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RESSALVA SOBRE DECLARAÇÕES
FUTURAS
Esta apresentação contém declarações prospectivas. Tais
informações não são apenas fatos históricos, mas
refletem as metas e as expectativas da direção da
Braskem. As palavras "antecipa", "acredita", "espera",
"prevê", "pretende", "planeja", "estima", "projeta",
"objetiva" e similares são declarações prospectivas.
Embora acreditemos que essas declarações prospectivas
se baseiem em pressupostos razoáveis, essas declarações
estão sujeitas a vários riscos e incertezas, e são feitas
levando em conta as informações às quais a Braskem
atualmente tem acesso.
Esta apresentação está atualizada até 30 de Setembro de
2020 e a Braskem não se obriga a atualizá-la mediante
novas informações e/ou acontecimentos futuros.
A Braskem não se responsabiliza por operações ou
decisões de investimento tomadas com base nas
informações contidas nesta apresentação.
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Novas metas relacionadas ao combate à mudança climática e a eliminação
de resíduos sólidos
COMBATE À MUDANÇA CLIMÁTICA

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

•

Alcançar a neutralidade de carbono até 2050

•

Proporcionar uma redução de 15% nas emissões de
gases de efeito estufa até 2030

2008-19
A maior parte da redução em função
de projetos de eficiência energética
-16,8%

100

Neutralidade de
carbono em 2050

-15,0%

83

•

Ampliar o portfólio I’m green™ com o objetivo de
incluir, até 2025, 300 mil toneladas de resinas
termoplásticas e produtos químicos com conteúdo
reciclado; e, até 2030, 1 milhão de toneladas destes
produtos

•

Até 2030, trabalhar para evitar que 1,5 milhão de
toneladas de resíduos plásticos sejam enviados para
incineração, aterros, ou depositados no meio
ambiente

71
0

2008

2019

2030

2050

Emissões de GEE¹ - Escopo 1 + 2 (Base 100)
Fonte: Braskem. Nota (1): GEE: Gases de Efeito Estufa (Kt CO2e)
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Nossa estratégia em neutralidade de carbono e economia circular

NEUTRALIDADE
DE CARBONO

1

2

REDUÇÃO

COMPENSAÇÃO

• Compensação de emissões
• Redução das emissões com
com potenciais
foco na eficiência energética,
investimentos na produção
bem como no aumento do uso
de químicos e polímeros de
de energia renovável nas
origem renovável
operações atuais,
estabelecendo parcerias
visando inovação e tecnologia

RECICLAGEM MECÂNICA

ECONOMIA
CIRCULAR

Fonte: Braskem

3
CAPTURA
• Captura de emissões de
carbono por meio da
pesquisa e do
desenvolvimento para uso
de emissões de carbono
como matéria-prima

RECICLAGEM QUÍMICA

• Na frente de Economia Circular, a Braskem seguirá avançando
nos seus projetos de reciclagem mecânica e química
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Destaques 3T20|Braskem Consolidado
EBITDA

Comentários:

(US$ milhões)
69%
126%

699

• O EBITDA recorrente da Companhia foi de US$
699 milhões, 126% superior ao 2T20 explicado
principalmente:
•

pelos melhores spreads de PE no Brasil,
PP nos Estados Unidos e PE no México

•

pelo aumento no volume de vendas no
Brasil e nos Estados Unidos, dada a
recuperação da demanda por resinas no
mercado brasileiro e de PP na América
do Norte

413
310

3T19
Margem
EBITDA

Fonte: Braskem.

