade implementados nas plantas nos EUA no fim de 2016; e na Alemanha no início de
2017 e da forte demanda de PP nessas regiões.
O spread de PP nos Estados Unidos4 foi de US$ 585/t, 17% inferior a 2016, devido à alta no preço propeno
dado menores níveis de estoques deste produto. Na Europa5, o spread foi de US$ 505/t, 6% superior à
2016, em função da forte demanda de PP na região.
Dessa forma, em 2017 o EBITDA foi de US$ 647 milhões (R$ 2.063 milhões), representando 16% do
consolidado de segmentos da Companhia.
Em linha com a estratégia de diversificação de matéria-prima e de ampliação do footprint global, o progresso
físico da construção da nova planta de PP nos Estados Unidos atingiu 9% ao final de 2017, com investimento
total já realizado de US$ 172 milhões.

4

Diferença entre o preço de PP referência nos EUA menos o propeno referência nos EUA

5

Diferença entre o preço de PP referência na Europa menos o propeno referência na Europa
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 MÉXICO
Este segmento é composto por um cracker base etano, duas plantas de polietileno de alta densidade (PEAD)
e uma planta polietileno de baixa densidade (PEBD), com capacidade anual integrada de produção de 1.050
mil toneladas de PE. Nesta unidade estão contemplados os resultados da Braskem Idesa SAPI e demais
empresas controladas pela Braskem S.A. no México.
MÉXICO
Overview Operacional (t)
Produção
PE

2017
(A)

2016
(B)

923.540

443.180

108%

88%

42%

46 p.p.

551.264
418.067
969.330

201.066
231.378
432.444

174%
81%
124%

Tx. Operação
Vendas
Mercado Mexicano
Exportações
Total
Overview Financeiro (US$ milhões)
Receita Líquida
CPV
Lucro Bruto

Margem Bruta

1.128
(657)
472

474
(344)
131

Var.
(A)/(B)

138%
91%
261%

42%

28% 14 p.p.

(90)
9
623

(68)
31%
0 11948%
163
282%

Margem EBITDA

55%

34% 21 p.p.

Receita Líquida (R$ milhões)
EBITDA (R$ milhões)

3.601
1.987

1.587
530

DVGA
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
EBITDA

127%
275%

Em 2017, a taxa de utilização foi de 88%, 46 p.p. superior a 2016, período em que as plantas ainda estavam
em processo de ramp-up de produção.
Em 2017, dada a maior disponibilidade de produto, o volume total de vendas de PE foi 124% superior a
2016. A Braskem Idesa aumentou sua participação no mercado mexicano, com vendas 174% superiores a
2016. As exportações, por sua vez, foram 81% superiores com aumento da participação de mercados de
maior rentabilidade como Europa e Estados Unidos, em função do aumento do portfólio de produtos e maior
coordenação com as equipes comerciais dos Estados Unidos e da Europa. O spread de PE no México6 foi de
US$ 1.001/t, 3% superior a 2016.
No ano, o EBITDA foi de US$ 623 milhões (R$ 1.987 milhões), representando 16% do consolidado de
segmentos da Companhia.

6

Diferença entre o preço de PE referência EUA menos o preço do etano referência nos EUA
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CONSOLIDADO7 (ECONÔMICO-FINANCEIRO)



Overview Financeiro (R$ milhões)
CONSOLIDADO 2017
Brasil
Estados Unidos e Europa
México
Outros Segmentos
Eliminações e Reclassificações
Total Braskem

Receita
Líquida

CPV

Lucro Bruto

38.6980
9.854

(29.357)
0
(7.419)

9.3410
2.435

3.601

(2.097)

1.503

81
(2.974)
49.261

(33)
2.506
(36.401)

DVGA

48
(468)
12.860

Resultado de
Participações
Societárias

(2.229)
0
(583)

-

(283)

400
-

(15)
49
(3.061)

Lucro
Operacional

ORD

40

EBITDA

(423)
0
(21)

6.7290
1.831

8.6750
2.064

28

1.248

1.987

(68)
6
(480)

(35)
(414)
9.359

56
(447)
12.334

Receita Líquida
Em 2017, a receita líquida foi de US$ 15,4 bilhões, 12% superior à 2016, explicada (i) pelo volume de vendas
do complexo no México; (ii) pela recuperação da demanda doméstica; (iii) pelos preços mais altos de resinas
e químicos no mercado internacional; e (iv) pela expansão de capacidade das plantas nos EUA e na
Alemanha. Em reais, a receita foi de R$ 49,3 bilhões, 3% superior que no ano anterior.
Receita Líquida 2017*

México 7%
EUA/ Europa
20%

Vinílicos 3%

Outros
58%

Poliolefinas
61%

Mercosul
42%

Químicos 37%

Exportações
Resinas

Exportações
Brasil 19%
Vinílicos 11%

Poliolefinas
53%

Mercado
Brasileiro
53%

Exportações
Brasil

Químicos 36%

Mercado Brasileiro
* Não considera a receita com revenda de nafta e condensado

Custo dos Produtos Vendidos (CPV)

CPV CONSOLIDADO 2017 (1)

Em 2017, o CPV foi de US$ 11.404 milhões, um aumento de 14% em
relação a 2016, em função dos maiores volumes de vendas,
principalmente do México após a finalização do ramp-up de produção
e da alta nos preços das matérias-primas no mercado internacional.
Em reais, o CPV foi de R$ 36.401 milhões, 4% superior a 2016.

Deprec / Fretes 5.4%
Amort 7.6%
Outros
0.4%
Serviços 2.2%

MP Nafta
40.0%

Salários e
Benefícios 3.4%
Outros Custos
Variáveis 12.5%

DVGA

Gás Natural 2.9%

No acumulado do ano, as despesas totalizaram R$ 3.061 milhões,
7% superior do que em 2016, em função das maiores despesas com
vendas no México e dos gastos com auditorias.

Energia Elétrica
2.7%
Propeno EU
4.4%
Propeno
Propeno
EUA 9.7% PTB 5.3%
MP Gás
23%

Etano Brasil 0.6%
Etano México 1.4%
Propano 0.9%
HLR 0.7%

(1) Não inclui revenda de nafta/condensado

7

O Consolidado é formado pelo somatório dos resultados dos segmentos no Brasil, EUA e Europa e México ajustado pelas eliminações e reclassificações.
O resultado consolidado da Braskem é igual ao somatório dos resultados do Brasil, Estados Unidos e Europa e México menos as eliminações das receitas
e custos referente as transferências de produtos entre estas regiões. O EBITDA do 2T17 considera o ganho de capital com a venda da quantiQ no
montante de R$ 277 milhões que não está registrado em nenhum segmento operacional.

Página 11 de 30

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2017
Outras Receitas/Despesas Líquidas (ORD)
Em 2017, as outras despesas foram R$ 3,4 bilhões inferiores a 2016, principalmente em função da multa
relativa ao acordo de leniência global firmado em 2016 e provisionada no 4T16. Excluindo o ganho de capital
da venda da quantiQ no montante de R$ 277 milhões em 2017, a Companhia registrou uma despesa de R$
756 milhões na rubrica de Outras Receitas (Despesas), Líquidos, que contempla principalmente:


participação dos integrantes nos lucros e resultados (R$ 400 milhões);



provisão para perdas no valor recuperável de ativo imobilizado ou intangível (R$ 77 milhões);



baixa de ativo imobilizado ou intangível por descontinuidade, incluindo projetos de investimentos
e parada para manutenção em andamento (R$ 129 milhões); e



provisão para processos judiciais e trabalhistas (R$ 120 milhões).

EBITDA8
Em 2017, o EBITDA consolidado da Braskem atingiu US$ 3.872 milhões, recorde histórico da Companhia e
17% superior a 2016, impactado positivamente pelo (i) maior volume de vendas no México, em função da
conclusão do ramp-up do complexo; (ii) pelos maiores spreads no mercado internacional de químicos, de
PP na Europa e de PE no México; (iii) pela expansão de capacidade e aumento no volume de vendas nas
unidades dos EUA e Europa com recorde na produção de PP nos EUA; (iv) pelo maior volume de vendas no
mercado brasileiro com recordes nas produções dos principais químicos, PE e PP; e (v) pelo ganho de capital
de US$ 88 milhões referente à venda da quantiQ. Em reais, o EBITDA foi recorde de R$ 12.334 milhões,
7% superior a 2016, impactado pela apreciação do real entre os períodos.
EBITDA (R$ milhões)

EBITDA (US$ milhões)

+7%

+17%

3.872

12.334
3.304

11.507
26%

33%

74%

67%

2016

2017

26%

Exterior
Brasil

33%

74%

67%

2016

2017

Resultado Financeiro Líquido9
No ano, o resultado financeiro líquido totalizou uma despesa de R$ 3.131 milhões, uma redução de R$ 1.084
milhões em relação a 2016. Excluindo os efeitos da variação cambial, o resultado financeiro líquido de 2017
foi uma despesa de R$ 2.194 milhões, em linha com a despesa do ano anterior. Desconsiderando o impacto
de R$ 471 milhões na linha de “Outras Despesas” em função da liquidação antecipada das operações de
derivativos, as despesas financeiras ficaram em linha com a apresentada em 2016.

8

O EBITDA é definido como resultado líquido do período acrescido dos tributos sobre o lucro (IR/CSL), do resultado financeiro e das depreciações,
amortizações e exaustões. Adicionalmente a Companhia opta por apresentar o EBITDA ajustado, excluindo ou adicionando outros itens da
demonstração de resultado que contribuam para uma melhor informação sobre o seu potencial de geração bruta de caixa.
9

Não considera o resultado financeiro da Braskem Idesa SAPI
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As receitas financeiras foram 11% inferiores, influenciadas pela redução da taxa de juros básica do
Brasil.



