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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
BRASKEM 2018
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 2018.

1.

Mensagem da Administração

Em 2018, o desempenho da economia mundial se manteve estável, impulsionado principalmente pelos
Estados Unidos e pelos países emergentes. Entretanto, incertezas relacionadas à: (i) sustentabilidade do
crescimento do EUA em função dos estímulos fiscais; (ii) desaceleração da economia chinesa; e (iii) políticas
protecionistas adotadas pela China e EUA, criaram uma expectativa de desaceleração global. Com isso,
houve uma reprecificação dos ativos globais, causando volatilidade nos mercados globais, inclusive no
mercado petroquímico.
Além destas incertezas no cenário petroquímico global, o ano de 2018 ainda foi marcado por eventos
extraordinários que impactaram o desempenho operacional e financeiro da Companhia: (i) incidente na
planta de cloro soda de Alagoas; (ii) interrupção no fornecimento de energia elétrica para as plantas do
Nordeste; (iii) inverno rigoroso nos Estados Unidos; (iv) greve dos caminhoneiros no Brasil; e (v) restrição
logística no recebimento de propeno nas plantas da Europa explicada pelo baixo nível fluvial. Neste cenário,
o lucro líquido foi de R$ 2.867 milhões 1, 30% inferior a 2017, representando R$ 3,60 por ação ordinária e
ação preferencial classe “A”2.
Apesar destes desafios, a Braskem seguiu focada na criação de valor aos acionistas e apresentou geração
líquida de caixa recorde de R$ 7,1 bilhões, 187% acima de 2017, explicada principalmente: (i) pela variação
positiva do capital de giro operacional; (ii) pela depreciação do real frente ao dólar; (iii) pelo menor
pagamento de imposto de renda nos Estados Unidos; e (iv) pelo menor pagamento de juros. Neste cenário,
o retorno sobre o fluxo de caixa livre foi de 19%.
A alavancagem corporativa, medida pela relação dívida líquida/EBITDA em dólares, ao final de 2018 foi de
2,06x3. Dessa forma, a Companhia permaneceu 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.
Neste cenário, a administração da Companhia propõe à Assembleia Geral Ordinária de 16 de abril de 2019,
a distribuição de dividendos no montante de R$ 2.670 milhões relativo ao exercício de 2018, representando
100% do lucro líquido distribuível aos acionistas.
Do ponto de vista estratégico, destacam-se no ano: (i) o primeiro ano de operação da central petroquímica
da Bahia utilizando etano importado como matéria-prima. Do total de eteno produzido nesta central, 11%
foi base etano; (ii) continuidade da construção da nova planta de PP nos Estados Unidos que atingiu
progresso físico de 48,3%; (iii) aprovação pelo Conselho de Administração da constituição de uma
subsidiária na Índia, com a finalidade de busca de novas oportunidades de crescimento e de vendas da
Companhia; (iv) início da transformação digital da Companhia; e (v) estruturação de equipes de trabalho
que tem como função acompanhar temas prioritários e desenvolver soluções inovadoras nos campos de
mobilidade, reciclagem e manufatura digital (impressão 3D).
Em relação ao compromisso com o desenvolvimento sustentável, a Braskem se manteve na "Lista A" do
CDP (Carbon Disclosure Program) em gestão de riscos climáticos, por três vezes consecutivas, e de riscos

1
2
3

Considera o lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia
Para ação preferencial classe “B”, o valor é de R$ 0,59 por ação
Não inclui o Project finance do México
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hídricos, pela segunda vez, sendo a única brasileira com classificação máxima nestes rankings.
Adicionalmente, a Braskem e outras 27 empresas da cadeia de valor do plástico fundaram a Aliança para o
Fim dos Resíduos Plásticos, uma organização sem fins lucrativos que planeja investir até US$ 1,5 bilhão em
projetos e desenvolvimento de tecnologias para acabar com o descarte de plásticos no meio ambiente,
especialmente nos oceanos. Adicionalmente, a Companhia também divulgou o seu posicionamento em favor
da Economia Circular definindo oito iniciativas-chave de caráter global.
A Braskem revisou sua estratégia de Investimento Social Privado (ISP) com a definição de três causas
prioritárias: (i) consumo e pós consumo sustentável; (ii) inovação e empreendedorismo sustentável; e (iii)
desenvolvimento local.
No tocante a Pessoas, a Companhia está conduzindo uma transformação com o envolvimento dos
integrantes e co-criando o novo modelo de gestão de pessoas. Algumas iniciativas já foram implementadas
e a Companhia já obteve 5 reconhecimentos importantes do mercado.
Em busca das melhores práticas de governança, foram eleitos 2 novos conselheiros independentes para o
Conselho de Administração. Com isto, do total de 11 conselheiros, 7 são considerados independentes.
Em relação ao compromisso com a atuação ética, íntegra e transparente, a Braskem se manteve signatária
ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção (Instituto Ethos) e também ao Pacto Global
(Nações Unidas). Adicionalmente, visando mitigar riscos de processos e prover melhorias significantes no
seu ambiente geral de controle, em 2018 a Braskem concluiu 95,4% das iniciativas de seu Programa de
Conformidade.
Agradecimentos:
A Administração mais uma vez gostaria de agradecer aos Acionistas pela confiança depositada na Braskem,
assim como aos nossos Clientes, pois essa parceria é uma das forças que nos motiva a trilhar o caminho
da excelência. Aos Integrantes, Parceiros e Fornecedores, a Administração agradece pela dedicação e
competência, essenciais para o alcance de nossas conquistas e resultados a favor de uma Braskem cada
vez mais global.

2.

Perspectivas

Em report divulgado em janeiro de 2019, o FMI reduziu as projeções de crescimento do PIB mundial em
0,2 p.p. para 2019, em relação à última projeção de outubro de 2018. A expectativa atual é que o PIB
mundial cresça 3,5% em 2019 refletindo (i) a redução mais acentuada do que o esperado da taxa de
crescimento das economias desenvolvidas; (ii) o declínio temporário na taxa de crescimento dos países
emergentes; e (iii) os impactos da guerra comercial entre EUA e China na economia desta.
Em relação às regiões onde a Companhia possui presença industrial, a estimativa de crescimento do PIB
para 2019, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI) é de: (i) 2,2% no Brasil, impulsionado pela
recuperação da demanda doméstica, sustentado por uma política monetária estável e austeridade fiscal,
com aprovação de reformas estruturais; (ii) 2,5% nos Estados Unidos, impactado pela perda de força dos
estímulos fiscais promovidos pelo governo e pela expectativa de aumento da taxa de juros pelo Federal
Reserve, em um contexto de tensões comerciais, principalmente com a China; (iii) 1,6% na Zona do Euro,
com destaque para a desaceleração na produção industrial da Alemanha, a recessão econômica enfrentada
pela Itália, e as incertezas em torno do Brexit; e (iv) 2,1% no México, com crescimento da demanda
doméstica e de exportações de industrializados.
Esta recente mudança na expectativa de crescimento mundial provocou uma queda nas projeções de
demanda por petróleo, que combinada às estimativas de aumento da oferta de petróleo base shale dos
Estados Unidos, têm pressionado os preços da commodity, com o preço do Brent atingindo o valor médio
de US$ 59/barril em janeiro de 2019, 17% inferior ao preço médio de 2018.
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Em relação ao mercado petroquímico, a expectativa para 2019 é de um cenário moderadamente
desafiador4:












Spread dos principais químicos5 produzidos pela Braskem: é esperada uma queda nos spreads, em
função da percepção de uma maior oferta global de produtos. A combinação de novas capacidades
petroquímicas com projeções de um crescimento econômico mais ameno, sobretudo na Ásia, tem
afetado as principais cadeias industriais.
Spread de poliolefinas6 produzidas pela Braskem no Brasil: expectativa de queda devido a entrada
em operação de algumas novas capacidades de PE base etano nos Estados Unidos e a
desaceleração do crescimento da China.
Spread de vinílicos7: tendência de alta devido à ausência de grandes novas capacidades, explicado
principalmente pelas preocupações ambientais, em particular na China.
Spread de PP nos Estados Unidos 8: expectativa de alta devido ao crescimento da demanda
doméstica e falta de novas capacidades, que devem entrar em operação apenas em 2020, atrelado
a menores preços de propeno, dada a maior utilização de matéria-prima mais pesada pelos
crackers, principalmente GLP (propano e butano) e nafta, em detrimento do etano.
Spread de PP na Europa9: tendência de queda explicada pela desaceleração da economia da zona
do euro e piora no mercado automobilístico, que devem continuar afetando negativamente a
demanda por PP na região.
Spread de PE na América do Norte10: deverá ser pressionado pela queda nos preços de PE,
conforme explicado acima, e pelo aumento dos preços de etano em função da forte demanda, com
a entrada em operação de novos crackers e do aumento de exportações, combinado à falta de
pipelines e fracionadoras para o transporte e separação do gás, respectivamente.

Com relação à Braskem, as prioridades da Companhia no ano serão concentradas em: (i) satisfazer os
clientes nos principais mercados de atuação, utilizando a Europa como plataforma de exportação e os
escritórios de Cingapura e Índia para fortalecer atuação na Ásia; (ii) buscar a diversificação de matériaprima e de fornecedores; (iii) realizar a parada programada da central petroquímica da Bahia, dentro do
prazo e do custo estimado; (iv) avançar na construção da nova planta de PP nos Estados Unidos; (v) garantir
zero acidentes graves com manutenção de altos padrões de saúde, segurança e meio ambiente; (vi) seguir
implementando as inciativas do Programa de Conformidade e as recomendações do Processo de Monitoria
Independente; (vii) acelerar a implantação dos programas de inovação, principalmente na frente digital;
(viii) desenvolver iniciativas do posicionamento em prol da economia circular e (ix) manter a higidez
financeira.

3.

Desempenho

 CENÁRIO PETROQUÍMICO 2018
 Spread dos principais químicos5 produzidos pela Braskem: queda explicada por menores spreads de
(i) butadieno, que em 2017 foi positivamente impactado pela forte demanda na China, e (ii) de
cumeno devido ao aumento na oferta após a entrada em operação de novas capacidades na Ásia.
 Spread de poliolefinas6 produzidas pela Braskem no Brasil: inferior devido à entrada em operação de
novas capacidades de PE, principalmente nos EUA, e aos baixos níveis de estoque na China
combinado à redução da demanda desta região.

