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Introdução 

Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Braskem S.A. (Companhia), contidas 
no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020, que 
compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do 
resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. 

A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais de acordo com a 
NBC TG 21 - Demonstração Intermediária e das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com a 
NBC TG 21 e com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting 

Standards Board (Iasb), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas 
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa 
revisão. 

Alcance da revisão 

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações 
intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 
– Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). A revisão 
de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos 
assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O 
alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de 
auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos 
significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. 



 

 

 
 

Base para conclusão com ressalva sobre as informações contábeis intermediárias 
individuais e consolidadas 

Saldos comparativos referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 

A Companhia procedeu com a atualização da provisão para fazer frente aos gastos estimados a serem incorridos 
relacionados ao fechamento e criação de uma área de resguardo no entorno de determinados poços, realocação de 
pessoas, custos com desocupação de imóveis e adoção de medidas adicionais de monitoramento devido ao 
encerramento definitivo das atividades de extração de sal em Maceió referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2019. Entretanto, a Companhia não procedeu com a reapresentação e atualização da referida provisão sobre as 
informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas do período de nove meses findo em 30 de setembro de 
2019, conforme requerido pelas prática contábeis. Dessa forma, não tivemos condições, através de procedimentos 
alternativos de revisão, de mensurar quais seriam os efeitos deste assunto sobre o trimestre findo em 30 de setembro de 
2019, que impactariam a comparabilidade dos valores correspondentes ao período de nove meses findo em 30 de 
setembro de 2020. 

Conclusão com ressalva sobre as informações contábeis intermediárias individuais  

Com base em nossa revisão, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo “Base para conclusão com 
ressalva sobre as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas”, não temos conhecimento de nenhum 
fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais incluídas nas informações 
trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 
aplicável à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas 
pela Comissão de Valores Mobiliários. 

Conclusão com ressalva sobre as informações contábeis intermediárias consolidadas  

Com base em nossa revisão, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo “Base para conclusão com 
ressalva sobre as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas”, não temos conhecimento de nenhum 
fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas incluídas nas informações 
trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 
34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas 
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. 

Ênfase 

Ação coletiva  

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 22.3 às informações contábeis intermediárias, que descreve a 
proposição de ação judicial contra a Companhia e alguns de seus atuais e ex-executivos no Tribunal Distrital de Nova 
Jersey nos Estados Unidos, nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1934 (U.S. Securities 

Exchange Act) e suas regras. O processo está em estágio inicial, tendo a Companhia contratado assessores jurídicos 
para sua defesa naquele país. Nossa conclusão não está modificada em relação a esse assunto. 

Outros assuntos 

Demonstrações do valor adicionado 

As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do dalor adicionado (“DVA”), individuais e 
consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade 
da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas 
demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações 
trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros 
contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 – 
Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, exceto pelos eventuais efeitos do assunto descrito no 
parágrafo “Base para conclusão com ressalva sobre as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas”, 
não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não 
foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente 
em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 



 

 

 
 

Auditoria e revisão dos valores correspondentes ao exercício e período comparativos 

O exame das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2019 foi conduzido sobre a 
responsabilidade de outro auditor independente, que emitiu relatório de auditoria sem modificações em 03 de abril de 
2020. A revisão das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas dos períodos de três e nove meses 
findos em 30 de setembro de 2019 foi conduzida sob a responsabilidade de outro auditor independente, que emitiu 
relatório de revisão sobre aquelas informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas em 14 de novembro 
de 2019, com modificação referente à ausência de reconhecimento de provisão para estimativas dos gastos relacionados 
ao encerramento definitivo das atividades de extração de sal em Maceió, com o fechamento e criação de uma área de 
resguardo no entorno de determinados poços, realocação de pessoas, desocupação de imóveis e adoção de medidas 
adicionais de monitoramento, conforme requerido pela Norma NBC TG 25 (IAS 37) – Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes.  

São Paulo, 10 de novembro de 2020 

 

Daniel Gomes Maranhão Junior 
CT CRC 1SP-215.856/O-5 

Grant Thornton Auditores Independentes 
CRC 2SP-025.583/O-1 

  



Braskem S.A. 
 
Balanço patrimonial 
Data base: 30/09/2020 
Valores expressos em milhares de reais   
 

1 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 

Ativo Nota Set/2020 Dez/2019 Set/2020 Dez/2019

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 12.324.378        6.803.880         5.583.612          2.389.438         
Aplicações financeiras 4 3.204.807          1.687.504         3.117.183          1.628.275         
Contas a receber de clientes 5 3.599.405          2.285.750         2.105.277          1.864.142         
Estoques 6 8.065.359          7.625.084         5.411.227          5.499.907         
Tributos a recuperar 8 1.382.071          1.238.011         1.230.667          1.010.833         
Imposto de renda e contribuição social 578.007             439.933            339.654             352.789            
Dividendos e juros sobre capital próprio 7 165                    3.074                165                    7.683                
Despesas pagas antecipadamente 423.139             115.096            304.785             86.964              
Créditos com empresas ligadas 7(b) -                     -                    662                    43.157              
Derivativos 18.2.1 11.691               4.712                10.920               4.712                
Bloqueio judicial 24 -                     2.571.683         -                     2.571.683         
Outros ativos 1.215.766          614.827            333.157             259.997            

30.804.788     23.389.554     18.437.309     15.719.580     

Não circulante
Aplicações financeiras 4 343.598             9.708                328.313             -                    
Contas a receber de clientes 5 24.267               20.901              19.685               20.901              
Estoques 6 5.023                 16.325              5.023                 16.325              
Tributos a recuperar 8 1.575.979          2.257.718         1.381.775          2.257.483         
Imposto de renda e contribuição social 72.062               239.847            72.062               239.847            
Imposto de renda e contribuição social diferidos 20(b) 10.907.957        2.662.596         8.236.518          1.607.417         
Depósitos judiciais 24 201.579             1.508.880         190.806             1.498.056         
Créditos com empresas ligadas 7(b) -                     -                    1.502                 1.073                
Derivativos 18.2.1 1.141                 17.877              1.141                 17.877              
Outros ativos 272.850             258.865            187.383             191.500            
Investimentos 9 44.322               63.843              16.951.157        11.763.622       
Imobilizado 10 36.285.416        32.315.181       14.947.542        15.342.157       
Intangível 11 2.810.435          2.762.088         2.501.376          2.521.180         
Direito de uso de ativos 12 2.799.335          2.605.654         1.385.276          1.561.877         

55.343.964     44.739.483     46.209.559     37.039.315     

Total do ativo 86.148.752     68.129.037     64.646.868     52.758.895     

ControladoraConsolidado



Braskem S.A. 
 
Balanço patrimonial 
Data base: 30/09/2020 
Valores expressos em milhares de reais  Continuação 
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As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.

Passivo e patrimônio líquido Nota Set/2020 Dez/2019 Set/2020 Dez/2019

Circulante
Fornecedores 13 8.868.384          9.116.989          8.508.415          9.207.870          
Financiamentos 14 1.333.142          774.924             529.469             146.395             
Financiamentos Braskem Idesa 15 1.286.589          744.408             -                     -                     
Debêntures 16 53.336               46.666               -                     
Derivativos 18.2.1 974.618             49.251               912.897             43.187               
Salários e encargos sociais 700.059             623.723             501.538             475.768             
Tributos a recolher 19 690.344             322.886             592.498             294.572             
Imposto de renda e contribuição social 185.369             34.856               17.223               33.111               
Dividendos 4.123                 6.502                 3.750                 3.804                 
Adiantamentos de clientes 827.919             355.764             198.914             288.585             
Acordo de leniência 23 399.396             362.719             399.396             362.719             
Provisões diversas 21 262.129             203.134             183.185             141.319             
Contas a pagar a empresas ligadas 7(b) -                     -                     589.319             748.378             
Outras obrigações 684.915             930.638             148.638             335.449             
Provisão de gastos Alagoas 24 3.682.266          1.450.476          3.682.266          1.450.476          
Outros passivos financeiros 132.386             516.933             132.386             516.933             
Arrendamento mercantil 12(b) 777.976             676.291             443.227             447.106             

20.862.951     16.216.160     16.843.121     14.495.672     

Não circulante
Fornecedores 13 7.220                 3.837                 7.220                 3.837                 
Financiamentos 14 44.020.594        28.242.052        4.508.113          3.501.908          
Financiamentos Braskem Idesa 15 12.395.144        9.237.318          -                     -                     
Debêntures 16 191.221             227.901             -                     
Derivativos 18.2.1 812.258             169.513             684.645             148.574             
Tributos a recolher 19 219.895             129.353             187.005             129.353             
Contas a pagar a empresas ligadas 7(b) -                     -                     37.830.984        22.998.330        
Mútuo de acionista não controlador da Braskem Idesa 7(a) 3.558.288          2.395.887          -                     -                     
Imposto de renda e contribuição social diferidos 20(b) 516.097             273.036             -                     -                     
Benefícios pós-emprego 454.355             389.075             224.730             224.852             
Provisão para perda em controladas -                     -                     613.451             376.074             
Contingências 22.1 1.146.818          1.151.524          1.136.437          1.142.228          
Acordo de leniência 23 1.072.434          1.379.549          1.072.434          1.379.549          
Provisões diversas 21 364.912             302.072             326.395             274.549             
Provisão de gastos Alagoas 24 4.228.622          1.932.591          4.228.622          1.932.591          
Outras obrigações 262.499             133.858             191.424             91.408               
Arrendamento mercantil 12(b) 2.447.771          2.000.605          1.256.953          1.174.672          

71.698.128     47.968.171     52.268.413     33.377.925     

Patrimônio líquido (passivo a descoberto) 26
Capital social 8.043.222          8.043.222          8.043.222          8.043.222          
Reservas de capital 232.472             232.472             232.472             232.472             
Reservas de lucros 1.905.255          1.905.255          1.905.255          1.905.255          
Ágio na aquisição de controlada sob controle comum (488.388)            (488.388)            (488.388)            (488.388)            
Outros resultados abrangentes (6.589.694)         (4.757.539)         (6.589.694)         (4.757.539)         
Ações em tesouraria (49.724)              (49.724)              (49.724)              (49.724)              
Prejuízos acumulados (7.517.809)         -                     (7.517.809)         -                     

Total atribuível aos acionistas da Companhia (4.464.666)         4.885.298          (4.464.666)         4.885.298          

Participação de acionistas não controladores em controladas (1.947.661)         (940.592)            -                     -                     

(6.412.327)      3.944.706        (4.464.666)      4.885.298        

Total do passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto) 86.148.752     68.129.037     64.646.868     52.758.895     

ControladoraConsolidado



Braskem S.A. 
 
Demonstração do resultado do período 
Data base: 30/09/2020 
Valores expressos em milhares de reais, exceto o resultado por ação 
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As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 
 

Nota 3ºTrim.2020 Set/2020 3ºTrim.2019 Set/2019

Receita líquida de vendas e serviços 28 15.992.108     39.805.121     13.368.190     39.683.446     
Custo dos produtos vendidos 31 (12.426.535)       (33.533.365)       (11.651.152)       (34.614.756)       

Lucro Bruto 3.565.573        6.271.756        1.717.038        5.068.690        

Receitas (despesas) 
Com vendas e distribuição 31 (482.122)            (1.369.619)         (437.959)            (1.329.992)         
(Perda) reversões por redução ao valor recuperável de contas a receber 31 (3.860)                (15.036)              (6.332)                (6.970)                
Gerais e administrativas 31 (445.654)            (1.333.961)         (573.877)            (1.530.858)         
Pesquisa e desenvolvimento 31 (63.354)              (172.862)            (58.658)              (169.527)            
Resultado de participações societárias 9(c) 2.314                 (19.893)              (2.718)                (3.173)                
Outras receitas 29 485.055             816.874             170.963             2.260.784          
Outras despesas 29 (3.642.245)         (5.380.240)         (249.819)            (772.320)            

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos (584.293)          (1.202.981)      558.638           3.516.634        

Resultado financeiro 30
Despesas financeiras (1.183.604)         (3.682.559)         (878.080)            (2.673.626)         
Receitas financeiras 162.355             498.479             214.084             666.022             
Variações cambiais, líquidas (810.666)            (7.325.580)         (1.368.488)         (1.866.536)         

(1.831.915)      (10.509.660)    (2.032.484)      (3.874.140)      

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (2.416.208)      (11.712.641)    (1.473.846)      (357.506)          

Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos 20(a) 1.078.808          3.819.810          487.483             345.724             

Prejuízo do período (1.337.400)      (7.892.831)      (986.363)          (11.782)            

Atribuível a:
Acionistas da Companhia (1.412.972)         (7.537.950)         (887.798)            124.339             
Participação de acionistas não controladores em controladas 75.572               (354.881)            (98.565)              (136.121)            

Prejuízo do período (1.337.400)      (7.892.831)      (986.363)          (11.782)            

Resultado por ação - básico e diluído - R$ 27
Ações ordinárias (9,4699)              -                     
Ações preferenciais classe "A" (9,4699)              0,3611               
Ações preferenciais classe "B" (9,4699)              0,3618               

Consolidado



Braskem S.A. 
 
Demonstração do resultado do período 
Data base: 30/09/2020 
Valores expressos em milhares de reais, exceto o resultado por ação 
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As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 

Nota 3ºTrim.2020 Set/2020 3ºTrim.2019 Set/2019

Receita líquida de vendas e serviços 28 10.900.837     27.087.235     9.680.804        28.818.194     
Custo dos produtos vendidos 31 (8.861.728)         (24.036.572)       (9.069.728)         (26.809.276)       

Lucro Bruto 2.039.109        3.050.663        611.076           2.008.918        

Receitas (despesas) 
Com vendas e distribuição 31 (256.844)            (732.278)            (264.173)            (772.897)            
(Perda) reversões por redução ao valor recuperável de contas a receber 31 4.723                 (6.897)                (2.376)                (882)                   
Gerais e administrativas 31 (286.997)            (866.476)            (421.872)            (1.125.619)         
Pesquisa e desenvolvimento 31 (29.460)              (90.545)              (34.260)              (97.483)              
Resultado de participações societárias 9(c) 1.304.368          1.004.175          518.985             1.748.166          
Outras receitas 29 366.441             508.562             85.785               1.955.564          
Outras despesas 29 (3.632.295)         (5.357.256)         (238.809)            (721.963)            

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos (490.955)          (2.490.052)      254.356           2.993.804        

Resultado financeiro 30
Despesas financeiras (1.120.929)         (3.463.817)         (810.774)            (2.361.237)         
Receitas financeiras 166.164             372.337             158.720             519.686             
Variações cambiais, líquidas (1.088.733)         (5.545.802)         (1.092.089)         (1.585.952)         

(2.043.498)      (8.637.282)      (1.744.143)      (3.427.503)      

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (2.534.453)      (11.127.334)    (1.489.787)      (433.699)          

Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos 20(a) 1.121.481          3.589.384          601.989             558.038             

(Prejuízo) lucro líquido do período (1.412.972)      (7.537.950)      (887.798)          124.339           

Resultado por ação - básico e diluído - R$ 27
Ações ordinárias (9,4699)              -                     
Ações preferenciais classe "A" (9,4699)              0,3611               
Ações preferenciais classe "B" (9,4699)              0,3618               

Controladora



Braskem S.A. 
 
Demonstração do resultado abrangente 
Data base: 30/09/2020 
Valores expressos em milhares de reais   
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As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 

Nota 3ºTrim.2020 Set/2020 3ºTrim.2019 Set/2019

(Prejuízo) lucro líquido do período (1.337.400)        (7.892.831)        (986.363)           (11.782)             

Outros resultados abrangentes:
Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado

Valor justo de hedge  de fluxo de caixa 31.719                (1.371.053)          (194.226)             (125.300)             
Imposto de renda e contribuição social - hedge  de fluxo de caixa (8.987)                 461.736              65.451                39.819                
Valor justo de hedge  de fluxo de caixa de controlada em conjunto - RPR, líquido de impostos (1.075)                 786                     2.453                  83                       

21.657                (908.531)             (126.322)             (85.398)               

Hedge  de exportação - variação cambial 18.3(a.i) (898.588)             (9.245.179)          (1.794.124)          (1.563.810)          
Hedge  de exportação - transferência para o resultado 18.3(a.i) 578.657              1.557.361           325.098              935.685              
Imposto de renda e contribuição social - hedge  de exportação 108.776              2.613.858           499.468              213.562              
Hedge  de vendas futuras da Braskem Idesa - variação cambial 18.3(a.ii) 253.366              (2.009.111)          (241.668)             29.983                
Hedge  de vendas futuras da Braskem Idesa - transferência para o resultado 18.3(a.ii) 133.798              348.165              70.181                194.987              
Imposto de renda - hedge  de vendas futuras da Braskem Idesa (116.149)             498.284              51.446                (67.491)               

59.860                (6.236.622)          (1.089.599)          (257.084)             

Conversão de demonstrações financeiras de controladas no exterior 175.709              4.668.466           842.153              642.403              

Total 257.226            (2.476.687)        (373.768)           299.921            

Itens que não serão reclassificados para o resultado
Plano de incentivo de longo prazo, líquido dos impostos 3.674                  7.178                  4.844                  10.466                

Total de outros resultados abrangentes do período (1.076.500)        (10.362.340)     (1.355.287)        298.605            

Atribuível a:
Acionistas da Companhia (1.086.712)          (9.355.271)          (1.162.388)          478.408              
Participação de acionista não controlador em controladas 10.212                (1.007.069)          (192.899)             (179.803)             

Total do resultado abrangente do período (1.076.500)        (10.362.340)     (1.355.287)        298.605            

Consolidado



Braskem S.A. 
 
Demonstração do resultado abrangente 
Data base: 30/09/2020 
Valores expressos em milhares de reais   
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As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais. 

Nota 3ºTrim.2020 Set/2020 3ºTrim.2019 Set/2019

(Prejuízo) lucro líquido do período (1.412.972)        (7.537.950)       (887.798)           124.339            

Outros resultados abrangentes:
Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado

Valor justo de hedge  de fluxo de caixa (13.220)               (1.260.497)         (179.574)             (55.727)               
Imposto de renda e contribuição social - hedge  de fluxo de caixa 4.495                  428.569             61.055                18.947                
Valor justo de hedge  de fluxo de caixa da Braskem Idesa 33.703                (82.917)              (10.989)               (52.180)               
Imposto de renda e contribuição social - hedge  de fluxo de caixa da Braskem Idesa (10.111)               24.875               3.297                  15.654                
Valor justo de hedge  de fluxo de caixa de controlada em conjunto - RPR, líquido de impostos (1.075)                 786                    2.453                  83                       

13.792                (889.184)            (123.758)             (73.223)               

Hedge  de exportação - variação cambial 18.3(a.i) (898.579)             (9.245.179)         (1.794.124)          (1.563.810)          
Hedge  de exportação - transferência para o resultado 18.3(a.i) 578.657              1.557.361          325.098              935.685              
Imposto de renda e contribuição social - hedge  de exportação 108.773              2.613.858          499.468              213.562              
Hedge  de vendas futuras da Braskem Idesa - variação cambial 18.3(a.ii) 190.024              (1.506.825)         (181.251)             22.487                
Hedge  de vendas futuras da Braskem Idesa - transferência para o resultado 18.3(a.ii) 100.348              261.123             52.635                146.240              
Imposto de renda - hedge  de vendas futuras da Braskem Idesa (87.112)               373.710             38.585                (50.618)               

(7.889)                 (5.945.952)         (1.059.589)          (296.454)             

Conversão de demonstrações financeiras de controladas no exterior 316.693              5.010.215          904.060              713.511              

Total 322.596            (1.824.921)       (279.287)           343.834            

Itens que não serão reclassificados para o resultado
Plano de incentivo de longo prazo, líquido dos impostos 3.664                  7.600                 4.697                  10.235                

Total de outros resultados abrangentes do período (1.086.712)        (9.355.271)       (1.162.388)        478.408            

Controladora
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As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.    

Controladora e consolidado
Controladora Consolidado

Total do
Total da Participação patrimônio

Dividendo Ágio na aquisição Outros participação dos de acionistas líquido
Capital Reservas Reserva Incentivos Retenção adicional de controlada sob resultados Ações em Lucros (prejuízos) acionistas não controladores (passivo a

social de capital legal fiscais de lucros proposto controle comum abrangentes tesouraria acumulados da Companhia em controladas descoberto)

Em 31 de dezembro de 2018 8.043.222    232.430  577.476 153.478     1.940.011   2.002.255   (488.388)               (5.623.020) (49.819)    -                        6.787.645          (876.400)               5.911.245      

Resultado abrangente do período:
Lucro líquido do período -                 -            -           -                -            124.339                 124.339               (136.121)                 (11.782)            
Hedge  de exportação - variação cambial, líquido dos impostos -                 -            -           (296.454)       -            -                         (296.454)              39.370                     (257.084)          
Valor justo de hedge  de fluxo de caixa, liquido dos impostos -                 -            -           (73.223)         -            -                         (73.223)                (12.175)                   (85.398)            
Plano de incentivo de longo prazo, líquido dos impostos -                 -            -           -               -                -                -                          10.235          -            -                         10.235                 231                          10.466              
Conversão de demonstrações financeiras de controladas no exterior -                 -            -           713.511        -            -                         713.511               (71.108)                   642.403            

-                 -            -           -               -                -                -                          354.069        -            124.339                 478.408               (179.803)                 298.605            

Ajustes de avaliação patrimonial:
Realização da indexação adicional do imobilizado, líquida dos impostos -                 -            -           -                -                (20.037)         -            20.037                   -                       -                          -                   
Realização do custo atribuído de controlada em conjunto, líquida dos impostos -                 -            -           -                -                (702)              -            702                        -                       -                          -                   
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego de controladas, líquido dos impostos -                 -            -           -                -                (50)                -            -                         (50)                       -                          (50)                   
Ajustes a valor justo de contas a receber de clientes, líquido dos impostos -                 -            -           -                -                52                 -            -                         52                        -                          52                     
Efeito cambial em economia hiperinflacionária, líquido dos impostos -                 -            -           -                -                (3.438)           -            -                         (3.438)                  -                          (3.438)              

-                 -            -           -               -                -                -                          (24.175)         -            20.739                   (3.436)                  -                          (3.436)              
Contribuição de acionistas:

Entrega de ações para pagamento ao Programa de Incentivo de Longo Prazo -                95              -                         95                        -                          95                     
Dividendos prescritos -                 -            -           -               -                -                -                -            1.004                     1.004                   -                          1.004                
Dividendos adicionais de controladas -                 -            -           -               -                -                -                -            -                         -                       (2.496)                     (2.496)              
Perda na participação de investimento -                 -            -           -               -                -                -                -            -                         -                       (33)                          (33)                   
Ganho na transferência de ações custódia incentivo de longo prazo -                 42             -           -               -                -                -                -            -                         42                        -                          42                     

-                 42             -           -               -                -                -                          -                95              1.004                     1.141                   (2.529)                     (1.388)              

Em 30 de setembro de 2019 8.043.222    232.472  577.476 153.478     1.940.011   2.002.255   (488.388)               (5.293.126) (49.724)    146.082               7.263.758          (1.058.732)            6.205.026      

Em 31 de dezembro de 2019 8.043.222    232.472  577.476 153.478     1.174.301   -               (488.388)               (4.757.539) (49.724)    -                        4.885.298          (940.592)               3.944.706      

Resultado abrangente do período:
Prejuízo do período -                 -            -           -               -                -                -                -            (7.537.950)             (7.537.950)           (354.881)                 (7.892.831)       
Hedge  de exportação - variação cambial, líquido dos impostos -                 -            -           -               -                -                (5.945.952)    -            -                         (5.945.952)           (290.670)                 (6.236.622)       
Valor justo de hedge  de fluxo de caixa, liquido dos impostos -                 -            -           -               -                -                (889.184)       -            -                         (889.184)              (19.347)                   (908.531)          
Plano de incentivo de longo prazo, líquido dos impostos -                 -            -           -               -                -                7.600            -            -                         7.600                   (422)                        7.178                
Conversão de demonstrações financeiras de controladas no exterior -                 -            -           -               -                -                5.010.215     -            -                         5.010.215            (341.749)                 4.668.466         

-                 -            -           -               -                -                (1.817.321)    -            (7.537.950)             (9.355.271)           (1.007.069)              (10.362.340)     

Ajustes de avaliação patrimonial:
Realização da indexação adicional do imobilizado, líquida dos impostos -                 -            -           -               -                -                (19.761)         -            19.761                   -                       -                          -                   
Realização do custo atribuído de controlada em conjunto, líquida dos impostos -                 -            -           -               -                -                (380)              -            380                        -                       -                          -                   
Ajustes a valor justo de contas a receber de clientes, líquido dos impostos -                 -            -           -               -                -                229               -            -                         229                      -                          229                   
Efeito cambial em economia hiperinflacionária, líquido dos impostos -                 -            -           -               -                -                5.078            -            -                         5.078                   -                          5.078                

-                 -            -           -               -                -                -                          (14.834)         -            20.141                   5.307                   -                          5.307                

Em 30 de setembro de 2020 8.043.222    232.472  577.476 153.478     1.174.301   -               (488.388)               (6.589.694) (49.724)    (7.517.809)           (4.464.666)        (1.947.661)            (6.412.327)     

Atribuído à participação dos acionistas
Reservas de lucros
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As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.

