Compromisso Público

Braskem
S.A.
Petroquímica Brasileira de Classe Mundial.
Em 31 de julho do ano passado, foi publicado “Fato Relevante” em que os Grupos Odebrecht e Mariani divulgaram os
resultados do leilão da Copene, que deram início à reestruturação do setor petroquímico brasileiro. Na data de hoje, quando
inicia oficialmente suas atividades, a Braskem S.A. reafirma a seus clientes, acionistas, funcionários e fornecedores, bem
como às autoridades, ao mercado de capitais e a toda a sociedade brasileira, os compromissos que vão nortear sua atuação.
1. PRINCÍPIOS E VALORES
· Contribuir para o crescimento econômico e social do País,
por meio do desenvolvimento tecnológico, da conquista de
mercados internacionais, da geração de divisas e da oferta
de produtos que contribuem para a melhoria da qualidade
de vida da população.
· Apoiar o processo de modernização da indústria
petroquímica nacional, de modo a agregar valor ao
produto plástico e à sua cadeia produtiva, respeitando as
práticas da livre concorrência.
· Atuar de acordo com os princípios do desenvolvimento
sustentável.
· Buscar crescente integração com as comunidades onde
atua, preservando o meio ambiente e fomentando as
vocações regionais.
· Valorizar as mulheres e os homens que constroem e dão
vida à empresa.
· Estabelecer parcerias sólidas com os fornecedores,
baseadas em compromissos mútuos de eficiência
operacional e de acesso a tecnologias competitivas.
· Gerir de forma responsável e transparente os ativos e os
recursos financeiros da empresa, de acordo com as
melhores práticas de governança corporativa.

2. COMPROMISSOS COM O CLIENTE

A satisfação do cliente é nossa maior prioridade.
· Atender plenamente às necessidades do cliente para que a
empresa, pelos seus méritos, seja sempre a opção
preferencial como sua fornecedora.
· Contribuir para a competitividade da cadeia produtiva da
petroquímica e do plástico e ampliar suas oportunidades
de mercado.
· Desenvolver, em conjunto com os clientes, novas tecnologias
em produtos e processos.
· Valorizar a imagem do plástico como produto moderno e
competitivo, que contribui para o bem-estar de toda a
sociedade.

3. COMPROMISSOS COM QUEM FAZ A BRASKEM

As mulheres e homens que integram a Braskem são
os construtores do sucesso da empresa.
· Garantir atuação descentralizada, com delegação
planejada para que as pessoas possam melhor exercer as
suas atividades.
· Atuar visando a potencialização da capacidade de cada um,
reconhecendo que o crescimento da empresa será sempre
fruto do desenvolvimento das pessoas que a integram.
· Tornar-se a melhor escolha profissional para os talentos e
investir no desenvolvimento de suas carreiras.

· Proporcionar um ambiente de trabalho saudável e
motivador, criando condições para a satisfação das pessoas
e a qualidade de suas vidas.
· Oferecer remuneração que promova a realização
econômica e profissional de cada um e reflita a
participação individual nos resultados gerados.
· Estimular o trabalho voluntário, socialmente relevante,
capaz de fortalecer o exercício da cidadania.

4. COMPROMISSOS COM SÓCIOS E INVESTIDORES

Ética, competitividade e excelência em todas as ações
para garantir o melhor retorno aos acionistas,
agregando valor a seu patrimônio e remunerando o
seu capital.
· Manter permanentemente abertos os canais de
relacionamento com sócios e investidores, fornecendo
regularmente informações claras, atualizadas e consistentes
sobre a gestão, os planos e o desempenho da empresa.
· Estabelecer metas, incentivando e responsabilizando os
executivos pelos resultados da gestão.
· Reinvestir no negócio para garantir o crescimento e a
perpetuidade da empresa.
· Assegurar a todos os acionistas da Braskem, sem distinção,
o direito de venda conjunta (tag along) de suas respectivas
participações na hipótese de alienação do controle, o que
excede as exigências da Resolução 2829 do CMN Conselho Monetário Nacional.
A criação da Braskem, por meio da integração das empresas
petroquímicas dos Grupos Odebrecht e Mariani à Copene,
obedece às novas disposições da Lei das Sociedades
Anônimas. O projeto foi submetido à CVM - Comissão de
Valores Mobiliários e ao CADE - Conselho Administrativo de
Defesa Econômica, já tendo recebido parecer favorável da
SEAE - Secretaria de Acompanhamento Econômico do
Ministério da Fazenda. Igual atenção se deu à SEC - Securities
and Exchange Commission dos EUA e à Bolsa de Nova York NYSE, onde os títulos da Braskem (ADRs) serão negociados.
A direção da Braskem agradece a todos os que contribuíram
para a realização desse projeto e nos ajudaram na
formulação estratégica e nas providências que, com
transparência e determinação, resultaram na criação da
Braskem S.A.

A realização desse projeto, em conjunto com toda a
sociedade, é estimulada pela emoção de construir uma
marca brasileira de classe mundial.

São Paulo, 16 de agosto de 2002

www.braskem.com.br - (11) 3443- 9999
Nota: Os documentos, acordos, pareceres e outras referências citadas neste Compromisso Público podem ser encontrados, lidos e arquivados no site da Braskem (www.braskem.com.br).