4

Fonte: consultoria externa
Diferença entre os preços internacionais 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: consultoria externa
6
Diferença entre o preço internacional de PE e PP conforme mix de capacidade das unidades industriais no Brasil e o preço da nafta – Fonte:
consultoria externa
7
É igual a: Preço internacional do PVC Ásia - (Preço Nafta ARA*0,48*3,33) - (Preço do Brent*1,75/1,725) + (0,685 x Preço da Soda Cáustica)
8
Diferença entre o preço de PP referência nos EUA menos o propeno referência nos EUA
9
Diferença entre o preço de PP referência na Europa menos o propeno referência na Europa
10
Diferença entre o preço de PE referência EUA menos o preço do etano referência nos EUA
5
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 Spread de vinílicos7: queda em função, principalmente, do preço mais alto da nafta, que seguiu a
tendência de alta do petróleo, e de altos níveis de estoque de soda cáustica nos Estados Unidos,
combinado com a redução na demanda por soda cáustica, após um grande produtor de alumina ter
operado a baixas taxas de utilização durante a maior parte do ano.
 Spread de PP nos Estados Unidos8: aumento explicado pela maior oferta de propeno dado o bom
desempenho operacional das plantas desidrogenadoras de propano (DHP), que apresentaram taxas
de utilização mais altas no ano. Além disso, após a alta de preços de etano, muitos produtores
substituíram o gás por matéria-prima mais pesada, como GLP (propano e butano) e nafta, o que
contribuiu para o aumento da oferta de propeno na região.
 Spread de PP na Europa9: menor em função de uma menor demanda por PP na região, principalmente
para o mercado automobilístico, o qual teve sua cadeia de suprimentos afetada por regulações que
visam garantir a diminuição da emissão de gases de efeito estufa.
 Spread de PE na América do Norte 10: inferior dado o excesso de oferta de PE e da alta nos preços de
etano, devido ao aumento da demanda pelos crackers recém inaugurados combinado com a falta de
pipelines para o transporte deste gás e fracionadoras para a separação do etano.
Spreads Petroquímicos*

US$/t

2018
(A)

2017
(B)

Var.
(A)/(B)

Brasil
Químicos
Poliolefinas
Vinílicos

392
618
290

411
687
418

Estados Unidos

663

585

13%

Europa

366

503

-27%

PE América do Norte

977

1.001

-2%

*Fonte: Consultoria Externa (Preço Spot)
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 DESEMPENHO OPERACIONAL 2018 POR REGIÃO:
BRASIL
2018
(A)

BRASIL
Overview Operacional (t)
Produção
Eteno

Tx. Operação*
Propeno
Demanda de resinas no mercado brasileiro

2017
(B)

Var.
(A)/(B)

3.399.610

3.518.658

-3%

91%

94%

-3 p.p.

1.324.358

1.445.887

-8%

5.187.782

5.065.278

2,4%
-2%

Vendas Brasil
Resinas

3.421.797

3.486.076

PE

1.788.332

1.795.446

0%

PP

1.143.327

1.164.947

-2%

490.139

525.683

-7%

66%

69%

-3 p.p.

2.872.474

2.838.130

1%

PVC

Market Share Resinas
Principais Químicos**
Exportações
Resinas

1.302.858

1.520.333

-14%

PE

819.979

916.115

-10%

PP

437.367

522.210

-16%

45.512

82.008

-45%

646.669
656.189
570.741

773.704
746.628
824.579

-16%
-12%
-31%

PVC
Mercosul
Outros
Principais Químicos**
Overview Financeiro (US$ milhões)***
Receita Líquida
CPV
Lucro Bruto

Margem Bruta
DVGA
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
EBITDA

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

11.539
(9.510)
2.028

11.532
(8.727)
2.805

0%
9%
-28%

18%

24%

-6 p.p.

(655)
20
1.905

(669)
(123)
2.628

-2%
-117%
-27%

17%

23%

-6 p.p.

42.258
6.985

36.802
8.380

15%
-17%

*Considera: 92 dias de operação para todos os trimestres
**São considerados como principais Químicos: eteno, propeno, butadieno, cumeno, gasolina, benzeno, tolueno e
paraxileno em função da representatividade destes produtos na receita líquida neste segmento. Em 2018, o percentual
foi de aproximadamente 75%
***O EBITDA de 2017 foi reapresentado pois o resultado operacional da Alemanha estava também sendo considerado
no resultado do Brasil

A demanda de resinas (PE, PP e PVC) foi de 5,2 milhões de toneladas, uma expansão de 2,4% em relação
a 2017, explicada pela melhora no nível de atividade econômica, impulsionada pela demanda dos setores
agrícola, cosméticos, farmacêutico e de embalagens para alimentos. Destaca-se o mercado de PVC que
apresentou um crescimento de 1,4% após 4 anos consecutivos de retração.
A taxa de utilização dos crackers foi de 91% em 2018, 3 p.p. inferior a 2017 em função, principalmente: (i)
da greve dos caminhoneiros; (ii) do incidente na planta de cloro soda de Alagoas; (iii) da interrupção no
fornecimento de energia elétrica para as plantas do Nordeste em março; e (iv) menor demanda no 4T18.
Neste cenário, as vendas de resinas totalizaram 3,4 milhões de toneladas, 2% inferior a 2017; e a dos
principais químicos foram 1% superior a 2017, totalizando 2,9 milhões de toneladas. Em 2018 as exportações
de resinas foram de 1,3 milhão de toneladas e as dos principais químicos, 571 mil toneladas, 14% e 31%
inferiores a 2017, respectivamente.
O CPV totalizou US$ 9.510 milhões, 9% superior a 2017 justificado pelo aumento de preço de todas as
matérias-primas, compensado parcialmente pelo menor volume de vendas.
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Em 2018, o CPV foi positivamente impactado pelo crédito de PIS/COFINS na compra de matéria-prima no
montante de US$ 278 milhões (R$ 1.020 milhões) e pelo crédito do Reintegra no total de US$ 20,5 milhões
(R$ 69 milhões).
CPV Brasil 2018*
Deprec / Amort Frete Vendas
Serviços e Materiais
4%
5%
Salários e Benefícios

3% 2%

Outros custos variáveis 13%

3%
7%
1%
Propeno
Gás Natural 3% 2%
1%
Energia Elétrica

56% Nafta / Condensado

HLR
Propano Etano Brasil

(*) Considera o CPV contábil e não considera Cetrel e revendas de nafta

No ano, as unidades do Brasil e exportações apresentaram EBITDA de US$ 1.905 milhões (R$ 6.985 milhões),
representando 61% do consolidado de segmentos da Companhia.

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

2018
(A)

2017
(B)

Var.
(A)/(B)

1.388.625

1.521.894

-9%

88%

97%

-9 p.p.

523.797

591.417

-11%

84%

98%

-14 p.p.

1.912.423

2.113.310

-10%

87%

97%

-10 p.p.

Vendas
PP EUA
PP EUR

1.394.842
528.385

1.525.529
591.001

-9%
-11%

Total

1.923.227
-

2.116.529
-

-9%

Tx. Operação*
PP EUR

Tx. Operação*
Total

Tx. Operação

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

Margem Bruta
DVGA
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
EBITDA

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

3.211
(2.496)
715
22%
(167)
2
608

3.087
(2.324)
763
25%
(183)
(7)
647

4%
7%
-6%

-3 p.p.
-9%
-6%

19%

21%

-2 p.p.

11.725

9.854

19%

2.208

2.063

7%

*Considera: 92 dias de operação para todos os trimestres

A demanda de PP no mercado norte-americano foi aproximadamente 3% superior quando comparado a
2017, com destaque para os segmentos de tampas e filme orientado, muito utilizado em embalagens de
alimentos. Em relação ao mercado europeu, a demanda de PP apresentou uma queda ante 2017, seguindo
o fraco desempenho econômico da região, em particular de países como Alemanha e Itália.
A taxa de utilização das plantas foi de 87%, 10 p.p inferior a 2017 devido à, principalmente: (i) problemas
operacionais nos Estados Unidos; (ii) parada programada da unidade de Oyster Creek, no Texas, com
duração de 50 dias; e (iii) restrição logística no recebimento de propeno nas plantas da Europa explicada
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pelo baixo nível fluvial. Neste sentido, as vendas de PP foram 9% inferiores a 2017, totalizando 1,9 milhão
de toneladas.
O CPV totalizou US$ 2.496 milhões, 7% superior ao ano anterior devido aos patamares mais elevados de
preços do propeno, que acompanharam o movimento de alta do petróleo, e de restrições logísticas na
Europa, que encareceu o preço do monômero na região.
CPV Estados Unidos e Europa 2018*
Frete Vendas
Deprec / Amort
Energia Elétrica
Serviços e Materiais
5% 2%
2%
Salários e Benefícios
3% 3%
Outros Custos
Variáveis 8%

Propeno
Europa

.

56%

22%

Propeno
América

(*) Considera o CPV contábil

No ano, as unidades dos Estados Unidos e Europa apresentaram EBITDA de US$ 608 milhões (R$ 2.208
milhões), representando 19% do consolidado de segmentos da Companhia.
O progresso físico da construção da nova planta de PP nos Estados Unidos atingiu 48,3% ao final de 2018,
com investimento total já realizado de US$ 382 milhões.

MÉXICO
MÉXICO
Overview Operacional (t)
Produção
PE

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

2018
(A)

2017
(B)

Var.
(A)/(B)

808.388

923.540

-12%

77%

88%

-11 p.p.

537.641
261.198

551.264
418.067

-2%
-38%

798.840

969.330

-18%

1.034
(636)
398

1.128
(657)
472

-8%
-3%
-16%

38%

42%

-4 p.p.

(81)
79
617

(90)
9
623

-10%
756%
-1%

Margem EBITDA Operacional**

51%

53%

-2 p.p.

Receita Líquida (R$ milhões)

3.771

3.601

5%

EBITDA (R$ milhões)

2.251

1.987

13%

Margem Bruta
DVGA
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
EBITDA

*Considera: 92 dias de operação para todos os trimestres
**Não considera a provisão do delivery-or-pay refente aos contratos de matéria-prima

A Demanda de PE no México foi de 2,1 milhões de toneladas ante 2,0 milhões de toneladas em 2017,
representando um crescimento de 2,7%. Os setores que mais influenciaram este crescimento foram
soprados e filmes/laminados, muito utilizados no segmento de embalagens alimentícias e de higiene.
A taxa de utilização das plantas de PE foi de 77%, 11 p.p inferior a 2017 em função do menor fornecimento
de etano no período e da parada programada realizada em maio. Em função disto, as vendas de PE foram
18% inferiores a 2017, totalizando 799 mil toneladas, das quais 67% foram direcionadas para atendimento
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do mercado mexicano.O CPV totalizou US$ 636 milhões, 3% abaixo do montante registrado em 2017 devido
aos menores volumes de vendas, que compensaram patamares mais elevados de preços do etano.
CPV México 2018*
Fretes

8%

Etano

23%
Energia

1% Elétrica

Deprec / 38%
Amort

11%
11%
7% 0%
Serviços
e Outros

Salários e
Benefícios

Gás Natural

Outros Custos
Variáveis

(*) Considera o CPV contábil

O resultado do segmento inclui uma receita no montante de US$ 95 milhões referente a provisão do deliveryor-pay do contrato de fornecimento de etano.
No ano, a unidade do México apresentou EBITDA de US$ 617 milhões (R$ 2.251 milhões), representando
20% do consolidado de segmentos da Companhia.