As variações cambiais líquidas foram influenciadas pela depreciação do real no perído e pela
transição do hedge accounting de exportação, no montante de R$ 1.023 milhões.
Resultado Financeiro (R$ milhões)
EX-BRASKEM IDESA
Despesas Financeiras

2016
Var.
(B)
(A)/(B)
(3.051)
0%

Juros

(1.624)

(1.974)

Outras Despesas

(1.421)

(1.077)

Receitas Financeiras

850

951

Juros

747

897

Outras Receitas

104

54

Variações Cambiais Líquidas

(937)

(2.115)

Variações Cambiais (Despesa)

(1.129)

(911)

Variações Cambiais (Receita)
Resultado Financeiro Líquido



2017
(A)
(3.045)

192
(3.131)

-18%
32%
-11%
-17%
92%

(1.204)

-56%
24%
-

(4.215)

-26%

Programa de Hedge Cambial

A Braskem possui exposição líquida ao dólar (passivos atrelados a esta moeda maiores que os ativos). Ao
final de 2017 essa posição era composta (i) na operação, por 56% de fornecedores, compensados por 66%
das contas a receber; e (ii) na estrutura de capital, maior exposição ao dólar da dívida líquida. Uma vez que
a geração operacional de caixa é fortemente dolarizada, a manutenção desta exposição líquida passiva em
dólar é considerada um hedge natural. Praticamente 100% da receita está vinculada à variação do dólar e
cerca de 80% dos custos também estão atrelados a esta moeda.
Em setembro de 2016, a Braskem iniciou um programa recorrente de hedge cambial, com o objetivo de
mitigar a exposição do fluxo de caixa associada aos seus fluxos passivos denominados em reais e não
indexados ao dólar, tais como energia elétrica, folha de pagamento, dentre outros.
Tendo como finalidade exclusiva a proteção do fluxo de caixa, o programa utiliza duas estratégias com
instrumentos derivativos: (i) compra de opções de venda (puts) e (ii) compra de opções de venda associada
à venda de opções de compra (collar).
Ambas as alternativas oferecem proteção à Braskem caso a moeda local se valorize, com a diferença de
que a estratégia collar também pode resultar em ajustes negativos para a Companhia caso o BRL/USD
supere o preço de exercício das calls. No collar, em compensação, o pagamento de prêmio líquido para a
obtenção das puts é menor, já que a Companhia recebe um prêmio associado à venda das calls. Por fim,
destaca-se que eventuais perdas com a estratégia collar serão sempre compensadas por ganhos de
competitividade advindos de custos em reais mais baixos, quando observados em dólar.
Em 31 de dezembro de 2017, a Braskem possuía valor nocional total comprado em puts de US$ 1,4 bilhão,
ao preço de exercício médio de 2,96 R$/US$. Concomitantemente, a Companhia também possuía valor
nocional total vendido em calls de US$ 926 milhões, ao preço de exercício médio de R$ 4,32. As operações
contratadas têm prazo máximo de vencimento de 18 meses.
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Lucro/Prejuízo Líquido
Lucro Líquido (R$ milhões)

2017
(A)

CONSOLIDADO

Var.

2016
(B)

(A)/(B)

Lucro (Prejuízo) Líquido

4.133

(729)

-

Acionistas da Companhia
Participação de acionistas não controlador na Braskem Idesa

4.083

(411)

50

(318)

-

Ações Ordinárias

5,12

(0,56)

-

Ações Preferênciais Classe 'A'
Ações Preferênciais Classe 'B'

5,12
0,61

(0,56)
-

-

Lucro (Prejuízo) Líquido por ação

Dividendos
Em novembro de 2017, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos antecipados do
exercício de 2017, no total de R$ 1 bilhão, representando 24,5% do lucro líquido atribuível aos acionistas
do ano, sendo o valor bruto de aproximadamente R$ 1,26 por ação ordinária ou preferencial classe “A” e
R$ 0,61 por ação preferencial classe “B”. O pagamento foi realizado em dezembro de 2017.
Liquidez e Recursos de Capital
Em 31 de dezembro de 2017, a dívida líquida corporativa da Braskem foi de US$ 6.031 milhões, 2% inferior
a apresentada em 2016, influenciada pela redução de 9% da dívida bruta consolidada da Companhia 10 que
compensou o menor saldo de caixa e aplicações11. A alavancagem financeira medida pela relação dívida
líquida12/EBITDA, encerrou 2017 em 1,91x quando mensurada em dólares, 2% inferior a 2016. Em reais, a
alavancagem foi de 1,99x.
Endividamento

dez-17

dez-16

(A)

(B)

10.087

10.623

US$ milhões
Dívida Bruta Consolidada
em R$

463

em US$

9.623

(-) Dívida - Braskem Idesa

5%
95%

2.930

em US$

2.930 100%

(+) Acordo de Leniência

492

em R$
em US$
(=) Dívida Bruta (Ex Braskem Idesa)

427

87%

66

13%

7.649

em R$
em US$
(-) Caixa e Aplicações Financeiras (Ex-Braskem Idesa)
em R$
em US$
(=) Dívida Líquida (Ex-Braskem Idesa)

890

12%

6.759

88%

1.618
1.132

70%

486

30%

6.031

em R$

(242) -4%

em US$

6.273 104%

EBITDA (UDM)

3.153

Dívida Líquida / EBITDA (UDM)

1,91x

Var.
(A)/(B)

-5%
-71%
9.041 85%
6%
3.110
-6%
3.110 100% -6%
875
-44%
623 71% -31%
253 29% -74%
8.389
-9%
2.204 26% -60%
6.184 74%
9%
2.250
-28%
1.204 54%
-6%
1.046 46% -54%
6.139
-2%
1.000 16% -124%
5.139 84%
22%
1.582

3.155
1,95x

15%

0%
-2%

10

Não considera o saldo da dívida de Project Finance da Braskem Idesa no montante de US$ 2,9 bilhões. E, considera o saldo do valor do acordo
de leniência.
11

Este saldo não inclui (i) US$ 133 milhões de aplicação financeira dado como garantia para cobrir obrigação da Braskem ligada à constituição de
conta reserva para o project finance da controlada Braskem Idesa e (ii) o saldo de caixa da Braskem Idesa de US$ 80 milhões.
12

Considera o saldo devedor do Acordo de Leniência no período. Em dezembro de 2016, a Companhia celebrou Acordo Global com as autoridades
no Brasil e no exterior no valor total aproximado de US$ 957 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 3,1 bilhões.

Página 14 de 30

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2017
Em 31 de dezembro de 2017, o prazo médio do endividamento era de cerca de 16 anos e se considerarmos
apenas a parcela da dívida em dólares, o prazo médio ficou em 17 anos. O custo médio ponderado da dívida
da Companhia era de variação cambial + 5,58%.
O patamar de liquidez de US$ 1.618 milhões garante a cobertura dos vencimentos de dívida dos próximos
40 meses.

Emissão de Bônus:
Em outubro de 2017, a Companhia emitiu US$ 1,75 bilhão em títulos de dívida no mercado internacional,
sendo US$ 500 milhões com prazo de cinco anos e US$ 1,25 bilhão com prazo de dez anos. A captação,
com demanda de 8,2 vezes, representa a maior captação e com menor custo associado da história da
Companhia.
Os recursos captados estão sendo utilizados principalmente para o pagamento de outras dívidas de prazos
mais curtos e custos mais elevados. Em linha com sua estratégia de posicionamento global do
endividamento, a Companhia passa a concentrar 80% da sua dívida bruta consolidada (ex-Braskem Idesa)
no mercado de capitais.
Agências de classificação de risco:
Em 2017, a Braskem permanece grau de investimento pela Standard & Poor's (BBB-) e pela Fitch Ratings
(BBB-) e acima do risco soberano pelas três maiores agências de classificação de risco (S&P, Fitch e
Moody’s).

4.

Inovação & Tecnologia

Em linha com seu compromisso de contínuo desenvolvimento da indústria petroquímica e da cadeia do
plástico, a Braskem conta com uma área de Inovação com 296 Integrantes dedicados ao tema. Atualmente
são 2 Centros de Inovação & Tecnologia, um localizado em Triunfo/RS - Brasil e outro em Pittsburgh/PA Estados Unidos; 1 Núcleo de Pesquisa em Químicos Renováveis em Campinas/SP, 1 Núcleo de
Desenvolvimento de Tecnologias de Processo em Mauá/SP, 2 Núcleos Técnicos focados em polímeros,
sendo um em Wesseling na Alemanha e o segundo em Coatzacoalcos no México e 7 plantas-piloto. Em
dezembro de 2017, o portfólio contemplava 355 projetos para o desenvolvimento de novos produtos e
processos, totalizando uma expectativa de valor presente líquido de US$ 3.106 milhões.
Uma parte relevante do valor do pipeline está representada por projetos de longo prazo e maior
complexidade tecnológica, divididos em programas que endereçam os temas relacionados aos
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desenvolvimentos de novas tecnologias, a criação de novas famílias de produtos e a conquista de novos
mercados.
A importância do programa de inovação na Braskem e de seu pipeline também se reflete no resultado de
lançamento de novos produtos ao considerar-se, por exemplo, o conjunto das Poliolefinas em todas as
regiões, onde cerca de 12,6% das vendas são de produtos lançados nos últimos três anos. Em 2017, 15
novos grades de resinas foram adicionados ao seu portfólio, dentre os quais se destacam:








PEAD para tampas de bebidas carbonatadas: polietileno de alta densidade
desenvolvido para tampas de bebidas carbonatadas, como refrigerantes e água
mineral gaseificada, aprovada para uso nas grandes marcas do mercado bem
como nos produtores de tampas, que são os clientes da Braskem neste
segmento.
PEAD para tampas de água mineral: com excelentes propriedades
organolépticas, que não interferem no sabor e odor da água mineral, foi
lançada uma nova resina para tampas deste tipo de bebida com aprovação nas
grandes marcas do mercado brasileiro.
EVA para solas: resina desenvolvida para o controle de encolhimento e com
excelente toque suave para a indústria calçadista, propriedades que fazem com
que o produto final seja mais leve e confortável.
EVA para sandálias: Resina desenvolvida para aplicações em sandálias
monoblocos com boa abrasão e grip além do toque suave, visando uma melhor
performance e conforto.
PP para embalagens bi-orientadas: com foco no aumento da produtividade,
com menor variação do perfil de espessura do filme de BOPP, foi lançado o
grade para aplicação em embalagens flexíveis. O novo produto já está em uso
por grandes empresas do mercado brasileiro.

