
 

Braskem tem lucro recorde de R$ 4 bilhões em 

2017 

EBITDA atinge novo patamar e chega a R$ 12,3 bilhões 

 

Em um ano marcado pela superação de desafios, a Braskem apresentou robustez em seus 

resultados de 2017, registrando lucro líquido recorde de R$ 4 bilhões atribuível a todos os 

acionistas. O EBITDA consolidado alcançou R$ 12,3 bilhões no ano passado, uma alta de 7% 

sobre o ano anterior. Em dólar, a EBITDA atingiu novo patamar histórico de US$ 3,8 bilhões, um 

crescimento de 17%.  

 

“Foi um ano em que demonstramos nossa resiliência e capacidade de enfrentar diversos 

cenários trazendo resultados expressivos a todos os acionistas”, destaca Fernando Musa, 

presidente da Braskem. “A estratégia de diversificação geográfica, o maior equilíbrio no balanço 

de matérias-primas e a busca contínua por ganhos de eficiência operacional têm se mostrado 

vencedor, e o ano de 2017 comprovou que estamos no caminho certo”, completa Musa.  

 

Em 2017, a Braskem repetiu a excelente performance industrial apresentando significativos 

recordes de produção de alguns dos seus principais produtos. A taxa de utilização dos crackers 

no Brasil foi de 94%, 2 pontos percentuais superior a 2016, apresentando recorde de produção 

de eteno, butadieno e gasolina. A produção de poliolefinas no Brasil, tanto de polietileno como 

polipropileno, também teve a maior marca histórica. Nos EUA e Europa, a taxa de utilização foi 

de 97%. No México, o Complexo Industrial completou um ano calendário pleno e apresentou 

uma taxa média de ocupação de 88% em 2017.  

 

Do lado comercial, as vendas de resinas da Braskem totalizaram 3,5 milhões de toneladas no 

mercado brasileiro, uma alta de 4% superior a 2016 com vendas recordes de polietileno. O 

market share da Braskem no mercado brasileiro foi de 69% em 2017. No mercado norte-

americano e europeu, as vendas chegaram a 2,1 milhões de toneladas de polipropileno, 

crescimento de 5% em relação a 2016. Já no México, as vendas de polietileno no mercado 



mexicano foram de 551 mil toneladas e as exportações, 418 mil toneladas, resultando em 

vendas totais de 969 mil toneladas, um aumento de 124%.  

 

Neste cenário, a receita líquida consolidada foi de R$ 49,3 bilhões, alta de 3% em relação a 2016. 

Deste total, as operações geradas pelas exportações do Brasil e das unidades internacionais 

corresponderam a 47% da receita. Em dólar, a receita líquida da Braskem foi de US$ 15,4 bilhões, 

alta de 12%.  

 

Investimentos e dividendos 

Para 2018, a Braskem planeja investir R$ 2,872 bilhões, dos quais R$ 183 milhões referentes aos 

investimentos operacionais das unidades nos Estados Unidos e Europa e R$ 1,804 bilhão 

referente aos investimentos em manutenção, Saúde, Segurança & Meio Ambiente (SSMA), 

produtividade e eficiência operacional das unidades no Brasil, incluindo os desembolsos com a 

parada programada de uma das duas principais linhas de produção da central de matérias-

primas de Triunfo, no Rio Grande do Sul.  

 

O saldo remanescente será direcionado para projetos estratégicos. Entre eles, o projeto já 

aprovado em junho de 2017 pelo Conselho de Administração para a construção até 2020 de uma 

nova planta de produção de polipropileno com capacidade de 450 mil toneladas no estado 

norte-americano do Texas – a sexta unidade produtora de polipropileno da Companhia nos 

Estados Unidos. Ao fim do ano de 2017, a Braskem já havia completado investimento de US$ 

172 milhões de um total previsto de até US$ 675 milhões. Os recursos foram gastos com o 

detalhamento da engenharia (67% já completado) e as compras de equipamentos (43% do 

previsto já realizado).  

 

No próximo dia 30 de abril, a Assembleia-Geral Ordinária (AGO) dos Acionistas da Braskem 

avaliará a proposta de distribuição adicional de R$ 1,5 bilhão de dividendos referente ao 

resultado do exercício de 2017, quando foram distribuídos em dezembro R$ 1 bilhão de forma 

antecipada. O valor total está em linha com o percentual historicamente distribuído pela 

Companhia. 

 

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  

 

Informações para imprensa, favor contatar: 

CDN Comunicação 

Fernando Rubino – (55 11) 3643-2991 – fernando.rubino@cdn.com.br    

Jessyca Trovão – (55 11) 3643-2769 – jessyca.trovao@cdn.com.br 

Pedro Orlandi – (55 11) 3643-2745 – pedro.orlandi@cdn.com.br  

Ana Beatriz Paschoal – (55 11) 3643-2737 – anabeatriz.paschoal@cdn.com.br  
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