Braskem alcança EBITDA de R$ 9,4 bilhões até setembro
São Paulo, 9 de novembro de 2017 – A Braskem reportou EBITDA de R$ 9,4 bilhões no
acumulado do ano de 2017 até setembro. O resultado, que representa uma alta de 3% sobre o
mesmo período do ano passado, é atribuído aos spreads de químicos 36% mais altos no mercado
internacional, ao aumento do volume de vendas das unidades dos EUA e Europa assim como o
ganho de participação de mercado de polietileno e polipropileno no Brasil.
No terceiro trimestre de 2017, o EBITDA da Braskem foi de R$ 2,7 bilhões, queda de 9% sobre o
EBITDA registrado no segundo trimestre de 2017, principalmente em função do ganho de capital
com a venda da quantiQ apurado naquele trimestre, da parada programada na central do Rio
de Janeiro e das paradas não programadas de duas unidades no estado norte-americano do
Texas devido à passagem do furacão Harvey.
A despeito dessas duas situações, a Braskem operou suas plantas industriais com expressivas
taxas de ocupação. No Brasil, a taxa média de operação dos crackers foi de 92%. Excluindo a
mencionada parada programada do polo do Rio, a taxa foi de em 97%. Nos EUA e na Europa, a
taxa média de operação das plantas industriais foi de 94%. No México, a taxa de operação das
plantas voltou a crescer 4 pontos percentuais e alcançou 87% dado a maior disponibilidade no
fornecimento de etano.
“Foi um trimestre atípico em que enfrentamos grandes intempéries em um curto espaço de
tempo, como um furacão nos EUA que impactou temporariamente duas unidades no Texas e
dois abalos sísmicos no México que não comprometeram a nossa produção local. Superamos os
desafios mantendo os mais rigorosos requisitos de segurança das pessoas e dos processos
industriais, um valor inegociável para nós”, diz Fernando Musa, presidente da Braskem.
Do lado comercial, as vendas de resinas no Brasil cresceram 10% na comparação com o segundo
trimestre, alcançando 915 mil toneladas. Nos EUA e Europa, o volume de vendas de
polipropileno apresentou aumento de 6% em relação ao segundo trimestre. No México,
priorizou-se o mercado doméstico, com aumento das vendas de 53% em relação ao mesmo
período do ano anterior, atingindo 235 mil toneladas de polietileno, com recorde de vendas no
mês de setembro.
No terceiro trimestre de 2017, a Braskem apresentou receita líquida de R$ 12,1 bilhões, sendo
46% gerada com as exportações e unidades internacionais, representando uma alta de 2% em
relação ao mesmo período do ano anterior. Nos três meses encerrados em setembro, a Braskem
registrou lucro consolidado líquido de R$ 764 milhões. No ano, o lucro acumula R$ 3,82 bilhões,
alta de 102% sobre o mesmo período de 2016.

Sobre a Braskem
Com uma visão de futuro global, orientada para o ser humano, os 8 mil Integrantes da Braskem
se empenham todos os dias para melhorar a vida das pessoas, criando as soluções sustentáveis
da química e do plástico. É a maior produtora de resinas das Américas, com produção anual de
20 milhões de toneladas, incluindo produtos químicos e petroquímicos básicos, e faturamento
de R$ 55 bilhões em 2016. Exporta para Clientes em aproximadamente 100 países e opera 41
unidades industriais, localizadas no Brasil, EUA, Alemanha e México, esta última em parceria
com a mexicana Idesa.

Braskem nas redes sociais
www.facebook.com/BraskemSA
www.linkedin.com/company/braskem
www.twitter.com/BraskemSA
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