Nota Set/2020 Set/2019 Set/2020 Set/2019

(11.712.641)       (357.506)            (11.127.334)       (433.699)            

Ajustes para reconciliação do resultado
Depreciação, amortização e exaustão 3.001.589          2.607.860          1.805.187          1.684.224          
Resultado de participações societárias 9(c) 19.893               3.173                 (1.004.175)         (1.748.166)         
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas 11.775.714        3.885.763          8.004.786          3.096.552          
Provisão (reversão e recuperação de créditos), líquidas 5.999                 (273.917)            5.100                 (271.536)            
Provisão acordo de leniência 23 -                     409.877             -                     409.877             
Provisão indenizações Alagoas 24 5.143.395          5.143.395          
Créditos de PIS e COFINS - exclusão do ICMS da base de cálculo 29 (199.826)            (1.850.254)         (199.826)            (1.850.254)         
Perdas por redução ao valor recuperável de ativos financeiros 15.036               6.970                 6.897                 (15.733)              
Provisão para perdas e baixas de ativos de longa duração (17.309)              113.341             (22.612)              106.670             

8.031.850        4.545.307        2.611.418        977.935           

Variação do capital circulante operacional
Depósitos judiciais - outros ativos financeiros 24 3.746.107          (3.680.460)         3.746.107          (3.680.460)         
Aplicações financeiras (1.776.868)         1.166.121          (1.751.346)         1.173.764          
Contas a receber de clientes (871.642)            449.604             (244.715)            (392.972)            
Estoques 316.151             713.470             68.297               467.610             
Tributos a recuperar 1.761.100          1.134.100          1.335.777          443.821             
Despesas antecipadas 144.489             153.456             (217.821)            60.830               
Demais contas a receber (375.136)            (280.209)            101.748             (206.654)            
Fornecedores (5.039.655)         19.211               (2.873.045)         775.150             
Tributos a recolher (624.880)            (661.477)            338.891             54.182               
Adiantamentos de clientes 305.969             96.830               (89.671)              74.868               
Acordo de leniência 23 (349.842)            (341.605)            (349.842)            (283.571)            
Provisões diversas (93.491)              (155.218)            (96.682)              (159.723)            
Demais contas a pagar (324.640)            163.387             (676.720)            55.479               

Caixa gerado (aplicado) pelas operações 4.849.512        3.322.517        1.902.396        (639.741)          

Juros pagos (2.206.228)         (1.592.845)         (248.314)            (110.763)            
Imposto de renda e contribuição social pagos (189.828)            (381.471)            (56.971)              (108.038)            

Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais 2.453.456        1.348.201        1.597.111        (858.542)          

Recursos recebidos na venda de ativo imobilizado e intangível 13.438               1.591                 2.975                 1.121                 
Dividendos recebidos 3.074                 3.513                 138.776             18.931               
Adições ao investimento em controladas (80)                     
Adições ao imobilizado e intangível (1.930.539)         (1.789.744)         (1.010.925)         (994.645)            

Utilização de caixa em atividades de investimentos (1.914.027)      (1.784.640)      (869.174)          (974.673)          

Dívida de curto e longo prazos
Captações 15.214.497        9.491.368          5.175.102          1.515.771          
Pagamentos (10.340.708)       (8.538.709)         (4.894.332)         (496.317)            

Financiamentos Braskem Idesa
Pagamentos (658.669)            (665.827)            -                     

Partes relacionadas
Captações -                     5.274.730          2.966.881          
Pagamentos -                     (2.391.156)         (2.229.897)         

Arrendamento mercantil 12 (478.713)            (296.269)            (297.208)            (176.015)            
Dividendos pagos (2.379)                (2.471)                (57)                     (48)                     
Outros passivos financeiros (400.842)            499.999             (400.842)            499.999             

Geração de caixa de financiamentos 3.333.186        488.091           2.466.237        2.080.374        

Variação cambial do caixa de controladas no exterior 1.647.883          115.785             -                     

Geração de caixa e equivalentes de caixa 5.520.498        167.437           3.194.174        247.159           

Representado por
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 6.803.880          5.547.637          2.389.438          2.016.724          
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 12.324.378        5.715.074          5.583.612          2.263.883          

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 5.520.498        167.437           3.194.174        247.159           

ControladoraConsolidado

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
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As notas explicativas são parte integrante das informações trimestrais.

Set/2020 Set/2019 Set/2020 Set/2019

Receitas 42.541.217         48.782.263             29.491.670          37.599.550        
Vendas de mercadorias, produtos e serviços 47.095.511            47.124.214                34.334.746             36.224.390           
Outras receitas, líquidas (4.539.258)             1.665.019                  (4.836.179)              1.376.042             
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (15.036)                  (6.970)                       (6.897)                     (882)                     

Insumos adquiridos de terceiros  (35.733.142)        (38.273.477)            (26.883.358)         (30.807.373)       
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (34.320.160)           (36.130.764)              (26.027.415)            (29.297.629)         
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (1.429.591)             (1.991.271)                (884.631)                 (1.392.047)           
Ganhos (perdas) de valores ativos 16.609                   (151.442)                   28.688                    (117.697)              

Valor adicionado bruto 6.808.075            10.508.786             2.608.312             6.792.177          

Depreciação, amortização e exaustão (3.001.589)             (2.607.860)                (1.805.187)              (1.684.224)           

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia 3.806.486            7.900.926               803.125                5.107.953          

Valor adicionado recebido em transferência 1.152.187            720.438                   1.826.248             2.394.396          
Resultado de participações societárias (19.893)                  (3.173)                       1.004.175               1.748.166             
Receitas financeiras 1.171.530              723.554                     822.009                  646.173                
Outras 550                        57                              64                           57                         

Valor adicionado total a distribuir 4.958.673            8.621.364               2.629.373             7.502.349          

Pessoal 1.306.011            1.222.054               745.367                783.278              
Remuneração direta 1.040.172              949.624                     569.815                  585.130                
Benefícios 210.309                 220.614                     120.955                  147.104                
FGTS 55.530                   51.816                       54.597                    51.044                  

Impostos, taxas e contribuições (377.599)              2.609.144               (193.261)               2.357.031          
Federais (2.674.803)             799.224                     (2.460.888)              573.905                
Estaduais 2.252.844              1.768.669                  2.252.844               1.768.669             
Municipais 44.360                   41.251                       14.783                    14.457                  

Remuneração de capitais de terceiros 11.923.092         4.801.948               9.615.217             4.237.701          
Despesas financeiras 11.639.519            4.582.911                  9.419.379               4.061.677             
Aluguéis 283.573                 219.037                     195.838                  176.024                

Remuneração de capitais próprios (7.892.831)          (11.782)                    (7.537.950)           124.339              
(Prejuízo) lucro líquido retido no período (7.537.950)             124.339                     (7.537.950)              124.339                
Participação de acionista não controlador em controladas (354.881)                (136.121)                   -                          -                       

Valor adicionado total distribuído 4.958.673            8.621.364               2.629.373             7.502.349          

Consolidado Controladora
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1 Contexto operacional 
 
A Braskem S.A. (designada neste relatório como “Controladora” ou “Braskem”) é uma sociedade por ações, de 
capital aberto, com sede em Camaçari, Bahia (“BA”) que, em conjunto com suas controladas (designadas neste 
relatório como “Companhia”), é controlada pela Odebrecht S.A. (“Odebrecht”) que detém, direta e indiretamente, 
50,11% e 38,32% do seu capital votante e total, respectivamente. 
 
Inauguração de nova planta – Estados Unidos 
 
Em setembro, a Companhia concluiu o processo de comissionamento seguindo os padrões de segurança 
aplicáveis e iniciou a produção comercial de polipropileno (PP) de sua nova planta nos Estados Unidos. 
Localizada em La Porte, no estado do Texas, e com capacidade de produção de 450 mil toneladas por ano, a nova 
planta de PP nos Estados Unidos está em linha com a estratégia da Companhia de diversificação de sua matriz de 
matéria-prima e de expansão geográfica nas Américas, reforçando a sua posição de liderança na produção de PP 
na América do Norte.  
 

2 Práticas contábeis 
 

As práticas contábeis do exercício anterior foram aplicadas de modo consistente na preparação destas 
Informações trimestrais. 

 
2.1 Base de preparação e apresentação das Informações Trimestrais  

 
Estas informações trimestrais compreendem o período acumulado findo em 30 de setembro de 2020, e devem ser 
lidas em conjunto com as demonstrações financeiras da Companhia de 31 de dezembro de 2019, preparadas e 
apresentadas, na controladora e  no consolidado, de acordo com o pronunciamento CPC 21 (R1) – emitido pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPCs”), de acordo com o pronunciamento IAS 34 – Interim Financial 

Reporting, emitido pelo IASB (International Accounting Standards Board), em observância às disposições da Lei 
nº 6.404/76 (incluindo ajustes posteriores) e normas e orientações emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). 
 
A preparação das informações trimestrais requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das suas práticas 
contábeis. 
 
Não houve mudanças significativas nas premissas e julgamentos por parte da Administração da Companhia no 
uso das estimativas para preparação destas informações trimestrais em relação àquelas utilizadas nas 
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019. 

 
A autorização para emissão dessas informações trimestrais foi concedida pela Diretoria Executiva em 10 de 
novembro de 2020. 
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2.1.1 Informações trimestrais consolidadas e individuais 
 
Todas as informações relevantes próprias destas demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas e estas correspondem às utilizadas pela Administração na gestão da Companhia. 
 

 (a) Consolidação 
 
As informações consolidadas abrangem as demonstrações da Controladora e das seguintes entidades: 
  

 
 
(i) Controlada constituída em maio de 2020. 

  

Sede Set/2020 Dez/2019

BM Insurance Company Limited ("BM Insurance") Bermudas                 100,00                 100,00 
Braskem America Finance Company ("Braskem America Finance") EUA                 100,00                 100,00 

Braskem America, Inc. (“Braskem America”) EUA                 100,00                 100,00 
Braskem Argentina S.A. (“Braskem Argentina”) Argentina                 100,00                 100,00 

Braskem Europe GmbH ("Braskem Alemanha") Alemanha                 100,00                 100,00 
Braskem Finance Limited (“Braskem Finance”) Ilhas Cayman                 100,00                 100,00 

Braskem Idesa S.A.P.I. ("Braskem Idesa") México                   75,00                   75,00 
Braskem Idesa Servicios S.A. de CV ("Braskem Idesa Serviços") México                   75,00                   75,00 

Braskem Incorporated Limited ("Braskem Inc") Ilhas Cayman                 100,00                 100,00 
Braskem India Private Limited ("Braskem India") (i) Índia                 100,00 

Braskem Mexico Proyectos S.A. de C.V. SOFOM ("Braskem México Sofom") México                 100,00                 100,00 

Braskem Mexico, S. de RL de CV ("Braskem México") México                 100,00                 100,00 
Braskem Mexico Servicios S. RL de CV ("Braskem México Serviços") México                 100,00                 100,00 

Braskem Netherlands B.V. ("Braskem Holanda") Holanda                 100,00                 100,00 
Braskem Netherlands Finance B.V. (“Braskem Holanda Finance”) Holanda                 100,00                 100,00 

Braskem Netherlands Inc. B.V. (“Braskem Holanda Inc”) Holanda                 100,00                 100,00 
Braskem Petroquímica Chile Ltda. (“Braskem Chile”) Chile                 100,00                 100,00 
Cetrel S.A. ("Cetrel") Brasil                   63,70                   63,70 
Distribuidora de Água Camaçari S.A. ("DAC") Brasil                   63,70                   63,70 
Lantana Trading Co. Inc. (“Lantana”) Bahamas                 100,00                 100,00 

Brasil                 100,00                 100,00 

Brasil                 100,00                 100,00 

Participação no capital total e votante - %

Controladas diretas e indiretas

Entidades de Propósito Específico (“EPE”)

Fundo de Investimento Santander Netuno Multimercado 
  Crédito Privado Longo Prazo ("FIM Netuno")

Fundo de Investimento Caixa Júpiter Multimercado 
  Crédito Privado Longo Prazo ("FIM Júpiter")
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2.2 Moeda funcional e estrangeira 
 

(a) Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
A moeda funcional da Controladora é o real. A moeda de apresentação também é o real, exceto quando indicado 
de outra forma. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de 
outra forma.    
 

(b) Moeda funcional diferente do real 
 

Abaixo estão apresentadas as controladas que possuem moeda funcional diferente da moeda da Controladora: 
 

  
 

(c) Efeitos de variação cambial 
 
Os efeitos de variação cambial sobre as transações da Companhia decorrem principalmente da variação nas taxas 
das seguintes moedas: 
 

  
 
 
2.3 Pronunciamentos novos ou revisados 

 
Certas normas novas e alterações às normas vigentes serão efetivas para períodos anuais iniciados em ou após 
2020. A Companhia não adotou antecipadamente as seguintes novas normas e interpretações na preparação destas 
informações trimestrais: 
  
 - Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas CPC 00 (R2)/IFRS; 
 - Definição de negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3); 
 - Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8); 
 - IFRS 17 Contratos de seguros; 
 - Deliberação CVM 854/2020 com impactos nos CPC`s 38, 40 (R1) e 48. 
 
A deliberação CVM 854/2020 entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020 e apresenta impactos associados 
aos Pronunciamentos Técnicos CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48. A CVM já se pronunciou acerca da reforma da 

Moeda funcional

Controladas
Braskem Alemanha Euro
BM Insurance, Braskem America, Braskem America Finance, Braskem Holanda,   
    Braskem Holanda Finance, Braskem Holanda Inc. e Braskem México Sofom Dólar norte-americano
Braskem Idesa, Braskem Idesa Serviços, Braskem México e Braskem México Serviços Peso mexicano
Braskem Argentina Peso argentino
Braskem Chile Peso chileno
Braskem India Rúpia

Set/2020 Dez/2019 Variação Set/2020 Set/2019 Variação
Dólar - Real 5,6407 4,0307 39,94% 5,0793 3,8887 30,62%
Euro - Real 6,6132 4,5305 45,97% 5,7207 4,3679 30,97%
Peso mexicano - Real 0,2553 0,2134 19,63% 0,2328 0,2020 15,28%
Dólar - Peso mexicano 22,0966 18,8858 17,00% 21,8263 19,2585 13,33%
Dólar - Euro 0,8575 0,8926 -3,94% 0,8903 0,8895 0,08%

Taxa final Taxa média do período findo em
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taxa de juros de referência decorrente da descontinuidade do uso da London Interbank Offered Rate (“LIBOR”), 
após 2021. Destaca-se que a LIBOR permanecerá vigente para os contratos já existentes até a data de sua 
extinção. Diante disso, a Companhia está monitorando os possíveis impactos nas suas transações decorrentes da 
aplicabilidade das alterações. 
 
A Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) emitiu em 7 de julho de 2020 a Deliberação 859, que aprova o 
Documento de Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 16/2020, o qual estabelece requerimentos com o objetivo 
de facilitar para os arrendatários a contabilização de eventuais concessões obtidas nos contratos em decorrência 
da COVID-19, tais como perdão, suspensão ou mesmo reduções temporárias de pagamentos. A Administração da 
Companhia avaliou os requerimentos da Deliberação CVM nº 859 e não identificou impactos relevantes. 
 
As normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras 
consolidadas. 

 
2.4 Principais medidas e impactos decorrentes da COVID-19 

  
A Braskem vem monitorando atentamente os impactos do surto de COVID-19 em seu negócio e nas comunidades 
onde atua. Conforme divulgado em 20 de março de 2020 em Comunicado ao Mercado, a Braskem criou um 
comitê de crise com o objetivo de estabelecer procedimentos globais com foco principalmente na saúde e 
segurança das pessoas e na continuidade das suas operações. Segue atualização das medidas tomadas pela 
Companhia: 
  
(i) Definição para todos os integrantes e terceiros do grupo vulnerável à COVID-19 trabalharem de forma 

remota até a última fase de retorno; 
(ii) Definição para todos os membros da equipe e contratados, não relacionados diretamente à continuidade 

segura das operações, trabalharem remotamente até que os critérios para início de flexibilização para 
retorno seguro fossem atingidos;  

(iii) Redução do contingente de integrantes e terceiros trabalhando nos seus ativos industriais, mantendo a 
operação com equipe mínima necessária, considerando todas as regras de segurança e de manutenção da 
confiabilidade das operações;  

(iv) Recomendação para que não haja a visitação de terceiros e fornecedores não rotineiros às dependências 
da Braskem, além de proibição de acesso às dependências da Braskem por visitantes ou terceiros 
provenientes de áreas consideradas de alto risco;  

(v) Construção de agendas com clientes e comunidades onde atua para verificar os produtos do seu portfólio 
para ajudar no combate da pandemia; 

(vi) Criação, implementação e acompanhamento de indicadores do Plano de Retorno Seguro às plantas e 
escritórios da Braskem. 

 
Ao longo do segundo trimestre de 2020 as taxas de utilização no Brasil e nos Estados Unidos foram 
temporariamente reduzidas em razão da menor demanda e do movimento de redução de estoques na cadeia 
produtiva da petroquímica e dos plásticos. As taxas de operação acompanharão a demanda de mercado e as novas 
oportunidades de exportação que possam surgir em outras regiões, principalmente com o reinício de atividades na 
Ásia.  
 
No decorrer do 3º trimestre de 2020, houve forte recuperação da demanda por resinas no Brasil e nos Estados 
Unidos fazendo com que as taxas de utilização das plantas petroquímicas voltassem à normalidade. 
 
Na Europa e no México, as taxas de utilização retornaram aos níveis normais no 2º trimestre, conforme retomada 
gradual da demanda, resultando em 83% e 80% de suas capacidades, respectivamente. 
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Apesar do cenário de crescimento e recuperação, a Companhia segue adotando uma série de medidas para 
preservação do caixa a fim de manter a sua solidez financeira e a resiliência dos seus negócios, dentre as quais 
destacamos: 
 

• Desembolso da linha de crédito compromissada (Revolving Credit Facility) no montante de US$ 1 bilhão 
em abril de 2020, com vencimento em 2023. Ao final de julho a Companhia realizou o pré-pagamento 
integral dessa linha, equivalente a R$5,5 bilhões; 

• Emissão de títulos de dívida no mercado internacional pela subsidiária Braskem Holanda, em julho de 
2020, no montante de US$600 milhões (R$3,2 bilhões); 

• Redução dos gastos fixos na ordem de 10%; 
• Redução dos investimentos previstos para 2020 de US$721 milhões (R$3,9 bilhões) para 

aproximadamente US$600 milhões (R$3,1 bilhões); 
• Postergação das contribuições sociais no Brasil; e   
• Otimizações do capital de giro. 

 
A Companhia, ainda, destaca ações realizadas em conjunto com seus clientes e empresas parceiras para a 
transformação de resinas plásticas e químicos em itens essenciais para o combate ao COVID-19, destacando-se 
máscaras cirúrgicas, embalagens para álcool líquido e gel, água sanitária e a impressão 3D de hastes para 
máscaras de proteção; doação de GLP para hospitais de campanha; ações de apoio à cadeia de clientes e 
fornecedores, em especial a pequenas e médias empresas; e doações de kits de higiene e cestas básicas para as 
comunidades afetadas no entorno de suas plantas. 
 
Em 30 de setembro de 2020, o balanço patrimonial consolidado possui capital circulante líquido positivo de R$10 
bilhões e a maior parte dos financiamentos são de longo prazo, sendo 96,5 do endividamento total denominado 
em dólar americano, em linha com a Política Financeira da Companhia. A Companhia está confortável com esta 
exposição ao dólar, já que parte substancial da receita a ser gerada pela Companhia nos próximos anos e que 
servirá para cobrir o serviço da dívida é, direta ou indiretamente, denominada em dólar americano. 
  
Em períodos onde o real brasileiro se desvaloriza significativamente em relação ao dólar americano, a Companhia 
tem um efeito adverso de variação cambial sobre sua dívida, sendo parte reconhecido no resultado do período e 
parte incorporado ao patrimônio líquido por meio de mecanismo de hedge accounting. 
  
O efeito da variação cambial em 2020 está apresentado na nota explicativa 2.2(c), quando o real desvalorizou 
40% em relação ao dólar. A variação cambial negativa no período terá efeito caixa no vencimento das dívidas da 
Companhia, portanto concentrado no longo prazo, dado o perfil de dívida da Braskem, não colocando em risco a 
posição de liquidez no enfrentamento do contexto da COVID-19. 
 
Conforme orientações da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), a Administração da Companhia revisou as 
estimativas contábeis para realização de ativos, incluindo as estimativas de perdas sobre as contas a receber de 
clientes, redução ao valor recuperável de estoques, impostos diferidos ativos e demais ativos, ou relacionadas à 
provisão de obrigações nas informações trimestrais por alteração significativa dos riscos a que a Companhia está 
exposta (vide informações na nota explicativa 18.5). Esta revisão considerou os eventos subsequentes ocorridos 
até a data de emissão destas informações trimestrais, e não foram identificados efeitos significativos que deveriam 
estar refletidos nas informações trimestrais do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. 
 
Devido às incertezas decorrentes da pandemia da COVID-19 na economia global, não é possível prever com 
precisão os impactos adversos na posição patrimonial e financeira da Companhia e suas controladas após a data 
de emissão dessas informações trimestrais. Com a retomada da demanda por resinas, a Companhia não tem 
expectativas de provisões adicionais no teste de recuperação dos seus ativos em futuro próximo. 
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3 Caixa e equivalentes de caixa 
 

As informações de caixa e equivalentes de caixa foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 
2019 da Companhia, na Nota 5. 

  
(i) Em 30 de setembro de 2020, inclui o montante de R$338.206 de caixa e R$733.857 de equivalente de caixa (R$598.591 de caixa e 

R$418.644 de equivalente de caixa em 31 de dezembro de 2019) da controlada Braskem Idesa, que não pode ser usado por outras 
controladas da Companhia. 

 
 
4 Aplicações financeiras 
 

As informações de aplicações financeiras foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019 da 

Companhia, na Nota 6. 
 

 

 
(i) Referem-se a Letras Financeiras do Tesouro (“LFT’s”) emitidas pelo governo federal brasileiro e a Letras Financeiras (“LF’s”) 

emitidas por instituições financeiras. Essas aplicações possuem vencimento original superior a três meses, apresentam liquidez 
imediata no mercado secundário e a expectativa de realização pela Administração é de curto prazo. 