 RESULTADO CONSOLIDADO11 (ECONÔMICO-FINANCEIRO)
EBITDA
EBITDA (R$ milhões)

EBITDA (US$ milhões)

-8%

-20%

12.334

3.872
11.315

33%

33%

3.105

39%
39%

67%

67%

61%

61%
Brasil

2017

Exterior

2018

2017

11

2018

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.
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OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) LÍQUIDAS
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS), LÍQUIDAS
Participação dos integrantes nos lucros e resultados
Resultado com bens de imobilizado
Provisão para processos judiciais e trabalhistas
Multa sobre contrato de fornecimento de matéria-prima
Créditos de PIS e Cofins - exclusão do ICMS da base de cálculo
Ganho de capital - alienação da Quantiq
Provisão para reparação de danos ambientais
Outros
Total

2018
(A)
(375)
(40)
(83)
337
236
(89)
106
91

2017
Var.
(B)
(A)/(B)
(400)
-6%
(206)
-81%
(120)
-31%
54
528%
n.a.
277
n.a.
(102)
-13%
18
478%
(479)
n.a.

Em 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o ICMS não deveria ser incluído na base de
cálculo do PIS/COFINS. Nesse cenário, a Braskem reconheceu no resultado do 4T18 uma receita de R$
520 milhões referente aos débitos de PIS e COFINS pagos a maior no período de março de 2017 a
novembro de 2018, dos quais R$ 265 milhões, referentes aos meses de 2018, foram registrados na
rubrica “Receita líquida de vendas”e R$ 236 milhões, referentes aos meses de 2017, foram registrados
na rubrica “Outras receitas (despesas) líquidas”, e R$ 18 milhões na rubrica “Receitas financeiras”.
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Resultado Financeiro (R$ milhões)
Consolidado
Despesas Financeiras
Juros

2018
(A)
(2.984)

2017
Var.
(B)
(A)/(B)
(3.747)
-20%

(2.085)

(2.220)

-6%

Outras Despesas

(899)

(1.528)

-41%

Receitas Financeiras

589

604

-2%

530

512

4%

59

92

-36%

Juros
Outras Receitas
Variações Cambiais Líquidas

(2.257)

(799)

n.a.

Variações Cambiais (Despesa)

(3.526)

(1.015)

n.a.

Variações Cambiais (Receita)

1.269

216

n.a.

Resultado Financeiro Líquido

(4.651)

(3.942)

18%

Resultado Financeiro Líquido, ex- variações cambiais, líquidas

(2.394)

(3.144)

-24%

3,87
19,65

3,31
19,68

17,1%

Taxa Câmbio Final (Dólar - Real)
Taxa Câmbio Final (Dólar - Peso Mexicano)

-0,2%

Despesas financeiras: no ano, apesar de impactadas pela depreciação do real em 17% sobre a exposição
líquida consolidada, apresentaram redução em relação a 2017, período em que as “Outras Despesas” foram
impactadas em R$ 471 milhões pela liquidação antecipada de operações de derivativos em função do prépagamento de dívidas.
Receitas financeiras: influenciadas pela redução da taxa de juros básica do Brasil.
Variações cambiais líquidas: quando comparadas a 2017, foram impactadas pela depreciação do real no
período sobre a exposição líquida do resultado financeiro não designado para hedge accounting e pela
despesa com a transição do hedge accounting de exportação, que estava represada no patrimônio líquido,
no montante de R$ 1.023 milhões na Braskem e R$ 237 milhões na Braskem Idesa.
LIQUIDEZ E RECURSOS DE CAPITAL
Em 31 de dezembro de 2018 o prazo médio do endividamento era de cerca de 14 anos e o custo médio
ponderado da dívida da Companhia era de variação cambial + 5,52%. No ano destacam-se as seguintes
captações de dívida: US$ 158 milhões (R$ 610,5 milhões) com garantia da Euler Hermes, para nova planta
de PP nos Estados Unidos e US$ 295 milhões com cobertura de crédito do agente governamental italiano
SACE, para fins corporativos.
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Endividamento*
US$ milhões
Dívida Bruta Consolidada

dez/18

dez/17

(A)

(B)

9.214

em R$
em US$
(-) Dívida - Braskem Idesa

266

3%

8.948

97%

2.711

(+) Acordo de Leniência*
em US$
(=) Dívida Bruta (Ex Braskem Idesa)

100%

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

100%

427

87%

23%

66

13%

7.649

589

9%

890

12%

6.333

91%

6.759

88%

1.794

1.618

1.098

61%

1.132

70%

696

39%

486

30%

6.031
-10%
110%

2.486

Dívida Líquida / EBITDA (UDM)

2.930

77%

5.637

EBITDA (UDM)**

95%

96

(508)

em US$

9.623

323

5.129

em R$

5%

492

6.923

em R$

463
2.930

420

em R$

(A)/(B)

10.087

2.711

em US$

Var.

(242)
6.273

-4%
104%

3.153

2,06x

1,91x

-9%
-43%
-7%
-7%
-7%
-15%
-24%
46%
-9%
-34%
-6%
11%
-3%
43%
-15%
110%
-10%
-21%
8%

*Inclui SWAP de IPCA para Dólar no montante de US$ 47 milhões em dez/18 e US$ 57 milhões em set/18
**Desconsidera Braskem Idesa

O patamar de liquidez de US$ 1.794 milhões garante a cobertura dos vencimentos de dívida dos próximos
40 meses. Considerando a linha de crédito rotativo internacional no valor de US$ 1 bilhão e não utilizada no
período, a cobertura é de 48 meses.
Em setembro de 2018, em função da forte geração de caixa e com o objetivo de reduzir despesas com
juros de dívida, a Braskem realizou o resgate parcial de US$ 200 milhões do bond perpétuo de 7,375% ao
par.
Perfil de Endividamento (US$ milhões) 31/12/20181
2.794
39%
0
1.000

1.794
23%
134

696

2.548

16%
26
1.098
3%
40

445

2019

2020

174
31/12/2018
Caixa

7%
34

1.017

9%
25
583

2021

2022

1.377
2%
7
127
2023/2024 2025/2026

2027 em
diante

(1) Não considera custos de transação e Acordo de Leniência

Agências de classificação de risco:
A Braskem permanece grau de investimento pela Standard & Poor's (BBB-) e pela Fitch Ratings (BBB-) e
acima do risco soberano com perspectiva estável pelas três maiores agências de classificação de risco. Os
relatórios estão disponíveis no site de Relações com Investidores (http://www.braskem-ri.com.br/).
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INVESTIMENTOS12
Investimentos Operacionais 2018:
Em reais, o investimento realizado ficou 2% abaixo do previsto, devido a ganhos em negociações comerciais
com fornecedores e cancelamento/postergação de projetos. Em dólares, o desembolso ficou 13% inferior
ao estimado, explicado pela depreciação do real ante a expectativa do câmbio para o ano de 2018. Do total
investido, R$ 145 milhões foram direcionados para projetos em Saúde, Segurança, e Meio Ambiente, e R$
44 milhões direcionados para Inovação e Tecnologia.
Investimentos Estratégicos 2018:
Do total desembolsado com projetos estratégicos, R$ 778 milhões (US$ 210 milhões), equivalente a 98%
do total, foram investidos na construção da nova planta de PP nos Estados Unidos.
Ao final de 2018, US$ 382 milhões já tinham sido investidos, com progresso físico total de 48,3%, sendo:
 Detalhamento de Engenharia: 97,4% concluído;
 Aquisições de Equipamentos e Materiais: 94,7% concluído; e
 Construção Civil: 41,6% concluído.
R$ MM
Investimentos

US$ MM

2018

2018e

Var.

(A)

(B)

1.778

1.824

-3%

484

556

-13%

1.745

1.804

-3%

475

550

-14%

33

20

63%

9

6

993

1.047

-5%

269

320

Operacional

199

183

9%

53

56

-5%

Estratégico (i)

794

865

-8%

216

264

-18%

2.770

2.872

-4%

753

876

-14%

1.944

1.987

-2%

528

606

-13%

826

885

-7%

225

270

-17%

2.770

2.872

-4%

753

876

-14%

(A)/(B)

2018 2018e
(C)

Var.

(D)

(C)/(D)

Corporativos (ex-Braskem Idesa)
Brasil
Operacional
Estratégico
EUA e Europa

Total

56%
-16%

Total
Operacional
Estratégico
Total

Braskem Idesa
Em relação a Braskem Idesa, o investimento realizado ficou abaixo do previsto devido ao
cancelamento/postergação de projetos.
Investimentos

R$ MM
2018

2018e

(A)

(B)

2018e
Var.
(A)/(B)

2018

2018e

(C)

(D)

Var.
(C)/(D)

Não Corporativos (Braskem Idesa)
México

12

Operacional

55

137

-60%

15

42

-65%

Total

55

137

-60%

15

42

-65%

Considera investimentos operacionais, paradas de manutenção e aquisição de sobressalentes.
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GERAÇÃO LIVRE DE CAIXA13
No acumulado do ano, a geração livre de caixa foi 187% superior à 2017, devido:
(i)
variação positiva do capital de giro operacional;
(ii)
ao impacto positivo da depreciação do real frente ao dólar;
(iii)
a redução do pagamento de imposto de renda nos Estados Unidos em dólares; e
(iv)
menores juros pagos após a liquidação antecipada de dívidas em reais com custo mais elevado
incluindo o pré-pagamento parcial do bond perpétuo.