No ano, destacam-se ainda algumas das conquistas da área de Inovação & Tecnologia:
a)

Foram depositados 29 novos pedidos de patentes e 83 extensões. Atualmente a Companhia tem 501
documentos ativos, dos quais 199 com patente concedida.

b)

A continuidade do Grupo Consultivo Científico formado por cinco membros externos em cinco áreas de
especialidade distintas (ciência de materiais, química macromolecular, catálise de polímeros, processo
e termodinâmica e químicos renováveis) através da realização de encontros em 2017 com o objetivo
de colaborar nos programas de Inovação e Tecnologia da Braskem, avaliando os esforços e provendo
uma opinião científica, além de uma visão das tendências tecnológicas globais como apoio às
estratégias.

c)

Quanto aos ativos dedicados a pesquisa e desenvolvimento, destacam-se:
(i)
Investimentos superior a R$ 10 milhões no Centro de Tecnologia e Inovação em Triunfo/RS
para os laboratórios de Polímeros, Catálise e Plantas Piloto, destacando a renovação do
parque de equipamentos, os quais representaram mais de 70% dos investimentos.
(ii)

d)

Investimentos superiores a R$ 4 milhões no Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias
de Processo (LDTP), localizado no complexo petroquímico de Mauá-SP, para aquisição de
equipamentos, como o destilador contínuo, que possibilitará fortalecer o desenvolvimento
de tecnologias de processos produtivos de resinas, químicos e especialidades.

Foi assinado um acordo de cooperação técnica entre Braskem e a dinamarquesa Haldor Topsoe para o
desenvolvimento de uma rota pioneira de produção de monoetilenoglicol (MEG) a partir de açúcar. O
foco será em converter o açúcar em MEG em uma única unidade industrial, com a finalidade de reduzir
o investimento inicial na produção e impulsionar a competitividade do processo. A parceria inclui a
construção de uma unidade de demonstração na Dinamarca, com início de operações previsto para
2019.
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e)

O apoio a 440 clientes através de mais de 23 mil análises realizadas no centro de Inovação & Tecnologia
do Brasil. Já no caso do centro dos Estados Unidos, destaca-se o apoio a 65 clientes com cerca de 17
mil análises.

f)

O Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) da Braskem, em Triunfo, completou 15 anos desenvolvendo
tecnologias que são usadas em dezenas de países e até mesmo no espaço. Recentemente, os
astronautas da Estação Espacial Internacional começaram a imprimir as suas próprias ferramentas
usando o Polietileno Verde, inovação que partiu do CTI, instalado no Rio Grande do Sul. No futuro, os
astronautas poderão reciclar os resíduos no espaço. O ciclo reverso, em que o plástico já utilizado
retorna para a cadeia produtiva e gera novas peças é outro objeto de desenvolvimento do CTI, que
tem na busca pela sustentabilidade um de seus propósitos.

g)

Impressão 3D - técnica que permite a criação de objetos sólidos a partir de um modelo digital, por
adição camada-a-camada de material, está em plena expansão, gerando potenciais benefícios como a
redução de peso das peças, redução de custos de produção, liberdade de design, customização, entre
outros. Por isso, a Braskem criou um Programa de Pesquisa em Impressão 3D para desenvolver novos
materiais e soluções com a química e o plástico, visando agregar valor para os nossos Clientes e para
toda a cadeia. O primeiro passo foi dado com o projeto Imprimindo o Futuro, que possibilitou que a
nossa tecnologia de PE Verde imprimisse objetos no espaço. A novidade agora é a homologação da
primeira resina de PP em uma impressora industrial 3D com uso de pellets, da empresa alemã Arburg.
A resina de PP com baixa contração foi apresentada na FormNext, a maior feira de manufatura aditiva
da Europa, em Novembro de 2017. Em paralelo, foram depositados 11 documentos preliminares de
patentes para proteger a propriedade industrial, sendo estes os primeiros passos na busca pela
Liderança Global em Poliolefinas para Impressão 3D, através do desenvolvimento de polímeros no
estado-da-arte e com tecnologia proprietária.

h)

A transferência de tecnologia de UTEC (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular - PEUAPM) para La
Porte, no estado norte-americano do Texas. Esta tecnologia desenvolvida pela Braskem em uma planta
de Polietileno na Bahia, foi transferida e está operando com desempenho acima do esperado, resultando
em uma produção 20% acima do planejado.

5.

Investimentos13

As unidades da Braskem no Brasil, Estados Unidos e Europa realizaram investimento que totalizaram R$
1.760 milhões, em linha com a projeção inicial para 2017.
As unidades no Brasil ficaram 3% abaixo do estimado em função da economia de gastos com a aquisição
de equipamentos, da apreciação do real nos gastos atrelados ao dólar e a alteração no cronograma de
realização dos projetos. Em dólares, devido à apreciação do real ante a expectativa de taxa de câmbio para
o ano, os investimentos ficaram 6% acima do previsto.
As unidades dos Estados Unidos e Europa ficaram 41% acima do previsto em dólares devido a investimentos
realizados e não previstos, como a aquisição de vagões logísticos de transporte de PP nos Estados Unidos.
Considerando o investimento realizado na construção da nova planta de PP nos Estados Unidos no montante
de R$ 532 milhões, o investimento total das unidades da Braskem no Brasil, Estados Unidos e Europa
realizaram investimento que totalizaram R$ 2.293 milhões.

13

Considera investimentos operacionais, paradas de manutenção e aquisição de sobressalentes.
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R$ milhões

Investimentos

2017
Corporativos (ex-Braskem Idesa)

2017e

2017

US$ milhões
2017e

Brasil
Operacional
Estratégico
EUA e Europa
Operacional
Estratégico

1.576
1.337
239
184
133
51

90%
85%
15%
10%
72%
28%

1.619
1.368
251
142
123
19

92%
85%
15%
8%
87%
13%

492
418
75
57
41
16

90%
85%
15%
10%
72%
28%

464
392
72
41
35
5

92%
85%
15%
8%
87%
13%

Total

1.760

100%

1.761

100%

550

100%

505

100%

532

100%

-

0%

167

100%

-

0%

532

100%

-

0%

167

100%

-

0%

1.470
823

64%
36%

1.491
270

85%
15%

459
258

64%
36%

428
77

85%
15%

2.293

100%

1.761

100%

717

100%

505

100%

Nova Planta PP EUA
Estratégico
Total
Total
Operacional
Estratégico
Total

No mesmo período, a Braskem Idesa realizou investimentos que totalizaram R$ 22 milhões, 58% abaixo do
valor previsto para o ano como resultado da otimização do portfólio de investimentos, que resultou na
postergação/cancelamento de alguns projetos.
R$ milhões

Investimentos

2017
Não Corporativos (Braskem Idesa)



2017e

2017

US$ milhões
2017e

México
Operacional

22

100%

53

100%

7

100%

15

100%

Total

22

100%

53

100%

7

100%

15

100%

ALAVANCAS DE VALOR

Flexibilização de matéria-prima na Bahia
Em linha com a estratégia da Companhia que visa fontes alternativas de matéria-prima para ampliar sua
competitividade global, em novembro de 2017 entrou em operação a flexibilização para produção de até
15% de eteno utilizando etano como matéria-prima na central petroquímica da Bahia.
Para fornecimento da matéria-prima, a Companhia assinou contrato de compra de etano importado dos
Estados Unidos com uma empresa afiliada da Enterprise Products. O contrato tem prazo de 10 anos e preço
baseado na referência internacional Mont Belvieu.
Foram investidos R$ 380 milhões na adequação tecnológica da Unidade de Químicos em Camaçari, no duto
de interligação e na adaptação da infraestrutura logística no Terminal Portuário de Aratu, em Candeias.
Nova planta de PP nos Estados Unidos
Em linha com a estratégia de diversificação da matriz de matéria-prima e expansão geográfica nas Américas,
reforçando a posição de liderança na produção de PP nos Estados Unidos, o Conselho de Administração da
Braskem aprovou em 21 de junho de 2017 o projeto para construção de uma nova planta de PP de 450 mil
toneladas no site de La Porte, no estado norte-americano do Texas. O projeto tem o início de sua operação
previsto para o segundo trimestre de 2020.
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Com investimento aprovado de até US$ 675 milhões, em 2017 a Braskem já investiu US$ 172 milhões,
referente aos gastos com o detalhamento da engenharia e compras de equipamentos. Em 2017, o projeto
avançou 9%: foram completados 67% da engenharia e 43% de compras, além de ter dado início à
preparação do local para construção e montagem das instalações temporárias. Vale destacar também a
contratação da Linde Group para liderar o EPC do projeto e a escolha da tecnologia UNIPOL ®, da Grace.