12%

2T20

15%

3T20

24%

• Em relação ao mesmo período do ano
anterior, o EBITDA recorrente da Companhia
em dólares foi 69% superior
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Destaques 3T20|Brasil
Operacional
Normalização das
operações no 3T20

TAXA DE UTILIZAÇÃO
(%)

Financeiro
BRIDGE EBITDA
(US$ milhões)

2 p.p.
17p.p.
87%

85%

70%

-12

53

172
3T19

2T20
Eteno

3T20

VENDAS DE RESINAS DA BRASKEM
(Kton)

3%
24%

1.270
389
880
3T19

1.051
332
719

1.309
251
1.058

529

105

Volume recorde de
vendas de resinas
no Brasil

-2

213

EBITDA
2T20

Câmbio

Volume Margem de CF¹ +
Contribuição DVGA²

Outros

EBITDA
3T20

2T20
3T20
Exportação
Mercado Brasileiro

Fonte: Braskem. Nota (1): CF: Custos Fixos. Nota (2) DVGA: Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas.
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Atualização do evento geológico de Alagoas (1/2)
Provisões feitas até o 3º trimestre de 2020
1ª Provisão
Janeiro, 2020
(~R$ 3,4 bilhões)

2ª Provisão
Julho, 2020
(~R$ 1,6 bilhão)

3ª Provisão
Setembro, 2020
(~R$ 3,5 bilhões)

• ~R$ 1,7 bilhão: apoio na desocupação e
compensação dos moradores das áreas
de risco (montante transferido para
outra conta bancária da Braskem)

• ~R$ 850 milhões: potenciais medidas de
apoio aos moradores das áreas de risco

• ~R$ 3,5 bilhões: implementação das
potenciais novas medidas referentes ao
evento geológico de Alagoas. Este
montante inclui potenciais impactos de
curto prazo e também de longo prazo

• ~R$ 1,0 bilhão: ações para fechamento
e monitoramento dos poços de sal
(ambiental)
• ~R$ 700 milhões¹: outras medidas não
contempladas no Acordo

• ~R$ 750 milhões: gastos adicionais
previstos com medidas para
encerramento definitivo das atividades
de extração de sal em Maceió, gestão da
operação, realocação de imóveis
incluídos via perícia técnica, dentre
outros

O saldo total das provisões foi de R$ 7,9
bilhões em 3T20 - R$ 3,7 bilhões
registrados no passivo circulante e R$ 4,2
bilhões no passivo não circulante.

A Braskem não descarta futuros desdobramentos relacionados ao tema ou a seus gastos associados, e os custos a serem
incorridos pela Braskem poderão ser diferentes de suas estimativas
Fonte: Braskem. Nota (1): (i) Ações referentes aos Instrumentos de Cooperação Técnica firmados com a Defesa Civil, (ii) termo de acordo com o Ministério Público do Trabalho, (iii) assuntos classificados
como obrigação presente para a Companhia, ainda que não formalizadas e (iv) gastos com contratação de assessores externos e especialistas para elaboração de estudos
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Atualização do evento geológico de Alagoas (2/2)
Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação
Atualizado até setembro/2020

6.654 imóveis realocados até setembro/2020

A Central do Morador foi
montada para atender os
moradores do Programa de
Compensação Financeira e
Apoio à Realocação

+7.500 famílias no fluxo de compensação

+26.000* moradores realocados

+2.000 famílias da Ajuda Humanitária migradas

O programa contempla o
recolhimento, o
tratamento de saúde e a
melhoria do bem-estar
dos animais

Cerca de R$ 180 milhões foram desembolsados do caixa de R$ 1,7 bilhões destinado aos gastos relacionados ao Programa de
Compensação Financeira e Apoio à Realocação
Fonte: Braskem. *(área de resguardo, zonas A, B, C e D, JT e áreas de criticidade 01; considerando mudanças realizadas, agendadas, imóveis desocupados e aluguel social)
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Destaques 3T20|EUA e Europa
Operacional

Normalização das
operações no 3T20

TAXA DE UTILIZAÇÃO
(%)

8 p.p.
12 p.p.

Financeiro
BRIDGE EBITDA
(US$ milhões)

9 p.p.
4 p.p.

91%

90% 83%

75%

-4

99% 87%

8

78

3T19

2T20
PP EUA

3T20
PP EUR

133

VENDAS DE RESINAS DA BRASKEM
(Kton)

11

8%
10%
493

484

126

128

367
3T19

356
2T20
PP EUA
PP Europa

531
125

406

41

EBITDA
2T20

Volume

Margem de
Contribuição

CF¹ +
DVGA²

Outros

EBITDA
3T20

3T20

Fonte: Braskem. Nota (1): CF: Custos Fixos. Nota (2) DVGA: Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas.