Geração Líquida de Caixa

R$ milhão
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais
(-) Adições ao imobilizado e intangível
(+) Recursos recebidos na venda de ativo imobilizado e investimentos
(-) Adições ao investimento em controladas e coligadas
(+) Dividendos Recebidos
(+) Acordo de Leniência
(+) Reclassificação aplicações financeiras
(-) Resgate de aplicações em time deposit*
(-) Outros**
(=) Geração Livre de Caixa

2018
(A)
9.250
2.706
176
42
330
430
455
0
7.068

2017
Var.
(B)
(A)/(B)
2.462
276%
2.273
19%
490
-64%
608
-100%
0%
1.344
-75%
1.061
-59%
0%
15
n.a.
2.460
187%

* Resgate da aplicação financeira no montante de US$ 133 milhões, que foi dada como garantia para cobrir obrigação da
Braskem ligada à constituição de conta reserva para o project finance da controlada Braskem Idesa
** Inclui: (i) Prêmio na opção de venda de dólar; (ii) Recursos recebidos na redução de capital de investimentos; e (iii) Ativos
financeiros mantidos até o vencimento

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 299 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 2018, o portfólio contemplava 308 projetos para o desenvolvimento de novos produtos e
processos.
Uma parte relevante do valor do pipeline está representada por projetos de longo prazo e maior
complexidade tecnológica, divididos em programas para 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 de Poliolefinas em todas as regiões onde cerca de 8% das vendas
consolidadas são de produtos lançados nos últimos três anos. Em 2018, 27 novos grades de resinas foram
adicionados ao seu portfólio, dentre os quais se destacam:

13

Ressalta-se que a análise de fluxo de caixa apresentada acima não considera a reclassificação de “caixa e equivalentes de caixa” para “aplicações
financeiras” referente às aplicações financeiras em títulos públicos emitidos pelo governo federal brasileiro (Letras Financeiras do Tesouro – LFT)
e, em Letras Financeiras (LF’s) emitidas por instituições financeiras, cujos vencimentos originais são superiores a três meses, com liquidez imediata
e expectativa de realização no curto prazo, conforme nota explicativa 4 das Informações Trimestrais de 30 de junho de 2018. No fluxo de caixa
representado está apresentada como “aplicações financeiras (inclui LFT’s e LF’s), estes efeitos das reclassificações foram: (i) redução do saldo de
aplicação financeira em R$ 1.061 milhões em 2017; e (ii) aumento do saldo de aplicação financeira emR$ 430 milhões em 2018.
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PEBDL para tampas de óleos: polietileno de baixa densidade que apresenta
maior resistência para as tampas de óleos comestíveis.
PEBDL para embalagens flexíveis: novo metaloceno que combina excelente
processamento na fabricação do filme, além de boas propriedades mecânicas
e brilho para as embalagens.
Copolímero de impacto de polipropileno: resina lançada no show de plásticos
NPE, que combina transparência, rigidez e dureza para o impacto. Este produto
é usado para embalagens rígidas e seu mercado foi desenvolvido nos EUA e na
Europa.
PP para baldes: nova resina com melhores propriedades mecânicas e maior
índice de fluidez, que melhora a processabilidade e facilita a produção.
PVC: Desenvolvimento de um novo grade destinado ao mercado de perfis
rígidos para forros, com melhor processabilidade e capacidade de incorporação de
cargas minerais. Este desenvolvimento foi realizado para atender à demanda do
mercado transformador, em alinhamento com a nova norma ABNT NBR 14285
recentemente revisada.

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

Foram depositados 34 novos pedidos de patentes e 152 extensões. Atualmente a Companhia tem 652
documentos ativos, dos quais 282 com patentes concedidas.

b)

Quanto aos ativos dedicados a pesquisa e desenvolvimento, destacam-se:
(i)
Investimentos superiores a R$ 14 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.
(ii)
Investimentos superiores a R$ 10 milhões no centro de Tecnologia e Inovação em
Pittsburgh-USA, incluindo a instalação de uma linha semicomercial de termoformagem para
ajudar no desenvolvimento de novos produtos e aplicações. Além disso, foram instalados
robôs para automatizar rotinas operacionais do laboratório, incluindo moldagem por
compressão, elasticidade e testes de impacto.

c)

Apoio a 420 clientes através de mais de 59 mil análises realizadas no centro de Inovação & Tecnologia
do Brasil. Já no caso do centro dos Estados Unidos, destaca-se o apoio a aproximadamente 75 clientes
com cerca de 16 mil análises.

d)

Nova operação em Boston, nos EUA, com foco em pesquisa e desenvolvimento de químicos e materiais
de origem renovável. A escolha do local visa aproveitar o avanço da região em biotecnologia e materiais
avançados. As atividades incluem pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia; ciência de materiais;
desenvolvimento de negócios e mercados; e busca de tecnologias para parcerias estratégicas.

e)

Construção de uma planta piloto de fermentação no Centro de Pesquisa em Químicos Renováveis,
localizado em Campinas/SP. O startup da planta foi realizado em novembro de 2018. A planta piloto
permitirá a Braskem avançar nos projetos de químicos renováveis, possibilitando o desenvolvimento de
novos produtos e processos. Estes projetos estão relacionados com a proposta de economia circular e
buscam desenvolver produtos que contribuam para a captura de CO 2.

f)

Início da construção do novo prédio de 2,8 mil m² de área em Triunfo/RS. A preparação do local onde
será o novo laboratório foi iniciada no final de 2018 e a conclusão está prevista para outubro de 2019.
O espaço receberá laboratórios de caracterização avançada de polímeros, o que inclui análises como
cromatografia, fracionamento de polímeros, microscopia, além de laboratórios de catálise e de
tecnologia de processos petroquímicos. O laboratório de controle de qualidade também funcionará no
local. O investimento será de aproximadamente R$ 50 milhões, incluindo equipamentos.

g)

Plataforma de reciclagem mecânica com o objetivo de desenvolver soluções únicas em reciclagem,
proporcionando diferenciação ao portfólio da Braskem.

Página 13 de 28

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2018

5.

Alavancas de Valor

Squads
Com o objetivo de acompanhar as tendências disruptivas globais, a Braskem estruturou equipes de trabalho
multidisciplinares, formadas por integrantes de diversas áreas, chamados de “squads”. Estes squads tem
como função acompanhar temas prioritários e desenvolver soluções inovadoras nos campos de: mobilidade
e manufatura digital (impressão 3D).
Transformação Digital
No ano, foi dado o início da transformação digital da Companhia. Cobrindo áreas como operações industriais,
marketing, vendas, supply chain e corporativa, esse processo é definido por um roadmap que engloba mais
de 50 iniciativas. Com o objetivo de criar ferramentas digitais de otimização de processo, manutenção
preventiva, controle de qualidade, blockchain em logística, projeção de oferta e demanda, rastreamento de
produtos e diversas outras, a Braskem está adotando tecnologias como inteligência artificial, machine
learning e advanced analytics.

6.

Mercado de Capitais e Relações com Investidores

Em 31 de dezembro de 2018, o capital social da Braskem totalizava R$ 8.043.222.080,50, representado por
797.218.554 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 II,
sob o ticker “BAK”. Na Bolsa de Valores de Madri, as ações são negociadas através do Programa Latibex,
sob o código “XBRK”.
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
ACIONISTAS
ODEBRECHT S.A.
PETROBRAS
ADR's
OUTROS
TESOURARIA
TOTAL

ORDINÁRIAS
QUANTIDADE
226.334.623
212.426.952
0
12.907.077
0
451.668.652

%
50,11%
47,03%
0,00%
2,86%
0,00%
100,00%

AÇÕES EM 28/12/2018
PREFERENCIAIS "A"
PREFERENCIAIS "B"
QUANTIDADE
%
QUANTIDADE
%
79.182.498
22,95%
0
0,00%
75.761.739
21,96%
0
0,00%
48.780.072
14,14%
0
0,00%
140.090.605
40,60%
500.230 100,00%
1.234.758
0,36%
0
0,00%
345.049.672

100,00%

500.230

100%

TOTAL
QUANTIDADE
305.517.121
288.188.691
48.780.072
153.497.912
1.234.758
797.218.554

%
38,32%
36,15%
6,12%
19,25%
0,15%
100,00%

No ano de 2018, não houve alteração materialmente relevante na composição do capital social da
Companhia, tais como aumento, desdobramento, grupamento, bonificação ou redução no capital social.
A Braskem foi informada pela Odebrecht, sua acionista controladora, que a totalidade das ações ordinárias
de emissão da Companhia de titularidade da Odebrecht Serviços e Participações S.A. se encontra em
alienação fiduciária, em garantia em financiamentos devidos pela Odebrecht S.A. e por suas controladas.
Em 1 de fevereiro de 2019, a Braskem foi informada pela Odebrecht S.A, controladora indireta da
Companhia, acerca de reorganização societária realizada no Grupo Odebrecht com o objetivo principal de
segregação dos seus negócios. Segundo informado, a reorganização envolveu a cisão da Odebrecht Serviços
e Participações S.A (OSP) com a segregação do seu ativo composto pela totalidade das ações ordinárias e
preferenciais de emissão da Braskem e passivo composto pelo Contrato de Compra e Venda de Debêntures,
firmado em 16 de março de 2016 entre BNDESPAR e OSP, com a interveniência de terceiros, conforme
aditado ("Parcela Cindida"), das demais atividades operacionais da OSP, seguida da incorporação da Parcela
Cindida pela OSP Investimentos S.A. (OSP Inv.).
Os movimentos societários ocorreram dentro do Grupo Odebrecht, permanecendo a Odebrecht S.A como
controladora indireta da Braskem.
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 B3 (Nível I de Governança Corporativa) – Desempenho BRKM5 e BRKM3
Em 2018, o Ibovespa, principal indicador da B3, continuou a sequência de alta anual, com valorização de
15,03%, considerando a pontuação de fechamento do dia 28 de dezembro de 2017. Os principais fatores
que contribuíram para o desempenho positivo do índice foram a retomada do crescimento da economia
brasileira ao longo do ano e a expectativa do mercado com a possibilidade do presidente eleito Jair
Bolsonaro aprovar reformas fiscais e adotar uma agenda liberal em seu governo.
As ações ordinárias (BRKM3) encerraram o ano cotadas a R$ 45,51 por ação, representando uma alta de
9% em relação ao final de 2017. E, as ações preferenciais classe “A” da Braskem (BRKM5) também
apresentaram uma valorização de 15,3% em relação ao fechamento de 2017, cotadas a R$ 47,38 por ação.
A valorização dos papéis da Braskem no ano foi positivamente influenciada (i) pelo início das tratativas de
negociação entre Odebrecht e LyondellBasell para a venda da participação na Braskem conforme Fato
Relevante divulgado em 15 de junho; (ii) pela desvalorização do real frente ao dólar ao longo de 2018; (iii)
pelos sinais de recuperação da economia brasileira; e (iv) pelo bom desempenho operacional e financeiro
da Braskem apresentado no ano.
No ano, a maior valorização diária das ações BRKM3 e das ações BRKM5 foi de 12,6% e 21,4%,
respectivamente, apresentada no pregão de 15 de junho de 2018, impactado positivamente pela notícia
veiculada na mídia de que a Odebrecht, controladora da Braskem, havia iniciado tratativa com a empresa
holandesa LyondellBasell para venda de fatia na Braskem.
A maior desvalorização diária das ações BRKM3 no ano foi de 8,7%, no pregão de 28 de maio de 2018, em
um contexto da paralisação dos caminhoneiros no Brasil. Em relação as ações BRKM5, a maior
desvalorização diária no ano foi de 4%, no pregão de 8 de fevereiro de 2018.
As ações BRKM3 apresentaram volume financeiro diário médio de R$ 129 mil em 2018 contra R$ 111 mil
em 2017, representando uma alta de 16%. A cotação máxima atingida no ano foi de R$ 59,00/ação em 10
de setembro de 2018 e a mínima foi de R$ 41,15/ação em 04 de maio de 2018.
No ano, o volume financeiro médio das ações BRKM5 apresentou alta de 41% em relação a 2017, passando
de R$ 57,3 milhões para R$ 80,7 milhões por dia. A cotação máxima atingida no ano foi de R$ 61,66/ação
em 06 de setembro de 2018 e a mínima foi de R$ 41,12/ação em 14 de junho de 2018.
Pelo 14º 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 35 ações de 30 companhias, representando
13 setores e somam R$ 1,73 trilhão em valor de mercado, o equivalente a 49% do valor total das empresas
com ações negociadas na bolsa brasileira.
 Programa de ADR Nível II – Bolsa de Valores de Nova Iorque (BAK)
No ano de 2018, os ADRs representativos de ações preferencias classe “A” apresentaram valorização de
6,09% em relação ao exercício de 2018. A cotação máxima atingida no ano foi de US$ 32,42/ADR em 22
de janeiro de 2018 e a mínima foi de US$ 21,76/ADR em 14 de janeiro de 2018.
Adicionalmente, conforme comunicados ao mercado divulgados nos dias 1º de maio de 2018, 21 de maio
de 2018, 09 de novembro de 2018 e 08 de março de 2019, ainda não foi possível a Braskem arquivar seu
Formulário 20-F referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 (“Formulário 20-F 2017”) perante
a U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), uma vez que a Companhia ainda não concluiu a
realização de procedimentos e análises adicionais sobre os seus processos e controles internos. A Bolsa de
Valores de Nova York (“NYSE”) concedeu uma extensão adicional de prazo, até 16 de maio de 2019, para
arquivamento do Formulário 20-F 2017, extensão esta sujeita a reavaliações periódicas.
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Pelas regras da NYSE, não é possível obter mais extensões com relação ao prazo para arquivamento do
Formulário 20-F 2017. Dessa forma, caso não seja possível arquivar o Formulário 20-F 2017 até este prazo,
a NYSE dará início, nesta data ou em data próxima, aos procedimentos para deslistagem e simultaneamente
suspenderá a negociação das American Depository Shares (ADS) da Companhia negociadas na NYSE. A
Companhia seguirá empreendendo todos os esforços para cumprir sua obrigação de arquivamento.
Contudo, a Companhia não pode garantir que será capaz de arquivar o Formulário 20-F 2017 até 16 de
maio de 2019. O atraso continuado no arquivamento do Formulário 20-F 2017 e eventual deslistagem dos
seus títulos podem impactar negativamente a Companhia.