6.

Mercado de Capitais e Relações com Investidores

Em 31 de dezembro de 2017, o capital social da Braskem totalizava R$ 8.043.222.080,50, representado por
797.257.604 ações, conforme tabela abaixo. As ações ordinárias, preferenciais classe “A” e classe “B” da
Companhia são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo – B3 sob os tickers “BRKM3”, “BRKM5” e
“BRKM6”, respectivamente.
Na Bolsa de Valores de Nova York – NYSE, as ações são negociadas através do Programa de ADR nível III,
sob o ticker “BAK”. Na Bolsa de Valores de Madri, as ações são negociadas através do Programa Latibex,
sob o código “XBRK”.
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

ORDINÁRIAS
QUANTIDADE
%

AÇÕES EM 31/12/2017
PREFERENCIAIS "A"
PREFERENCIAIS "B"
QUANTIDADE
%
QUANTIDADE
%

TOTAL
QUANTIDADE

ODEBRECHT S.A.
PETROBRAS
ADR's
OUTROS
TESOURARIA

226.334.623
212.426.952
0
12.907.077
0

50,11%
47,03%
0,00%
2,86%
0,00%

79.182.498
75.761.739
56.088.424
132.743.203
1.234.758

22,95%
21,96%
16,26%
38,48%
0,36%

0
0
0
578.330
0

0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%

305.517.121
288.188.691
56.088.424
146.228.610
1.234.758

38,32%
36,15%
7,04%
18,34%
0,15%

TOTAL

451.668.652

100,00%

345.010.622

100,00%

578.330

100%

797.257.604

100,00%

ACIONISTAS

%

No ano de 2017, não houve alteração materialmente relevante na composição do capital social da
Companhia, tais como aumento, desdobramento, grupamento, bonificação ou redução no capital social.
 B3 (Nível I de Governança Corporativa) – Desempenho BRKM5 e BRKM3
Em 2017, o índice B3, principal indicador da bolsa, continuou a sequência de alta anual, com valorização
de 26,9%, considerando a pontuação de fechamento do dia 29 de dezembro de 2016. Os principais fatores
que contribuíram para o desempenho positivo do índice foram a inflação abaixo da meta para o ano, a saída
da recessão, a aprovação da reforma trabalhista e o pacote de privatizações.
As ações ordinárias (BRKM3) encerraram o ano cotadas a R$ 43,50 por ação, representando uma alta de
49% em relação ao final de 2016. E, as ações preferenciais classe “A” da Braskem (BRKM5) também
apresentaram uma valorização de 29% em relação ao fechamento de 2016, cotadas a R$ 42,87 por ação.
A valorização dos papéis da Braskem no ano foi positivamente influenciada (i) pela expectativa dos
investidores quanto a revisão do Acordo de Acionistas, (ii) pelo atraso nas entradas de novas capacidades
de PE nos Estados Unidos que possibilitarão a manutenção dos spreads acima da expectativa inicial, (iii)
pelo desconto das ações da Companhia em relação ao preço das ações de seus pares do setor petroquímico,
e (iv) pelo bom desempenho operacional e financeiro apresentado no ano.
No ano, a maior valorização diária das ações BRKM3 e das ações BRKM5 foi de 11,8% e 12%,
respectivamente, apresentada no pregão de 30 de outubro de 2017, impactado positivamente pela notícia
veiculada na mídia de que a empresa holandesa LyondellBasell teria abordado a Companhia com uma
proposta para aquisição das ações de sua emissão. Notícia esta que foi negada pela Companhia conforme
resposta a ofício da B3 divulgado em 31 de outubro de 2017.
A maior desvalorização diária das ações BRKM3 no ano foi de 6,7%, no pregão de 18 de maio de 2017. Em
relação as ações BRKM5, a maior desvalorização diária no ano foi de 4,1%, no pregão de 30 de janeiro de
2017, após a divulgação do fato relevante referente à celebração de contrato de compra e venda com a
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Odebrecht Utilities S.A. ("Utilities"), por meio do qual a Braskem se compromete a comprar a totalidade das
ações detidas pela Utilities na Cetrel S.A. ("Cetrel"), representativas de 63,7% do seu capital votante e total.
As ações BRKM3 apresentaram volume financeiro diário médio de R$ 111 mil em 2017 contra R$ 155 mil
em 2016, representando uma queda de 28%. A cotação máxima atingida no ano foi de R$ 50,58/ação em
30 de outubro de 2017 e a mínima foi de R$ 25,87/ação em 18 de maio de 2017.
No ano, o volume financeiro médio das ações BRKM5 apresentou alta de 40% em relação a 2016, passando
de R$ 41 milhões para R$ 57,3 milhões por dia. A cotação máxima atingida no ano foi de R$ 51,77/ação
também em 30 de outubro de 2017 e a mínima foi de R$ 29,56/ação em 14 de março de 2017.
Pelo 13º ano consecutivo, a Braskem participa do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), fazendo
parte de um grupo seleto de empresas que compõem a carteira para o período de janeiro a dezembro de
2018. Criado pela B3, em parceria com entidades profissionais ligadas ao mercado de capitais, além da
Fundação Getúlio Vargas, do Instituto Ethos e do Ministério do Meio Ambiente, o índice tem por objetivo
refletir o retorno de uma carteira composta por ações de empresas com reconhecido comprometimento
com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial e também atuar como promotor das boas
práticas no meio empresarial brasileiro. A nova carteira reúne 33 ações de 30 companhias, representando
12 setores e somam R$ 1,3 trilhão em valor de mercado, o equivalente a 41% do valor total das empresas
com ações negociadas na bolsa brasileira.
 Programa de ADR Nível III – Bolsa de Valores de Nova Iorque (BAK)
No ano de 2017, os ADRs representativos de ações preferencias classe “A” apresentaram valorização de
26% em relação ao exercício de 2017. A cotação máxima atingida no ano foi de US$ 31,64/ADR em 30 de
outubro de 2017 e a mínima foi de US$ 18,45/ADR em 18 de maio de 2017.

7.

Governança Corporativa

Desde a divulgação do seu Compromisso Público, quando da sua criação, em 16 de agosto de 2002, a
Braskem reafirma seu compromisso de buscar o alinhamento dos interesses de todos os acionistas, seu
comprometimento com a ética, a competitividade e a excelência em todas as suas ações, de forma a garantir
o melhor retorno aos acionistas, agregando valor ao seu patrimônio e remunerando o seu capital.
Com essa visão, a Braskem adota um modelo de gestão calcado em práticas reconhecidas de Governança
Corporativa, a fim de garantir o seu bom funcionamento. Além do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal, com atribuições ampliadas, conforme previsto pela Lei Sarbanes-Oxley, a Companhia possui quatro
Comitês Permanentes de Apoio ao Conselho de Administração (Comitê de Conformidade, Comitê de
Finanças e Investimentos, Comitê de Estratégia e Comunicação e o Comitê de Pessoas e Organização). A
função básica dos Comitês de Apoio é assessorar o Conselho de Administração da Braskem em matérias
preestabelecidas.
A evolução das legislações em todo o mundo, notadamente das leis de combate à corrupção com eficácia
extraterritorial, e a sua aplicação pelos órgãos regulatórios e judiciais, têm demonstrado a importância da
constante atualização das nossas Políticas e demais orientações empresariais que devem direcionar as ações
dos Integrantes e embasar seus relacionamentos internos e externos, com vistas a condução dos negócios
com legitimidade, independência e integridade.
Foi com base nisso que o Conselho de Administração criou em 2016 o seu Comitê de Conformidade, aprovou
a Política de Conformidade com Atuação Ética, Íntegra e Transparente e reforçou a área de Conformidade.
A criação do Comitê de Conformidade na Braskem, em apoio ao Conselho de Administração, bem como a
vinculação direta da área de Conformidade a este Comitê, reforça as condições para que o Sistema de
Conformidade seja posto em prática de forma efetiva em toda a Companhia.
Adicionalmente, vale ressaltar o importante avanço ocorrido em 2017, que foi o aumento no número de
membros independentes no Conselho de Administração, o qual passou a contar com 6 conselheiros
independentes.
Destacam-se as seguintes práticas de Governança Corporativa na Braskem:

Página 20 de 30

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2017





Nível 1 de Governança Corporativa da B3 (segmento especial de listagem de companhias da B3)
desde 13 de fevereiro de 2003.



A Braskem atende, adicionalmente, a outros requerimentos do Nível 2 de Governança Corporativa
da B3 e Novo Mercado, tais como: (i) Tag Along de 100% para todos os acionistas da Braskem em
caso de alienação de controle; (ii) Divulgação de demonstrativos financeiros de acordo com padrões
internacionais e (iii) Conselho de Administração com, no mínimo, cinco membros e mandato
unificado de até dois anos, sendo permitida a reeleição, além de contar com conselheiros
independentes.