 
(ii) Inclui os seguintes montantes: R$1.548.486 (circulante R$1.220.173, não circulante R$328.313) de fundos restritos para realocação 

dos moradores de Alagoas (Nota 24.1(i)); e R$15.285 depósitos bancários com rendimento de cerca de 100% dos Certificados de 

Depósito Interbancário (“CDI”), tendo sua utilização vinculada ao cumprimento de obrigações contratuais de debêntures. 

  

Set/2020 Dez/2019 Set/2020 Dez/2019

Caixa
no Brasil 339.187             13.495               335.287             9.800                 
no exterior (i) 2.422.715          2.289.736          -                     

Equivalentes de caixa:
no Brasil 4.904.722          1.963.185          5.022.338          2.080.801          
no exterior (i) 4.657.754          2.537.464          225.987             298.837             

Total 12.324.378     6.803.880        5.583.612        2.389.438        

Consolidado Controladora

Set/2020 Dez/2019 Set/2020 Dez/2019
Custo amortizado

11.028               38.759               11.028               38.759               
Valor justo através do resultado -                     

LFT's e LF's (i) 1.884.675          1.588.426          1.884.675          1.588.426          
Aplicações em fundos restritos (ii) 1.563.771          9.708                 1.548.486          -                     
Outras 88.931               60.319               1.307                 1.090                 

Total 3.548.405        1.697.212        3.445.496        1.628.275        

Ativo circulante 3.204.807          1.687.504          3.117.183          1.628.275          
Ativo não circulante 343.598             9.708                 328.313             -                     
Total 3.548.405        1.697.212        3.445.496        1.628.275        

Consolidado Controladora

Aplicações em time deposit
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5 Contas a receber de clientes 
 

As informações de contas a receber de clientes foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019 
da Companhia, na Nota 7. 
 
A Companhia realiza parte de suas contas a receber de clientes através da alienação de títulos para fundos e 
instituições financeiras destinadas à aquisição de recebíveis. Essas operações são realizadas sem direito de 
regresso e com transferência substancial dos riscos e benefícios dos recebíveis, razão pela qual os títulos são 
baixados no ato da operação. Em 30 de setembro de 2020, essas operações correspondem a R$1,7 bilhão na 
Controladora e R$3,1 bilhões no Consolidado, com montante de juros de R$9,2 milhões na Controladora e R$12 
milhões no Consolidado (registrados na rubrica “Despesas financeiras”). 
  

 
 

(i) A tabela abaixo demonstra a perda de crédito esperada da Companhia para cada estágio: 
 

  
  

Nota
Set/2020 Dez/2019 Set/2020 Dez/2019

Clientes:
No Brasil

Terceiros 1.624.050          1.049.412                1.540.808          984.432             
Partes relacionadas 7 12.011               8.814                       17.326               17.261               

1.636.061          1.058.226                1.558.134          1.001.693          
No exterior

Terceiros 2.249.175          1.477.748                351.208             353.487             
Partes relacionadas 7 -                     -                          449.040             744.999             

2.249.175          1.477.748                800.248             1.098.486          
Perda esperada com créditos de clientes (i) (261.564)            (229.323)                 (233.420)            (215.136)            
Total 3.623.672        2.306.651             2.124.962        1.885.043        

Ativo circulante 3.599.405          2.285.750                2.105.277          1.864.142          
Ativo não circulante 24.267               20.901                     19.685               20.901               
Total 3.623.672        2.306.651             2.124.962        1.885.043        

ControladoraConsolidado

Percentual de
perda estimada Contas a receber PCLD Contas a receber PCLD 

Risco da operação 1 Risco mínimo 2.255.638              -                   1.286.334              -                   
Risco da operação 2 Risco mínimo 797.718                 -                   515.961                 -                   
Risco da operação 3 0,80% 509.188                 4.075               279.183                 2.234               
Risco da operação 4 1,65% 51.126                   843                  36.849                   608                  

3.613.670           4.918              2.118.327           2.842              

Riscos da operação 3 e 4 20,00% 5.491                     1.098               4.559                     912                  
1ª Renegociação menor ou igual a 24 meses 25,00% 5.091                     1.273               5.091                     1.273               
90 a 180 dias 30,00% 9.585                     2.876               2.875                     863                  

20.167                 5.247              12.525                 3.048              

Risco da operação 5 100% 4.557                     4.557               4.557                     4.557               
Acima de 180 dias 100% 19.134                   19.134             9.231                     9.231               
Jurídico 100% 227.708                 227.708           213.742                 213.742           

251.399               251.399         227.530               227.530         

Total 3.885.236           261.564         2.358.382           233.420         

Controladora

Estágio 3
(Não performance de 
pagamento - Indicativo 
de impairment )

Consolidado

Estágio 1
(Performando)

Estágio 2
(Aumento Significativo 
de Risco de Perda)



Braskem S.A. 
 
Notas explicativas da Administração 
às informações trimestrais, consolidadas e individuais de 30/09/2020 
Valores expressos em milhares, exceto quando indicado de outra forma  

 

17 
 

6 Estoques 
 

As informações dos estoques foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019 da Companhia, 

na Nota 8. 

 

 

Set/2020 Dez/2019 Set/2020 Dez/2019

Produtos acabados 4.480.175          4.634.192                 2.777.435          3.131.021          
Matérias-primas, insumos de produção e embalagens 1.688.660          1.665.797                 1.324.371          1.408.128          
Materiais de manutenção 821.126             608.693                    329.948             259.418             
Adiantamentos a fornecedores 140.552             68.382                      44.628               53.321               
Importações em andamento 939.869             664.345                    939.868             664.344             
Total 8.070.382        7.641.409               5.416.250        5.516.232        

Ativo circulante 8.065.359          7.625.084                 5.411.227          5.499.907          
Ativo não circulante 5.023                 16.325                      5.023                 16.325               
Total 8.070.382        7.641.409               5.416.250        5.516.232        

ControladoraConsolidado
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7 Partes relacionadas 
 

As informações referentes a partes relacionadas foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019 da Companhia, na Nota 9. 
 

(a) Consolidado 

  

Consolidado
Em 30 de setembro de 2020 Em 31 de dezembro de 2019

Odebrecht e Odebrecht e
suas controladas Petrobras e suas controladas Petrobras e

Balanço patrimonial e coligadas suas controladas Outras Total e coligadas suas controladas Outras Total
Ativo
Circulante

Contas a receber de clientes -                         3.445                      8.566                      12.011                    -                         4.257                      4.557                      8.814                      
Estoques -                         20.055                    -                         20.055                    -                         17.242                    -                         17.242                    
Dividendos e juros sobre capital próprio -                         -                         165                         165                         -                         -                         3.074                      3.074                      

Total do ativo -                         23.500                  8.731                    32.231                  -                         21.499                  7.631                    29.130                   

Passivo
Circulante

Fornecedores 17.602                    68.732                    9.986                      96.320                    12.402                    133.759                  9.819                      155.980                  
Títulos a pagar -                         -                         -                         -                         58                           -                         -                         58                           
Outras obrigações -                         546                         116                         662                         -                         1.420                      136                         1.556                      

-                         -                         -                         
Não circulante -                         -                         -                         

Mútuo de acionista não controlador da Braskem Idesa -                         -                         3.558.288               3.558.288               -                         -                         2.395.887               2.395.887               
Total do passivo 17.602                  69.278                  3.568.390            3.655.270            12.460                  135.179                2.405.842            2.553.481             

Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019

Odebrecht e Odebrecht e
suas controladas Petrobras e suas controladas Petrobras e

e coligadas suas controladas Outros Total e coligadas suas controladas Outros Total
Transações

Vendas de produtos -                         155.672                  233.074                  388.746                  -                         647.171                  406.553                  1.053.724               
Compras de matérias-primas, -                         -                         -                         

produtos acabados, serviços e utilidades (89.391)                  (11.116.414)           (18.680)                  (11.224.485)           (255.684)                (9.431.961)             (1.241)                    (9.688.886)              
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (359)                       (2.313)                    (340)                       (3.012)                    (14)                         (4)                           (17)                         (35)                          
Outras receitas (despesas) -                         -                         -                         -                         (34.873)                  -                         -                         (34.873)                   
Despesas gerais e administrativas -                         -                         -                         

Plano de benefício pós emprego -                         -                         -                         -                          
Previdência Privada ("Vexty") -                         -                         (37.427)                  (37.427)                  -                         -                         (41.803)                  (41.803)                   

Coligadas, controladas em conjunto e ligadas Coligadas, controladas em conjunto e ligadas

Coligadas, controladas em conjunto e ligadas Coligadas, controladas em conjunto e ligadas
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(b) Controladora 

     

Em 30 de setembro de 2020
EPE

Odebrecht e
Braskem Braskem Braskem Braskem Braskem suas controladas Petrobras e FIM Júpiter

Balanço patrimonial Finance Holanda Holanda Inc America Argentina Outras e coligadas suas controladas Outras e Netuno Total
Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa -                -                 -                      -              -           -                -                        -                        -              2.739.683    2.739.683       
Aplicações financeiras -                -                 -                      -              -           -                -                        -                        -              3.104.848    3.104.848       
Contas a receber de clientes -                368.536         -                      3.751           76.753      5.315            -                        3.445                    8.566           -              466.366          
Estoques -                -                 -                      -              -           -                -                        20.055                  -              -              20.055            
Dividendos e juros sobre capital próprio -                -                 -                      -              -           -                -                        -                        165              -              165                 
Créditos com empresas ligadas -                  

Demais contas a receber -                148                -                      116              7               391               -                        -                        -              -              662                 

Não circulante
Aplicações financeiras 328.313       328.313          
Créditos com empresas ligadas -                  

Mútuos -                -                 -                      -              -           1.502            -                        -                        -              -              1.502              
Total do ativo -               368.684       -                     3.867         76.760    7.208           -                       23.500                 8.731         6.172.844 6.661.594     

Passivo
Circulante

Fornecedores -                6.938.689      -                      3.665           -           15.745          19.334                  68.732                  9.986           -              7.056.151       
Contas a pagar a empresas ligadas -                  

Adiantamento para exportação 62.930          -                 519.579              6.810           -           -                -                        -                        -              -              589.319          
Títulos a pagar -                -                 -                      -              -           -                -                        -                        -              -              -                  

Outras obrigações -                -                 -                      -              -           -                -                        546                       116              -              662                 

Não circulante -                  
Contas a pagar a empresas ligadas -                  

Adiantamento para exportação 7.058.772     -                 30.304.034         468.178       -           -                -                        -                        -              -              37.830.984     
Total do passivo 7.121.702   6.938.689    30.823.613       478.653     -           15.745        19.334                 69.278                 10.102       -              45.477.116   

Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
Ligadas EPE

Odebrecht e
Braskem Braskem Braskem Braskem Braskem suas controladas Petrobras e FIM Júpiter
Finance Holanda Holanda Inc America Argentina Outras e coligadas suas controladas Outras e Netuno Total

Transações
Vendas de produtos -                2.197.896      -                      61.500         255.734    78.586          -                        155.672                233.074       -              2.982.462       
Compras de matérias-primas, -                  

produtos acabados, serviços e utilidades -                (6.010.672)     -                      (2.801)         -           (133.243)       (89.358)                 (11.116.414)          (18.680)       -              (17.371.168)    
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (1.349.415)    (2.392.536)     (10.281.741)        (154.560)     22.844      9.917            (359)                      (2.313)                   (340)            78.644         (14.069.859)    
Despesas gerais e administrativas - Vexty -                -                 -                      -              -           -                -                        -                        (36.695)       -              (36.695)           

Controladas, controladas em conjunto e coligadas Ligadas

Controladas, controladas em conjunto e coligadas
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Em 31 de dezembro de 2019
EPE

Odebrecht e
Braskem Braskem Braskem Braskem Braskem suas controladas Petrobras e FIM Júpiter

Balanço patrimonial Finance Holanda Holanda Inc America Argentina Outras e coligadas suas controladas Outras e Netuno Total
Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa -                -                 -                      -              -           -                -                        -                        -              926.743       926.743          
Aplicações financeiras -                -                 -                      -              -           -                -                        -                        -              1.588.426    1.588.426       
Contas a receber de clientes 274               668.325         -                      20.297         56.377      8.173            -                        4.257                    4.557           762.260          
Estoques -                -                 -                      -              -           -                -                        17.242                  -              -              17.242            
Dividendos e juros sobre capital próprio -                -                 -                      -              -           4.609            -                        -                        3.074           -              7.683              
Créditos com empresas ligadas -                  

Demais contas a receber -                2.101             -                      23.886         3               17.167          -                        -                        -              -              43.157            

Não circulante
Créditos com empresas ligadas -                  

Mútuos -                -                 -                      -              -           1.073            -                        -                        -              -              1.073              
Total do ativo 274              670.426       -                     44.183       56.380    31.022        -                       21.499                 7.631         2.515.169 3.346.584     

Passivo
Circulante

Fornecedores -                7.652.956      -                      8                  -           27.276          13.617                  133.759                9.819           -              7.837.435       
Contas a pagar a empresas ligadas -                  

Adiantamento para exportação 63.677          -                 630.025              11.171         -           -                -                        -                        -              -              704.873          
Títulos a pagar -                43.447           -                      -              -           -                58                         -                        -              -              43.505            

Outras obrigações -                11.375           -                      715              4               1                   -                        1.420                    136              -              13.651            

Não circulante -                  
Contas a pagar a empresas ligadas -                  

Adiantamento para exportação 2.095.964     -                 20.567.818         334.548       -           -                -                        -                        -              -              22.998.330     
Total do passivo 2.159.641   7.707.778    21.197.843       346.442     4              27.277        13.675                 135.179              9.955         -              31.597.794   

Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019
Ligadas EPE

Odebrecht e
Braskem Braskem Braskem Braskem Braskem suas controladas Petrobras e FIM Júpiter
Finance Holanda Holanda Inc America Argentina Outras e coligadas suas controladas Outras e Netuno Total

Transações
Vendas de produtos -                3.143.773      -                      442.196       202.495    111.726        -                        647.171                406.553       -              4.953.914       
Compras de matérias-primas, -                -                 -                      -              -           -                -                        -                        -              -              -                  

produtos acabados, serviços e utilidades -                (9.675.081)     -                      (70)              -           (119.156)       (255.504)               (9.431.961)            (1.241)         -              (19.483.013)    
Receitas (despesas) financeiras, líquidas 755               (531.152)        (2.750.632)          (38.128)       7.534        (210.630)       (14)                        (4)                          (17)              155.511       (3.366.777)      
Outras receitas (despesas) -                -                 -                      -              -           -                (34.873)                 -                        -              -              (34.873)           
Despesas gerais e administrativas - Vexty -                -                 -                      -              -           -                -                        -                        (41.017)       -              (41.017)           

Controladas, controladas em conjunto e coligadas Ligadas

Controladas, controladas em conjunto e coligadas
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(c) Contratos firmados e/ou renovados com empresas ligadas 

 

No período findo em 30 de setembro de 2020, foram realizadas as seguintes transações com empresas ligadas: 
 

(i) As vendas de gasolina para a Refinaria de Petróleo Riograndense S.A.(“RPR”) são realizadas a partir de 
negociações mensais. No período, essas vendas totalizaram R$46.614 (R$172.068 em 30 de setembro 
de 2019). 

 
(ii) A Braskem mantém contratos de venda de gasolina para a Petrobras Distribuidora S.A. com renovação 

mensal. As vendas realizadas no período totalizaram R$749.984 (R$752.516 em 30 de setembro de 
2019). 

 
(iii) Em janeiro de 2020, a Braskem contratou a prestação de serviços de manutenção industrial em paradas 

de equipamentos de grande porte e serviços eventuais em outros tipos de equipamentos, com a Tenenge 
Montagem e Manutenção Ltda. (“Tenenge”), subsidiária da Odebrecht S.A. O contrato tem valor 
máximo estimado de R$669.000 e vigência de 7 anos. As compras de serviços realizadas no período 
totalizaram R$22.625. 

 
(iv) Em fevereiro de 2020, a Companhia assinou o 5º aditivo ao contrato de venda de resinas termoplásticas 

de Polipropileno e Polietileno com a Borealis. Esse contrato tem valor máximo estimado de 
R$1.260.000 e prazo de vigência até 17 de dezembro de 2025. No período as transações totalizaram 
R$135.953. 

 
(v) Em março de 2020 a Companhia assinou contrato de venda de petróleo com a Petrobras, com prazo de 

vigência de 30 dias a partir de sua assinatura. Esse contrato tem valor máximo estimado de R$76.161 e 
foi integralmente realizado. 

 
(vi) Em abril de 2020, a Companhia assinou o contrato de compra de até 220 mil toneladas de nafta 

petroquímica, em volumes adicionais aos contratados para o mês de abril de 2020, para fornecimento às 
unidades da Braskem na Bahia, Rio Grande de Sul e São Paulo com a Petrobras. No período as 
transações totalizaram R$81.232. 

 
(vii) Em junho de 2020, a Companhia assinou dois contratos com a Petrobras, de compromisso de volume de 

venda de 200 a 450 mil toneladas por ano de nafta petroquímica pela Refinaria Landulpho Alves 
(“RLAM”) e pela Refinaria Alberto Pasqualini (“REFAP”), com entrega para as unidades industriais da 
Braskem na Bahia e no Rio Grande do Sul. Esses contratos possuem prazo de vigência de 23 de 
dezembro de 2020 até 31 de dezembro de 2025. O valor máximo estimado dos contratos é de 
R$5.000.000 e R$2.500.000, respectivamente. 
 

(viii) Em junho de 2020, a Companhia assinou o contrato de opção de venda de até 2.850 mil toneladas por 
ano de nafta petroquímica pela Petrobras com obrigação de compra pela Braskem. Esse contrato tem 
prazo de vigência de 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2025. O valor máximo estimado é de 
R$30.000.000. 
 

(ix) Em junho de 2020, a Companhia assinou dois aditivos de contrato com a Transpetro, de prestação de 
serviços de carga e descarga de navios, armazenagem de produtos e de arrendamento do duto 
OSCAN16 e tanques localizados no Terminal Almirante Dutra (“TEDUT”), com prazo de vigência de 
1º de novembro de 2020 até 30 de junho de 2024. O valor máximo estimado dos contratos é de 
R$620.500 e R$107.361, respectivamente.  
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(x) Em junho de 2020, a Companhia assinou o aditivo de contrato com a Petrobras de cessão de espaço de 

80.000 m³ para armazenagem de produto de propriedade da Braskem em tanques na Refinaria Alberto 
Pasqualini (REFAP), com prazo de vigência de 1º de novembro de 2020 até 31 de dezembro de 2025. O 
valor máximo estimado é de R$240.000. 
 

(xi) Em setembro de 2020, a Companhia assinou o aditivo de prorrogação de prazo do contrato com a 
Petrocoque, para compra estimada de 350,4 mil toneladas/ano de vapor pelas unidades de Polietilenos. 
Esse aditivo somado ao valor total do contrato original, ocorrido em setembro de 2009, tem valor total 
estimado de R$325,6 milhões e vigência até março de 2021. No período, essas compras totalizaram 
R$26.510 (R$33.442 em 30 de setembro de 2019). 
 
  

(d) Pessoas chave da administração 

 

 
  

Transações no resultado Set/2020 Set/2019
Remuneração

Benefícios de curto prazo a empregados e administradores                 55.116                 51.948 
Benefício pós-emprego                      768                      948 
Plano de incentivo de longo prazo ("ILP")                   5.301                   6.793 
Total               61.185               59.689 

Consolidado
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8 Tributos a recuperar 
 
As informações referentes a tributos a recuperar foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 
2019 da Companhia, na Nota 10. 
 

 
(i) Créditos fiscais federais  

  
O principal crédito fiscal refere-se a indébito relacionado à exclusão do ICMS da base de cálculo do 
PIS/COFINS. Durante o período de nove meses, findo em 30 de setembro de 2020, foi certificado o trânsito em 
julgado de ação própria da Braskem S.A. e de empresas incorporadas. O período mais antigo desta ação retroage 
ao ano de 2012. O efeito dessa decisão resultou no reconhecimento do montante de R$293.015, referente aos 
débitos de PIS e COFINS apurados a maior, sendo R$199.825 registrados na rubrica de “Outras receitas 
(despesas) operacionais” e R$93.190 na rubrica “Receitas financeiras”.   
  
O saldo acumulado dos créditos em 30 de setembro de 2020 é de R$1.633.920, sendo classificado R$1.064.020 
no circulante e R$569.900 não circulante.  
  
A Companhia possui outras ações sobre o mesmo tema, ainda não transitadas em julgado. O período mais antigo 
dessas ações pendentes de encerramento retroage ao ano de 1988, para o qual se estima para futuro 
reconhecimento o montante de R$2 bilhões. 

 
  

Set/2020 Dez/2019 Set/2020 Dez/2019

Controladora e controladas no Brasil
IPI 1.641               477                  1.641               477                  
ICMS - operações normais 289.204           255.945           288.331           254.949           
ICMS - créditos sobre imobilizado 165.980           166.824           165.811           166.655           
PIS e COFINS - operações normais 199                  45.604             -                   45.405             
PIS e COFINS - créditos sobre imobilizado 355.176           316.973           352.005           316.973           
Programa REINTEGRA 17.332             19.848             17.332             19.848             
Créditos fiscais federais (i) 1.740.429        2.459.293        1.740.429        2.459.293        
Outros 58.482             5.434               46.893             4.716               

-                   -                   
Controladas no exterior -                   -                   

Imposto sobre o valor agregado ("IVA") 320.255           217.630           -                   -                   
Outros 9.352               7.701               -                   -                   

Total 2.958.050      3.495.729      2.612.442      3.268.316      

Ativo circulante 1.382.071        1.238.011        1.230.667        1.010.833        
Ativo não circulante 1.575.979        2.257.718        1.381.775        2.257.483        
Total 2.958.050      3.495.729      2.612.442      3.268.316      

Consolidado Controladora
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9 Investimentos 
 
As informações referentes aos investimentos foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019 
da Companhia, na Nota 11. 
 

(a) Informações sobre os investimentos 
 

  

Participação

Direta e Indireta Set/2020 Set/2019 Set/2020 Dez/2019

Controladas
BM Insurance 100,00                            (3.243)           3.602            6.780            6.977            
Braskem Alemanha 100,00                            466.716        635.691        7.492.956     6.816.550     
Braskem America 100,00                            560.465        527.437        6.885.289     6.497.414     
Braskem America Finance 100,00                            1.232            808               (3.852)           (3.674)           
Braskem Argentina 100,00                            55.823          12.597          83.517          21.285          
Braskem Chile 100,00                            8.776            3.272            44.099          25.731          
Braskem Holanda 100,00                            1.231.119     1.660.161     15.837.035   10.750.359   
Braskem Holanda Finance 100,00                            16.315          48                 14.725          (1.656)           
Braskem Holanda Inc 100,00                            (1.181)           1.695            12.270          9.657            
Braskem Finance 100,00                            (236.959)       39.748          (611.991)       (375.031)       
Braskem Idesa 75,00                              (1.469.900)    (578.451)       (8.189.317)    (4.110.619)    
Braskem Idesa Serviços 75,00                              1.448            (3.700)           40.366          34.372          
Braskem Inc. 100,00                            99.800          2.724            293.133        193.333        
Braskem Índia 100,00                            (1)                  2.683            
Braskem México 100,00                            54.785          7.670            353.327        241.395        
Braskem México Sofom 100,00                            2.618            (24.630)         57.166          35.640          
Braskem México Serviços 100,00                            (1)                  (70)                48                 41                 
Cetrel 63,70                              34.691          23.395          274.544        239.820        
DAC 63,70                              27.073          22.547          129.863        102.790        
Lantana 100,00                            (433)              (78)                (1.515)           (1.082)           

Controlada em conjunto 
RPR 33,20                              (62.784)         (10.386)         32.113          93.025          

Coligada
Borealis 20,00                              3.248            17.219          167.333        164.086        

total (% ) do período, ajustado ajustado
no capital social Lucro líquido (prejuízo) Patrimônio líquido
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(b) Movimentação dos investimentos - Controladora 
 

 
(i) Dividendos constituídos pela controlada Braskem Alemanha. 