7.

Governança Corporativa

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 que lhe são destinadas pela Lei n. 6.404/76 e alterações da Lei n. 10.303/01, e cumprindo suas
funções como Comitê de Auditoria, de acordo com as normas da Securities and Exchange Act de 1934,
conforme alterado por exigência daSarbanes-Oxley Act of 2002 (“SOX”), a Companhia possui quatro
Comitês Permanentes de Apoio ao Conselho de Administração. São eles: 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 normas e 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.
Neste sentido, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a revisão do Regimento Interno do
Conselho, bem como a criação dos Regimentos Internos dos seus Comitês de Apoio. Tais Regimentos,
incorporam atribuições que visam refletir as melhores práticas de Governança Corporativa, tais como: (i)
Processo de Avaliação do Conselho, seus Comitês de Apoio e da Secretaria Executiva do Conselho de
Administração; (ii) Programa de Integração de Conselheiros; (iii) Sessões Executivas no Conselho; (iv)
endereçamento de Conflito de Interesses no âmbito do Conselho; (v) formalização do processo de sucessão
do Diretor Presidente, da Diretoria e do Responsável por Conformidade da Braskem, dentre outros.
Adicionalmente, em 2018, a Braskem publicou o Informe do Código Brasileiro de Governança Corporativa
(ICVM 586/2017), modelo flexível e não mandatório onde as companhias de capital aberto devem prestar
informações sobre Governança Corporativa no modelo do “pratique ou explique”. De acordo com esse
modelo, a Companhia não está obrigada a seguir as recomendações constante do Código, mas deve explicar
as razões porque não as faz.
Destacam-se as seguintes práticas de Governança Corporativa na Braskem:


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 tag along de 100% para todos os acionistas da Braskem em caso
de alienação de controle e Conselho de Administração com, no mínimo, cinco membros e mandato
unificado de até dois anos, sendo permitida a reeleição, além de contar com 7 conselheiros
independentes, incluindo o Presidente do Conselho de Administração, sendo todos os membros
externos.



Conselho Fiscal com atribuições que lhe são destinadas pela Lei n. 6.404/76 e alterações da Lei n.
10.303/01, e cumprindo suas funções como Comitê de Auditoria, de acordo com as normas da
Securities and Exchange Act de 1934, conforme alterado por exigência da Sarbannes-Oxley Act de
2002 (“SOX”), destacando, (i) acompanhar e analisar o processo de contratação dos auditores
independentes e recomendar ao Conselho de Administração a escolha e a remuneração dos
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trabalhos; (ii) analisar o relatório de recomendações elaborado pelos auditores independentes, bem
como os relatórios sobre controles internos; e (iii) supervisionar os trabalhos dos auditores
independentes, bem como discutir o escopo dos serviços de auditoria a serem desenvolvidos por
estes; entre outras atribuições, previstas em seu próprio regimento interno.


Políticas Corporativas, dentre as quais se destacam: sistema de conformidade, anticorrupção,
gestão de riscos corporativos, partes relacionadas, dividendos, investimentos, financeira,
negociação de valores mobiliários, sustentabilidade, seguros e garantias, bem como a de saúde,
segurança e meio ambiente e qualidade e produtividade.



Código de Conduta da Braskem de abrangência global, onde 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
A Companhia possui uma Política de Pré-Aprovação para a Contratação de Serviços que podem ser
prestados pelos auditores independentes formalizada e aprovada pelo Conselho de Administração da
Companhia, em reunião de 22 de junho de 2005 (“Política de Serviços de Auditoria”), a qual estabelece
quais serviços estão proibidos (exemplificando algumas situações) de serem prestados pelos auditores
independentes sob pena de caracterizar a perda da objetividade e independência do auditor externo.
Em 2018, os serviços prestados pelos auditores independentes não relacionados à auditoria externa
totalizaram R$ 1,9 milhão, representando cerca de 15% do total de honorários de auditoria, 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 e
preço de transferência de controlada no exterior.
Conforme artigo 3º da Instrução CVM 381/2003, o auditor independente, KPMG Auditores Independentes
(KPMG), declarou à administração da Companhia 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

A atuação da Braskem em relação a sustentabilidade está estruturada com base: (i) na sua Crença e
Propósito; (ii) nos dez Macros Objetivos que abrangem os Pilares Estratégicos de processos e produtos cada
vez mais sustentáveis e soluções para uma vida mais sustentável; e (iii) na Política Global de
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Desenvolvimento Sustentável. Neste contexto, a Companhia realizou diversas iniciativas no ano com o
objetivo de fortalecer sua contribuição para o desenvolvimento sustentável, dentre as quais destacam-se:
Economia Circular
Alinhado ao propósito de contribuir para transformação da economia linear em uma Economia Circular,
demonstrando o compromisso da Companhia com o desenvolvimento sustentável, a Braskem divulgou
seu posicionamento global a favor da economia circular intitulado “Posicionamento Braskem em Economia
Circular”.
Através deste posicionamento, a Braskem assumiu o compromisso voluntário de que todas as suas
unidades industriais adotem as melhores práticas para reduzir ainda mais a perda de pellets (os grânulos
de matéria-prima para a produção de produtos plásticos, forma na qual a maioria dos produtos da
Companhia é comercializada) nos seus processos até 2020 e aderiu aos compromissos setoriais de
trabalhar para que a totalidade das embalagens plásticas sejam reutilizadas, recicladas ou recuperadas
até 2040.
Neste documento a Companhia ainda definiu as oito iniciativas globais-chave para que tais metas sejam
atingidas: (i) parcerias com clientes para concepção de produtos que facilitem a reciclagem e reutilização
de embalagens plásticas; (ii) avanço de investimentos em novas resinas de origem renovável; (iii)
desenvolvimento e apoio a novas tecnologias e tipos de reciclagem; (iv) programas de reciclagem e
consumo consciente; (v) estudos sobre avaliação do ciclo de vida e os impactos ambientais e climáticos
do plástico; (vi) apoio a medição e comunicação de índices de reciclagem das embalagens de plástico;
(vii) parcerias destinadas a compreender, prevenir e solucionar o problema do lixo nos mares; e (viii)
incentivo a políticas baseadas na ciência para compreender a origem e prevenir o lixo nos mares, em
especial o plástico.
Dentre as iniciativas realizadas em prol da Economia Circular durante o ano, destacam-se:
EVA Verde: seguindo a estratégia de fortalecimento da química renovável, a Braskem lançou a resina
EVA de fonte renovável, produzida a partir da cana-de-açúcar. Destinada a aplicações em setores como
calçadista, automotivo, embalagens flexíveis, transporte, entre outros, o lançamento contribuiu para a
ampliação do portfólio I’m green™. Desenvolvida em parceria com a norte-americana Allbirds, a nova
resina é utilizada por nosso cliente em uma linha de calçados que combina conforto, design e
sustentabilidade já está disponível nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália e Canadá.
PE Verde: a Braskem fechou uma parceria de fornecimento do plástico verde para o Grupo Lego. Além
disso houveram expansões para os usos mais diversos como embalagens de pães Nutrella, produtos de
beleza como Neutrox, linha TRESemmé da Unilever, dentre outros.
Novo conceito de resina reciclada: lançado no evento internacional “Sustainable Brands”, realizado
em Vancouver Canadá no mês de junho, este novo conceito de resina tem melhor qualidade de resistência
química e alto teor de conteúdo reciclado oriundo de embalagem rígida pós consumo doméstico de PE.
Plataforma Wecycle: iniciativa que fomenta a valorização de resíduos plásticos ao longo de toda a rede
produtiva, e tem como objetivo disseminar informações e boas práticas sustentáveis junto a companhias
de diferentes perfis e setores da economia. No ano, as principais iniciativas da plataforma foram:


Philadelphia Eagles: início da parceria de longo prazo com o time de futebol americano para
implementar um novo programa de reciclagem de plásticos no Lincoln Financial Field, estádio do time
na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, com a intenção de promover a capacitação para jovens e
a reciclagem para escolas locais do ensino médio.



Lançamento de 5 novos produtos com conteúdo reciclado em parceria com clientes:
o

Condor: desenvolvimento de kit de pintura com resina de PP reciclada a partir de embalagens
descartadas por empresas fabricantes de tintas e gráficas.

o

Embalixo e Pão de Açúcar: produção de dois tipos de sacos para lixo com material plástico
reciclado através: (i) do descarte de materiais nas Estações de Reciclagem Pão de Açúcar

Página 18 de 28

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2018
Unilever;e (ii) de sacarias industriais anteriormente utilizadas pela Braskem na entrega de suas
resinas.
o



<Ou>/Martiplast e Leroy Merlin: produção de dois tipos de caixas organizadoras pela marca
<Ou>, da Martiplast, com PP 100% reciclado dos big bags anteriormente utilizados pela Braskem
para transporte e movimentação de suas resinas. As caixas são vendidas nas 41 lojas e no ecommerce da Leroy Merlin no Brasil.