PÚBLICO

9

Nova planta de PP nos EUA
Conclusão do Delta

Delta Pellets

• Iniciamos a produção comercial de polipropileno (PP)
de nossa nova planta nos Estados Unidos
• A nova planta está localizada em La Porte, no estado
do Texas, e tem capacidade de produção de 450 mil
toneladas por ano
• O investimento está em linha com a nossa estratégia
de diversificação de matéria-prima e de expansão
geográfica
• Em outubro, a produção de nossa nova planta de PP
nos Estados Unidos (Delta) foi de 36 mil toneladas,
próximo da capacidade de produção mensal da planta
de cerca de 38 mil toneladas
No final de setembro, organizamos o Delta Day, evento online onde falamos sobre a nova planta de PP nos EUA.
O material completo pode ser acessado no site de RI da Companhia
Fonte: Braskem
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Destaques 3T20|México
Operacional

Financeiro

13% da taxa de
utilização do trimestre
foi proveniente da
solução Fast Track

TAXA DE UTILIZAÇÃO
(%)
12 p.p.

BRIDGE EBITDA
(US$ milhões)

4 p.p.
72%

80%

84%

3T19

2T20

3T20

-2

PE

-10

-0,2

98

VENDAS DE RESINAS DA BRASKEM
(Kton)

12

97

12%

-2%
198

227

222

EBITDA
2T20
3T19

2T20
PE

Volume

Margem de
Contribuição

CF¹ +
DVGA²

Outros

EBITDA
3T20

3T20

Fonte: Braskem. Nota (1): CF: Custos Fixos. Nota (2) DVGA: Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas.
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Cenário Petroquímico 2020
Projeção de consultorias externas: relatório Jan/20 vs. relatório Out/20

Spreads Brasil
PE, PP, PVC e Principais Químicos
+26%
+102%
+41%
538
497

427

407
288

246

PE

PP

PVC

Projeção jan/20
Projeção out/20

-19%
314

Spreads EUA e Europa

Spreads México

PP EUA e PP EU
+9%

PE México
+26%

595

650

+20%

253

Principais
Químicos

685

277

PP EUA

544

332

PP EU

Projeção jan/20
Projeção out/20

PE México
Projeção jan/20
Projeção out/20

De acordo com a projeção de consultorias externas mais recente, a expectativa é de spreads de resinas mais saudáveis em
todas as regiões
Fonte: Consultorias Externas

PÚBLICO

12

Geração Livre de Caixa positiva
Geração Livre de Caixa (R$ milhões) - 3T20

Comentários:

3.765

-1.349

-259

-1.118

-95

EBITDA
Capital de
Recorrente¹ Giro e Outros
3T20

CAPEX²

Juros Pagos

IR/CSLL
Pagos

-196

747

Investimentos
Estratégicos

Fluxo de
Caixa
Livre 3T20

(1) Não considera principalmente: (i) despesas não-recorrentes relacionadas ao evento geológico de Alagoas
(2) Considera o CAPEX da Braskem Idesa e Cetrel. Não considera taxas associadas que são alocadas no capital de giro
Fonte: Braskem

• A geração livre de caixa foi positiva em R$
747 milhões explicado, principalmente:
• pelo aumento do EBITDA recorrente no
trimestre; e
• pela monetização de créditos de
PIS/COFINS no valor de
aproximadamente R$ 332 milhões no
3T20
• Este efeito foi parcialmente compensando,
principalmente, pelo maior pagamento de
juros no trimestre, em função do pagamento
da primeira parcela de juros semestrais dos
bonds captados em novembro de 2019
• No acumulado do ano, a geração de caixa
livre foi negativa em R$ 757 milhões,
explicada principalmente pelo consumo de
caixa devido à mudança na estratégia de
compra de matéria-prima devido ao
COVID (menor volume de nafta
importada)
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Perfil de endividamento
Perfil de Endividamento (US$ milhões) 30/09/2020(1)
Indicadores de Dívida
APROXIMADAMENTE 50% DOS
VENCIMENTOS DE DÍVIDA APÓS 2030