 
(c) Resultado de participações societárias 

 
 

(d) Impactos na consolidação da Braskem Idesa 
 
Em atendimento ao IFRS 12 e CPC 45, a Companhia está apresentando as informações financeiras de 
controlada que possui participação de acionista não controlador com efeitos materiais produzidos nas 
informações consolidadas da Companhia. 
 
Em função das alegações de supostos pagamentos indevidos relacionados ao projeto Etileno XXI, originalmente 
divulgadas em notícias veiculadas na mídia no México e que foram incluídas no depoimento apresentado pelo 
ex-CEO da PEMEX ao Gabinete do Procurador Geral do México (“Alegações”), a Braskem S.A., em conjunto 
com a Braskem Idesa, em atendimento aos padrões estabelecidos pela Política Global do Sistema de 
Conformidade da Braskem e em linha com as diretrizes de governança da Braskem Idesa, aprovou a contratação 
de escritório de advocacia americano, com comprovada experiência em casos similares, para a realização de 
uma investigação interna independente sobre as Alegações (“Investigação”). 
 
A Investigação se encontra em andamento e, até o momento, a Companhia não consegue estimar o cronograma 
para sua conclusão, nem os seus resultados. Dessa forma, não é possível determinar qualquer resultado da 
Investigação em andamento, caso haja. Se a Investigação encontrar evidências que embasem quaisquer das 
Alegações, tais descobertas poderão ter um efeito adverso sobre os negócios, reputação, situação financeira e 
resultados operacionais da Companhia, bem como sobre a liquidez e o preço dos valores mobiliários de sua 
emissão. 
 

No país No exterior Coligada Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 183.646                11.547.159          32.817             11.763.622       
Equivalência patrimonial -                      

Efeito no resultado 1.271                      1.473.479               649                    1.475.399            
Ajuste de lucro nos estoques -                         (234.161)                -                    (234.161)             

Ajuste de avaliação patrimonial 786                         (924.173)                -                    (923.387)             
Ajuste de conversão de moeda -                         5.010.214               -                    5.010.214            
Dividendos e juros sobre o capital próprio (164)                       (140.366)                (i) -                    (140.530)             
Saldo em 30 de setembro de 2020 185.539                16.732.152          33.466             16.951.157       

Controladas e controlada em conjunto

Controladora
Set/2020 Set/2019

Equivalência patrimonial 1.241.238          1.708.491            
Provisão para controladas com passivo a descoberto (237.376)           39.675                 
Dividendos recebidos/Outros 313                    

1.004.175       1.748.166         
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(i) Braskem Idesa consolidada com sua controlada direta Braskem Idesa Serviços. 

(ii) Empréstimo da Braskem Holanda como parte da contribuição dos acionistas ao projeto da Braskem Idesa. 
(iii) Ajuste correspondente à capitalização de parte dos encargos financeiros do empréstimo acima mencionado. 
(iv) Provisão feita na controlada Braskem Holanda para o patrimônio líquido negativo da Braskem Idesa. 
(v) Empréstimo a pagar aos acionistas não controladores da Braskem Idesa, com vencimento em dezembro de 2029 e juros de 7% ao ano. Esses 

recursos foram utilizados pela Braskem Idesa para financiar seu projeto de construção. 

Balanço patrimonial

Set/2020 Dez/2019 Set/2020 Dez/2019 Set/2020 Dez/2019 Set/2020 Dez/2019
Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 11.252.315      5.786.645        1.072.063      1.017.235          -                  -                12.324.378    6.803.880         
Aplicações financeiras 3.204.807        1.687.504        -                 -                    -                  -                3.204.807      1.687.504         
Contas a receber de clientes 3.187.498        1.973.414        651.311         331.838             (239.404)         (19.502)         3.599.405      2.285.750         
Estoques 7.304.535        7.028.641        760.824         596.443             -                  -                8.065.359      7.625.084         
Tributos a recuperar 1.295.919        1.084.055        86.152           153.956             -                  -                1.382.071      1.238.011         
IR e CSL 578.007           439.933           -                 -                    -                  -                578.007         439.933            
Derivativos 11.691             4.712               -                 -                    -                  -                11.691           4.712                
Bloqueio judicial -                   2.571.683        -                 -                    -                  -                -                 2.571.683         
Outras 916.900           393.593           722.170         339.404             -                  -                1.639.070      732.997            

27.751.672   20.970.180   3.292.520    2.438.876       (239.404)       (19.502)       30.804.788 23.389.554     

Não circulante
Tributos a recuperar 1.381.945        2.257.652        194.034         66                      -                  -                1.575.979      2.257.718         
IR e CSL 72.062             239.847           -                 -                    -                  -                72.062           239.847            
IR e CSL diferidos 8.358.387        1.713.837        2.549.570      948.759             -                  -                10.907.957    2.662.596         
Créditos com empresas ligadas 9.780.279        6.729.486        -                 -                    (ii) (9.780.279)      (6.729.486)    -                 -                    
Operações com derivativos 1.141               17.877             -                 -                    -                  -                1.141             17.877              
Depósitos judiciais 201.579           1.508.880        -                 -                    -                  -                201.579         1.508.880         
Outras 689.465           369.137           595                505                    -                  -                690.060         369.642            
Imobilizado 22.884.146      20.488.870      14.202.863    12.537.615        (iii) (801.593)         (711.304)       36.285.416    32.315.181       
Intangível 2.558.953        2.568.347        251.482         193.741             -                  -                2.810.435      2.762.088         
Direito de uso de ativos 2.441.888        2.309.506        357.447         296.148             -                  -                2.799.335      2.605.654         

48.369.845   38.203.439   17.555.991 13.976.834     (10.581.872) (7.440.790) 55.343.964 44.739.483     

Total do ativo 76.121.517   59.173.619   20.848.511 16.415.710     (10.821.276) (7.460.292) 86.148.752 68.129.037     

Passivo e patrimônio líquido
Circulante

Fornecedores 8.688.370        8.903.168        419.418         233.323             (239.404)         (19.502)         8.868.384      9.116.989         
Financiamentos 1.333.142        774.924           -                 -                    -                  -                1.333.142      774.924            
Debêntures 53.336             46.666             -                 -                    -                  -                53.336           46.666              
Financiamentos Braskem Idesa -                   -                   1.286.589      744.408             -                  -                1.286.589      744.408            
Salários e encargos sociais 671.593           598.147           28.466           25.576               -                  -                700.059         623.723            
Tributos a recolher 671.367           306.453           18.977           16.433               -                  -                690.344         322.886            
IR e CSL 185.369           34.856             -                 -                    -                  -                185.369         34.856              
Arrendamento mercantil 692.214           619.217           85.762           57.074               -                  -                777.976         676.291            
Provisão de gastos Alagoas 3.682.266        1.450.476        -                 -                    -                  -                3.682.266      1.450.476         
Outros passivos financeiros 132.386           516.933           -                 -                    -                  -                132.386         516.933            
Outras 2.979.294        1.798.865        173.806         109.143             -                  -                3.153.100      1.908.008         

19.089.337   15.049.705   2.013.018    1.185.957       (239.404)       (19.502)       20.862.951 16.216.160     

Não circulante
Financiamentos 44.020.594      28.242.052      -                 -                    -                  -                44.020.594    28.242.052       
Financiamentos Braskem Idesa 12.395.144    9.237.318          12.395.144    9.237.318         
Debêntures 191.221           227.901           -                 -                    -                  -                191.221         227.901            
Contas a pagar a empresas ligadas -                   -                   9.940.920      6.714.236          (ii) (9.940.920)      (6.714.236)    -                 -                    
Mútuo de acionista não controlador da Braskem Idesa -                   -                   (v) 3.558.288      2.395.887          -                  -                3.558.288      2.395.887         
IR e CSL diferidos 516.097           273.036           -                 -                    -                  -                516.097         273.036            
Provisão para perda em controladas 6.141.988        3.082.173        -                 -                    (iv) (6.141.988)      (3.082.173)    -                 -                    
Arrendamento mercantil 2.102.938        1.767.314        344.833         233.291             -                  -                2.447.771      2.000.605         
Provisão de gastos Alagoas 4.228.622        1.932.591        -                 -                    -                  -                4.228.622      1.932.591         
Outras 4.195.718        3.625.695        144.672         33.086               -                  -                4.340.390      3.658.781         

61.397.178   39.150.762   26.383.857 18.613.818     (16.082.908) (9.796.409) 71.698.127 47.968.171     

Patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Atribuível aos acionistas da Companhia (4.464.666)       4.886.089        (7.548.364)     (3.384.065)        7.548.365       3.383.274     (4.464.665)     4.885.298         
Participação de acionistas não controladores

em controladas 99.668             87.063             -                 -                    (2.047.329)      (1.027.655)    (1.947.661)     (940.592)           

(4.364.998)    4.973.152      (7.548.364)  (3.384.065)      5.501.036     2.355.619   (6.412.326)  3.944.706       

Total do passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto) 76.121.517   59.173.619   20.848.511 16.415.710     (10.821.276) (7.460.292) 86.148.752 68.129.037     

Consolidado Braskem

Ex consolidado Braskem Idesa Braskem Idesa consolidada (i) Eliminações Consolidado
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Demonstração do resultado do exercício

Set/2020 Set/2019 Set/2020 Set/2019 Set/2020 Set/2019 Set/2020 Set/2019

Receita líquida de vendas e serviços 37.873.981   37.857.980    2.862.827   2.269.112   (931.687)   (443.646) 39.805.121   39.683.446     
Custo dos produtos vendidos (32.310.789)     (33.205.371)     (2.199.191)    (1.892.076)    976.615       482.691     (33.533.365)    (34.614.756)      

5.563.192      4.652.609      663.636      377.036      44.928       39.045     6.271.756     5.068.690       

Receitas (despesas) 
Com vendas e distribuição (1.182.775)       (1.178.713)       (186.844)       (151.279)       -              -            (1.369.619)      (1.329.992)        
(Perda) reversões por redução ao valor recuperável de contas a receber (14.088)            (4.673)              (948)              (2.297)           (15.036)           (6.970)               
Gerais e administrativas (1.219.505)       (1.440.547)       (114.561)       (90.311)         105              -            (1.333.961)      (1.530.858)        
Pesquisa e desenvolvimento (172.862)          (169.527)          -                -                -              -            (172.862)         (169.527)           
Resultado de participações societárias (1.122.318)       (437.012)          -                -                1.102.425    433.839     (19.893)           (3.173)               
Outras receitas 553.598           1.956.631         263.276        304.153        816.874          2.260.784         
Outras despesas (5.370.611)       (747.141)          (9.629)           (25.179)         -              -            (5.380.240)      (772.320)           

(2.965.369)    2.631.627      614.930      412.123      1.147.458 472.884   (1.202.981)    3.516.634       

Resultado financeiro
Despesas financeiras (2.885.026)       (2.046.457)       (1.124.493)    (870.357)       326.960       243.188     (3.682.559)      (2.673.626)        
Receitas financeiras 805.223           870.600            20.216          38.610          (326.960)     (243.188)   498.479          666.022            
Variações cambiais, líquidas (5.659.461)       (1.623.445)       (1.823.559)    (191.879)       157.440       (51.212)     (7.325.580)      (1.866.536)        

(7.739.264)    (2.799.302)     (2.927.836)  (1.023.626)  157.440     (51.212)    (10.509.660) (3.874.140)      

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 
    e da contribuição social (10.704.633)  (167.675)        (2.312.906)  (611.503)     1.304.898 421.672   (11.712.641) (357.506)         

IR e CSL - correntes e diferidos 3.179.279        300.506            640.531        45.218          -              -            3.819.810       345.724            
3.179.279      300.506          640.531      45.218         -              -            3.819.810     345.724          

Lucro líquido (prejuízo) do período (7.525.354)    132.831          (1.672.375)  (566.285)     1.304.898 421.672   (7.892.831)    (11.782)           

Consolidado Braskem
Ex consolidado Braskem Idesa Braskem Idesa consolidada Eliminações Consolidado
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Demonstração dos fluxos de caixa

Set/2020 Set/2019 Set/2020 Set/2019 Set/2020 Set/2019 Set/2020 Set/2019

(10.704.633)   (167.675)            (2.312.906)    (611.503)       1.304.898   421.672     (11.712.641)   (357.506)           

Ajustes para reconciliação do resultado -                 -                     -                -                -             -            -                 -                    
Depreciação, amortização e exaustão 2.213.362      1.941.173          833.260        705.732        (45.033)      (39.045)     3.001.589      2.607.860         
Resultado de participações societárias 1.122.318      437.012             -                -                (1.102.425) (433.839)   19.893           3.173                
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas 9.400.088      2.856.724          2.533.066     977.827        (157.440)    51.212       11.775.714    3.885.763         
Provisão (reversão e recuperação de créditos), líquidas 5.999             (273.917)            -                -                -             -            5.999             (273.917)           
Provisão acordo de leniência -                 409.877             -                -                -             -            -                 409.877            
Provisão de gastos Alagoas 5.143.395      -                     -                -                -             -            5.143.395      -                    
Créditos de PIS e COFINS - exclusão do ICMS da base de cálculo (199.826)        (1.850.254)         -                -                -             -            (199.826)        (1.850.254)        
Perda (reversões) por redução ao valor recuperável de contas a receber 15.036           6.970                 -                -                -             -            15.036           6.970                
Provisão para perdas e baixas de ativos de longa duração (17.309)          112.965             -                376               -             -            (17.309)          113.341            

6.978.430    3.472.875        1.053.420   1.072.432   -             -            8.031.850    4.545.307       

Variação do capital circulante operacional -                 -                     -                -                -             -            -                 -                    
Depósitos judiciais - outros ativos financeiros 3.746.107      (3.680.460)         -                -                -             -            3.746.107      (3.680.460)        
Aplicações financeiras (1.776.868)     1.166.121          -                -                -             -            (1.776.868)     1.166.121         
Contas a receber de clientes (853.155)        302.682             (238.389)       308.237        219.902      (161.315)   (871.642)        449.604            
Estoques 363.186         716.297             (47.035)         (2.827)           -             -            316.151         713.470            
Tributos a recuperar 1.829.263      1.124.230          (68.163)         9.870            -             -            1.761.100      1.134.100         
Despesas antecipadas (230.008)        58.263               374.497        95.193          -             -            144.489         153.456            
Demais contas a receber (134.243)        (272.954)            (240.893)       (7.255)           -             -            (375.136)        (280.209)           
Fornecedores (4.957.005)     57.659               137.252        (199.763)       (219.902)    161.315     (5.039.655)     19.211              
Tributos a recolher (182.436)        (589.927)            (442.444)       (71.550)         -             -            (624.880)        (661.477)           
Adiantamentos de clientes 320.416         96.858               (14.447)         (28)                -             -            305.969         96.830              
Acordo de leniência (349.842)        (341.605)            -                -                -             -            (349.842)        (341.605)           
Provisões diversas (98.135)          (166.243)            4.644            11.025          -             -            (93.491)          (155.218)           
Demais contas a pagar (908.185)        77.313               583.545        86.074          -             -            (324.640)        163.387            

Caixa gerado pelas operações 3.747.525    2.021.109        1.101.987   1.301.408   -             -            4.849.512    3.322.517       

Juros pagos (1.706.151)     (1.115.941)         (500.077)       (476.904)       -             -            (2.206.228)     (1.592.845)        
Imposto de renda e contribuição social pagos (185.296)        (375.053)            (4.532)           (6.418)           -             -            (189.828)        (381.471)           

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 1.856.078    530.115           597.378      818.086      -             -            2.453.456    1.348.201       

Recursos recebidos na venda de ativo imobilizado e intangível 13.438           1.591                 -                -                -             -            13.438           1.591                
Dividendos recebidos 3.074             3.513                 -                -                -             -            3.074             3.513                
Adições ao imobilizado e intangível (1.860.060)     (1.743.231)         (70.479)         (46.513)         -             -            (1.930.539)     (1.789.744)        

Aplicação de caixa em investimentos (1.843.548)  (1.738.127)      (70.479)       (46.513)       -             -            (1.914.027)  (1.784.640)      

Dívida de curto e longo prazos
Captações 15.214.497    9.491.368          -                -                -             -            15.214.497    9.491.368         
Pagamentos (10.340.708)   (8.538.709)         -                -                -             -            (10.340.708)   (8.538.709)        

Financiamentos Braskem Idesa -                 -                    
Pagamentos -                 -                     (658.669)       (665.827)       -             -            (658.669)        (665.827)           

Arrendamento mercantil (438.447)        (250.786)            (40.266)         (45.483)         -             -            (478.713)        (296.269)           
Dividendos pagos (2.379)            (2.471)                -                -                -             -            (2.379)            (2.471)               
Outros passivos financeiros (400.842)        499.999             -                -                -             -            (400.842)        499.999            

Geração de caixa em financiamentos 4.032.121    1.199.401        (698.935)     (711.310)     -             -            3.333.186    488.091          

Variação cambial do caixa de controladas no exterior 1.421.019      49.301               226.864        66.484          -             -            1.647.883      115.785            

Geração de caixa e equivalentes 5.465.670    40.690             54.828        126.747      -             -            5.520.498    167.437          

Representado por
Caixa e equivalentes no início do período 5.786.645      4.584.280          1.017.235     963.357        -             -            6.803.880      5.547.637         
Caixa e equivalentes no final do período 11.252.315    4.624.970          1.072.063     1.090.104     -             -            12.324.378    5.715.074         

Aumento de caixa e equivalentes 5.465.670    40.690             54.828        126.747      -             -            5.520.498    167.437          

Consolidado

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social

Consolidado Braskem

Ex consolidado Braskem Idesa Braskem Idesa consolidada Eliminações
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10 Imobilizado 
 
As informações do imobilizado foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019 da 
Companhia, na Nota 12. 

 
 

 
 
Os encargos capitalizados no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 foram de R$217.145 no 

consolidado e R$68.106 na Controladora (em 30 de setembro de 2019 foram de R$140.275 no consolidado e 
R$51.966 na Controladora). 
 

11 Intangível 
 
As informações do intangível foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019 da 

Companhia, na Nota 13.  

 
 

Set/2020 Dez/2019
Depreciação/ Depreciação/

exaustão exaustão
Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido

Terrenos 698.202           -                  698.202           613.807           -                  613.807           
Edificações e benfeitorias 8.162.696        (3.083.281)      5.079.415        7.064.972        (2.492.705)      4.572.267        
Máquinas, equipamentos e instalações 52.660.994      (27.606.327)    25.054.667      44.439.196      (24.789.920)    19.649.276      
Projetos e paradas em andamento 4.937.457        -                  4.937.457        7.009.473        -                  7.009.473        
Outros 1.937.207        (1.421.532)      515.675           1.726.026        (1.255.668)      470.358           
Total 68.396.556   (32.111.140)  36.285.416   60.853.474   (28.538.293)  32.315.181   

Consolidado

Set/2020 Dez/2019
Depreciação/ Depreciação/

exaustão exaustão
Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido

Terrenos 356.758           -                  356.758           356.778           -                  356.778           
Edificações e benfeitorias 1.922.809        (1.216.565)      706.244           1.933.982        (1.192.132)      741.850           
Máquinas, equipamentos e instalações 31.711.768      (21.999.043)    9.712.725        31.190.776      (20.997.843)    10.192.933      
Projetos e paradas em andamento 3.873.736        -                  3.873.736        3.760.656        -                  3.760.656        
Outros 1.319.089        (1.021.010)      298.079           1.243.406        (953.466)         289.940           
Total 39.184.160   (24.236.618)  14.947.542   38.485.598   (23.143.441)  15.342.157   

Controladora

Set/2020
Amortização Amortização

Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido

Ágios fundamentados em rentabilidade futura 3.187.678            (1.128.804)             2.058.874    3.187.678    (1.128.804)    2.058.874    
Marcas e patentes 497.660               (215.508)                282.152       451.415       (199.800)       251.615       
Software e direitos de uso 986.560               (680.302)                306.258       874.159       (602.223)       271.936       
Contratos com clientes e fornecedores 392.180               (229.029)                163.151       392.180       (212.517)       179.663       
Total 5.064.078          (2.253.643)           2.810.435 4.905.432 (2.143.344)  2.762.088 

Consolidado
Dez/2019
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A amortização reconhecida no resultado no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 foi de 
R$110.299 no consolidado e R$37.355 na Controladora (em 30 de setembro de 2019 foi de R$53.826 no 
Consolidado e R$33.274 na Controladora). 
 

12 Direito de uso de ativos e arrendamento mercantil 
 
As informações de direitos de uso de ativos e arrendamento mercantil foram apresentadas nas demonstrações 
financeiras anuais de 2019 da Companhia, na Nota 14. 
 

(a) Direito de uso de ativos 

 

 
 

 
  

Set/2020
Amortização Amortização

Custo acumulada Líquido Custo acumulada Líquido

Ágios fundamentados em rentabilidade futura 3.187.678            (1.128.804)             2.058.874    3.187.678    (1.128.805)    2.058.873    
Marcas e patentes 251.118               (177.008)                74.110         251.118       (173.286)       77.832         
Software e direitos de uso 707.800               (502.560)                205.240       690.249       (485.438)       204.811       
Contratos com clientes e fornecedores 392.181               (229.029)                163.152       392.181       (212.517)       179.664       
Total 4.538.777          (2.037.401)           2.501.376 4.521.226 (2.000.046)  2.521.180 

Controladora
Dez/2019

Set/2020 Dez/2019
Custo Depreciação Líquido Custo Depreciação Líquido

Edificações e Construções 310.377           (73.200)           237.177           235.828           (23.658)           212.170           
Equipto e bens de informática 16.305             (5.707)             10.598             13.692             (1.169)             12.523             
Máquinas e equipamentos 971.629           (243.944)         727.685           880.915           (137.667)         743.248           
Navios 1.066.269        (351.222)         715.047           1.057.165        (191.778)         865.387           
Vagões 1.448.501        (364.829)         1.083.672        909.155           (163.115)         746.040           
Veículos 42.498             (20.936)           21.562             36.834             (10.548)           26.286             
Terrenos 3.897               (303)                3.594               -                  -                  -                  
Total 3.859.476     (1.060.141)    2.799.335     3.133.589     (527.935)       2.605.654     

Consolidado

Set/2020 Dez/2019
Custo Depreciação Líquido Custo Depreciação Líquido

Edificações e Construções 106.430           (34.254)           72.176             94.425             (7.119)             87.306             
Equipto e bens de informática 14.012             (4.887)             9.125               26.636             (719)                25.917             
Máquinas e equipamentos 948.774           (234.981)         713.793           844.043           (133.325)         710.718           
Navios 861.534           (294.352)         567.182           906.495           (191.778)         714.717           
Veículos 35.147             (15.741)           19.406             31.805             (8.586)             23.219             
Terrenos 3.897               (303)                3.594               -                  -                  -                  
Total 1.969.794     (584.518)       1.385.276     1.903.404     (341.527)       1.561.877     

Controladora



Braskem S.A. 
 

Notas explicativas da Administração 
às informações trimestrais, consolidadas e individuais de 30/09/2020 
Valores expressos em milhares, exceto quando indicado de outra forma 
 

31 
 

(b) Passivos de arrendamento mercantil 
 

  
 

13 Fornecedores 
 

  
 

(i) Considera R$5,7 bilhões (R$6,5 bilhões em 2019) de compras de matéria prima com vencimento em até 360 dias, para as quais a 
Companhia provê cartas de crédito emitidas por instituições financeiras, onde os fornecedores são os beneficiários.  

(ii) A taxa para cálculo do AVP (ajuste ao valor presente) para os pagamentos ao mercado externo com prazo igual ou superior a 90 
dias, considera o custo médio da taxa de alongamento com fornecedores. 