Conselho Fiscal com poderes ampliados, conforme previsto pela Lei Sarbanes-Oxley, destacando:
acompanhar e analisar o processo de contratação dos auditores independentes, e recomendar ao
Conselho de Administração a escolha e a remuneração dos trabalhos; (ii) aprovar a Lista Anual de
Serviços Pré-Aprovados que poderão ser prestados em um determinado exercício pelos auditores
independentes; (iii) analisar o Relatório de Recomendações elaborado pelos auditores
independentes, bem como os relatórios sobre controles internos; e (iv) supervisionar os trabalhos
dos auditores independentes, bem como discutir o escopo dos serviços de auditoria a serem
desenvolvidos por estes; entre outros.



Em 2017 foi criado o Programa de Integração de Conselheiros de Administração, no qual o Líder
de Negócio e os responsáveis por Governança Corporativa apresentam aos novos membros do
Conselho de Administração, sempre que eleitos, a visão geral da empresa e as práticas de
Governança e Conformidade da Companhia.



Políticas Corporativas, dentre as quais destacam-se: a de Conformidade com Atuação Ética, Íntegra
e Transparente, a de Investimentos, a Financeira, a de Negociação de Valores Mobiliários, a de
Responsabilidade Social, a de Seguros e Garantias, a de Remuneração, bem como a de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente.



O Código de Conduta da Braskem de abrangência global. Neste código estão definidos os valores,
princípios e práticas que norteiam a conduta corporativa da Companhia.



Comitê de Ética, atuando em conjunto com o Comitê de Conformidade, com objetivo de registrar,
tratar, recomendar e/ou promover as decisões para solucionar todas as denúncias recebidas por
meio do Linha de Ética — canal exclusivo de comunicação com sigilo garantido para que os
Integrantes, Fornecedores, Terceiros, Clientes e demais públicos possam, de forma segura e
responsável, contribuir com informações para a manutenção de um ambiente corporativo seguro,
ético, transparente e produtivo.



Sistemas de informações privativos para o Conselho de Administração, seus Comitês de Apoio e o
Conselho Fiscal. Com acesso a partir do Portal de Governança Corporativa Braskem, são
disponibilizadas e mantidas as informações necessárias aos conselheiros para o exercício de seus
papéis e responsabilidades zelando assim pela segurança, transparência, equidade e rapidez.



Manual do conselheiro da Braskem, um instrumento de apoio para o exercício de suas funções, que
tem como objetivo compilar num único volume os principais documentos que norteiam a
Governança Corporativa da Braskem e embasam a atuação dos membros do Conselho de
Administração, dos Comitês de Apoio ao Conselho e do Conselho Fiscal.



Processo estruturado de gestão da documentação normativa da Braskem, através da qual são
descritas, registradas e divulgadas, decisões, normas e orientações empresariais fundamentais para
direcionar o trabalho dos integrantes na Companhia.

Auditoria Externa

Em conformidade com o estabelecido na Instrução CVM nº 381/03, a Companhia e suas controladas adotam
como procedimento formal consultar a firma de auditoria KPMG Auditores Independentes (KPMG), no
sentido de assegurar-se de que a realização da prestação de outros serviços não venha afetar sua
independência e objetividade necessária ao desempenho dos serviços de auditoria independente. A política

Página 21 de 30

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2017
da Companhia na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa se fundamenta nos princípios
que preservam a independência desses profissionais. Esses princípios consistem, de acordo com as normas
internacionalmente aceitas, em: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (b) o auditor não deve
exercer funções de gerência de seu cliente; e (c) o auditor não deve promover os interesses de seus clientes.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a soma dos serviços prestados não relacionados à auditoria
externa totalizou R$1.876 mil sendo eles: (i) revisão das informações de sustentabilidade apresentadas no
relatório anual e inventário de Gás Efeito Estufa; e (ii) revisão de conformidade no levantamento e apuração
de créditos fiscais, imposto de renda, preço de transferência de controlada no exterior, pesquisa e
desenvolvimento e expatriados. Esse montante totaliza cerca de 35% dos honorários de auditoria.
Os auditores independentes declararam que a prestação dos serviços descritos acima foi feita em estrita
observância às normas contábeis que tratam da independência dos auditores independentes em trabalhos
de auditoria e não apresentaram situação que poderia afetar a independência e a objetividade necessárias
ao desempenho dos serviços de auditoria prestados à Braskem e às suas controladas.

8.

Sustentabilidade

Em 2017, a Braskem seguiu focada em fortalecer sua contribuição para o desenvolvimento sustentável,
cuja atuação está estruturada na sua Crença & Propósito e em dez Macros Objetivos que abrangem três
Pilares Estratégicos.
No pilar de processos cada vez mais sustentáveis, foram alcançados expressivos resultados nos macro
objetivos de mudanças climáticas, eficiência hídrica e energética.
A intensidade de emissão dos gases de efeito estufa apresentou uma redução de 18% no período de 2009
a 2016, em linha com a meta estabelecida e com verificação de terceira parte (KPMG). A Braskem evitou a
emissão de 5,3 milhões de toneladas de CO 2, o equivalente ao plantio de 35 milhões de árvores. A
Companhia alcançou pelo segundo ano consecutivo a posição de liderança no Projeto de Carbono do CDP
América Latina e passou a ser a primeira empresa da indústria brasileira a ingressar na Lista “A” do CDP
Investor.
Nos últimos 2 anos a Braskem estudou o risco de escassez hídrica em 8 bacias hidrográficas, sendo 4
estudos concluídos em 2017. Através dos estudos foi possível mapear as operações que estão em áreas de
risco de pontencial escassez hídrica atualmente e até 2040. Dessa forma foi possível planejar a melhor
forma de tratar os riscos e oportunidades identificadas e extender este benefício para a cadeia de valor
(Clientes e fornecedores). O percentual de reuso de água superou o objetivo estabelecido para 2020 de
25% e pela primeira vez a Braskem está listada no "A List" do CDP Water, que reconhece as melhores
empresas de capital aberto no mundo em relação ao gerenciamento do uso da água. A Braskem, foi a única
empresa brasileira que obteve a nota máxima no ranking de Água do CDP, se consolidando como uma
referência no gerenciamento dos recursos hídricos e contribuindo para a transição para uma economia
sustentável. A Braskem faz parte do seleto grupo de 1% das empresas no mundo que ingressaram no Alist do CDP Clima e CDP Água, em 2017.
No que tange o pilar de produtos cada vez mais sustentáveis, destacam-se as iniciativas e resultados obtidos
no macro objetivos de Recursos Renováveis, Eficiência Energética, Mudanças Climáticas e Pós Consumo.
A Braskem, mais uma vez, foi destaque entre as "50 Hottest Companies in the Advanced Bioeconomy
2017", o maior site de notícias sobre biocombustíveis. O ranking é formado pela avaliação de especialistas
internacionais no setor, pelo voto dos assinantes da publicação e em 2017, pela primeira vez, houve a
possibilidade de votar pelas redes sociais. A Braskem avançou 4 posições e alcançou a 36ª posição em
2017.
A Resina de EVA da Braskem foi premiada na Europa em reconhecimento a sua eficiência com apelo
sustentável. O Prêmio Europeu de Inovação em Plásticos é reconhecido no mercado europeu e premia
empresas que desenvolvem ou produzem polímeros, aditivos e componentes plásticos.
No que tange a Plataforma Wecycle, em 2017 foi criada a área de Reciclagem & Plataforma Wecycle com
o objetivo de consolidar ações, alavancar as iniciativas, negócios e soluções sustentáveis relacionadas à
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economia circular do plástico, em especial a reciclagem. A Plataforma Wecycle, criada em 2015, continuará
a ser utilizada com o objetivo de fomentar negócios e iniciativas para a valorização de resíduos plásticos,
buscando o desenvolvimento de soluções, produtos e processos que envolvam a reciclagem, destacandose as seguintes iniciativas:


A embalagem do Tira Manchas Qualitá, projeto em parceria com o Pão de Açucar, foi um dos cases
vencedores da 11ª edição do Prêmio Grandes Cases da Embalagem 2017 da ABRE. A solenidade
reuniu cerca de 500 profissionais da cadeia de valor de embalagens e 31 projetos inscritos foram
premiados.



A resina Wecycle contribuiu para a produção de um novo conceito de bicicleta, resultado de 12
anos de pesquisa e um investimento da Muzzicycle de cerca de R$ 5 milhões. O quadro da bicicleta
contém cerca de três quilos de plástico, sendo 30% deles reciclado.A Braskem se uniu às empresas
Martiplast, do segmento de utilidades domésticas, e Leroy Merlin, uma das maiores rede de lojas
para o mercado de material de construção, para oferecer aos consumidores caixas organizadoras
feitas de plástico (Polipropileno) 100% reciclado, de origem dos big bags anteriormente utilizados
pela companhia para transporte e movimentação de suas resinas.