50%
11

3.349

• Prazo médio do endividamento
é de cerca de 19 anos

1.000

2.349
4.141
1.104

17%
15

13%
132
1.246

1%
52 8

Caixa em
30/09/2020

• Liquidez suficiente para
cobertura dos vencimentos de
dívida nos próximos 53 meses

2020

Aplicado em R$

3%
37
244

5%
28
405

2021

2022

Aplicado em US$

5%
62
323

966

2023

2024

Moeda Nacional

1.371
3%
13
216

2025

3%
17
210

2026/2027 2028/2029 2030 em
diante

Moeda Estrangeira

Stand by

• Custo médio ponderado da
dívida da Companhia é de
variação cambial + 5,2%
Risco de Crédito Corporativo – Escala Global
Agência

Rating

Perspectiva

Data

Fitch

BB+

Estável

03/07/2020

S&P

BB+

Estável

08/07/2020

Moody's

Ba1

Negativa

13/07/2020

(1) Não considera o montante de R$ 1,5 bilhão destinados ao Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação
em Alagoas
Fonte: Braskem
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Seguimos focados em implementar as iniciativas do plano de desalavancagem
Iniciativas
1

Emissão de Bond
Híbrido

2 Redução de CAPEX

Redução de Custos
3
Fixos
4

Otimização de
Capital de Giro

5

Monetização de
Impostos

Descrição

Status

• Emissão no volume total de US$ 600 milhões, com
tratamento de equity de 50% pela S&P e Fitch

Emissão concluída em Jul/20

• Redução dos investimentos previstos para 2020 de
US$ 721 milhões para ~US$ 600 milhões

2020e = ~US$ 600 milhões



• Redução dos gastos fixos na ordem de 10%,
comparado com 2019

Redução de aproximadamente 9%
em relação ao mesmo período de
2019 (janeiro a setembro/2020)

• Otimizações do capital de giro em discussão com
fornecedores relevantes

Conversa com fornecedores
relevantes em andamento

• Monetização de créditos de PIS/COFINS de
aproximadamente US$ 300 milhões em 2 anos

Monetização de aproximadamente R$
1 bilhão (janeiro a setembro/2020)

A Braskem está trabalhando na implementação de medidas para redução da sua alavancagem corporativa para retornar ao
nível de risco de grau de investimento
Fonte: Braskem

PÚBLICO

15

ESG: Braskem e AEPW engajados na eliminação dos resíduos plásticos
Carta assinada pelo CEO
• Anualmente, a AEPW¹ organiza o Progress Report, um
relatório que celebra os avanços voltados para a
eliminação de resíduos plásticos no meio ambiente
• Na publicação de 2020, uma carta do CEO da Braskem
destaca as principais realizações da empresa
• Nossas contribuições se concentraram em três frentes
principais:
•1 Estratégia empresarial focada no desenvolvimento
sustentável

•2 Fomento da Economia Circular, estimulando novas
abordagens, da produção ao descarte
•3 Fortalecimento de portfólio, tecnologias e modelos de
negócios baseados em biopolímeros e no reuso do
plástico
Fonte: Braskem. Nota (1): AEPW: Alliance To End Plastic Waste
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ESG: Parceria para retirada de resíduos plásticos de aterro sanitário
Acordo firmado entre
Braskem e Tecipar
• O acordo evitará que mais de duas mil toneladas de
resíduos plásticos sejam despejadas anualmente no
aterro sanitário de Santana do Parnaíba, São Paulo
• O volume é equivalente a 36 milhões de embalagens
plásticas de PE e PP
• A parceria reforça o compromisso da Braskem com a
Economia Circular e está alinhada com a estratégia de
negócio da companhia, engajada em contribuir para o
desenvolvimento da cadeia de reciclagem
• Este é o primeiro contrato da Braskem para retirada de
resíduos plásticos de aterros sanitários
O apoio à tecnologias e sistemas que possam facilitar a reciclagem no país está entre os oito pilares do compromisso em prol da
Economia Circular da Braskem
Fonte: Braskem
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ESG: Avanço em pesquisas sobre reciclagem química de plásticos
Mudança para uma Economia Circular
Estrutura simplificada de Reciclagem Química