  

Set/2020
Consolidado Controladora

Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.676.896            1.621.778            

Captações 425.659                  175.200                  
Baixas (19.710)                  (19.710)                  
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas 415.069                  309.506                  
Conversão de dívidas de controladas no exterior 344.810                  
Pagamentos - principal (478.713)                (297.208)                
Pagamentos - juros (138.264)                (89.386)                  

Saldo em 30 de setembro de 2020 3.225.747            1.700.180            

Passivo circulante 777.976                  443.227                  
Passivo não circulante 2.447.771               1.256.953               
Total 3.225.747            1.700.180            

Nota
Set/2020 Dez/2019 Set/2020 Dez/2019

Fornecedores:
No Brasil

Terceiros 1.083.804       1.081.076          1.072.546       1.053.680       
Partes relacionadas 7 96.320            155.980             113.797          184.471          

-                 
No exterior (i) -                 

Terceiros 7.733.498       7.964.536          420.332          402.527          
Partes relacionadas 7 -                 6.942.354       7.652.964       

-                 
Ajuste a valor presente - fornecedores no exterior (ii) (38.018)          (80.766)              (33.394)          (81.935)          

8.875.604    9.120.826        8.515.635    9.211.707    

Passivo circulante 8.868.384       9.116.989          8.508.415       9.207.870       
Passivo não circulante 7.220              3.837                 7.220              3.837              
Total 8.875.604    9.120.826        8.515.635    9.211.707    

ControladoraConsolidado
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14 Financiamentos 
 
As informações referentes a financiamentos foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 

2019 da Companhia, na Nota 16. 
 

(a) Posição dos financiamentos (i) 
    

 
 

 
(i) Em 30 de setembro de 2020 a Companhia atende às cláusulas de covenants financeiros. 

 
 
 
 

Consolidado
Set/2020 Dez/2019

Moeda estrangeira
Bonds Nota 16(b) 37.631.609          24.583.325           
Adiantamentos de contrato de câmbio Variação cambial do US$ + 3,27 262.531               -                        
Pré-pagamentos de exportações Variação cambial do US$ + Libor semestral + juros entre 1,61 a 1,70 1.821.262            457.712                
Pré-pagamentos de exportações Variação cambial do US$ + Libor trimestral + 1,75 566.469               405.581                
Investimentos Variação cambial do US$ + Libor semestral + 0,65 1.138.692            751.376                
Outros Variação cambial do US$ + Libor semestral + juros entre -1,00 e 1,65 3.122.132            1.952.667             
Custos de transação (771.586)              (499.194)               

43.771.109       27.651.467         

Passivo circulante 1.180.945            676.831                
Passivo não circulante 42.590.164          26.974.636           
Total 43.771.109       27.651.467         

Moeda nacional
Notas de crédito para exportação 100,00 do CDI + 0,70 450.714               405.642                
Notas Promissórias Comerciais 100,00 do CDI + 0,85 555.987               554.307                
BNDES 4,00 6.153                   19.998                  
BNDES - repasse IPCA + 6,04 484.062               270.520                
BNB/ FINEP/FINISA 3,36 51.483                 78.776                  
FINAME TJLP + 6,00 149                      324                       
BNB-FNE (Fundo Constitucional de Financiamentos do Nordeste) IPCA + juros entre 2,39 e 2,78 5.501                   5.582                    
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) 6,50 30.138                 32.152                  
Outros 19,14 154                      237                       
Custos de transação (1.714)                  (2.029)                   

1.582.627          1.365.509           

Passivo circulante 152.197               98.093                  
Passivo não circulante 1.430.430            1.267.416             
Total 1.582.627          1.365.509           

Moeda estrangeira e moeda nacional
Passivo circulante 1.333.142            774.924                
Passivo não circulante 44.020.594          28.242.052           
Total 45.353.736       29.016.976         

Encargos financeiros anuais contratados (%  a.a.)

Controladora
Set/2020 Dez/2019

Moeda estrangeira
Passivo circulante 380.019               50.511                  
Passivo não circulante 3.084.408            2.242.880             

3.464.427          2.293.391           
Moeda nacional

Passivo circulante 149.450               95.884                  
Passivo não circulante 1.423.705            1.259.028             

1.573.155          1.354.912           

Moeda estrangeira e moeda nacional
Passivo circulante 529.469               146.395                
Passivo não circulante 4.508.113            3.501.908             
Total 5.037.582          3.648.303           
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(b) Bond 
 

 
 

(i) Classificação de instrumento de capital híbrido conforme metodologia específica aplicada por algumas agências 
de rating. De acordo com os critérios e condições avaliados por tais agências, foi possível categorizar o 
instrumento de dívida como componente patrimonial para 50% do seu valor. 
 

(c) Agenda de pagamentos 
 
O montante dos financiamentos com vencimentos a longo prazo tem a seguinte composição: 
 

 
  

Valor da emissão
Data de emissão US$ Vencimento Juros (%  a.a.) Set/2020 Dez/2019

-                 
out-2010 450,000                        sem vencimento 7,38 1.435.019       1.025.428      
jul-2011 500,000                        jul-2041 7,13 2.858.307       2.078.372      
fev-2012 250,000                        sem vencimento 7,38 1.435.019       1.025.428      
mai-2012 500,000                        mai-2022 5,38 1.667.712       1.175.799      
jul-2012 250,000                        jul-2041 7,13 1.429.154       1.039.186      
fev-2014 500,000                        fev-2024 6,45 2.849.658       2.068.790      
mai-2014 250,000                        fev-2024 6,45 1.424.829       1.034.395      
out-2017 500,000                        jan-2023 3,50 1.176.110       847.715         
out-2017 1,250,000 jan-2028 4,50 7.121.384       5.145.440      
nov-2019 1,500,000 jan-2030 4,50 8.524.508       6.090.640      
nov-2019 750,000                        jan-2050 5,88 4.271.949       3.052.132      
Total 6,700,000 34.193.649  24.583.325 

Bond híbrido
jul-2020 (i) 600,000                        jan-2081 8,50 3.437.960       -                 

-                 -                 
Total 7,300,000 37.631.609  24.583.325 

Consolidado

Set/2020 Dez/2019

2021 200.695                380.324             
2022 2.283.079             1.549.976          
2023 2.020.406             1.416.730          
2024 6.072.424             4.418.409          
2025 1.211.450             369.725             
2026 623.704                350.320             
2027 553.131                297.382             
2028 7.577.517             5.314.976          
2029 231.941                71.326               
2030 8.530.386             6.068.078          
2031 em diante 14.715.861           8.004.806          
Total 44.020.594        28.242.052     

Consolidado
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(d) Garantias 
 
A Braskem concedeu garantias para parte de seus financiamentos conforme indicado a seguir: 
 

 
 

15 Financiamentos Braskem Idesa 
 
As informações referentes aos financiamentos da Braskem Idesa foram apresentadas nas demonstrações 
financeiras anuais de 2019 da Companhia, na Nota 17. 
 

 
 
Em alinhamento com a Política Financeira da Companhia, o investimento no complexo petroquímico da 
Braskem Idesa foi financiado na modalidade de Project Finance, em que a dívida da construção deve ser paga 
exclusivamente com a geração de caixa da própria empresa, contando com garantias limitadas providas pelos 
acionistas. Este financiamento conta com garantias usuais de transações na modalidade de Project Finance, tais 
como ativos, recebíveis, geração de caixa e demais direitos da Braskem Idesa. Adicionalmente, o financiamento 
contém diversas obrigações contratuais (covenants) usuais em contratos dessa natureza. Em 30 de setembro de 
2020 a Braskem Idesa atendeu a todas as cláusulas covenants. 
  

Saldo do
financiamento Total 

Financiamento Vencimento Set/2020 garantido Garantias

BNB mar-2023 22.302               22.302               Fiança bancária
BNDES jan-2021 6.153                 6.153                 Hipoteca de plantas, terrenos e imóveis e penhor de máquinas e equipamentos
FINEP jul-2024 25.495               25.495               Fiança bancária
FINAME abr-2021 149                    149                    Alienação fiduciária de equipamentos
FINISA dez-2023 3.686                 3.686                 Fiança bancária
BNB-FNE jun-2027 5.501                 5.501                 Fiança bancária e cessão fiduciária de fundo de liquidez em conta reserva
Outros jul-2021 154                    154                    Alienação fiduciária de equipamentos
Total 63.440             63.440             

Identificação Vencimento Encargos (%  a.a.) Set/2020 Dez/2019

Project finance

Project finance I 700,000               fev-2027 Var cambial US$ + Libor trimestral + 3,25 (i) 2.790.617        2.149.002        
Project finance II 210,000               fev-2027 Var cambial US$ + 6,17 787.111           608.260           
Project finance III 600,000               fev-2029 Var cambial US$ + 4,33 (ii) 2.433.432        1.849.896        
Project finance IV 660,000               fev-2029 Var cambial US$ + Libor trimestral + 3,88 (iii) 2.741.142        2.078.545        

2,170,000 8.752.302     6.685.703     

Bond 900,000             nov-2029 Var cambial US$ + 7,45 5.304.172     3.640.381     

Custos de transação (374.741)         (344.358)         

Total 13.681.733   9.981.726     

Passivo circulante 1.286.589        744.408           
Passivo não circulante 12.395.144      9.237.318        
Total 13.681.733   9.981.726     

ConsolidadoMontante 
Principal (US$)
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A agenda de amortização abaixo apresenta os vencimentos originais de longo prazo em 30 de setembro de 2020. 
 
 

 
 

16 Debêntures 
 
As informações referentes a debêntures foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019 da 

Companhia, na Nota 18. As debêntures foram emitidas pelas controladas Cetrel e DAC. 
 

 
 

(a) Agenda de pagamentos 
 
O montante das debêntures com vencimentos a longo prazo tem a seguinte composição: 
 

 
(b) Garantias 

 
As emissoras celebraram contratos de cessão fiduciária de direitos creditórios, com manutenção de contas 
vinculadas para cobertura do serviço da dívida relativo a até três meses das parcelas vincendas, conforme termos 
previstos nos instrumentos de cessão. 
  

Set/2020 Dez/2019

2021 311.297                        800.752            
2022 1.004.933                     699.090            
2023 1.280.241                     892.568            
2024 1.402.232                     978.479            
2025 1.266.241                     883.333            
2026 1.066.730                     743.566            
2027 476.716                        329.718            
2028 373.132                        257.117            
2029 5.213.622                     3.652.695         
Total 12.395.144                 9.237.318       

Consolidado

Data de emissão Emissor Série Vencimento Encargos (%  a.a) Set/2020 Dez/2019
mar-2013 DAC Única mar-2025 IPCA + 6% 182.349                  202.992                  
set-2013 Cetrel Única set-2025 126,5% do CDI 62.208                    71.575                    

244.557                274.567                

Passivo circulante 53.336                    46.666                    
Passivo não circulante 191.221                  227.901                  
Total 244.557                274.567                

Consolidado

Set/2020 Dez/2019

2021 13.131                  52.078              
2022 52.669                  52.100              
2023 52.693                  52.125              
2024 52.721                  52.153              
2025 20.007                  19.445              
Total 191.221              227.901          

Consolidado
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17 Reconciliação das atividades de financiamentos na demonstração do fluxo de caixa 
 

 
  

Consolidado

Circulante e não circulante
Financiamentos, debêntures e financiamentos Braskem Idesa

Total Outros
financiamentos Financiamentos Arrendamento passivos

Financiamentos Debêntures e debêntures Braskem Idesa mercantil Dividendos financeiros

Saldo em 31 de dezembro de 2019 29.016.976       274.567     29.291.543      9.981.726        2.676.896       6.502        516.933    

Captações 15.214.497          -              15.214.497        -                     -             
Pagamentos (10.315.153)        (25.555)       (10.340.708)       (658.669)            (478.713)           (2.379)        (400.842)     

Caixa aplicado em financiamentos 4.899.344         (25.555)      4.873.789        (658.669)          (478.713)         (2.379)       (400.842)   

Outras movimentações
Pagamentos - juros (1.565.592)          (18.477)       (1.584.069)         (483.895)            (138.264)           -             
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas 5.055.027            14.022         5.069.049          2.487.694          415.069            -             16.295        
Captações 425.659            
Baixas (19.710)             
Conversão de dívidas de controladas no exterior 7.947.981            -              7.947.981          2.354.877          344.810            -             -              

11.437.416       (4.455)        11.432.961      4.358.676        1.027.564       -            16.295       

Saldo em 30 de setembro de 2020 45.353.736       244.557     45.598.293      13.681.733     3.225.747       4.123        132.386    
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18 Instrumentos financeiros 
 
As informações referentes a instrumentos financeiros foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais 
de 2019 da Companhia, na Nota 20. 
 

18.1 Instrumentos financeiros não derivativos e outros passivos – consolidado 
 

 
  

Hierarquia
Nota Classificação por categoria de valor justo Set/2020 Dez/2019 Set/2020 Dez/2019

Caixa e equivalentes de caixa 3
Caixa e bancos Custo amortizado         2.761.902         2.303.231         2.761.902         2.303.231 
Aplicações financeiras no Brasil Valor justo através do resultado Nível 2         4.904.722         1.963.185         4.904.722         1.963.185 
Aplicações financeiras no exterior Valor justo através do resultado Nível 2         4.657.754         2.537.464         4.657.754         2.537.464 

    12.324.378       6.803.880     12.324.378       6.803.880 

Aplicações financeiras 4
LFTs e LFs Valor justo através do resultado Nível 2         1.884.675         1.588.426         1.884.675         1.588.426 
Aplicações em time deposit Custo amortizado Nível 2              11.028              38.759              11.028              38.759 
Outras Valor justo através do resultado Nível 2         1.652.702              70.027         1.652.702              70.027 

      3.548.405       1.697.212       3.548.405       1.697.212 

Contas a receber de clientes 5 Custo amortizado       3.562.072       2.246.248       3.562.072       2.246.248 

Contas a receber de clientes 5
Valor justo através de outros 
resultados abrangentes

Nível 2             61.600             60.403             61.600             60.403 

Fornecedores 13 Custo amortizado       8.875.604       9.120.826       8.875.604       9.120.826 

Financiamentos 14 Custo amortizado
Moeda estrangeira - Bonds Nível 1       37.631.609       24.583.325       36.988.194       25.790.532 
Moeda estrangeira - demais financiamentos Nível 2         6.911.086         3.567.336         7.415.293         3.218.410 
Moeda nacional Nível 2         1.584.341         1.367.538         2.780.940         1.075.803 

46.127.036 29.518.199 47.184.427 30.084.745

Financiamentos Braskem Idesa 15 Custo amortizado
Project Finance Nível 2         8.752.302         6.685.703       13.253.474         6.116.434 
Bond Nível 1         5.304.172         3.640.381         5.022.757         3.892.878 

14.056.474 10.326.084 18.276.231 10.009.312

Debêntures 16 Custo amortizado Nível 2          244.557          274.567          255.359          293.282 

Mútuo de acionista não controlador 
   na Braskem Idesa

        -   Custo amortizado       3.558.288       2.395.887       3.558.288       2.395.887 

Acordo de leniência        23 Custo amortizado       1.471.830       1.742.268       1.471.830       1.742.268 

Provisão de gastos Alagoas        24 Custo amortizado       7.910.888       3.383.067       7.910.888       3.383.067 

Outros passivos financeiros Custo amortizado          132.386          516.933          132.386          516.933 

Saldo contábil Valor justo
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18.2 Instrumentos financeiros derivativos 
 

18.2.1 Movimentação 
   

 
 

(a) Operações designadas para hedge accounting 
 

(a.i) Opção de compra e venda de dólar 
 

Em 30 de setembro de 2020, a Braskem possuía valor nocional total comprado em puts de US$1,9 bilhão, ao 
preço de exercício médio de 4,09 R$/US$. Concomitantemente, a Companhia também possuía valor nocional 
total vendido em calls de US$1,4 bilhão, ao preço de exercício médio de R$/US$5,61. As operações contratadas 
têm prazo máximo de vencimento de 24 meses. Como objeto de hedge, foram designadas vendas futuras em 
Reais dolarizadas, com os meses de reconhecimento sempre coincidentes aos das opções. 
 

(a.ii) Swaps Dólar 
 
Em 2018, a Companhia contratou operações de derivativos cambiais (“swaps”) com montante de R$1,3 bilhão 
com vencimentos anuais para os próximos 5 anos a partir de janeiro de 2019. O montante pago em janeiro de 
2020 estava sujeito à variação do IPCA. Os demais vencimentos estão sujeitos à variação do CDI. Estas 
operações foram designadas para hedge accounting de fluxo de caixa, onde os instrumentos de hedge são os 
derivativos cambiais e os objetos de hedge são as receitas futuras no mercado interno altamente prováveis 
sujeitas à suscetibilidade do câmbio Real/Dólar. Desta maneira, a marcação a mercado da parte efetiva do hedge 
será contabilizada no patrimônio líquido no ORA e só será reconhecida no resultado financeiro no momento de 
realização de cada um dos objetos. 
  

(Ativo)/ (Ativo)/
Saldo Passivo Liquidação Passivo

acumulado líquido Variação do financeira líquido
Identificação Nota Proteção ORA (PL) Dez/2019 valor justo (Pagto)/Recbto Set/2020

O perações não designadas
para hedge accounting

Swap  de câmbio Nível 2 Peso argentino Dólar 296                      607                  (930) (27)             

Swap  NCE Nível 2 Real Dólar 25.604          175.136               (9.757) 190.983      
Swap ACC Nível 2 Dólar Real -                   (9.568)                      -   (9.568)        
Swap C3/PGP Nível 2 Propano Propeno -                       403                      -   403             

25.900      166.578    (10.687)           181.791      

O perações designadas 
para hedge accounting

Opções de compra e venda de dólar (a.i) Nível 2 Real Dólar (694.712)    (2.298)        1.025.062           (328.052) 694.712      

Swaps  IPCA Dólar (a.ii) Nível 2 Real Dólar e taxas fixas -             38.620            12.091             (50.711) -             

Swaps  de taxa de juros (a.iii) Nível 2 Libor Taxas fixas (344.929)    26.707          182.625             (21.145) 188.187      

Swaps  CDI Dólar (a.ii) Nível 2 Real Dólar e taxas fixas (709.354)    107.246        602.108                      -   709.354      

(1.748.995) 170.275    1.821.886 (399.908)         1.592.253   

Derivativos
Ativo circulante (4.712)       (11.691)      
Ativo não circulante (17.877)     (1.141)        
Passivo circulante 49.251      974.618      
Passivo não circulante 169.513    812.258      

196.175    1.774.044   

Hierarquia 
de valor 
justo

Características das operação

Exposição do 
principal
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(a.iii) Operação de hedge da controlada Braskem Idesa vinculada ao Project finance 
 
 Swap de taxas de juros ligados à Libor 
 

 
 
A Braskem Idesa contratou operações de swap com o objetivo de compensar parte da variação da Libor 
provenientes dos financiamentos mencionados na Nota 15. Essa operação de hedge compartilha as mesmas 
garantias do Project Finance. 

 
18.3 Passivos financeiros não derivativos designados para hedge accounting 

  
(a.i) Exportações futuras em dólares 
 
 Em 30 de setembro de 2020, as exportações designadas ainda não realizadas e não descontinuadas, estão 

demonstradas a seguir: 
 

 
 
A tabela abaixo demonstra as movimentações dos instrumentos financeiros designados para esse hedge no 
período: 
 

 
 
 
  

Valor nominal Proteção Valor justo, líquido
US$ (taxa de juros a.a.) Set/2020 Dez/2019

Swap  Libor I a VI 639,527                   1,9825% ago-2025 188.187             26.707               
Total 639,527                             188.187               26.707 

Derivativos
Passivo circulante 60.574               5.768                 
Passivo não circulante 127.613             20.939               
Total 188.187           26.707             

-                     -                     

Identificação Vencimento

Valor nominal
total US$

2020 181,000
2021 336,000
2023 200,000
2024 688,854
2025 400,000
2028 1,250,000
2030 800,000
2031 800,000
2032 800,000

5,455,854

US$
Hedge descontinuado Realização de hedge Novas 

Dez/2019 ou realizado descontinuado designações Set/2020

Saldo designado 5,398,854 (905,000)                          362,000                               600,000                      5,455,854
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Em 30 de setembro de 2020, os vencimentos dos passivos financeiros designados, considerando o âmbito do 
balanço consolidado, eram os seguintes: 
 

 
 
A tabela abaixo demonstra os saldos de variação cambial reconhecidos no resultado financeiro da Companhia 
em virtude das realizações das exportações designadas para esse hedge para o período de nove meses findo em 
30 de setembro de 2020: 
 

 
 
As movimentações da variação cambial e do IR e CSL na rubrica “Outros resultados abrangentes” desse hedge 

são as seguintes: 
 
 

 
  

Valor nominal
total US$

2020 181,000
2021 336,000
2023 200,000
2024 688,854
2025 400,000
2028 1,250,000
2030 800,000
2031 800,000
2032 800,000

5,455,854

Cotação inicial Cotação de proteção Valor nominal
Valor nominal R$/US$ R$/US$ bruto

1º trimestre 181,000 2,0017 4,2119 400.047
2º trimestre 181,000 2,0017 5,1987 578.657
3º trimestre 181,000 2,0017 5,1987 578.657

543,000 1.557.361
 

Variação Efeito
cambial IR e CSL líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (8.408.164)           2.858.775            (5.549.389)           

Variação cambial do período lançada no ORA / IR e CSL (9.245.179)             3.143.361               (6.101.818)             

Variação cambial transferida para o resultado / IR e CSL 1.557.361               (529.503)                1.027.858               

Saldo em 30 de setembro de 2020 (16.095.982)         5.472.633            (10.623.349)         
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 (a.ii) Dívidas ligadas ao Project Finance com vendas futuras em dólares 
 
 Em 30 de setembro de 2020, as vendas designadas ainda não realizadas e não descontinuadas estão 

demonstradas a seguir: 
  

 
 

A tabela abaixo demonstra as movimentações dos instrumentos financeiros designados para esse hedge no 
período: 

  

 
  

Valor nominal
total  US$

2020 47,371
2021 208,946
2022 183,318
2023 230,992
2024 251,884
2025 227,775
2026 192,651
2027 89,516
2028 71,341
2029 15,020
2030 225,000
2031 225,000
2032 225,000
2033 225,000

2,418,814

US$
Hedge descontinuado Realização de hedge

Dez/2019 ou realizado descontinuado Set/2020

Saldo designado 2,552,407 (197,722)                      64,129                           2,418,814
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Em 30 de setembro de 2020, os passivos financeiros designados para proteger as vendas futuras estão 
distribuídos da seguinte forma: 
 

 
 
A tabela abaixo demonstra o saldo de hedge accounting descontinuado no período de nove meses findo em 30 
de setembro de 2020 (US$775,353), que se mantém registrado no patrimônio líquido na rubrica “Outros 
resultados abrangentes” da Braskem Idesa, e que será levado para o resultado financeiro conforme agenda das 
vendas futuras protegidas:  

 

  
A tabela abaixo demonstra os saldos de variação cambial reconhecidos no resultado financeiro da Braskem 
Idesa em virtude das realizações das vendas designadas e descontinuadas para esse hedge no período de nove 
meses findo em 30 de setembro de 2020: 
 

  
  

Valor nominal
total  US$

2020 47,371
2021 208,946
2022 183,318
2023 230,992
2024 251,884
2025 227,775
2026 192,651
2027 89,516
2028 71,341
2029 15,020
2030 225,000
2031 225,000
2032 225,000
2033 225,000

2,418,814

Valor nominal Cotação inicial Cotação de proteção Valor nominal Valor nominal
total US$ MXN/US$ MXN/US$ total MXN bruto

Hedge descontinuado em 16.05.16 10,625 13,4541 17,9915 48.210 10.172
Hedge descontinuado em 02.12.19 734,266 13,6664 19,6113 4.365.138 921.044
Hedge descontinuado em 10.12.19 29,623 13,4541 19,3247 173.905 36.694
Hedge descontinuado em 18.02.20 839 13,4541 18,5712 4.293 906

775,353 4.591.546 968.816

Valor nominal Cotação inicial Cotação de proteção Valor nominal Valor nominal
total US$ MXN/US$ MXN/US$ total MXN bruto

1º trimestre 61,369 13,6555 18,9637 325.759 75.162
2º trimestre 65,612 13,6539 22,4746 578.744 139.205
3º trimestre 69,855 13,6542 21,4351 543.535 133.798

196,836 1.448.038 348.165
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As movimentações da variação cambial e do IR na rubrica de “Outros resultados abrangentes” são as seguintes: 
 

 
 

18.4 Qualidade do crédito dos ativos financeiros 
 

(a) Contas a receber de clientes 
 
Praticamente nenhum dos clientes da Companhia possui classificação de risco concedida por agências 
avaliadoras. Por essa razão, a Companhia desenvolveu um sistema próprio que gera a classificação de risco para 
a totalidade dos títulos a receber de clientes no Brasil e no exterior. 
 