Programa de Logística Reversa de Copos Plásticos de PP: o programa consiste na coleta pela empresa
Dinâmica Ambiental de copos de PP. O material coletado é levado para recicladoras parceiras Wecycle
e, posteriormente, transformado em resina pós-consumo, que é usada na fabricação de novos
produtos, como tampas para cosméticos, utensílios domésticos, entre outros. O programa conta com
a participação de mais de 15 empresas e, no período de 5 meses, já foram coletados 3,6 ton de
plástico, correspondente a aproximadamente 2,2MM de copos.

Produção de resina reciclada: produção de 500 toneladas de resina reciclada de sacaria e big bags,
anteriormente utilizados pela Braskem para transporte e movimentação de suas resinas, e de resíduo pósconsumo doméstico.
Braskem Labs: plataforma de empreendedorismo da Braskem. Formado por três programas para
incentivar o ecossistema empreendedor, desde 2015 a Companhia atua em parceria com diversos players
para acelerar negócios e startups que causam impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. O ano
de 2018, contou com mais uma edição do Braskem Labs Scale, o programa de aceleração para
empreendedores com soluções inovadoras que melhoram a vida das pessoas por meio do plástico e da
química. Ao todo, 10 startups receberam 4 meses de aceleração com dezenas de mentorias e conexões
de negócios. Em paralelo, por meio do Braskem Labs Challenge, o programa de desafios da plataforma
Braskem Labs, foram lançados 18 desafios para o ecossistema de startups e diversos projetos piloto estão
sendo rodados dentro da Braskem para trazerem mais eficiência ou redução de custos para as mais
diversas áreas da empresa. Dentre os projetos selecionados no Braskem Labs Challenge um deles foi para
melhoria da coloração do resíduo plástico.
Open Innovation: a Braskem utilizou a plataforma Innocentive para buscar soluções inovadoras que
eliminem a barreira do odor na reciclagem mecânica de plásticos. No total foram 154 projetos de mais de
20 países abertos na plataforma, dos quais 25 soluções foram avalidadas, 8 foram selecionados e testadas.
O projeto vencedor foi escolhido no final de 2018 e recebeu US$ 30 mil da Companhia.
Inovação e Tecnologia: foram criadas as plataformas de reciclagem mecânica e química para
desenvolvimento de soluções para melhoria da qualidade da resina reciclada e aumento da reciclagem,
com 6 pesquisadores dedicados em tempo integral e 8 parcial. Além disto, foram realizados quatro
depósitos de Provisional Patent e ao término do ano existiam 37 projetos no pipeline para desenvolvimento
resina reciclada para clientes.
Ser+realizador: presente em todos os estados de atuação da Braskem, a iniciativa busca promover a
inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico dos triadores de material reciclável e cooperadores
por meio do fomento ao desenvolvimento da cadeia de reciclagem nacional.
Em 2018, através da parceria com a Mãos Verdes, as unidades de triagem (UT) foram ampliadas e foram
homologadas 37 cooperativas conforme os critérios de direitos humanos; e entre estas, duas estão
capacitadas para atender o programa WeCycle da Braskem. Um dos resultados mais importante é o
aumento de 27% na renda mensal dos beneficiados pelo projeto, mais do que o dobro da meta estipulada
para 2018.
Edukatu: desenvolvido a partir de 2013 através de uma parceria entre o Instituto Akatu e a Braskem, é
uma 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 2018, foram criadas 14 novas trilhas de aprendizado, sendo 7 sobre o tema de Análise de
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Ciclo de Vida (ACV) e 7 sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS). O
Projeto também firmou parcerias com Secretarias Municipais de Educação de 7 cidades em São Paulo, Rio
de Janeiro e Bahia, além da Secretaria Estadual da Cultura de São Paulo, aumentando de forma importante
o alcance do projeto.
Avaliação de Ciclo de Vida: a Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) é uma técnica que se apoia sobre a
norma ISO 14.044 que define as melhores práticas para avaliar o impacto ambiental de um produto ou
serviço ao longo de seu ciclo de vida completo, desde a extração das matérias-primas até a sua destinação
final. No ano de 2018 foram concluídos 13 estudos completos, sendo 4 revisados externamente e mais 12
estudos simplificados. No acumulado, desde 2015 até 2018 já foram desenvolvidos 109 estudos, sendo
61 completos, 13 revisados, 35 simplificados.
A Rede Empresarial Brasileira de Avaliação do Ciclo de Vida criada há 5 anos e liderada pela Braskem,
conta com a participação de 55 instituições, sendo 23 empresas, 22 entidades acadêmicas, consultorias,
centros de pesquisa, associações de classe e outros parceiros estratégicos.
Ainda em 2018, foi concluído o inventário de ciclo de vida das operações da Braskem no Brasil. Esse
desenvolvimento permite conhecer especificamente o impacto ambiental de centenas de grades de resinas
e químicos. Além disso, o trabalho deve permitir a identificação de hotspots de impacto ambiental e
desenvolvimento de um programa melhorias focalizadas.
Compromissos Voluntários: No ano, os seguintes compromissos em prol da economia circular foram
assumidos pela Companhia: (i) Association of Plastic Manufacturers (PlasticsEurope), na Europa; (ii)
American Chemistry Council (ACC), nos Estados Unidos; (iii) Asociación Nacional de la Industria Quimica,
no México; e (iv) Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM), no Brasil.
Inventário de gases de efeito estufa (GEE)


A Companhia obteve pelo oitavo ano consecutivo a classificação na categoria ouro do Programa
Brasileiro GHG Protocol. A intensidade de emissão dos gases de efeito estufa apresentou uma redução
de 21% no período de 2008 a 2017, em linha com a meta estabelecida e com verificação de terceira
parte (KPMG). A Braskem evitou a emissão de cerca de 7,0 milhões de toneladas de CO2, o equivalente
ao plantio de 50 milhões de árvores. A Braskem foi reconhecida como “A List” no CDP Supply Chain
Clima e Água, que aponta as companhias que melhor engajam suas cadeias de suprimentos na adoção
uma nova abordagem para as mudanças climáticas e a gestão da água. Em 2017, a Braskem atingiu
uma marca histórica de engajamento de fornecedores e conseguiu envolver 66% dos fornecedores
convidados para o módulo de Clima e 76% dos fornecedores convidados para o módulo de Água. A
conquista representou um feito inédito para a indústria brasileira, ao integrar a "lista A" do CDP, que
seleciona as melhores empresas de capital aberto do mundo.

Eficiência Hídrica


O case sobre gestão da água da Braskem foi escolhido pela Rede Brasil do Pacto Global para ser
apresentado SDGs inBrazil – The Role of the Private Sector, que ocorreu em setembro de 2018 em
Nova York, em programação paralela à Assembleia Geral da ONU, na categoria eficiência hídrica – ODS
6. O evento foi uma oportunidade para que signatários da Rede Brasil mostrassem suas ideias
inovadoras de sustentabilidade empresarial a investidores internacionais e nacionais e a representantes
de agências das Nações Unidas. Os selecionados foram escolhidos a partir da avaliação de 80 cases
inscritos, em um processo conduzido por uma banca de jurados independentes, a partir de critérios
criados pela PWC. O case de água da Braskem também foi selecionado como destaque para o evento
global de comemoração de 10 anos do CDP Supply Chain em Las Vegas em fevereiro de 2019, sendo
reconhecido globalmente como uma das melhores iniciativas.



A Braskem apoiou o projeto Mogi Mais Água fruto de uma parceria do Instituto Trata Brasil com a
Secretaria Municipal de Agricultura da Prefeitura de Mogi das Cruzes – SP. A Braskem cobriu os custos
com as estações de tratamento de esgoto portáteis (GOTA) desenvolvida por uma das startups que
passaram pelo programa Braskem Labs que estão sendo instaladas em propriedades rurais do
município.

Página 20 de 28

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2018

Energia de Fonte Renovável:


A Braskem assinou o compromisso que viabiliza a expansão do parque eólico da EDF Renewables na
Bahia, para comprar energia eólica por 20 anos, em um contrato estimado em R$ 400 milhões. Esse
novo parque de energia renovável, localizado no município de Campo Formoso, a 350 km de Salvador,
contribuirá para colocar a Bahia entre os líderes no setor. O empreendimento de Folha Larga foi
viabilizado pela contratação de venda de energia de longo prazo nos leilões do governo e também pela
celebração do compromisso da Braskem no ambiente de contratação livre.



Desde 2017, a Braskem tem apoiado o cliente Ciel & Terre Brasil, joint venture da francesa Ciel & Terre
com a empresa brasileira Sunlution, a implementar sua tecnologia de geração de energia solar em
placas flutuantes fabricadas com o PE fornecido pela Braskem, conhecida como Hydrelio®. O último
projeto desenvolvido foi a criação de uma fazenda solar flutuante na represa da Hidrelétrica de
Sobradinho com área aproximada de 5 hectares (equivalente a 5 campos de futebol) e capacidade de
gerar 5MWp de energia.



Em 2018, a Braskem, em parceria com seus principais fornecedores, conseguiu classificar como energia
renovável parte da energia elétrica consumida no ano anterior, representando uma redução de cerca
de 220 mil tCO2e de suas emissões. Tal iniciativa, está alinhada ao esforço da Companhia ao buscar o
desenvolvimento de uma matriz limpa e sustentável. Resultados obtidos para energia elétrica dão um
percentual de 84% de energia renovável em relação ao total chegando a 91,5% considerando as
Declarações de Energia Renovável (as declarações cobrem 48% da energia consumida via Sistema
Interligado Nacional – SIN).