No pilar que visa oferecer soluções para uma vida mais sustentável, destacam-se principalmente as
iniciativas e os resultados obtidos no macro objetivos de Desenvolvimento Local, Desenvolvimento de
Soluções e Fortalecimento de Práticas.
Com o apoio da Braskem, o Comitê Técnico Hospitalar da Associação Brasileira das Indústrias de Não tecidos
e Tecidos Técnicos (ABINT) trabalhou na revisão da norma ABNT NBR 16064, que define requisitos de
fabricação e processamento dos produtos têxteis para o segmento saúde, para garantir maior segurança
em procedimentos hospitalares, tanto para o paciente quanto para as equipes cirúrgicas, buscando não
apenas a especificação de materiais a serem empregados na produção dos kits, mas também estabelecer
critérios de desempenho e qualidade desses produtos. No período de 2011 a 2017 foram concluídos 78
estudos de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), sendo 55 completos e 23 screenings. Em 2017, foram 14
estudos completos, 10 simplificados e outros 9 ainda estão em andamento.
A Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida, criada há 4 anos e liderada pela Braskem,
conta atualmente com a participação de 55 instituições, sendo 23 empresas e 22 entidades acadêmicas,
consultorias, centros de pesquisa, associações de classe e outros parceiros estratégicos.
Em 2017, a Rede ACV constituiu personalidade jurídica e passou a ser uma organização de sociedade civil
(OSC), o que irá permitir atrair mais membros e aspirar projetos mais ambiciosos.
A Braskem lidera a implementação do “Movimento Menos Perda Mais Água no Brasil”, em conjunto com a
SANASA. Em 2017, publicaram o estudo do Instituto Trata Brasil sobre “Perdas de água na distribuição
como agravante a vulnerabilidade de bacias hidrográficas”, que mostra que o nível das perdas de água
física hoje e no futuro representam um risco ao acesso à água para todos usuários das bacias, por agravar
o desequilíbrio entre disponibilidade e demanda pelo uso da água, mas em especial o setor industrial.
Em relação ao fortalecimento de práticas, a Braskem integrou pela 13ª vez consecutiva a carteira do ISE
(Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3) e se manteve como classe ouro, como fornecedor para seus
clientes, na avaliação da plataforma Ecovadis. A Braskem encontra-se entre os 3% de melhor desempenho
da plataforma no setor químico. O objetivo da plataforma é o desenvolvimento das práticas de
responsabilidade social das empresas a partir de sua influência nas cadeias de suprimentos mundiais.

9.

SSMA

Em 2017, a Braskem seguiu evoluindo na gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente – SSMA e, alinhado
à cultura de prevenção por meio da disciplina, permaneceu focando nos aspectos de Segurança de
Processos de forma prioritária, alinhada com o SEMPRE (Sistema Integrado de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente) por meio de auditorias e análises críticas.
A Taxa de Frequência de Acidentes com e sem Afastamento, considerando Integrantes e Parceiros por
milhão de horas trabalhadas, foi de 1,03 e a Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento,
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considerando Integrantes e Parceiros por milhão de horas trabalhadas, foi de 0,34. Diante desses resultados
e com foco na melhoria contínua dos seus processos, a Braskem desenvolveu um plano para fortalecer
aspectos de confiabilidade humana e reverter o desempenho de 2017.
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Com relação a Segurança de Processos (SEPRO), em 2017 destaca-se o foco na análise crítica dos quaseacidentes (near miss), buscando aprendizado preventivo e minimização de risco para os cenários de maior
significância. A taxa de acidentes Tier 1 por milhão de horas trabalhadas foi de 0,17, uma redução de 35%
em relação ao ano anterior e em linha com a expectativa da empresa e com a média de seis empresas do
setor químico global, consideradas as melhores referências em seguraça.
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A Segurança de Processos em Logística prosseguiu com o programa estruturado de estudos dos riscos
envolvendo 6 novos produtos cujas operações são classificadas de risco médio pela Braskem, com base no
volume transportado e na sua periculosidade. Todos os produtos de médio e alto risco foram avaliados,
totalizando 23 produtos e envolvendo a análise de 597 rotas, 23 transportadoras, 6 áreas de
carregamento/descarregamento, as configurações de equipamentos rodoviários e 12 navios que
movimentam estes produtos. Também foram realizadas inspeções específicas de SSMA em 9 terminais
marítimos contratados pela Braskem, baseadas em padrões internacionais como o CDI-t (Chemical
Distribuition Institute), com a finalidade de identificar riscos e definir barreiras preventivas de controle.
Em relação à Segurança Química, a Companhia atualizou e disponibilizou para o público interessado, todas
as Fichas de Emergência, conforme a nova legislação brasileira, além de aprimorar as fichas com as
Informações de Substâncias Químicas (FISPQ) dos produtos produzidos e comercializados pela Braskem,
conforme legislação internacional. A Braskem, em parceria com a ABIQUIM (Associação Brasileira da
Indústria Química), atua junto ao ICCA (International Council of Chemical Associations) para promover o
reconhecimento e a divulgação dos riscos e os benefícios, às pessoas e ao meio ambiente, do uso de
produtos químicos.
No que se refere à Gestão de Higiene e Saúde, foram realizadas diversas ações de conscientização à
prevenção de doenças e de qualidade de vida de todos integrantes e também para seus familiares. Também
foram implementados projetos de melhorias, com investimento de capital, em algumas plantas visando
reduzir ainda mais as exposições aos agentes de riscos ocupacionais, conforme padrões internacionais e
controlados por medições estatísticas e monitoramentos.
Em relação ao Meio Ambiente, em 2017 a Braskem avançou em diversas ações que resultaram na melhoria
da maioria dos indicadores:
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A geração de efluentes líquidos (1,06 m³/t) apresentou redução de 74% em relação a 2016, sendo
considerado pelo terceiro ano consecutivo, o melhor resultado histórico na Braskem;



A geração de resíduos sólidos, líquidos e pastosos (2,13 kg/t) foi 1% inferior a 2016;



O consumo de energia (10,61 GJ/t) aumentou em 3,4% em relação a 2016, explicado pelo
Complexo no México, que passou a integrar a composição dos eco-indicadores da Braskem;



O consumo de água (3,98 m³/t) foi 1% superior em relação a 2016, também influenciada pela
integração do Complexo no México nos eco-indicadores da Braskem.

Na gestão de Gases de Efeito Estufa14 (GEE), a Braskem concluiu o inventário de emissões de 2017, ano
base 2016, que abrangeu todas as suas plantas industriais e centros corporativos. A Companhia foi a
primeira indústria brasileira a divulgar seu plano de adaptação às Mudanças Climáticas em Relatório do
Ministério do Meio Ambiente; foi reconhecida pelo Carbon Disclosure Project (CDP) como empresa “A List”
em clima e água e também como a primeira empresa petroquímica preparada para a economia de baixo
carbono no estudo Catalyst for Change.
As emissões diretas (escopo 1) totalizaram 10.726.798 tCO2e, as emissões indiretas (escopo 2) totalizaram
1.038.323 tCO2e e as outras emissões indiretas (escopo 3) totalizaram 18.721.059 tCO2e. A intensidade
dessas emissões atingiu o valor de 0,641 tCO2e/t, uma redução acumulada de aproximadamente 9% para
o período de 2009 a 2015, e a meta estabelecida para 2020 é de 0,6 tCO 2e/t de produto produzido.

10.

Responsabilidade Social

Na Braskem, o compromisso com o desenvolvimento das comunidades onde atua está firmemente
implantado e formalizado tanto no Compromisso publicado pela Companhia na sua incorporação em 2002,
quanto na sua filosofia empresarial, que estabelece a Responsabilidade Social como um dos seus cinco
conceitos essenciais.
A Estratégia de Atuação Social da Braskem foi estabelecida para direcionar estes esforços, definindo como
causas norteadoras: (i) impulsionar o desenvolvimento humano; e (ii) promover o desenvolvimento
socioambiental por meio da química e do plástico.
O investimento social da Braskem em projetos socioambientais e culturais no Brasil totalizou cerca de R$
16 milhões, dos quais R$ 12,9 milhões foram em verba direta e R$ 3 milhões com uso de leis federais de
incentivo. Além do investimento feito pela Braskem, os projetos de ISP também captaram mais de R$ 2
milhões junto a parceiros externos.
Nos Estados Unidos e na Alemanha, a Braskem investiu mais de R$ 1 milhão e também em doações,
beneficiando mais de 45 organizações e programas focados principalmente nos benefícios do plástico para
a vida das pessoas e nos campos de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Aos valores investidos,
se somam centenas de horas de voluntariado dos Integrantes da Braskem nas comunidades locais. No
México, em 2017, houve um investimento social de cerca de R$ 388 mil em projetos produtivos, atuando
nas comunidades de entorno da operação industrial e com foco em geração de trabalho e renda, como no
apoio a cooperativas de trabalho para criação de tilápias, produtos de limpeza e confecção de uniformes,
que são fornecidos para o complexo. Ainda, houve uma captação de recursos externos de cerca de R$ 340
mil do El Instituto Nacional del Emprendedor.
Em 2017, essa estratégia foi materializada, principalmente, através de 12 projetos de Investimento Social
Privado e pela concretização do 1° Programa Global de Voluntariado da Braskem. Destacam-se:
Braskem Labs Scale: programa de aceleração para empreendedores com soluções inovadoras que
melhoram a vida das pessoas por meio do plástico e da química. Realizado em parceria com a ACE, teve
sua 3ª edição em 2017, na qual 10 empresas foram aceleradas, incluindo 2 em categoria especial focada
na erradicação do mosquito Aedes aegypti. O programa contou com o envolvimento de mais de 40 Líderes

14

Engloba os gases CO2 (dióxido de carbono), CH4 (gás metano), N2O (óxido nitroso), e HFC 134 (hidrofluorcarbono, fluido refrigerante).