Em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, as contas a receber de clientes da Companhia, 
considerando os estágios 1, 2 e 3 de perdas de créditos esperadas, possuem a seguinte classificação de risco: 

     (%) 
   Set/2020  Dez/2019 

1 Risco Mínimo  70,08  74,23 

2 Risco Baixo  15,69  14,89 

3 Risco Médio  12,13  7,82 

4 Risco Alto  1,25  1,06 

5 Risco Muito Alto (i) 0,85  1,99 
 
(i) A maioria dos clientes nesta faixa está inativa e os respectivos títulos estão em fase de cobrança judicial. Os clientes desta faixa que 

ainda estão ativos compram da Braskem com pagamento antecipado. 
 
Indicadores de inadimplência: 

 Últimos doze meses 
 Mercado  Mercado 
 Interno  externo 

30 de setembro de 2020 0,06%  0,12% 

31 de dezembro de 2019 0,05%  0,17% 

30 de setembro de 2019 0,06%  0,24% 

 
Para esse cálculo é considerado o montante de títulos vencidos acima de 30 dias, dividido pela receita bruta 
consolidada dos últimos doze meses. 
 
  

Variação Efeito
cambial IR líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (2.560.436)           768.865                (1.791.571)           

Variação cambial do período lançada no ORA / IR (2.009.111)             602.734                  (1.406.377)             

Variação cambial transferida para o resultado / IR 348.165                  (104.450)                243.715                  

Saldo em 30 de setembro de 2020 (4.221.382)           1.267.149            (2.954.233)           
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(b) Demais ativos financeiros 
 
Para a determinação dos ratings na avaliação do risco das contrapartes dos ativos financeiros classificados em 
caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras, a Companhia utiliza a classificação de risco das agências 
Standard & Poors, Moody’s e Fitch nos limites previstos em sua política financeira aprovada no Conselho de 
Administração. 
 
 

 
(i) Investimentos aprovados pela Administração da Companhia, conforme permitido pela política financeira. 

 
18.5 Análise de sensibilidade 

 
Os instrumentos financeiros, incluindo derivativos, podem sofrer variações de valor justo em decorrência da 
flutuação de preços de commodities, taxas de câmbio, taxas de juros, ações e índices de ações, índices de preços, 
e outras variáveis. As avaliações da sensibilidade dos instrumentos financeiros derivativos e não derivativos a 
essas variáveis são apresentadas abaixo: 
 

(a) Seleção dos riscos 
 
Em 30 de setembro de 2020, os principais riscos que podem afetar o valor dos instrumentos financeiros da 
Companhia são: 
 
• taxa de câmbio dólar-real; 
• taxa de câmbio peso mexicano-real;  
• taxa de juros flutuante Libor; 
• taxa de juros Selic; 
• taxa de juros CDI; 
• taxa de juros TLP; e 
• taxa de juros IPCA. 

 
Para efeito da análise de sensibilidade a riscos, a Companhia apresenta as exposições a moedas como se fossem 
independentes, ou seja, não reflete na exposição a uma taxa de câmbio os riscos de variação de outras taxas de 
câmbio que poderiam ser indiretamente influenciadas por ela. 
 

Set/2020 Dez/2019
Ativos financeiros com avaliação de risco

AAA 11.941.708          5.475.075            
AA+ 395.921               109.933               
AA 623.485               -                       
AA- 202.806               1.458.424            
A+ 1.281.164            159.848               
A 11.028                 121.132               
A- 181.381               1.171.746            
BBB+ 1.173.550            -                       
BBB 48                        -                       

15.811.091          8.496.158            
Ativos financeiros sem avaliação de risco

Outros ativos financeiros sem avaliação de risco (i) 61.692                 4.934                   
61.692                 4.934                   

Total 15.872.783        8.501.092          
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(b) Valor em risco 
 
O valor em risco dos derivativos detidos pela Companhia, definido como a perda que se pode ocasionar em um 
mês a partir de 30 de setembro de 2020, com 5% de probabilidade e em condições normais de mercado, foi 
estimado pela Companhia em US$72,194 para as operações de compra de puts e venda de calls (Nota 
18.2.1(a.i)), US$1,327 para o swap de Libor relacionado ao projeto da Braskem Idesa, US$23,599 para o swap 
Dólar (Nota 18.2.1(a.ii)) e US$7,888 para o swap NCE. 
 

(c) Seleção dos cenários 
 

(c.i)  Cenário provável 
 
O cenário provável da taxa de câmbio dólar-real, taxa de juros Selic e da taxa de juros CDI levou em conta a 
pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central do Brasil, tomado como base a data de 25 de setembro de 2020. 
A taxa Selic é utilizada como referência para as análises de sensibilidade ao CDI. 
 
De acordo com a Focus, ao final de 2020 o dólar se manterá próximo a R$5,25, enquanto espera-se que a Selic 
seja mantida a 2,00% a.a. A taxa Selic é utilizada como referência para as análises de sensibilidade ao CDI. 
 
O cenário provável da TJLP considera a mesma variação da taxa Selic, ou seja, é mantido o mesmo nível de 
4,55%.  
 
Uma vez que a pesquisa Focus não divulga previsões para as taxas de juros Libor, optou-se por utilizar a 
mediana da projeção do Federal Reserve para a Federal Funds Rate projetada para o final do ano, publicada em 
junho de 2020, em comparação com a curva da Treasury Rate em 30 de setembro de 2020. Para os cenários 
adversos, elevações de 25% e 50% sobre os níveis correntes de mercado são aplicadas. 
 

(c.i.i)  Efeitos COVID-19 
 
As premissas de valores futuros utilizadas na construção do cenário provável, bem como o valor corrente de 
cada variável desta análise, têm como referência o fechamento de setembro. Diante da instabilidade do atual 
cenário econômico resultante da pandemia do COVID-19, os índices de juros e taxas de câmbio são diariamente 
impactados. Assim, é possível que no período de divulgação dessas informações trimestrais o valor corrente e o 
cenário provável desses parâmetros tenham se modificado. No entanto, os ganhos ou perdas para a Braskem 
nestes prováveis cenários de estresse são avaliados aumentando cada variável do fechamento de setembro em 
25% e 50%. O resultado dessa análise é apresentado na Nota (c.ii).  
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(c.ii)  Cenário adverso possível e adverso extremo 
 
Os valores de sensibilidade na tabela abaixo são de variações do valor dos instrumentos financeiros sob cada 
cenário:  
 

 
  

Ganhos (perdas)
Adverso possível Adverso extremo

Instrumento / Sensibilidade Provável (25% ) (50% )

Taxa de câmbio dólar-real
Bonds 2.973.923                      (10.733.945)                  (21.467.890)                  
Financiamentos Braskem Idesa 606.223                         (2.188.076)                    (4.376.151)                    
Pré-pagamento de exportações 77.331                           (279.117)                       (558.233)                       
Adiantamento de Contrato de Câmbio 18.184                           (65.633)                         (131.265)                       
Investimentos 78.871                           (284.673)                       (569.346)                       
SACE 154.434                         (557.409)                       (1.114.818)                    
Opções de compra e venda de dólar 339.315                         (1.478.405)                    (3.232.699)                    
Swap  NCE 40.876                           (147.534)                       (295.069)                       
Swap CDI x Dólar 138.834                         (501.102)                       (1.002.203)                    
Aplicações financeiras no exterior (431.230)                       1.556.462                      3.112.924                      

Taxa de juros flutuante Libor
Pré-pagamento de exportações (4.279)                           (3.121)                           (6.241)                           
Swap 9.911                             7.288                             14.565                           
Financiamentos Braskem Idesa (76.662)                         (55.908)                         (111.817)                       

Taxa de juros CDI
Notas de crédito à exportação 14.549                           (5.798)                           (10.714)                         
Debêntures 1.281                             (310)                              (1.933)                           
Swap ACC 17.716                           (66.101)                         (131.668)                       
Aplicações financeiras no Brasil 5.897                             49.603                           93.318                           

Taxa de juros IPCA
Debêntures 10.733                           (7.973)                           (16.154)                         

Taxa de juros Selic
Acordo de leniência -                                (12.212)                         (24.467)                         
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19 Tributos a recolher 
 
As informações referentes a tributos a recolher foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 
2019 da Companhia, na Nota 21. 
 

 
 

20 Imposto de renda (“IR”) e contribuição social sobre o lucro (“CSL”) 
 

(a) Reconciliação dos efeitos do IR e da CSL no resultado 
 

 
 

 

Set/2020 Dez/2019 Set/2020 Dez/2019
Controladora e controladas no Brasil

IPI 122.345             58.945               122.345             58.945               
ICMS 345.615             184.728             341.507             181.188             
PIS e COFINS 289.624             150.664             285.229             147.867             
Outros 31.426               37.857               30.422               35.925               

Controladas no exterior
Imposto sobre valor agregado 47.487               11.933               -                     
Outros 73.742               8.112                 -                     

Total 910.239           452.239           779.503           423.925           

Passivo circulante 690.344             322.886             592.498             294.572             
Passivo não circulante 219.895             129.353             187.005             129.353             
Total 910.239           452.239           779.503           423.925           

Consolidado Controladora

 
Set/2020 Set/2019 Set/2020 Set/2019

Prejuízo antes do IR e da CSL (11.712.641)    (357.506)          (11.127.334)    (433.699)          

IR e CSL - calculado à alíquota de 34% 3.982.298          121.552             3.783.294          147.458             

Ajustes permanentes nas bases de cálculo do IR e da CSL
IR e CSL sobre resultado de participações societárias 6.764                 (155)                   341.420             594.376             
Subcapitalização (518.410)            (162.636)            (518.410)            (162.636)            
IR e CSL - constituída de anos anteriores 22.696               22.696               
Diferença de alíquota aplicável a cada país 608.585             422.277             -                     -                     
Multa sobre o acordo de leniência (139.920)            (139.920)            
Outros ajustes permanentes (259.427)            81.910               (16.920)              96.064               

IR e CSL no resultado 3.819.810        345.724           3.589.384        558.038           

Composição do IR e da CSL:

Despesa de IR e CSL correntes
Despesa do ano corrente (295.236)            (214.912)            (801)                   22.615               

(295.236)            (214.912)            (801)                   22.615               

Despesa de IR e CSL diferidos
Diferenças temporárias 1.534.900          434.019             2.929.505          535.423             
Prejuízos fiscais (IR) e base negativa (CSL) 2.580.146          126.617             660.680             -                     

4.115.046          560.636             3.590.185          535.423             

Total 3.819.810        345.724           3.589.384        558.038           

ControladoraConsolidado



Braskem S.A. 
 

Notas explicativas da Administração 
às informações trimestrais, consolidadas e individuais de 30/09/2020 
Valores expressos em milhares, exceto quando indicado de outra forma 
 

48 
 

(b) Composição do IR e CSL diferidos 
 

(b.i) Conforme apuração fiscal  
  

 
 

(b.ii) Compensação para fins de apresentação no balanço patrimonial (consolidado) 
 

 
  

Ativo Set/2020 Dez/2019 Set/2020 Dez/2019
Prejuízos fiscais (IR) e base negativa (CSL) 4.730.838          2.150.692          719.101             58.421               
Ágios amortizados 10.310               21.677               2.915                 3.188                 
Variações cambiais 5.383.275          1.132.351          5.383.275          1.132.351          
Provisões temporárias 4.079.156          2.357.267          3.987.731          2.318.243          
Combinação de negócios 63.543               85.539               63.543               85.539               
Créditos fiscais 52.666               49.833               52.666               49.833               
Outros 44.108               62.288               31.973               31.972               

      14.363.896          5.859.647       10.241.204          3.679.547 

Passivo
Amortização de ágios fundamentados em rentabilidade futura 722.309             722.685             715.568             715.568             
Depreciação fiscal 2.037.214          1.911.214          869.537             946.695             
Provisões temporárias 789.352             424.400             -                     
Combinação de negócios 1.302                 1.302                 1.302                 1.302                 
Ajuste a valor presente e custo amortizado 55.320               11.276               55.320               11.276               
Amortização de mais-valia da Braskem Qpar 359.444             393.773             359.444             393.773             
Outros 7.095                 5.437                 3.515                 3.516                 

         3.972.036          3.470.087          2.004.686          2.072.130 

Consolidado Controladora

Sede (País) Apuração fiscal Compensação Saldo

Braskem S.A Brasil 10.241.204        (2.004.686)         8.236.518          
Braskem Argentina Argentina 2.067                 -                     2.067                 
Braskem Alemanha Alemanha 46.988               -                     46.988               
Braskem Chile Chile 334                    (334)                   -                     
Braskem Idesa México 3.981.440          (1.444.178)         2.537.262          
Braskem Idesa Serviços México 12.308               -                     12.308               
Braskem México Serviços México 8.212                 8.212                 
Cetrel Brasil 22.716               (5.362)                17.354               
DAC Brasil 48.627               (1.379)                47.248               

14.363.896     (3.455.939)      10.907.957     

Passivo
Braskem S.A Brasil 2.004.686          (2.004.686)         -                     
Braskem America EUA 512.851             512.851             
Braskem Chile Chile 3.580                 (334)                   3.246                 
Braskem Idesa México 1.444.178          (1.444.178)         -                     
Cetrel Brasil 5.362                 (5.362)                -                     
DAC Brasil 1.379                 (1.379)                -                     

3.972.036        (3.455.939)      516.097           

Set/2020

Ativo
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(c)  Realização do IR e CSL diferidos 
 

No período findo em 30 de setembro de 2020, não houve eventos ou circunstâncias que indicassem qualquer 
comprometimento na realização desses tributos diferidos. 
  

21 Provisões diversas 
 

As informações de provisões diversas foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de 2019 da 
Companhia, na Nota 23. 
 

 
(i)  A Braskem opera em diversos países e está sujeita a diferentes leis e regulamentações ambientais inerentes ao ramo de operações e 

atividades. As despesas de remediação são incorridas ao longo de vários anos em decorrência da sua complexidade e extensão. 
Novas informações sobre sites, novas tecnologias ou desenvolvimentos futuros, como envolvimento em investigações por agências 
reguladoras, podem exigir que reavaliemos nossa exposição potencial relacionada a questões ambientais. A Companhia possui 
áreas em estudo para investigação e avaliação de eventuais ações de remediação, classificadas como risco possível. Devido à alta 
complexidade para identificação de potenciais impactos ambientais, alternativas de solução e estimativa dos custos de reparação, 
essas estimativas somente podem ser feitas com razoável segurança após a realização de todas as etapas do processo de 
identificação e investigação de passivos ambientais, que seguem as etapas e protocolos estabelecidos pelos órgãos ambientais. A 
Companhia acompanha as áreas em estudo para capturar adequadamente quaisquer mudanças nos fatos e circunstâncias que 
alterem o prognóstico das ações a serem adotadas e que consequentemente exijam a constituição de provisões para remediações 
ambientais.  

  

Sede (País) Apuração fiscal Compensação Saldo

Braskem S.A Brasil 3.679.547          (2.072.130)         1.607.417          
Braskem Argentina Argentina 1.010                 -                     1.010                 
Braskem Alemanha Alemanha 28.176               -                     28.176               
Braskem Chile Chile 162                    (162)                   -                     
Braskem Idesa México 2.056.723          (1.117.641)         939.082             
Braskem México Serviços México 9.677                 -                     9.677                 
Cetrel Brasil 24.313               (5.846)                18.467               
DAC Brasil 60.039               (1.272)                58.767               

5.859.647        (3.197.051)      2.662.596        

Passivo
Braskem S.A Brasil 2.072.130          (2.072.130)         -                     
Braskem America EUA 271.285             -                     271.285             
Braskem Chile Chile 1.913                 (162)                   1.751                 
Braskem Idesa México 1.117.641          (1.117.641)         
Cetrel Brasil 5.846                 (5.846)                -                     
DAC Brasil 1.272                 (1.272)                -                     

3.470.087        (3.197.051)      273.036           

Dez/2019

Ativo

Set/2020 Dez/2019 Set/2020 Dez/2019
Provisão para recuperação de danos ambientais (i) 365.313             365.155             364.365             362.074             
Provisão para bonificações 116.555             84.110               34.584               22.536               
Outras 145.173             55.941               110.631             31.258               

Total 627.041           505.206           509.580           415.868           

Passivo circulante 262.129             203.134             183.185             141.319             
Passivo não circulante 364.912             302.072             326.395             274.549             
Total 627.041           505.206           509.580           415.868           

Consolidado Controladora
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22 Contingências 
 

22.1 Processos com perda provável e passivos contingentes oriundos de combinação de negócios  
 
A descrição dos principais passivos contingentes da Companhia foi apresentada nas demonstrações financeiras 
de 2019, na Nota 24.1. 
 

 
 

22.2 Processos com perdas possíveis  
 

A descrição das principais contingências com perda possível está apresentada nas demonstrações financeiras de 
2019, na Nota 24.2. 
 

 
  

Set/2020 Dez/2019 Set/2020 Dez/2019
Reclamações trabalhistas 283.375             315.437             279.287             312.148             

-                     -                     -                     -                     
Processos de natureza tributária -                     0 0 0
   Operações normais

IR e CSL 31.331               22.284               31.331               22.284               
PIS e COFINS 203.569             196.356             203.569             196.356             
ICMS 47.814               70.645               47.814               70.645               
Outros processos de natureza tributária 18.705               18.475               15.063               14.837               

301.419           307.760           297.777           304.122           

   Combinação de negócios
IR e CSL 3.662                 3.581                 3.662                 3.581                 
PIS e COFINS 64.729               63.291               64.729               63.291               
ICMS - compras interestaduais 304.272             297.456             304.272             297.456             

372.663           364.328           372.663           364.328           

Processos societários 124.411             118.485             124.411             118.485             

Processos de natureza cível e outros 64.950               45.514               62.299               43.145               

1.146.818        1.151.524        1.136.437        1.142.228        

Consolidado Controladora

Nota Set/2020 Dez/2019

Processos de natureza cível - Alagoas 24 30.588.236       33.973.320     
Processos de natureza cível - diversos 664.179            769.126          
Processos de natureza tributária (a) 7.596.815         6.199.283       
Processos de natureza trabalhista 623.597            642.229          
Outras demandas judiciais (b) 923.088            546.743          
Total 40.395.915    42.130.701  

Consolidado
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(a)  Tributário 
 
ICMS - Estorno de crédito em saída não tributada (Diferimento) 
 
Em julho de 2020, a Companhia foi autuada pelo Estado de Alagoas em decorrência da ausência de 
recolhimento ICMS decorrente da suposta falta de estorno do imposto creditado nas operações anteriores às 
saídas não tributadas decorrente do diferimento, conforme previsto na legislação alagoana. 
 
Em 30 de setembro de 2020, o valor atualizado desses casos soma R$109 milhões. 
 
Não há depósito ou outro tipo de garantia para o processo pois este ainda se encontra em discussão 
administrativa. 
 
IOF 
 
A Companhia está envolvida em ações de cobranças de débitos de IOF, nas esferas administrativa e judicial, 
onde se discute: (i) a falta de recolhimento do IOF sobre operações de Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital – AFAC e contas correntes realizadas pelas incorporadas Quattor Participações S.A. e Quattor Química 
S.A., caracterizadas como mútuos pela fiscalização; e (ii) a exigência de IOF/crédito sobre remessas e 
recebimentos de recursos realizados entre a Companhia e a CPN Incorporated por meio de contrato de conta 
corrente e de gestão única de caixa referente aos meses de maio de 2002 a abril de 2004. 
 
Em abril de 2020, tornou-se definitiva decisão administrativa que julgou improcedente a autuação em que se 
discutia a caracterização de mútuo nas operações de AFAC e contas correntes, o que implicou na redução dessa 
contingência em R$108 milhões.  
 
Em 30 de setembro de 2020, o valor atualizado deste tema representa R$60 milhões. A Companhia ofertou 
garantia que suporta a integralidade do montante em discussão. 
 
IRPJ e CSLL – Lucros auferidos no exterior – Braskem America 
 
Em julho de 2020, a Companhia foi autuada pela Receita Federal por deixar de oferecer à tributação o lucro 
auferido no exterior pela controlada Braskem America Inc. referente ao ano de 2015, diante da desconsideração 
de créditos de imposto recolhido por essa controlada no exterior. A autuação envolve também a alegação de 
compensação indevida de prejuízo fiscal de base de cálculo negativa de CSLL referente ao ano de 2016, em face 
da inexistência de saldos, por conta das glosas decorrentes de autuações fiscais e utilizações em parcelamentos 
especiais.    
 
O valor atualizado dos tributos lançados e dos reflexos fiscais das glosas de prejuízo fiscal e base de cálculo 
negativa de CSL através dos referidos autos de infração representa o montante de R$280 milhões.  

 
IRPJ e CSLL – Lucros auferidos no exterior – Braskem Holanda 
 
Em 04 de novembro de 2020, a Companhia recebeu autuação da Receita Federal do Brasil relacionada à 
discordância na aplicação do Acordo para evitar a dupla tributação firmado entre o Brasil e a Holanda que 
estabelece que lucros de empresas holandesas não são tributados no Brasil. O objeto da autuação se refere aos 
lucros da empresa controlada na Holanda nos anos de 2015 e 2016. A Companhia, amparada por parecer 
jurídico independente, entende que os lucros auferidos por sua controlada no exterior estão protegidos de 
tributação no Brasil por força do artigo 7º do mencionado Acordo para evitar a dupla tributação firmado entre o 
Brasil e a Holanda. 
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Os valores do IRPJ e CSLL acrescidos de multa e juros, lançados através do referido auto de infração, 
representam o montante de R$910 milhões.  
 
Não há depósito ou outro tipo de garantia para o processo, pois este ainda se encontra em discussão na esfera 
administrativa. 
 

(b)  Outras demandas judiciais 
 
Previdenciário 
 
Em 2012, a Companhia realizou a retirada de patrocínio dos planos Petros Copesul e Plano Petros PQU, que 
tinham como entidade de previdência privada a Petros, restando a obrigação estabelecida em Termo de Retirada 
de Patrocínio para que esta efetuasse o pagamento das reservas matemáticas dos Participantes, nos termos na 
Lei Complementar 109/2001. 
 
Após efetivo pagamento das referidas reservas em 2015 e, concluída a etapa de distribuição, vários assistidos 
ingressaram com ações individuais e coletivas discutindo diversos temas, dentre eles: (i) Diferença do Fundo 
Individual de Retirada; (ii) Deslocamento de data base; (iii) limitador de idade; (iv) 90% da suplementação; (vi) 
Devolução de Contribuições; (vii) Diferença em Reserva de Poupança; (viii) Impugnação a legalidade da 
Retirada de Patrocínio.  
 
Em abril de 2020, a Companhia realizou a apuração atuarial destes casos, por meio de contratação de perito 
especializado, para identificar os casos passíveis de precificação, considerando sua maturidade processual e 
particularidades de cada plano de previdência ativo em seu CNPB. 
 
Atualmente, essa carteira é composta por 830 processos ativos, de natureza financeira contingencial avaliados 
com êxito possível e que representam um valor estimado de desembolso de R$257,4 milhões. 
 