Novo Acordo de Cooperação
sobre Reciclagem Química
• A Braskem firmou acordo de cooperação com a FCC¹,
SENAI² CETIQT³ e COPPE/UFRJ4
• O contrato foi obtido após a Braskem participar de um
processo seletivo aberto pelo SENAI, por meio de edital
público

• Os investimentos estão estimados em R$ 2,7 milhões
• Na reciclagem química, o resíduo plástico descartado é
processado e transformado em matéria-prima
novamente, que será usado para criar novas resinas
plásticas
O objetivo do novo acordo é desenvolver catalisadores para melhorar a qualidade dos produtos gerados no processo de
reciclagem química do plástico
Fonte: Braskem. Nota (1): FCC: Fábrica Carioca de Catalisadores. Nota (2): SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Nota (3): Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil. Nota (4):
COPPE/UFRJ: Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
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ESG: Diversidade & Inclusão
• Maior foco em
diversidade no
Programa de Estágio,
com flexibilização de
critérios de seleção

Nossas ações de Diversidade & Inclusão nos últimos anos

2014
• Diagnóstico de
estrutura de
trabalho para
mulheres na
área industrial

2015
• Adequação do
número de
banheiros e
vestiários, além
de revisão dos
uniformes e
instalação de
salas de apoio à
amamentação
nas unidades
industriais

2016

2017

2018

2019

2020

• Lançamento do
• Capacitação de • Capacitação da • Estratégia global
Programa de
equipes internas liderança sobre e alinhamento
Diversidade e
sobre
Diversidade e
entre os países
Inclusão com cinco Diversidade e
Inclusão
• Lançamento do
frentes de trabalho: Inclusão
• Lançamento do Programa no
(i) equidade de
• Criação dos
Programa nos
México
gênero; (ii)
Grupos de
EUA
socioeconômica; (iii) trabalho de
raça e etnia; (iv)
Diversidade e
pessoas com
Inclusão
deficiência; e (v)
LGBTQIA

O Programa de Estágio da Braskem busca garantir maior diversidade e inclusão. Alguns critérios de seleção foram flexibilizados,
como o idioma inglês, que deixou de ser obrigatório em 40% das vagas e a seleção de currículos continua sendo às cegas
Fonte: Braskem
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Nossas prioridades para 4T20
PRODUTIVIDADE
E
COMPETITIVIDADE
DIVERSIFICAÇÃO DE
MATÉRIA-PRIMA E
FORNECEDORES

DIVERSIFICAÇÃO
GEOGRÁFICA

Fonte: Braskem

 Retornar as operações de Cloro Soda em Alagoas
 Concluir as negociações para renovação do suprimento de nafta para a unidade
industrial de São Paulo e de etano e propano para o Rio de Janeiro
 Continuar o ramp up da solução complementar (Fast Track) de importação de
etano na Braskem Idesa

 Continuar avaliando solução definitiva de infraestrutura para ampliação do acesso
ao etano no México
 Continuar o ramp up da nova planta de PP nos EUA (Delta)
 Maximizar a sinergia entre as regiões onde a Braskem tem presença industrial

PESSOAS, INOVAÇÃO,
GOVERNANÇA E
REPUTAÇÃO

 Aumentar o volume de produção e comercialização global de resinas reciclados

ALOCAÇÃO DE
CAPITAL / HIGIDEZ
FINANCEIRA

 Seguir com a implementação das iniciativas do Plano de Desalavancagem

 Continuar com os avanços do Programa de Compensação Financeira e Apoio à
Realocação em Alagoas

 Manter disciplina na alocação de capital
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