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CURRÍCULO RESUMIDO DOS MEMBROS EXTERNOS DO CCAE

José Écio Pereira da Costa Junior
É membro do Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário da Braskem S.A. desde 09/11/2021.
Graduado em Administração de Empresas e em Ciências Contábeis. Ingressou na carreira de
auditoria em 1974 na Arthur Andersen & Co e foi promovido a Sócio Internacional em 1986 e
posteriormente, em Junho de 2002, tornou-se sócio da Deloitte Touche Tohmatsu no Brasil,
permanecendo até Maio de 2007, quando se aposentou. Desde Outubro de 1993 até Maio de 2004
foi o sócio gerente responsável pelo escritório de Curitiba destas empresas de auditoria e
consultoria. Sócio fundador da JEPereira Consultoria em Gestão de Negócios S/S, em janeiro de
2008, atuando com ênfase nas consultorias relativas a: gestão estratégica, consultoria no preparo
de empresas e seus acionistas para atuarem junto ao Novo Mercado de Capitais, além de atuação
como conselheiro em Comitês de Auditoria junto aos Conselhos de Cias Abertas. Foi membro do
Conselho de Administração da GAFISA S.A. de Junho de 2008 a Abril de 2018 e Coordenador do
Comitê de Auditoria, de Junho de 2008 a Abril de 2016, passando a ser membro deste Comitê desde
então até Abril de 2018. Atuou também como Membro do Comitê de Auditoria Estatutário da FIBRIA
S.A desde Abril de 2013 a Março de 2018, e foi também Presidente do Conselho Fiscal de Dezembro
de 2009 a Março de 2013. Atuou como Coordenador do Comitê de Auditoria da VOTORANTIM
INDUSTRIAL S.A - VID de Junho de 2012 a Junho de 2014 e também atuou como Coordenador do
Comitê de Auditoria da VOTORANTIM METAIS S.A (atualmente NEXA S.A) de Junho de 2014 a
Dezembro de 2017. Atuou como Membro do Comitê de Auditoria da CESP S.A desde Abril de 2019
a Abril de 2021. Atuou também como membro do Conselho de Administração da Ouro Verde
Locação e Serviço S.A no período entre Outubro de 2018 e Junho de 2019. Atuou também como
membro do Conselho de Administração da BRMALLS S.A. (empresa administradora de Shoppings
Centers registrada na CVM - Novo Mercado) de Abril de 2010 a Abril de 2014. Atuou também como
membro do Conselho de Administração do Grupo NOSTER (empresa de capital fechado na área de
transporte público de Curitiba, revenda de automóveis e geração de energia) de Janeiro de 2011 a
Setembro de 2013. Atua como Coordenador do Comitê de Auditoria da VOTORANTIM CIMENTOS
S.A desde Outubro de 2013. Atua como Coordenador dos Comitês de Auditoria da CITROSUCO S.A
desde Dezembro de 2014 e também na CBA - Companhia Brasileira de Aluminio e na VE Votorantim
Energia desde Junho de 2017. Atua também como membro do Conselho de Administração da
Princecampos Participações S.A., eleito em Abril de 2010 e como Presidente do Conselho Fiscal na
Demercado Investimentos S.A., eleito em Novembro de 2020.

Maria Helena Pettersson
É membro do Comitê de Conformidade e Auditoria Estatutário da Braskem S.A. desde 09/11/2021.
Graduada em Ciências Contábeis e em Administração de Empresas com diversos cursos de
aperfeiçoamento em finanças, gestão empresarial, controles internos, avaliação de negócios e de
ativos etc. Conselheira e consultora sênior com 40 anos de experiência em contabilidade,
demonstrações financeiras, governança corporativa, relatórios financeiros internos e externos,
controles internos, conformidade com políticas internas, conformidade com leis e regulamentos,
governança de riscos e contabilidade internacional. Atuou como sócia de auditoria e consultoria,
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coordenando o atendimento a grandes empresas multinacionais, grandes grupos empresariais
brasileiros, empresas de capital aberto no Brasil e empresas listadas na SEC, em diversos setores,
tais como mídia e entretenimento, companhias aéreas, telecomunicações, indústria, varejo e
comércio, serviços, saúde, entre outros. Atualmente é membro do Advisory Board do CARLAB da
Rutgers University, membro do Comitê de Auditoria da Tecnisa S.A. e membro do Conselho Fiscal
da Omega Energia S.A. Presta serviços de consultoria independente nas áreas de governança
corporativa e conformidade para empresas de grande porte, estruturação de comitês no âmbito do
Conselho, preparação para diligências em fusões e aquisições e abertura de capital e
profissionalização da gestão de empresas familiares. Atuou durante cerca de 30 anos em auditoria
independente, liderou auditorias de demonstrações financeiras para fins locais e internacionais e
conduziu grandes e complexos trabalhos de consultoria, incluindo aberturas de capital, fusões,
aquisições e integração de empresas pós transação, reestruturações de dívida e reestruturações
judiciais. Possui vivência nas áreas de contabilidade e demonstrações financeiras, reporte financeiro
corporativo, conformidade com leis e regulamentos de mercado de capitais, planejamento
financeiro, avaliação de negócios, gerenciamento de riscos, auditoria interna e externa e domina o
arcabouço regulatório brasileiro e internacional da profissão de auditoria, além de familiaridade
com as melhores práticas globais de governança corporativa. Possui excelentes habilidades de
relacionamento interpessoal, liderança e gestão de mudanças. Destacada capacidade de liderar
equipes e interagir com pessoas e grupos de trabalho multidisciplinares, criando um ambiente de
trabalho colaborativo e orientado para resultados com um extenso histórico de realizações,
resultados atingidos, cumprimento de prazos com comprovada e elevada satisfação dos clientes.

2