Não há depósito judicial ou qualquer tipo de garantia para estes processos. 
 
Contribuições previdenciárias – agentes nocivos 
 
A Companhia está envolvida em processos, nas esferas administrativa e judicial, nos quais se discutem: (i) a 
cobrança por meio de autuações fiscais do  adicional do Risco de Acidente de Trabalho (“RAT”) para o custeio 
de aposentadoria especial, em razão da suposta exposição de trabalhadores a agentes nocivos, além de multa 
pela não divulgação desta informação em GFIP (período de abril de 1999 a fevereiro de 2006); (ii) o lançamento 
do adicional ao RAT em virtude de suposta exposição de trabalhadores a agentes nocivos (ruído e agentes 
cancerígenos) no período entre janeiro de 2016 a julho de 2018; e (iii) em sede de execução fiscal, a exigência 
do mencionado adicional do RAT referente ao período de novembro de 2000 a janeiro de 2001 e novembro de 
2001 a junho de 2002. Após nova autuação recebida em maio de 2020 no valor de R$144 milhões, o valor total 
desses processos em 30 de setembro de 2020, representa o montante de aproximadamente R$192 milhões. 
  
Não há depósito ou outro tipo de garantia para os processos que ainda se encontram em discussão administrativa 
e o único que se encontra em discussão judicial está garantido por seguro garantia, no valor de R$3,7 milhões. 
 
  



Braskem S.A. 
 

Notas explicativas da Administração 
às informações trimestrais, consolidadas e individuais de 30/09/2020 
Valores expressos em milhares, exceto quando indicado de outra forma 
 

53 
 

22.3   Ação coletiva (class action) 

 
Em 25 de agosto de 2020, uma ação foi movida contra a Braskem e alguns atuais e ex-executivos da Companhia 
no Tribunal Distrital de Nova Jersey nos Estados Unidos, em nome de uma suposta classe de investidores que 
adquiriram títulos da Braskem entre 6 de maio de 2016 e 8 de julho de 2020. A alegação apresenta ações contra 
a Braskem e os réus individuais nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1934 (U.S. 

Securities Exchange Act) e suas regras, com base em alegações de que os réus fizeram declarações falsas ou 
omissões em relação ao evento geológico em Alagoas e questões relacionadas. A Companhia contratou 
escritório americano especializado para representá-la na ação coletiva. 
 
A Braskem não pode prever com segurança futuros desdobramentos a respeito deste tema ou de despesas dele 
decorrentes, incluindo as taxas e custos a serem incorridos na resolução do litígio. A Companhia pode vir a ser 
declarada ré em outras ações judiciais. 
 
 

23 Acordo de leniência  
 
Acordo Global com as autoridades 

 
No contexto das alegações de pagamentos indevidos no âmbito da Operação Lava Jato no Brasil, a Companhia 
contratou especialistas em investigação interna para conduzirem uma investigação independente de tais 
alegações (“Investigação”) e reportarem os seus resultados. A Companhia cooperou e segue cooperando com 
autoridades públicas de diversas jurisdições, inclusive com o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), a 
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), o Ministério Público Federal do Brasil (MPF) e a 
Procuradoria Geral da Suíça (OAG). 
 
Em dezembro de 2016, a Companhia celebrou Acordo de Leniência com o Ministério Público Federal (“Acordo 
MPF”) e com as autoridades dos Estados Unidos e Suíça (“Acordo Global”), no valor aproximado de US$957 
milhões (aproximadamente R$3,1 bilhões à época), os quais tiveram sua homologação definitiva da seguinte 
forma: 
 

1. No Brasil, o Acordo MPF foi homologado pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF em 15 de 
dezembro de 2016 e, em 6 de junho de 2017, pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 

2. O acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (“DoJ”) foi confirmado por sentença pela 
justiça americana em 26 de janeiro de 2017 (“Plea Agreement”) 

3. A confirmação do acordo com a Securities and Exchange Commission (“SEC”) ocorreu em 28 de 
fevereiro de 2017. 

4. O acordo com as autoridades suíças não dependeu de homologação para produção dos seus efeitos, 
tendo a OAG, em 21 de dezembro de 2016, concluído as suas investigações e emitido uma ordem de 
encerramento do caso com base na colaboração da Companhia. 
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Do montante total do Acordo Global, a Companhia já pagou aproximadamente R$2,4 bilhões, da seguinte 
forma: 
 

1. US$94.894 (R$296.591) ao DoJ, pagos em 8 de fevereiro de 2017; 
2. US$65.000 (R$206.460) à SEC, pagos em 27 de abril de 2017; 
3. CHF30.240 (R$104.307) à Procuradoria-Geral da Suíça, pagos em 27 de junho de 2017; 
4. R$736.445 ao MPF, pagos em 6 de julho de 2017; 
5. R$267.985 ao MPF, referente à primeira das seis parcelas anuais devidas até 2023, paga em 30 de 

janeiro de 2018; 
6. CHF16.065 (R$62.021) à Procuradoria-Geral da Suíça, referente à primeira das quatro parcelas anuais 

devidas até 2021, paga em 28 de junho de 2018; 
7. R$278.034 ao MPF, referente à segunda das seis parcelas anuais devidas até 2023, paga em 30 de 

janeiro de 2019; 
8. CHF16.065 (R$58.034) à Procuradoria-Geral da Suíça, referente à segunda das quatro parcelas anuais 

devidas até 2021, paga em 27 de junho de 2019; 
9. R$257.256 pagos em 30 de janeiro de 2020 à União Federal referente à parcela anual dos acordos de 

leniência firmados com o MPF e com a CGU e a AGU, conforme abaixo; e 
10. CHF16.065 (R$92.586) à Procuradoria-Geral da Suíça, referente à terceira das quatro parcelas anuais 

devidas até 2021, paga em 30 de junho de 2020. 
 
Conforme comunicado ao mercado em 10 de julho de 2018 e fato relevante em 27 de maio de 2019, a 
Companhia se engajou em processo de cooperação e negociação com o Ministério da Transparência e a 
Controladoria Geral da União (“CGU”) e a Advocacia Geral da União (“AGU”), que culminou com a assinatura 
de acordo de leniência com referidas autoridades em 31 de maio de 2019 (“Acordo CGU/AGU” e, em conjunto 
com o Acordo Global, simplesmente “Acordos”). 
 
O Acordo CGU/AGU trata dos mesmos fatos objetos do Acordo Global firmado em dezembro de 2016 e prevê 
um desembolso adicional de aproximadamente R$410 milhões, em função dos cálculos e parâmetros utilizados 
pela CGU e a AGU. Atendendo à solicitação da Companhia e do MPF, a Justiça Federal homologou a 
destinação de recursos do Acordo MPF para pagamento do Acordo CGU/AGU. As parcelas vincendas do 
Acordo MPF aproveitarão ao Acordo CGU/AGU e passarão a serem corrigidas pela taxa SELIC, a partir da 
assinatura do Acordo CGU/AGU. O desembolso adicional de aproximadamente R$410 milhões será pago em 
duas parcelas anuais ao final do cronograma de pagamentos do Acordo MPF, nos anos de 2024 e 2025.  
 
AGU, CGU e MPF concordaram em destinar a maior parte dos valores recebidos com base nos Acordos para a 
reparação das vítimas dos atos ilícitos, inclusive outras autoridades e entes públicos, e a empreender gestões 
perante esses terceiros com os quais a Braskem venha a iniciar tratativas em relação aos fatos objetos dos 
Acordos com o objetivo de evitar o ressarcimento em duplicidade. 
 
O valor das parcelas vincendas, desde a celebração do Acordo CGU/AGU, descontado o valor da parcela paga 
em 30 de janeiro de 2020, é de aproximadamente R$1,5 bilhão e será pago da seguinte forma: 
 

1. CHF16.065 à Procuradoria-Geral da Suíça, referente última parcela anual remanescente, com 
vencimento em 30 de junho de 2021; 

2. Aproximadamente R$900 milhões em decorrência ao Acordo MPF e Acordo CGU/AGU em três 
parcelas anuais, iguais e sucessivas corrigidas pela variação da SELIC devidas em 30 de janeiro de cada 
ano a partir de 2021. Como garantia da realização dos pagamentos dessas parcelas vincendas, a 
Braskem ofereceu bens do ativo imobilizado em valor correspondente a uma parcela anual; 

3. R$409.876 em decorrência do Acordo CGU/AGU, corrigidos pela variação da SELIC desde a data da 
celebração daquele acordo, sendo a primeira parcela no valor de R$284.665 devida em 30 de janeiro de 
2024 e a segunda parcela no valor de R$125.211 devida em 30 de janeiro de 2025. 
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Adicionalmente, em 2019, a Companhia realizou tratativas com o Ministério Público da Bahia, que também 
aderiu ao Acordo MPF, bem como com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que também aderiu ao 
Acordo MPF. Não houve previsão de qualquer pagamento adicional por parte da Companhia em relação a 
ambos. 
 
Os Acordos não eximem a Companhia de responder a outros terceiros com interesse legítimo que busquem 
indenização por danos causados em relação aos fatos cobertos pelos Acordos, inclusive outras autoridades que 
busquem aplicar novas sanções pecuniárias ou multas ou instaurar novas investigações sobre a Companhia. 
Portanto, ainda que a Companhia não antecipe a necessidade de qualquer pagamento adicional, não é possível 
assegurar que o montante total acordado será suficiente para a reparação integral de eventuais prejudicados. 
 
A Companhia seguirá cooperando com as autoridades públicas competentes e implementando melhorias em 
suas práticas de conformidade e combate à corrupção. Durante os últimos três anos, a Companhia esteve sujeita 
a monitoramento independente como resultado dos Acordos. Coube aos monitores verificar o cumprimento do 
Acordo Global, bem como a eficácia dos controles, políticas e procedimentos internos da Companhia para 
redução do risco de descumprimento das leis anticorrupção.  
 
Em março de 2020, com base no relatório de certificação emitido pelos monitores independentes, o MPF 
confirmou o fim do monitoramento, a efetividade do programa de conformidade da Companhia e o 
cumprimento das obrigações do Acordo MPF. Posteriormente, em 13 de maio de 2020, DoJ e SEC confirmaram 
o término da monitoria prevista nos acordos firmados em 21 de dezembro de 2016 (“Acordos”) com aquelas 
autoridades. Conforme Fato Relevante divulgado pela Companhia na oportunidade, “a decisão do DoJ e da SEC 
se baseou no relatório final dos monitores independentes que atestaram a implementação, pela Companhia, de 
todas as recomendações relativas à estruturação e funcionamento do seu programa de conformidade e 
concluiriam que o referido programa atende aos padrões estabelecidos nos referidos Acordos”. 
A Companhia está em dia com todas as suas obrigações decorrentes dos Acordos. 
 

24 Fenômeno geológico - Alagoas 
 
A Companhia operou, até maio de 2019, poços de extração de sal-gema localizados na cidade de Maceió, 
Estado de Alagoas, com o objetivo de prover matéria-prima à sua unidade de produção de cloro-soda e 
dicloretano. Após um tremor de terra ocorrido na região em março de 2018, a Companhia iniciou estudos 
através de instituições especialistas independentes com o objetivo de identificar as causas do fenômeno 
geológico e medidas a serem tomadas.  
 
Em maio de 2019, o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) divulgou relatório sobre o evento, indicando que as 
suas causas estariam relacionadas às atividades de exploração de sal-gema pela Braskem. Apesar disso, o 
fenômeno geológico de causa desconhecida segue sendo investigado e para tal necessita de uma série de 
estudos. Diante destes acontecimentos, em 9 de maio de 2019, a Braskem decidiu paralisar a atividades de 
extração de sal-gema e a operação da fábrica de cloro-soda e dicloretano. 
 
A Companhia realizou e vem realizando, com o apoio de instituições independentes e especialistas renomados 
nacional e internacionalmente, estudos focados (i) no entendimento do fenômeno geológico e possíveis efeitos 
em superfície e (ii) na análise da situação dos poços de sal-gema. Referidos estudos vêm sendo compartilhados 
com a Agência Nacional de Mineração (ANM) e demais autoridades pertinentes, com quem a Companhia 
mantém constantes diálogos. 
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A Braskem apresentou à ANM medidas para encerramento definitivo das atividades de extração de sal em 
Maceió, com o fechamento dos seus poços e em 14 de novembro de 2019, propôs a criação de uma área de 
resguardo no entorno de determinados poços como medidas de precaução e proteção às pessoas. Essas medidas 
são baseadas em estudo conduzido pelo Instituto de Geomecânica de Leipzig (IFG) da Alemanha, referência 
internacional em análise geomecânica de áreas de extração de sal por dissolução, e estão sendo realizadas em 
coordenação com a Defesa Civil e demais autoridades. 
 
Em 31 de dezembro de 2019, com base em sua avaliação e dos seus assessores externos, levando em 
consideração as informações existentes, diálogo com autoridades e melhor estimativa dos gastos para as 
diversas medidas de segurança aos moradores, a Companhia registrou provisão no montante de R$3.383.067, 
sendo R$1.450.476 no passivo circulante e R$1.932.591 no passivo não circulante.  
 
Em 3 de janeiro de 2020, foi homologado pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Alagoas o Termo de Acordo para 
Apoio na Desocupação das Áreas de Risco (“Termo”), firmado pela Braskem em conjunto com o Ministério 
Público Estadual (“MPE”), Defensoria Pública Estadual (“DPE”), Ministério Público Federal (“MPF”) e 
Defensoria Pública da União (“DPU” e em conjunto com MPE, DPE e MPF “Autoridades”). O Termo tem 
como objeto a regulamentação de ações cooperativas para a desocupação das áreas de risco e garantia da 
segurança das pessoas sem assunção de culpa ou nexo de causalidade do fenômeno geológico com as atividades 
da Companhia. Por meio do Termo, a Braskem se compromete a aplicar as medidas previstas no seu Programa 
de Compensação Financeira e Apoio à Realocação (“PCF”) à população situada nas áreas de risco especificadas. 
 
Em junho de 2020, a Companhia recebeu das Autoridades um ofício informando a atualização do Mapa de 
Setorização de Danos e Linhas de Ações Prioritárias por parte da Defesa Civil de Maceió (“Mapa de 
Setorização”), com a expansão da área de risco onde as Autoridades pedem desocupação. Em 15 de julho de 
2020, a Companhia e as Autoridades firmaram um aditivo ao Termo para incorporar essa expansão ao PCF. O 
Termo prevê, ainda, a inclusão de imóveis localizados na área de monitoramento do Mapa de Setorização no 
PCF, quando tais imóveis apresentem riscos estruturais graves decorrentes dos eventos geológicos que vêm 
ocorrendo na região, devidamente reconhecidos por uma Junta Técnica composta pela Defesa Civil Nacional, 
Defesa Civil Municipal e perito indicado pela Braskem. 
 
Em setembro de 2020, foram concluídos estudos técnicos especializados e independentes contratados pela 
Companhia e realizados por entidades reconhecidas internacionalmente (“Estudos”). Os Estudos apresentam 
potenciais impactos do evento geológico na superfície da região, trazendo uma análise de cenários de áreas com 
potenciais impactos futuros na superfície no longo prazo, que inclui, entre outras, áreas identificadas pelo Mapa 
de Setorização de junho de 2020. Os Estudos foram submetidos às Autoridades competentes para definição de 
possíveis ações a serem adotadas em comum acordo. Adicionalmente, em função da atualização do Mapa de 
Setorização, em outubro de 2020 a Companhia resolveu em comum acordo com as Autoridades, incluir cerca de 
2.000 imóveis adicionais ao PCF, através da celebração de Termo de Resoluções.  
 
Com base em sua avaliação e dos seus assessores externos, levando em consideração os efeitos de curto e longo 
prazo dos recentes estudos técnicos e as informações existentes para implementação das potenciais novas 
medidas referentes ao evento geológico em Alagoas, a Companhia, em 30 de setembro de 2020, aumentou a 
provisão para o montante de R$7.910.888, sendo R$3.682.266 no passivo circulante e R$4.228.622 no passivo 
não circulante.  
 
  



Braskem S.A. 
 

Notas explicativas da Administração 
às informações trimestrais, consolidadas e individuais de 30/09/2020 
Valores expressos em milhares, exceto quando indicado de outra forma 
 

57 
 

A tabela abaixo demonstra as movimentações da provisão no período: 
 

 
(*) Desse montante, R$515.509 referem-se a pagamentos efetuados e R$154.048 foi reclassificado para o grupo de fornecedores. 
 
As provisões da Companhia são baseadas nas estimativas e premissas atuais e podem sofrer atualizações futuras 
decorrente de novos fatos e circunstâncias, incluindo mudanças no tempo de execução e extensão dos planos de 
ação, à conclusão de estudos atuais e futuros que indiquem recomendações de especialistas, ao desfecho de 
ações judiciais em curso e outros novos desenvolvimentos do tema. 
 
Estudos relativos a potenciais danos socioambientais, urbanísticos e de mobilidade na região poderão resultar 
em necessidade de desembolsos adicionais e ser objeto de acordo com autoridades. No presente momento, ainda 
não é possível prever o desfecho desses estudos ou sua potencial implicação em desembolsos adicionais aos 
gastos já provisionados pela Companhia.  
 
A Companhia está em discussão com as Autoridades competentes com o objetivo de firmar um potencial acordo 
que proporcione maior segurança jurídica ao seu plano de ações em estudo, com a suspensão e/ou extinção dos 
processos existentes. Um acordo potencial ainda é muito incerto e está sujeito à conclusão de tratativas em 
andamento e à aprovação pela Companhia e Autoridades competentes, razão pela qual ainda não é possível 
estimar com segurança o valor ou se as tratativas em curso serão bem-sucedidas. A estimativa do impacto 
econômico do potencial acordo dependerá do (i) acordo sobre o plano de reparação ambiental e urbanístico, e 
uma avaliação detalhada das estimativas dos valores a serem gastos, (ii) uma análise do escopo detalhado de tal 
plano para determinar sua correspondência com as iniciativas e montantes já provisionados; e (iii) o momento 
da execução do plano e desembolsos, que impactarão o valor presente das obrigações. Todos os impactos 
contábeis, se houver, serão registrados no período em que eventual acordo seja celebrado. 
 
Os valores incluídos na provisão podem ser divididos entre as seguintes frentes de atuação: 
 
a. Apoio na realocação e compensação dos moradores e proprietários de imóveis localizados nas áreas de risco, 

resguardo e monitoramento, inclusive imóveis que pressupõem providências especiais para sua realocação, 
tais como hospitais, escolas e equipamentos públicos.  

 
Para esta frente de atuação, foi registrada provisão no montante de R$ 5.189.571 compreendendo gastos 
relacionados a ações como desocupação, auxílio aluguel, transporte de mudanças, guarda volume de mobiliários 
e negociação de acordos individuais para compensação de moradores e terceiros afetados. 
 
b. Ações para fechamento e monitoramento dos poços de sal. Com base no resultado de sonares e estudos 

geomecânicos, a Braskem definiu ações de estabilização e monitoramento para todos os 35 poços de 
extração de sal existentes. Para 4 deles, a recomendação é enchimento com sólidos, processo que deve durar 

Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.383.067                        

Complemento de provisão 5.378.708                          
Constituição do ajuste a valor presente (235.313)                            

5.143.395                          

Baixas (*) (669.557)                            
Realização do ajuste a valor presente 53.983                               

Saldo em 30 de setembro de 2020 7.910.888                        

Passivo circulante 3.682.266                          
Passivo não circulante 4.228.622                          
Total 7.910.888                        
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cerca de 3 anos. Para os 31 restantes, as ações recomendadas são de fechamento convencional, confirmação 
do status de preenchimento natural e monitoramento. 

 
Além das ações indicadas acima, para 15 dos 35 poços a recomendação foi a criação de área de resguardo e 
monitoramento do seu entorno conforme relatório do IFG de novembro de 2019. 
 
O total da provisão para implementação dessas medidas nos 35 poços é R$ 1.212.659 O valor foi calculado com 
base nas técnicas existentes e soluções previstas para as condições atuais dos poços, incluindo gastos com 
estudos técnicos e monitoramento dos mesmos. O valor provisionado pode ser futuramente alterado, de acordo 
com o resultado do monitoramento dos poços e outras possíveis alterações naturais. 
 
c. Medidas socioambientais, tais como gastos com demolição de imóveis, destinação de resíduos sólidos, 

equipamentos para drenagem do solo, controle de acesso das áreas, descomissionamento de infraestrutura de 
redes de utilidades públicas da área, entre outras ações para segurança e mobilidade urbana, no montante de 
R$ 875.680.   

 
d. Medidas adicionais, cuja provisão totaliza R$ 632.978, para gastos com (i) ações referentes aos Instrumentos 

de Cooperação Técnica firmados com a Defesa Civil, (ii) contratação de assessores externos para apoio na 
execução das ações de realocação e compensação das famílias, (iii) infraestrutura para atendimento aos 
moradores (Central do Morador), (iv) gastos de gestão do evento de Alagoas relacionados à comunicação, 
conformidade, jurídico, dentre outros, e (v) outros assuntos classificados como obrigação presente para a 
Companhia, ainda que não formalizada. 

 
A provisão com medidas socioambientais e com medidas adicionais também podem sofrer alterações na medida 
em que os estudos e ações na região avancem.  
 
A adesão e assunção das obrigações no Termo não importam em reconhecimento de culpabilidade legal ou 
responsabilidade da Companhia pela desocupação das pessoas das áreas de risco. A Braskem seguirá 
colaborando com as Autoridades, com apoio de especialistas independentes, na identificação das causas dos 
eventos geológicos e na implementação de ações que tragam segurança à comunidade dos bairros afetados. 
 
A definição das medidas necessárias para recuperação das áreas potencialmente impactadas pelo fenômeno 
geológico ainda dependerá de diagnóstico mais concreto da situação da área e posterior discussão entre a 
Companhia e as autoridades competentes (incluindo a ANM).   
 
A Companhia está em tratativas com as seguradoras sobre a cobertura das suas apólices de seguro. Essas 
tratativas estão em um estágio inicial. Portanto, o pagamento de indenizações dependerá da avaliação de 
cobertura dos seguros dessas apólices, sendo assim, nenhuma indenização foi reconhecida nas demonstrações 
financeiras da Braskem. 
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24.1  Ações judiciais em curso 
 
No contexto deste evento, foram propostas as seguintes ações contra a Companhia: 
 

(i) Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público Estadual (MPE) e pela Defensoria Pública do 
Estado de Alagoas (DPE) – Reparação aos moradores 
 
Esta ACP havia requerido o bloqueio liminar de R$3,7 bilhões e a condenação da Companhia a indenizar os 
prejuízos causados aos moradores de Pinheiro, Mutange e Bebedouro, o valor original estimado pelos Autores é 
de R$6,7 bilhões.  
 
Em 3 de janeiro de 2020, foi homologado Termo de Acordo para Apoio na Desocupação das Áreas de Risco 
(“Termo”), firmado pela Braskem em conjunto com o Ministério Público Estadual (“MPE”), Defensoria Pública 
Estadual (“DPE”), Ministério Público Federal (“MPF”) e Defensoria Pública da União (“DPU” e em conjunto 
com MPE, DPE e MPF “Autoridades”). A homologação foi feita pelo Juiz Federal da 3ª Vara do Estado de 
Alagoas, tendo tido os seguintes efeitos: 
 

(i) Desbloqueio de R$3,7 bilhões (*) anteriormente bloqueados do caixa da Braskem no contexto da 
ACP,  

(ii) Substituição dos seguros-garantia já apresentados pela Companhia ao Juízo no montante 
aproximado de R$6,4 bilhões por dois seguros-garantia no montante total aproximado de R$3 
bilhões, sendo R$2 bilhões para garantia da Ação Civil Pública proposta pela DPE e pelo MPE e 
R$1 bilhão para garantia da Ação Civil Pública proposta pelo MPF, descrita no item (ii) abaixo; 

(iii) Afastamento do risco de novos bloqueios na Ação Civil Pública; 
(iv) Extinção parcial da ação em relação aos moradores da área do Termo que optarem por firmar 

acordos individuais com a Companhia para recebimento de compensação financeira pela 
desocupação da área. 