Página 25 de 30

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2017
e Integrantes da Braskem, diversos eventos de capacitação, além do Demo Day, evento em que os
empreendedores apresentaram suas soluções para uma plateia de 180 investidores, mentores, parceiros e
clientes da Braskem. Após o total de quatro meses de aceleração, dentre os principais resultados obtidos
destacam-se: (i) novos negócios gerados para 50% dos participantes; (ii) mais de 60% das empresas
receberam ou estão em processo de receber investimento este ano; e (iii) 100% dos empreendedores
afirmam que o programa contribuiu com o seu crescimento.
Ser+ realizador: presente em todos os estados de atuação da Braskem, a iniciativa busca promover a
inclusão social dos catadores e aumentar o percentual de reciclagem de resíduos pós-consumo no Brasil,
promovendo eficiência da cadeia produtiva da reciclagem. Através de investimentos em equipamentos e
infraestrutura das unidades de triagem, capacitações e consultorias personalizadas, os catadores de
material reciclável têm conseguido incrementar sua produtividade e renda. Outro destaque do programa é
o apoio no desenvolvimento e na execução de estratégias para a gestão de resíduos pós-consumo em nível
municipal, em Porto Alegre, Salvador e ABC, em alinhamento com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Em 2017, o projeto beneficiou mais de 1.278 catadores e as 35 cooperativas assessoradas garantiram o
envio de mais de 14 mil toneladas de resíduos para a reciclagem. Outra grande conquista em 2017 foi a
contratação da Mãos Verdes como gestora nacional do programa.
Instituto Fábrica de Florestas: projeto presente nos estados da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, que
contribui para a ampliação, recuperação e manutenção de áreas verdes através da educação ambiental
integrada. O trabalho é desenvolvido com a comunidade, que é capacitada para realizar a coleta de
sementes, produção e plantio de mudas nativas e manutenção das áreas plantadas. O projeto oferece
visitas guiadas nos seus Viveiros-Escola a alunos da rede pública e privada. Em 2017, o Programa de
Educação Ambiental (PEA) na reserva ecológica Eco Parque Sauipe ganhou reconhecimento, sendo
concedido ao projeto o prêmio Respeito ao Meio Ambiente, promovido pelo Educandário Pinto de Souza em
cerimônia no Teatro Caetano Veloso – UNEB/BA.
Edukatu: rede de aprendizagem on-line que visa incentivar a troca de conhecimentos e práticas sobre
consumo consciente e sustentabilidade entre professores e alunos do Ensino Fundamental de escolas em
todo o Brasil por meio de uma plataforma de adesão gratuita e voluntária. O projeto disponibiliza conteúdos
educativos inéditos sobre temas como mudanças climáticas e gestão de resíduos, entre outros, em formatos
lúdicos e linguagens atrativas para seu público (aplicativos, vídeos, infográficos, jogos e planos de aulas).
Em 2017, o Edukatu alcançou mais de 28 mil pessoas engajadas no percurso. Além disso, o site da rede
ultrapassou a marca das 2,6 milhões de visualizações e foi citado em quase 700 matérias veiculadas pela
mídia.
Programa Global de Voluntariado Braskem: projeto piloto que contou com a participação de 354 integrantes
Braskem e 497 convidados, somando 851 voluntários mobilizados. Foram 1.222 ações voluntárias realizadas
em ONGs, nas comunidades do entorno das plantas. As ações foram baseadas nos 10 macro objetivos de
desenvolvimento sustentável da Braskem. O programa, em formato de gincana, teve a duração de 2 meses,
onde os integrantes tinham a possibilidade de utilizar o horário de trabalho para realizar as ações
voluntárias. O resultado foram 4.550 horas de trabalho voluntário.

11.

Desenvolvimento de Pessoas

Desenvolver e atrair pessoas para apoiar o crescimento planejado da Braskem está no centro da estratégia
de Pessoas & Organização. Ao longo de 2017, a Braskem seguiu na implementação de diversos programas
focados na integração, desenvolvimento e capacitação de Integrantes e na preparação e formação da
Liderança.
A principal métrica acompanhada pela Companhia para sua gestão é a taxa de desligamento voluntário,
que globalmente foi de 1,6%, a menor dos últimos 4 anos. No Brasil, o resultado foi de 1,1%, menor taxa
histórica desde 2009. Em relação aos líderes, a taxa de desligamento voluntário registrada de 2017 foi de
1,60% ante 1,98% em 2016.
Na frente de jovens, a Companhia manteve a proximidade com entidades estudantis, a fim de fortalecer
seu posicionamento como empresa capaz de atrair jovens talentos. A Braskem (i) participou de 3 feiras
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universitárias, sendo elas no Rio de Janeiro, Salvador e Rio Grande do Sul para estreitar contato com o
público universitário e reforçar a sua marca; (ii) realizou a Semana da Imersão com aproximadamente 40
alunos do curso de Administração da FGV, com visita a plantas e realização de palestras e; (iii) realizou
projeto em parceria com o Insper onde cerca de 5 alunos desenvolveram um projeto na área de Relações
com Investidores da Braskem.
Os programas de estágio universitário e técnico tiveram cerca de 26.424 mil inscritos em 2017. O número
de candidatos dentro do perfil do programa de estágio universitário cresceu 9% comparado ao ano anterior;
e o número de inscritos neste programa cresceu em 25% comparado ao ano anterior, reforçando a
atratividade da Companhia frente a esse público de interesse. Nos Estados Unidos, a Braskem formou uma
turma com 21 jovens parceiros e 9 participantes no estágio de férias. No México, 41 novos estagiários foram
contratados.
Em continuidade ao processo de educação e desenvolvimento, o programa de Formação de Operadores
apresentou 92 contratações. Foram realizadas 6 sessões do Formando Laços Instituição (SENAI)
propiciando a visita de 135 estudantes e mais de 5.000 participações em ações educacionais entre elas
seminários, fóruns técnicos e e-learnings. Foram realizadas 3 turmas do PDCT - Programa de
Desenvolvimento de Competências Técnicas para as equipes da Manutenção, envolvendo 96 Integrantes.
Além disso, em parceria com o SENAI nos estados onde a Braskem possui plantas industriais no Brasil,
foram abertas 11 turmas do curso Técnico em Petroquímica com conteúdo programático alinhado às
demandas da indústria e com formação técnica apropriada para preparação de novos operadores de
processos químicos e petroquímicos. Ainda em 2017, iniciamos os PDCs – Programa de Desenvolvimento
de Competências para as equipes de engenharia em parceria com a COPPE/UFRJ e com a participação de
60 engenheiros juniores e plenos das áreas de Engenharia de Produção/Processos e de Manutenção.
Como parte da estratégia de formação de Líderes, a Braskem trabalha com as Trilhas de Liderança, um
conjunto de programas estruturados de acordo com o estágio de desenvolvimento do Líder. Este ano, 84
líderes foram formados e outros 57 tiveram sua formação iniciada através do Programa de Desenvolvimento
de Líderes Educadores, com foco nas pessoas que estão no primeiro e no segundo estágios de liderança.
Nos Estados Unidos, 72 Líderes dos dois primeiros estágios de liderança foram formados em programas de
desenvolvimento.
Em 2017, foi realizada mais uma rodada do processo de Planejamento de Pessoas e Sucessão com foco em
Líderes. O objetivo é garantir o planejamento sucessório para as posições estratégicas da Companhia.
Foram avaliados 691 Líderes no Brasil, México, EUA e Europa. A partir das avaliações são construídos os
Planos de Desenvolvimento Individuais. Para apoiar na construção do planejamento do desenvolvimento
dos Líderes, em 2017 foi realizado um assessment com 73 Diretores e VPs de todas as localidades.
Para disseminação e fortalecimento da prática da cultura, foram realizadas diferentes ações que contaram
com 2.288 participações em todos os países em que a Braskem atua. Além dos programas presenciais, a
Braskem oferece oportunidades de desenvolvimento por meio da educação a distância em dois ambientes,
a Plataforma de Autodesenvolvimento de Líderes e a Plataforma LMS. A Plataforma de Autodesenvolvimento
de Líderes disponibiliza vídeos, e-learnings e roteiros de ação visando o desenvolvimento das competências
de cultura. Ao todo são 1.189 líderes, inscritos e o percentual de engajamento de 38%. Ao todo, 52 Novos
Líderes concluíram a trilha e mais 67 iniciaram o programa ao longo do ano de 2017.
A Braskem vem trabalhando para se tornar cada vez mais inclusiva e acolhedora, garantindo oportunidades
iguais para todos por meio do Programa de Diversidade & Inclusão. Além das ações que são desenvolvidas
de forma transversal que abordam o tema como um todo, as iniciativas estão baseadas em quatro frentes
de trabalho voltadas para a inclusão e o empoderamento de grupos historicamente minorizados: Equidade
de Gênero, LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais), Raça & Etnia, Socioeconômico e Pessoas com
Deficiência.
No Brasil, a Companhia focou em ações que promovem a conscientização e o engajamento do tema. Foram
realizados treinamentos com as áreas de Pessoas & Organização, Comunicação, Marketing,
Desenvolvimento Sustentável; e a Diversidade e Inclusão foram inseridas nos programas de
desenvolvimento de Liderança e nos programas de estágio e recém-formado; também foi realizado o Fórum
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Braskem de Diversidade e Inclusão que ocorreu em todas as regiões do Brasil com realização de diálogos
sobre o tema e participação de integrantes de todo o Brasil. Adicionalmente, foi anunciado o código de
vestimenta livre em todas as áreas administrativas da Braskem que foi recebido com muita satisfação pelos
Integrantes.
Para promover a participação dos Integrantes na construção de um ambiente cada vez mais respeitoso e
inclusivo, foram lançados os Grupos de Trabalho de Diversidade e Inclusão que contam com um total de
90 integrantes participantes divididos em três grupos de atuação: gênero, raça e LGBT. Os grupos têm
como objetivo criar um ambiente colaborativo, em que cada integrante possa contribuir com a construção
das ações do Programa de Diversidade e Inclusão.
Em 2017, A Braskem continuou com a parceria com a ONU Mulheres, que nos apoia no desenvolvimento
de ações voltadas para cadeia de suprimentos e em ações nas comunidades que a Companhia atua. Nos
Estados Unidos e no México foi iniciada a discussão e o planejamento para iniciar ações de Diversidade e
Inclusão.
O sucesso contínuo da Braskem depende em grande parte da capacidade da Companhia de atrair, engajar
e desenvolver pessoas de conhecimento em todas as áreas. O mundo e o mercado de trabalho estão em
processo de mudanças tecnológicas e sociais que impactarão as relações das pessoas com o trabalho e o
ambiente de negócios no futuro. Para estar preparada para as mudanças, em 2017 a Braskem construiu o
Employee Value Proposition (EVP®) ou Proposta de Valor. A Proposta de Valor é um conjunto de atributos
que esclarece o que a Braskem oferece a seus Integrantes atuais e futuros. Esses atributos estão
relacionados a diversos aspectos da relação com a empresa, como a cultura, propósito, oportunidades de
carreira e desenvolvimento, práticas de reconhecimento e recompensas. A construção do EVP ® foi realizada
em parceria com a BCG e contou com a participação de Líderes do Negócio e Líderes de P&O, Marketing e
Comunicação de todas as localidades. O projeto iniciou-se com um diagnóstico interno e externo. Foram
realizados: benchmarking com 17 empresas, entrevistas com 25 Líderes da Braskem, pesquisa online que
contou com 65% de taxa de resposta global e grupos focais internos e externos, com a participação de
aproximadamente 300 pessoas. Com base no diagnóstico, na Cultura da Companhia e na estratégia do
Negócio foi construída a Proposta de Valor. O EVP ® descreve a empresa que a Braskem quer ser para as
pessoas e é um direcionador para a evolução dos processos e práticas para que a Companhia seja a empresa
de escolha agora e no futuro. Com base nele, serão revistas as práticas internas a fim de garantir a
satisfação e o engajamento dos Integrantes e a atração de novos candidatos.
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ANEXO I
Demonstrativo de Resultados Consolidado
Demonstração de Resultado (R$ milhões)
CONSOLIDADO
Receita Bruta das Vendas
Receita Líquida de Vendas
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
Despesas com Vendas
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas com pesquisa e desenvolvimento
Outras Receitas (Despesas) Líquidas
Resultado de Participações Societárias
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro
Resultado Financeiro Líquido
Lucro Antes do IR e CS
Imposto de Renda / Contribuição Social
Resultado de operações descontinuadas
Lucro Líquido (Prejuízo)
Atribuível a
Acionistas da Companhia
Participação de acionista não controlador na Braskem Idesa