No ano, a Companhia obteve ainda os seguintes reconhecimentos devido a sua atuação em prol do
desenvolvimento sustentável: (i) se manteve como empresa Lead do Pacto Global pelo quinto ano
consecutivo; e se manteve como classe ouro, como fornecedor para seus Clientes, na avaliação da
plataforma Ecovadis. A Braskem encontra-se entre os 5% 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 2018, a Braskem iniciou a implantação do seu novo sistema de gestão, chamado Intelius. Sob a ótica
de Saúde, Segurança e Meio Ambiente – SSMA, este novo sistema, apesar de buscar uma simplificação e
otimização dos processos, trouxe novos requisitos e padrões globais que reforçarão as ações e estratégias
da Braskem no seu desempenho em SSMA, uma de suas maiores prioridades.
Quanto a Segurança do Trabalho (SETRA), a Taxa de Frequência de Acidentes com e sem Afastamento,
considerando Integrantes e Terceiros por milhão de horas trabalhadas, foi de 1,07 e a Taxa de Frequência
de Acidentes com Afastamento, também considerando Integrantes e Terceiros por milhão de horas
trabalhadas, foi de 0,53, ambas superiores aos valores de 2017. Diante desses resultados e com foco na
melhoria contínua dos seus processos, a Braskem avançou no seu plano para fortalecer aspectos de
confiabilidade humana e reverter o desempenho de 2018. Isso incluiu desde o fortalecimento em
campanhas até a capacitação de equipes locais em metodologias de análise de causas raiz na investigação
de incidentes, com foco em fatores humanos.
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Com relação a Segurança de Processos (SEPRO), em 2018 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 0,12, uma redução de 14%
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 segurança.
Taxa de Acidentes Tier 1
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A Segurança de Processos em Logística prosseguiu com o programa estruturado de estudos dos riscos
envolvendo, 19 novos produtos cujas operações são classificadas de risco médio e baixo, com base no
volume transportado e na sua periculosidade. Desde seu início, em 2015, já foram avaliados 42 diferentes
produtos perigosos produzidos e movimentados pela Braskem. Durante esse processo, foram analisadas 25
diferentes transportadoras e 289 rotas matrizes rodoviárias, sendo 23 delas com destino internacional
(Mercosul), além de 6 bases de carregamento/descarregamento. Também foram realizadas auditoria em
22 armazéns alfandegados. Destaca-se também, a adequação dos procedimentos de SSMA de Logística,
para a implantação do Intelius. No modal marítimo, foram inspecionados 37 navios pela equipe de Vetting.
Também foram realizadas avaliações específicas de SSMA em 9 diferentes terminais marítimos contratados
pela Braskem e 5 terminais próprios, sendo estas inspeções baseadas em padrões internacionais como o
CDI-t (Chemical Distribution Institute). Com este processo de identificação de riscos e definição de barreiras
preventivas de controle, a Braskem atua focada na prevenção de acidentes vinculados às operações
logísticas que desenvolve.
Em relação à Segurança Química, a Companhia atualizou, aprimorou e disponibilizou ao público interessado
todas as Folhas de Dados de Emergência e Folhas de Dados de Segurança de produtos da Braskem, de
acordo com as legislações internacionais aplicáveis. Com o aumento do conhecimento de produtos e
aplicações de uso final, a Braskem conseguiu atender às aprovações regulatórias internacionais e entrar em
novos mercados, garantindo segurança aos clientes e negócios. A Braskem fez uma parceria com as
principais partes interessadas (incluindo ABIQUIM, ACC, Associação da Indústria de Plásticos e Plastics
Europe) para reconhecer e mitigar os riscos de produtos para as pessoas e o meio ambiente, bem como
promover os benefícios para a nossa sociedade. Para o futuro Regulamento Brasileiro de Segurança
Química, a empresa está defendendo uma legislação simples e uma implementação gradual que ajudaria o
Brasil a entender os riscos de produtos químicos sem se tornar onerosa demais para o país. Como uma
empresa signatária do Programa Atuação Responsável®, a Braskem está comprometida com a excelência
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em saúde, segurança e meio ambiente para melhorar a vida das pessoas, criando soluções sustentáveis
por meio de produtos químicos e plásticos.
No que se refere à Gestão de Higiene e Saúde, foram realizadas diversas ações de conscientização e
prevenção de doenças, bem como 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 2018 a Braskem apresentou os seguintes resultados nos seus indicadores:


A geração de efluentes líquidos (1,18 m³/t) apresentou aumento de 12% em relação a 2017;



A geração de resíduos sólidos, líquidos e pastosos (2,13 kg/t) ficou em linha com o indicador de
2017;



O consumo de energia (10,94 GJ/t) apresentou um aumento de 3% em relação a 2017;



O consumo de água (4,28 m³/t) foi 7% superior em relação a 2017, também influenciada pela
integração do Complexo no México nos ecos indicadores da Braskem.

Com relação ao desempenho dos ecos indicadores da Braskem, cabe salientar que em 2018 tivemos alguns
eventos atípicos, a exemplo do sinistro na subestação elétrica da unidade de Cloro Soda em Alagoas e um
blackout no nordeste do Brasil, o que acabou impactando os ecos indicadores da Braskem. A produção da
Braskem ficou abaixo do planejado.
Alguns outros pontos relevantes:


Períodos de chuva mais intensas em algumas regiões de atuação da Companhia aumentando a
geração de efluentes;



Temperaturas mais elevadas e piora na qualidade das águas adquiridas, aumentando o consumo
de água e purgas em torres de resfriamento (efluentes);



Paradas programadas e não programadas, impactando todos os indicadores;



Greve dos caminhoneiros entre maio e junho gerando problemas de gap supply.

Na gestão de Gases de Efeito Estufa14 (GEE), a Braskem concluiu o inventário de emissões de 2018, ano
base 2017, que abrangeu todas as suas plantas industriais e centros corporativos. A Companhia foi
novamente reconhecida pelo Carbon Disclosure Project (CDP) como empresa “A List” em clima e água.
Dentre as 7.000 empresas participantes do CDP em 2018, 126 obtiveram o “A List” em Clima contra 120
em 2017 e 27 alcançaram o “A List” contra 74 em 2017. Cerca de 16 organizações obtiveram “A list” em
Água e Clima, sendo 2 empresas brasileiras, uma delas, a Braskem. Cabe também destacar que o inventário
da Braskem foi novamente classificado na categoria Ouro no programa GHG Protocol Brasil.
As emissões diretas (escopo 1) totalizaram 10.182.558 tCO2e, as emissões indiretas (escopo 2) totalizaram
1.072.713 tCO2e e as outras emissões indiretas (escopo 3) totalizaram 20.927.641 tCO2e. A intensidade
dessas emissões atingiu o valor de 0,573 tCO2e/t, uma redução acumulada de aproximadamente 19% para
o período de 2009 a 2017. A meta estabelecida para 2020 é de 0,600 tCO2e/t de produto produzido.

10.

Responsabilidade Social

A Braskem acredita que é seu dever contribuir com o desenvolvimento das regiões onde atua, gerando
valor compartilhado e bem-estar para todos. Dessa forma, trabalha guiada por pilares que direcionam os
Investimentos Sociais Privados: (i) desenvolvimento local; (ii) consumo e pós-consumo sustentável; e (iii)
inovação e empreendedorismo sustentável. A Companhia entende seu papel no mundo e junto com seus
Integrantes, busca fazer a diferença.

14

Engloba os gases CO2 (dióxido de carbono), CH4 (gás metano), N2O (óxido nitroso), e HFC 134 (hidrofluorcarbono, fluido refrigerante).
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Em 2018, foi realizada um processo de revisão da Estratégia de Investimento Social Privado (ISP) da
Braskem, que foi criada em 2012. Contando com a participação de uma consultoria externa especializada
em gestão sustentável, a nova estratégia visa maximizar o impacto socioambiental positivo da Braskem,
construindo relações duradouras e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde
a Companhia atua e da sociedade como um todo. Como desdobramento concreto desta visão, todos os
Investimentos Sociais Privados da Braskem devem cumprir três objetivos fundamentais: (i) ampliar o
impacto socioambiental positivo; (ii) promover a Companhia como provedora de soluções sustentáveis; e
(iii) estabelecer relações de confiança com as comunidades e demais públicos de interesse.
Por meio dos projetos, a Companhia busca gerar impacto social positivo e fortalecer o relacionamento com
as comunidades ao entorno de suas operações. Em 2018, a Braskem beneficiou diretamente mais de 200
mil pessoas em diferentes áreas de atuação. Destacam-se:
Ecobarreira: projeto em parceria com o Instituto Safeweb em Porto Alegre, criado com o intuito de reduzir
a quantidade de detritos que chegam ao lago Guaíba. Instalada no Arroio Dilúvio em março de 2016, a
Ecobarreira recebe apoio da Braskem desde 2017 e já impediu que 475 toneladas de material fossem
lançadas no lago, uma média de 180 toneladas por ano. Após estudos com o material recuperado,
identificou-se que apenas 8,2% do material recolhido é plástico, e desses, cerca de 20% podem ser
reciclados. O investimento da Braskem em 2018 foi de R$ 78 mil, 56% superior em relação a 2017.
Pescadores de Mel: projeto que visa ensinar o ofício de produção de mel e cultivo hidropônico para
pescadores em 4 regiões de Alagoas (Maceió, Barra de São Miguel, Marechal Deodoro e Coqueiro Seco)
com objetivo de gerar renda adicional aos pescadores durante a época de proibição anual da pesca. O mel
e própolis produzidos pelas abelhas da região têm propriedades medicinais únicas e ajudam a fortalecer o
comércio da região, aproveitando um recurso da fauna e flora local. Promove a geração de renda, inclusão
social e capacitação técnica das comunidades. Este projeto conta com a parceria da Uniprópolis.
Som+Eu: projeto de educação musical que estabelece a oferta de oficinas musicais gratuitas e a realização
de um calendário permanente de programações artísticas e culturais, com o objetivo de fomentar
socialmente o crescimento cidadão e humano dos seus alunos beneficiários e a inclusão social, ocupando o
tempo livre de crianças e jovens e evitando o envolvimento em atividades ilícitas. O projeto contempla
também outras iniciativas, como a Orquestra Tubônica, que alia a música com a educação ambiental através
da confecção de instrumentos musicais feitos de plástico, como PVC.
Plastianguis: projeto no México com o objetivo de impulsar a reciclagem e educar a comunidade para a
identificação, separação e reciclagem dos resíduos plásticos urbanos na área. Os participantes trocam seus
resíduos plásticos por moedas chamadas PlastiPesos e com eles compram produtos de limpeza e alimentos
por um valor subsidiado pela Braskem.
Programa Global de Voluntariado Braskem: foi lançada a plataforma do Mutirão do Voluntariado e no total
de 15 mutirões, 9 foram realizados no Brasil, 3 no México e 3 nos Estados Unidos. Os integrantes focaram
em ações relacionadas ao pós consumo e como resultado trabalharam junto a 4 cooperativas de triagem
de resíduos e limparam 5 áreas nos três países participantes. A plataforma também ajudou no engajamento
de 4 campanhas de doação, 3 no México e 1 no Brasil.