2017

2016

(A)
58.281
49.261
(36.401)
12.860
(1.460)
(1.434)
(167)
(479)
40
9.359
(3.942)
5.417
(1.292)
9
4.133

(B)
55.378
47.664
(34.986)
12.678
(1.404)
(1.287)
(162)
(3.904)
30
5.951
(6.091)
(140)
(616)
27
(729)

4.083
50

Var.
(A)/(B)

5%
3%
4%
1%
4%
11%
3%
-88%
33%
57%
-35%
110%
-67%
-

(411)
(318)

ANEXO II
Cálculo do EBITDA Consolidado
2017

2016

(A)
4.133
1.292
3.942
2.929
2.766
163
12.297
77
(40)
12.334

(B)
(729)
616
6.091
2.678
2.519
159
8.656
(23)
11
(30)
11.507

Margem EBITDA

25,0%

24,1%

EBITDA Ajustado US$ milhões

3.872

3.304

Cálculo EBITDA R$ milhões
CONSOLIDADO
Lucro Líquido
Imposto de Renda / Contribuição Social
Resultado Financeiro
Depreciação, amortização e exaustão

Custo
Despesas
EBITDA Básico
Provisão para perdas de ativos de longa duração (i)
Resultado com operações descontinuadas (ii)
Resultado de participações societárias (iii)
EBITDA Ajustado

(i)

Var.
(A)/(B)

110%
-35%
9%
10%
2%
42%
33%
7%
1 p.p.
17%

Representa as constituições ou estornos de provisões para perdas na recuperação dos ativos de longa duração (investimentos, imobilizado e intangível) que foram
ajustados para formação do EBITDA pelo fato de não haver expectativa de realização financeira e, se houver, será capturada nas devidas contas da demonstração do
resultado.
(ii) Corresponde aos resultados da quantiQ e IQAG
(iii) Corresponde à equivalência patrimonial dos investimentos em empresas coligadas e controladas em conjunto.
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ANEXO III
Balanço Patrimonial Consolidado
Dec-17
(A)

ATIVO (R$ milhões)
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa

Dec-16
(B)

Var.
(A)/(B)

17.992
3.775

16.426
6.702

Aplicações Financeiras

2.303

1.190

Contas a Receber de Clientes

3.281

1.634

Estoques

6.847

5.238

Tributos a Recuperar

1.349

1.356

Dividendos e Juros s/ Capital Próprio

11

15

134

102

Créditos com empresas ligadas

0

0

Operações com derivativos

4

8

288

181

35.349
10

35.566
0

Contas a Receber de Clientes

37

70

Adiantamentos a fornecedores

46

62

Tributos a Recuperar

1.024

1.088

IR e CS Diferidos

1.166

1.653

290

233

0

0

Despesas Pagas Antecipadamente

Outros Ativos
Ativos mantidos para venda

-

Não Circulante
Aplicações Financeiras

Depósitos Judiciais
Créditos com empresas ligadas
Indenizações Securitárias

360

40

Operações com derivativos

10%

-44%
93%
101%
31%
0%
-28%
32%
n.a.
-55%
59%

51

n.a.
-1%

n.a.
-47%
-24%
-6%
-29%
24%
n.a.
-21%

33

29

11%

Outros Ativos

113

141

Investimentos

101

92

29.762
2.727

29.337
2.809

-20%
10%
1%
-3%

Imobilizado
Intangível
Total do Ativo

53.342
PASSIVO E P.L. (R$ milhões)

52.352

2%

Dec-17

Dec-16

Var.

(A)

(B)

(A)/(B)

Circulante
Fornecedores
Financiamentos
Financiamentos Braskem Idesa*
Operações com derivativos

19.138
5.266
1.185

23.568
6.545
2.594

9.691

10.438

7

29

631

562

1.261

1.154

4
353
257

3
203
1.354

Provisões Diversas
Contar a pagar empresas ligadas

179

113

0

0

Outras Obrigações

277

476

Salários e Encargos Sociais
Tributos a Recolher
Dividendos
Adiantamentos de Clientes
Acordo de Leniência

27

Debêntures
Passivos Mantidos para Venda

-

Não Circulante
Fornecedores
Financiamentos
Debêntures
Operações com derivativos
Tributos a Recolher
Contar a pagar empresas ligadas
Mútuo de acionista não controlador na Braskem Idesa
IR e CS Diferidos
Benefícios pós emprego

0
95

28.513
260

27.063
202

22.177

20.737

286
0
53
0

0
861
24
0

1.757

1.621

940

511

194

162

Provisão para perda em controladas

0

0

Adiantamentos de Clientes

0

163

Contigências

1.093

985

Acordo de Leniência

1.372

1.499

Provisões Diversas

235

206

Outras Obrigações

148

93

Patrimônio Líquido

5.690
8.043

1.721
8.043

Reserva de Capital

232

232

Reservas de Lucros

3.946

835

-5.654

-6.322

-50

-50

Capital Social

Ajustes de Avaliação Patrimonial**
Ações em Tesouraria
Lucros Acumulados
Total Atribuível ao Acionista da Companhia
Participação de Acionista não Controlador na Braskem Idesa
Total do Passivo e PL

0

0

6.518
(828)

2.739
(1.018)

53.342

52.352

-19%

-20%
-54%
-7%
-76%
12%
9%
25%
74%
-81%
58%
n.a.
-42%
n.a.
-100%
5%

29%
7%
n.a.
-100%
119%
n.a.
8%
84%
20%
n.a.
-100%
11%
-8%
14%
60%
231%

0%
0%
373%
-11%
0%
n.a.
138%

-19%
2%

* Na data base relativa às informações trimestrais para o período findo em 31 de dezembro de 2017, havia descumprimento não curado de obrigações usuais de contratos
na modalidade project finance. Neste sentido, todo o saldo mantido no passivo não circulante, no montante de R$ 8.700 milhões, foi reclassificado para o passivo circulante,
em atendimento ao CPC 26 e seu correspondente IAS 1 (Apresentação das Demonstrações Contábeis). De acordo com as normas mencionadas acima, a reclassificação
deve ocorrer nas situações em que o descumprimento de obrigações contratuais dê ao credor o direito de solicitar o pagamento dos vencimentos no curto prazo. Neste
contexto, ressalta-se que nenhum dos credores solicitou o referido pagamento antecipado dos vencimentos e que a Braskem Idesa tem feito pontualmente a liquidação de
suas obrigações de serviço de dívida de acordo com a agenda de amortização original. Adicionalmente, a Braskem Idesa já iniciou os entendimentos com seus credores
para a obtenção de aprovações para os referidos descumprimentos de forma a retornar todo o montante reclassificado do passivo circulante para o passivo não circulante
**Inclui variação cambial de passivos financeiros designados para hedge accounting
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