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 2018, 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 2,0%. No Brasil, o resultado foi de 1,3% e no exterior, 4,5%. Em relação a liderança,
a taxa de desligamento voluntário registrada de 2018 foi de 2,2%.
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. No Brasil, a Braskem (i) participou de 5
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feiras universitárias, sendo elas na UFBA (Salvador), URGS (Rio Grande do Sul), Anhembi e INSPER
(Administração & Economia e Engenharias); (ii) realizou aula case e semana de imersão com alunos da
FGV; (iii) realizou Projeto REP (Resolução Eficaz de Problema) em parceria com estudantes do INSPER; (iv)
realizou Piloto de Recruiting Day na faculdade INSPER; (v) estabeleceu parceria com Aliança, grupo de
empresas em prol da empregabilidade de jovens; (vi) modernizou a linguagem nas peças e campanhas de
comunicação, para se aproximar do público jovem; e (vii) criou uma área de relacionamento com
universidades para trabalhar o relacionamento e a atratividade da Braskem com o público jovem de forma
mais ativa.
Em 2018, a Braskem recebeu as seguintes premiações: (i) empresa mais amada pelos colaboradores e
empresa mais amada pelos estagiários pelo Love Mondays; (ii) empresa dos sonhos do jovem pela Cia de
Talentos; (iii) melhor empresa para começar a carreira pela Você S/A; (iv) Out & Equal pelo trabalho de
promoção da Diversidade e Inclusão; e (v) Top Workplace nos Estados Unidos.
Os programas de estágio universitário e técnico tiveram cerca de 35 mil inscritos em 2018. O número de
inscritos neste programa cresceu 32% em relação a 2017, reforçando a atratividade da Companhia frente
ao público de interesse. Para o processo seletivo do programa de estágio universitário foi realizado um
piloto utilizando inteligência artificial na fase de inscrição e com fases de dinâmica e game online para
garantir um melhor “fit” com o perfil buscado. O programa de Formação de Operadores teve 40
contratações de estagiários e 89 de trainees, apoiando a sustentação da estratégia de renovação da equipe
industrial. No México, 41 estagiários foram contratados e 10 foram efetivados para posições em áreas
industriais e de apoio como analistas e técnicos.
Em continuidade ao processo de educação e desenvolvimento de técnicos, operadores e engenheiros, a
Companhia teve mais de 6 mil participações em ações educacionais. Foram iniciadas duas turmas do PDCT
- Programa de Desenvolvimento de Competências Técnicas para as equipes da Manutenção e Operação,
envolvendo 64 Integrantes da Bahia e Alagoas. Além disso, em parceria com o SENAI nos estados onde a
Braskem possui plantas industriais, há 13 turmas em andamento com mais de 300 alunos do curso técnico
em petroquímica, com conteúdo programático alinhado às demandas da indústria e com formação técnica
apropriada para preparação de novos operadores.
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. Em 2018, 58
líderes de equipe foram formados.
No México foram elaborados cerca de 80 planos de desenvolvimento individual para líderes cujos principais
temas de capacitação foram conversas cruciais entre líder e liderado, programas internacionais, aceleração
de liderança, planejamento estratégico e sessões de coaching. No total, foram mais de 2.600 horas de
formação de líderes. Em 2018, no México, foi lançado também o programa de desenvolvimento de novos
líderes, cujo objetivo é preparar integrantes em sua primeira transição para a liderança. Nos Estados Unidos,
21 líderes participaram de workshops de desenvolvimento.
Além dos programas presenciais, a Braskem oferece oportunidades de desenvolvimento por meio da
educação a distância em três ambientes: (i) o portal de autodesenvolvimento; (ii) a plataforma Learning
Management System (LMS); e (iii) a plataforma de desenvolvimento técnico. Em 2018, foi lançada a nova
Filosofia de Carreira da Braskem, com o objetivo de orientar líderes e integrantes na construção de seu
caminho de carreira na empresa, de forma alinhada ao cenário atual e à Proposta de Valor. A comunicação
começou com os Líderes em 10 apresentações que contaram com a participação de 312 líderes em todas
as regiões no Brasil.
Após a construção da Proposta de Valor em 2017, a Braskem iniciou um projeto para entender qual deve
ser a experiência do integrante em trabalhar na Braskem para que seja possível garantir a entrega da
Proposta de Valor da Companhia no dia-a-dia de cada pessoa. Em parceria com a Ernst & Young, a
Companhia procurou entender o que é importante para as pessoas na interação com os processos de
pessoas, realizando entrevistas com 146 integrantes e workshops de cocriação que contaram com a
participação de outras 208 pessoas de todos os países, o que significa um envolvimento de 5% da empresa
no projeto. Os integrantes foram convidados a refletir e propor mudanças nos processos de Recrutamento
e Seleção, Remuneração e Benefícios, Gestão de Performance, Planejamento de Pessoas e Sucessão e
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Treinamento e Desenvolvimento. Os workshops geraram 1991 insights e diretrizes transversais que serão
utilizadas para a revisão dos processos em 2019.
A missão da Braskem de colaborar com uma sociedade melhor para as gerações atuais e futuras, também
passa pela questão dos Direitos Humanos. Por isso, a Companhia vem trabalhando para se tornar cada vez
mais inclusiva e acolhedora, garantindo oportunidades iguais para todos por meio de um Programa de
Diversidade & Inclusão. Além das ações que são desenvolvidas de forma transversal, as iniciativas estão
baseadas em cinco frentes de trabalho voltadas para a inclusão e o empoderamento de grupos
historicamente minorizados: mulheres, LGBTQIAs (lésbicas, gays, bissexuais, transgeneros, queer,
intersexo e assexuais), negros, pessoas em vulnerabilidade social e pessoas com deficiência. No Brasil, o
foco foram ações que promovem o conhecimento e mobilização sobre o tema. Foram capacitados mais de
500 líderes no tema, foi criada a rede de afinidade para integrantes LGBTQIA+, foi iniciada a contratação
de pessoas transgênero e com deficiência, foi realizado o Fórum Braskem de Diversidade e Inclusão com a
participação de aproximadamente 500 integrantes. Também foi realizada a 2ª Semana da Diversidade e
Inclusão com o tema “Empatia” com ações em todo o Brasil. A Braskem foi vencedora do Prêmio de
Excelência Out and Equal pelas ações de inclusão da população LGBQTQIA+. Nos Estados Unidos, 2018 foi
o primeiro ano de desdobramento da estratégia local de diversidade, sendo formado um comitê dedicado
ao tema e também realizados treinamentos em todas as localidades.
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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 e Distribuição
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas com pesquisa e desenvolvimento
Resultado de Participações Societárias
Outras Receitas (Despesas) Líquidas
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro
Resultado Financeiro Líquido
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
Variações cambiais, líquidas
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

2018

2017

(A)
68.663
58.000
(46.407)
11.592
(1.546)
(1.633)
(200)
(1)
91
8.304
(4.651)
(2.984)
589
(2.257)
3.653
(745)
2.907

(B)
58.281
49.261
(36.401)
12.860
(1.460)
(1.434)
(167)
40
(479)
9.359
(3.942)
(3.747)
604
(799)
5.417
(1.292)
9
4.133

Var.
(A)/(B)

18%
18%
27%
-10%
6%
14%
19%
n.a.
n.a.
-11%
18%
-20%
-2%
n.a.
-33%
-42%
-100%
-30%

2.867
41

4.083
50

-30%
-19%

3,60
3,60
0,59

5,12
5,12
0,61

-30%
-30%
-3%

Lucro (Prejuízo) Líquido por ação
Ações Ordinárias
Ações Preferênciais Classe 'A'
Ações Preferênciais Classe 'B'

ANEXO II
Cálculo do EBITDA Consolidado
2018

2017

(A)
2.907
745
4.651
2.991
2.781
210
11.295
20
1
11.315

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

Margem EBITDA

20,0%

25,0%

EBITDA Ajustado US$ milhões

3.105

3.872

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 de participações societárias (ii)
EBITDA Ajustado

(i)

(ii)

Var.
(A)/(B)

-30%
-42%
18%
2%
1%
29%
-8%
-74%
-102%
-8%
-5 p.p.
-20%

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.
Corresponde à equivalência patrimonial dos investimentos em empresas coligadas e controladas em conjunto.
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ANEXO III
Balanço Patrimonial Consolidado
dez/18
(A)

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

dez/17
(B)

Var.
(A)/(B)

21.384
5.548

17.992
3.775

Aplicações Financeiras

2.358

2.303

Contas a Receber de Clientes

3.075

3.281

Estoques

8.487

6.847

Tributos a Recuperar

423

453

Imposto de renda e contribuição social

774

896

Dividendos e Juros s/ Capital Próprio
Despesas Pagas Antecipadamente
Operações com derivativos
Outros Ativos

1

11

240

134

28

4

452

288

37.810
10

35.349
10

Contas a Receber de Clientes

18

37

Adiantamentos a fornecedores

31

46

1.369

813

Não Circulante
Aplicações Financeiras

Tributos a Recuperar
Imposto de renda e contribuição social
IR e CS Diferidos

242

211

1.104

1.166

Depósitos Judiciais

170

290

Indenizações Securitárias

63

40

Operações com derivativos

47

33

Outros Ativos

190

113

Investimentos

66

101

31.760
2.741

29.762
2.727

Imobilizado
Intangível
Total do Ativo

59.194
PASSIVO E P.L. (R$ milhões)

19%

47%
2%
-6%
24%
-7%
-14%
78%
631%
57%
7%

-3%
-53%
-32%
68%
15%
-5%
-41%
58%
43%
68%
-35%
7%
0%

53.342

11%

dez/18

dez/17

Var.

(A)

(B)

(A)/(B)

Circulante
Fornecedores
Financiamentos
Financiamentos Braskem Idesa*

23.116
8.341

19.138
5.266

21%

737

1.185

-38%

8%

58%

10.505

9.691

Debêntures

28

27

2%

Operações com derivativos

70

7

923%

Salários e Encargos Sociais

645

631

2%

Tributos a Recolher

432

421

3%

Imposto de renda e contribuição social

419

840

Dividendos

672

4

17365%

Adiantamentos de Clientes

153

353

-57%

Acordo de Leniência

288

257

12%

Provisões Diversas

192

179

7%

Outras Obrigações

633

277

128%

30.167
273

28.513
260

6%

24.161

22.177

267

286

162
86

0
53

2.184

1.757

325

940

Não Circulante
Fornecedores
Financiamentos
Debêntures
Operações com derivativos
Tributos a Recolher
Mútuo de acionista não controlador na Braskem Idesa
IR e CS Diferidos
Benefícios pós emprego
Contigências
Acordo de Leniência
Provisões Diversas

206

194

965

1.093

1.155

1.372

233

235

Outras Obrigações

150

148

Patrimônio Líquido
Capital Social

5.911
8.043

5.690
8.043

232

232

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

4.673

3.946

-6.111

-5.654

-50

-50

6.788
-876

6.518
-828

59.194

53.342

5%
9%
-7%
n.a.
63%
24%
-65%
7%
-12%
-16%
-1%
1%
4%

0%
0%
18%
8%
0%
4%

6%
11%

* Na data base relativa às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018, havia descumprimento não curado relacionado a parte de obrigações não pecuniárias previstas nos contratos. Neste sentido, todo o saldo mantido no passivo não circulante,
no montante de R$9.554.476, 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 a Braskem Idesa 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 permanece buscando um entendimento
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. A agenda de amortização abaixo apresenta os vencimentos
originais de longo prazo, não contemplando a reclassificação efetuada para o passivo circulante decorrente dos descumprimentos contratuais citados anteriormente.
**Inclui variação cambial de passivos financeiros designados para hedge accounting
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