 
(*) O desbloqueio ocorreu em janeiro de 2020. Em 31 de dezembro de 2019, o valor atualizado está apresentado 
nas rubricas bloqueio judicial no ativo circulante no valor de R$2.571.683 e em depósitos judiciais no ativo não 
circulante no valor de R$1.174.424 correspondente à parcela de longo prazo do cronograma de pagamentos.  
 
O Termo tem como objeto a regulamentação de ações cooperativas para a desocupação das áreas de risco e 
garantia da segurança das pessoas sem assunção de culpa ou nexo de causalidade do fenômeno geológico com 
as atividades da Companhia. A área do acordo compreendeu, originalmente, cerca de 4.500 imóveis e 17.000 
moradores, atendidos pelo Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação (“PCF”), anteriormente 
implantado pela Braskem para atender somente os moradores afetados pela implementação da área de 
resguardo. Em 17 de junho de 2020 a Companhia recebeu das Autoridades um ofício informando a atualização 
do Mapa de Setorização de Danos e Linhas de Ações Prioritárias por parte da Defesa Civil de Maceió (“Mapa 
de Setorização”), o qual incluiu 1.918 imóveis na área de risco, que foram incorporados ao PCF por meio de 
aditivo ao Termo firmado em 15 de julho de 2020 entre a Companhia e as Autoridades. Em outubro de 2020, a 
Companhia em comum acordo com as Autoridades resolveu incluir cerca de 2.000 imóveis adicionais ao PCF, 
em decorrência da conclusão de estudos técnicos especializados e independentes contratados pela Companhia, 
que apresentam potenciais impactos do evento geológico na superfície da região. O resultado desses estudos 
também foi considerado em atualização parcial do Mapa de Setorização pela Defesa Civil ocorrida em setembro 
de 2020, que ampliou a recomendação de desocupação para os mesmos cerca de 2.000 imóveis adicionais 
incorporados ao PCF em outubro de 2020. 
 
O PCF prevê auxílio à desocupação, auxílio aluguel, transportadora, custos com imobiliária, custos de depósito 
para móveis, apoio psicológico e de assistentes sociais. Para tal, foi criada a Central do Morador com estrutura 
exclusiva ao atendimento e apoio aos moradores dos bairros dentro da área de risco.   
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Também foram assinados 4 Instrumentos de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Maceió e a Defesa Civil 
tendo como objeto estabelecer a mútua cooperação entre as partes para a realização de atividades que têm por 
objetivo a mitigação de riscos e a segurança da comunidade. Estes acordos contemplam a execução de estudos 
para entendimento do fenômeno (sísmica de alta resolução, sondagem e sísmica da lagoa, aerogravimetria, etc), 
estrutura da rede de monitoramento nos bairros e na região dos poços de sal, instalação de uma estação 
meteorológica, doação de equipamentos para a Defesa Civil Municipal, implantação de sistema de 
videomonitoramento e instalação de pórticos, sinais luminosos e cancelas de vias públicas, entre outros.   
 
Para fazer frente às ações previstas no Termo de Acordo, a Companhia se comprometeu a manter R$1,7 bilhão 
em conta corrente, com capital de giro mínimo no valor de R$100 milhões, cuja movimentação é verificada por 
empresa de auditoria externa. Em 30 de setembro de 2020, o saldo da referida conta corrente corresponde a 
R$1.548.486, sendo R$1.220.173 registrados no ativo circulante e R$328.313 no ativo não circulante.  
 

(ii)       Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em Alagoas – MPF-AL - Reparação 
socioambiental  
 
Ação Civil Pública contra a Braskem e outros réus em que se pleiteia condenação no valor original de 
aproximadamente R$27,6 bilhões, referentes aos supostos danos socioambientais e patrimoniais, além de 
diversas outras medidas reparatórias, de compliance ambiental, planos de segurança e suspensão de benefícios 
governamentais da Companhia.  
  
Em sede de liminar, foram feitos os seguintes pedidos principais: (i) constituição de fundo privado próprio no 
valor inicial de R$3,1 bilhões para execução de programas socioambientais e medidas emergenciais, bem como 
a manutenção de capital de giro em referido fundo no valor de R$2 bilhões ou, após aprovado o cronograma 
financeiro, o valor equivalente a 100% das despesas previstas para os 12 meses subsequentes; (ii) apresentação 
de garantias idôneas no valor de R$20,5 bilhões; (iii) vedação à oneração ou alienação de bens do ativo fixo da 
Companhia e à distribuição de lucros; (iv) bloqueio judicial dos valores provenientes dos lucros que não foram 
distribuídos até a presente data; e (v) suspensão de financiamentos com o BNDES e incentivos governamentais, 
além do vencimento antecipado das operações financeiras com o BNDES. 
  
Em janeiro 2020, o juiz da 3ª Vara Federal de Alagoas negou os pedidos liminares do Ministério Público 
Federal de Alagoas contra a Companhia acima expostos. O recurso do MPF contra a referida decisão ainda está 
pendente de julgamento. Para afastar o risco de novos bloqueios em função desta ação, a Companhia apresentou 
seguro-garantia no valor de R$ 1 bilhão no processo, conforme definido no Termo descrito no item (i) acima. 
  
A Administração da Companhia, suportada pela opinião dos assessores jurídicos externos, classifica as chances 
de perda da ação como possíveis. A Companhia está em diálogos com o Ministério Público Federal de Alagoas 
visando à celebração de acordo para encerramento desta ação. O potencial acordo ainda é incerto e está sujeito à 
conclusão de tratativas em andamento e à aprovação pela Companhia e pelas autoridades competentes. 
 

(iii)       Ação Indenizatória - Imóvel Bairro Pinheiro 
 
Ação Indenizatória ajuizada pela Construtora H. Lobo (em recuperação judicial), alegando haver suportado 
danos e lucros cessantes em razão de compromisso de compra e venda de um terreno da Braskem no Bairro do 
Pinheiro. Referido contrato foi rescindido pela Braskem por falta de pagamento pela Construtora. Apesar disso, 
a Construtora alega que a Braskem teria ocultado a informação da existência de problemas estruturais em poços 
de extração de sal desativados, localizados no terreno em questão. A pretensão original indenizatória da autora é 
de R$ 151 milhões. 
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A Administração da Companhia, suportada pela opinião dos assessores jurídicos externos, classifica as chances 
de perda da ação como possíveis.  
 

(iv)       Inquérito Civil – Danos Urbanísticos  
 
Em 19 de junho de 2020, a Companhia tomou conhecimento da instauração de Inquérito Civil pelo MPE com o 
objetivo de 1) aferir a extensão dos danos urbanísticos causados pelo evento geológico ocorrido em Maceió; 2) 
buscar, junto a quem de direito, soluções arquitetônicas, necessárias e adequadas, quanto à destinação, 
restauração e ou o aproveitamento dos citados espaços vazios deixados nos bairros impactados; 3) apurar, se for 
o caso, possíveis responsabilidades reparatórias pelos danos causados à ordem urbanística.  
 
Em 13 de julho de 2020 a Companhia foi solicitada a prestar informações preliminares sobre a destinação que 
pretende dar à região. O objeto desse Inquérito Civil possui semelhança com o escopo da Ação Civil Pública 
ajuizada pelo Ministério Público Federal em Alagoas referente aos danos socioambientais, descrita no item (ii) 
acima. Devido à fase inicial em que se encontra o Inquérito Civil, o seu desfecho é incerto e depende da 
realização de estudos e diligências, avaliação detalhada de soluções e das tratativas com autoridades. 
 

24.2  Atividade industrial 
  
Desde o encerramento das atividades de extração de sal, a Companhia vem atuando para adequar a fábrica de 
Cloro Soda para operar com sal sólido adquirido no mercado nacional e/ou importado de outras regiões. A 
Companhia espera retomar sua atividade industrial no 4º trimestre de 2020. 
 

25 Plano de incentivo de longo prazo (“ILP”) 
 
Em 19 de março de 2020 o Conselho de Administração aprovou um novo programa, o “Programa ILP 2020”, 
nos termos e condições do Plano ILP, incluindo a lista de pessoas elegíveis, o prazo para aquisição de ações 
próprias pelos participantes e a quantidade de ações restritas a ser entregue aos participantes como contrapartida 
a cada ação própria adquirida. A quantidade máxima de ações que a Companhia espera entregar aos 
participantes do Programa ILP 2020, após o período de carência e desde que cumpridos os requisitos 
necessários, é de aproximadamente 1.682 mil de ações. A data de outorga deste programa foi 1 de abril de 2020. 
As ações a serem entregues pela Companhia aos participantes do Programa serão aquelas mantidas em 
tesouraria ou a serem adquiridas via programa de recompra, sendo que na hipótese de não ser possível entregar 
as referidas ações, a Companhia poderá pagar aos participantes em dinheiro o montante equivalente às ações, 
considerando o valor de negociação em bolsa de valores no segundo dia útil imediatamente anterior à respectiva 
data de pagamento. 
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26 Patrimônio líquido 
 
As informações referentes ao patrimônio líquido da Companhia foram apresentadas em suas demonstrações 
financeiras anuais de 2019, na Nota 29. 
 

(a) Capital social 
 
Em 30 de setembro de 2020, o capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R$8.043.222, 
representado por 797.218.554 ações sem valor nominal, distribuídas da seguinte forma: 
 

   
(i)  American Depository Receipt, negociados na Bolsa de Valores de Nova Iorque (EUA). 

Quantidade de ações
Preferenciais Preferenciais

Ordinárias % classe A % classe B % Total %

Odebrecht 226.334.623        50,11     79.182.498          22,95       -                   -         305.517.121        38,32     
Petrobras 212.426.952        47,03     75.761.739          21,96       -                   -         288.188.691        36,15     
ADR (i) -                       -         29.968.378          8,69         -                   -         29.968.378          3,76       
Outros 12.907.077          2,86       158.912.179        46,05       500.230           100,00   172.319.486        21,62     
Total 451.668.652     100,00 343.824.794     99,65      500.230         100,00 795.993.676     99,85    
Ações em tesouraria -                       -         1.224.878            0,35         -                   -         1.224.878            0,15       
Total 451.668.652     100,00 345.049.672     100,00    500.230         100,00 797.218.554     100,00 
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(b) Outros resultados abrangentes 

  

Consolidado
Atribuído à participação dos acionistas

Custo Ganhos Perda
atribuído (perdas) de atuarial Ajustes

e indexação Ajustes participação Hedge de com plano acumulados Total da Participação
adicional do a valor em Hedge  de fluxo de de benefício de conversão participação de acionista
imobilizado  justo controladas exportação caixa definido cambial dos acionistas não controlador

(ii) (iii) (i) (iv) (iv) (v) (vi) da Companhia em controladas Total

Em 31 de dezembro de 2018 151.214     5.957     (9.469)         (7.626.515)    (257.508)     (53.574)      2.166.875   (5.623.020)    (565.902)           (6.188.922)    

Indexação adicional
Realização (30.360)        -          -               -                  -                -               -                (30.360)            -                      (30.360)           
IR e CSL 10.323         -          -               -                  -                -               -                10.323             -                      10.323            

-                   
Custo atribuído -                   

Realização (1.064)          -          -               -                  -                -               -                (1.064)              -                      (1.064)             
IR e CSL 362              -          -               -                  -                -               -                362                  -                      362                 

-                   
Ajustes a valor justo -                   

Contas a receber -               52            -               -                  -                -               -                52                    -                      52                   
-                   

Hedge  de exportação -                   
Variação cambial -               -          -               (1.541.323)      -                -               -                (1.541.323)       7.496                  (1.533.827)      
Transferência para o resultado -               -          -               1.081.925       -                -               -                1.081.925        48.747                1.130.672       
IR e CSL -               -          -               162.944          -                -               -                162.944           (16.873)               146.071          

-                   
Valor justo de hedge  de fluxo de caixa -                   

Variação no valor justo -               -          -               -                  (144.849)       -               -                (144.849)          (28.337)               (173.186)         
Transferência para o resultado -               -          -               -                  36.942          -               -                36.942             10.944                47.886            
IR e CSL -               -          -               -                  34.601          -               -                34.601             5.218                  39.819            

-                   

-               -          -               -                  83                 -               -                83                    -                      83                   
-                   

-               -          -               -                  -                (50)               -                
(50)                   

-                      
(50)                  

-                   
Valor justo do Plano ILP

Variação no valor justo -               13.475     -               -                  -                -               -                13.475             231                     13.706            
IR e CSL -               (3.240)     -               -                  -                -               -                (3.240)              -                      (3.240)             

-               -          -               -                  -                -               713.511        713.511           (71.108)               642.403          

Efeito da aplicação da CPC 42/IAS 29 - hiperinflação -               -          -               -                  -                -               (3.438)           (3.438)              -                      (3.438)             
-                   -                  

Em 30 de setembro de 2019 130.475     16.244   (9.469)         (7.922.969)    (330.731)     (53.624)      2.876.948   (5.293.126)    (609.584)           (5.902.710)    

Perdas atuarias líquidos de benefícios 
   pós-emprego, líquidas dos impostos

Valor justo de hedge  de fluxo de caixa 
   da RPR

Conversão de demonstrações financeiras 
   de controladas no exterior
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Consolidado
Atribuído à participação dos acionistas

Custo Ganhos Perda
atribuído (perdas) de atuarial Ajustes

e indexação Ajustes participação Hedge de com plano acumulados Total da Participação
adicional do a valor em Hedge  de fluxo de de benefício de conversão participação de acionista
imobilizado  justo controladas exportação caixa definido cambial dos acionistas não controlador

(ii) (iii) (i) (iv) (iv) (v) (vi) da Companhia em controladas Total

Em 31 de dezembro de 2019 123.614     19.545   (9.469)         (6.893.066)    (218.589)     (163.066)    2.383.492   (4.757.539)    (525.430)           (5.282.969)    

Indexação adicional -                 
Realização (29.942)        -          -               -                  -                -               -                (29.942)            -                      (29.942)           
IR e CSL 10.181         -          -               -                  -                -               -                10.181             -                      10.181            

-                   -                  
Custo atribuído -                   -                  

Realização (576)             -          -               -                  -                -               -                (576)                 -                      (576)                
IR e CSL 196              -          -               -                  -                -               -                196                  -                      196                 

-                   
Ajustes a valor justo de contas a receber -                   

Contas a receber -               229          -               -                  -                -               -                229                  -                      229                 
-                   -                  

Hedge  de exportação -                   -                  
Variação cambial -               -          -               (10.752.004)    -                -               -                (10.752.004)     (502.286)             (11.254.290)    
Transferência para o resultado -               -          -               1.818.484       -                -               -                1.818.484        87.042                1.905.526       
IR e CSL -               -          -               2.987.568       -                -               -                2.987.568        124.574              3.112.142       

-                  
Valor justo de hedge  de fluxo de caixa -                   -                  

Variação no valor justo -               -          -               -                  (1.237.661)    -               -                (1.237.661)       7.614                  (1.230.047)      
Transferência para o resultado -               -          -               -                  (105.753)       -               -                (105.753)          (35.253)               (141.006)         
IR e CSL -               -          -               -                  453.444        -               -                453.444           8.292                  461.736          

-                  

-               -          -               -                  786               -               -                786                  -                      786                 

Valor justo do Plano ILP
Variação no valor justo -               11.113     -               -                  -                -               -                11.113             (422)                    10.691            
IR e CSL -               (3.513)     -               -                  -                -               -                (3.513)              -                      (3.513)             

-               -          -               -                  -                -               5.010.215     5.010.215        (341.749)             4.668.466       

Efeito da aplicação da CPC 42/IAS 29 - hiperinflação -               -          -               -                  -                -               5.078            5.078               -                      5.078              

Em 30 de setembro de 2020 103.473     27.374   (9.469)         (12.839.018) (1.107.773) (163.066)    7.398.785   (6.589.694)    (1.177.618)        (7.767.312)    

(i) Realização quando da alienação ou perda de controle da controlada.
(ii) Realização na medida em que o ativo é depreciado ou baixado.
(iii) Para os recebíveis classificados como VJORA, realização quando do atingimento da competência ou liquidação antecipada. Para o Plano ILP, realização de acordo com o período de carência do plano.
(iv) Realização quando do atingimento da competência, liquidação antecipada ou por perda de eficácia para contabilidade de hedge.

(v) Realização quando da extinção do plano.
(vi) Realização quando da baixa da entidade controlada no exterior.

Conversão de demonstrações financeiras 
   de controladas no exterior

Valor justo de hedge  de fluxo de caixa 
   da RPR
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27 Resultado por ação 
 
A tabela a seguir reconcilia o resultado do exercício ajustado aos montantes usados para calcular o resultado por 
ação básico e diluído. 
  

 
 

 

Set/2020 Set/2019

Lucro líquido (prejuízo) do período atribuído aos acionistas da Companhia (7.537.950)                  124.339                      

Distribuição de dividendos prioritários atribuível para:
Ações preferenciais classe "A" -                              124.158                      
Ações preferenciais classe "B" -                              181                             

-                              124.339                      

Reconciliação do resultado distribuível, por classe (numerador):
Ações ordinárias (4.277.247)                  -                              
Ações preferenciais classe "A" (3.255.966)                  124.158                      
Ações preferenciais classe "B" (4.737)                         181                             

(7.537.950)                  124.339                      

Média ponderada da quantidade de ações, por classe (denominador):
Ações ordinárias 451.668.652               -                              
Ações preferenciais classe "A" 343.823.481               343.819.181               
Ações preferenciais classe "B" 500.230                      500.230                      

795.992.363               344.319.411               

Resultado por ação (em R$)
Ações ordinárias (9,4699)                       -                              
Ações preferenciais classe "A" (9,4699)                       0,3611                        
Ações preferenciais classe "B" (9,4699)                       0,3618                        

Básico e diluído

Set/2020
Ações preferenciais

Ações em Média
circulação ponderada

Quantidade no início do período     343.823.073     343.823.073 

Ações em tesouraria - pagamento ILP                   1.721                      408 

Quantidade no final do período     343.824.794     343.823.481 

Set/2019
Ações preferenciais

Ações em Média
circulação ponderada

Quantidade no início do período     343.814.914     343.814.914 

Ações em tesouraria - pagamento ILP                   8.159                   4.267 

Quantidade no final do período     343.823.073     343.819.181 

Classe "A"

Classe "A"
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28 Receita líquida de vendas 
 

 
 

29 Outras receitas e outras despesas 
  

 
  

Set/2020 Set/2019 Set/2020 Set/2019
Receita bruta de vendas e serviços

No Brasil
   Receitas 28.836.219       29.222.548       28.718.185       29.107.013       
   Bonificações de clientes (82.554)             (39.266)             (82.554)             (39.266)             

28.753.665       29.183.282       28.635.631       29.067.747       
No exterior
   Receitas 18.571.584       18.153.288       5.848.907         7.272.591         
   Bonificações de clientes (43.849)             (38.077)             (3.336)               1.405                

18.527.735       18.115.211       5.845.571         7.273.996         
47.281.400       47.298.493       34.481.202       36.341.743       

Deduções de vendas e serviços
Tributos
  no Brasil (7.259.647)        (7.417.897)        (7.247.511)        (7.406.196)        
  no exterior (30.743)             (22.871)             -                    -                    
Devoluções de vendas
  no Brasil (105.925)           (102.535)           (105.925)           (102.535)           
  no exterior (79.964)             (71.744)             (40.531)             (14.818)             

(7.476.279)        (7.615.047)        (7.393.967)        (7.523.549)        
Receita líquida de vendas e serviços 39.805.121     39.683.446     27.087.235     28.818.194     

Consolidado Controladora

Consolidado
Nota Set/2020 Set/2019

Outras receitas
Multa sobre contrato de fornecimento de matéria-prima 282.560         324.615             
Créditos de PIS e COFINS - exclusão do ICMS da base de cálculo 199.826         1.850.254          
Recuperação de tributos 194.933         2.922                 
Resultado com venda de materiais diversos 41.139           13.115               
Outras 98.416           69.878               

816.874       2.260.784        

Outras despesas
Provisão para indenização de danos - Alagoas 24 (5.143.395)     -                     
Acordo de leniência -                 (409.876)            
Reversão (provisão) para perda do imobilizado 8.150             (114.529)            
Provisão de processos judiciais, líquida de reversões (29.924)          (67.325)              
Outras (215.071)        (180.590)            

(5.380.240)   (772.320)          
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30 Resultado financeiro 
 

 
 

31 Despesas por natureza e função 
  

 
  

Set/2020 Set/2019 Set/2020 Set/2019
Receitas financeiras

Receitas de juros 382.712             624.306             291.649             500.487             
Outras 115.767             41.716               80.688               19.199               

498.479           666.022           372.337           519.686           

Despesas financeiras
Despesas com juros (2.229.569)         (1.662.495)         (2.348.928)         (1.589.867)         
Atualização de passivos tributários (69.482)              (159.678)            (69.208)              (159.663)            
Descontos concedidos (57.074)              (65.385)              (53.228)              (65.384)              
Custos de transação (122.342)            (95.581)              (4.134)                (11.602)              
Ajuste a valor presente (182.353)            (288.388)            (169.479)            (285.415)            
Despesa de juros de arrendamentos (126.354)            (73.802)              (83.153)              (46.388)              
Outras (895.385)            (328.297)            (735.687)            (202.918)            

(3.682.559)       (2.673.626)       (3.463.817)       (2.361.237)       

Variações cambiais, líquidas
Ativos financeiros 316.244             50.257               449.672             126.487             
Passivos financeiros (7.641.824)         (1.916.793)         (5.995.474)         (1.712.439)         

(7.325.580)       (1.866.536)       (5.545.802)       (1.585.952)       

Total (10.509.660)    (3.874.140)       (8.637.282)       (3.427.503)       

ControladoraConsolidado

Set/2020 Set/2019 Set/2020 Set/2019

Classificadas por natureza:
Matéria-primas, insumos e materiais de uso e consumo (26.646.985)           (28.301.502)           (19.676.612)           (22.439.119)           
Despesas com pessoal (2.212.113)             (2.204.167)             (1.480.821)             (1.605.851)             
Serviços de terceiros (1.534.234)             (2.154.746)             (857.625)                (1.514.138)             
Depreciação, amortização e exaustão (3.001.589)             (2.607.860)             (1.805.187)             (1.684.224)             
Fretes (1.690.145)             (1.868.654)             (1.009.765)             (1.219.018)             
Custos com ociosidade de plantas industriais (340.672)                (200.434)                (332.934)                (189.983)                
Provisão para indenização de danos - Alagoas (5.143.395)             -                         (5.143.395)             
Créditos de PIS e COFINS - exclusão do ICMS da base de cálculo 199.826                  1.850.254               199.826                  1.850.254               
Acordo de leniência -                         (409.876)                -                         (409.876)                
Outras despesas gerais e administrativas (618.902)                (266.654)                (474.949)                (360.601)                
Total (40.988.209)         (36.163.639)         (30.581.462)         (27.572.556)         

Classificadas por função:
Custo dos produtos vendidos (33.533.365)           (34.614.756)           (24.036.572)           (26.809.276)           
Com vendas e distribuição (1.369.619)             (1.329.992)             (732.278)                (772.897)                
(Perdas) reversões por redução ao valor recuperável de contas a receber (15.036)                  (6.970)                    (6.897)                    (882)                       
Gerais e administrativas (1.333.961)             (1.530.858)             (866.476)                (1.125.619)             
Pesquisa e desenvolvimento (172.862)                (169.527)                (90.545)                  (97.483)                  
Outras receitas 816.874                  2.260.784               508.562                  1.955.564               
Outras despesas (5.380.240)             (772.320)                (5.357.256)             (721.963)                
Total (40.988.209)         (36.163.639)         (30.581.462)         (27.572.556)         

ControladoraConsolidado
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32 Informações por segmentos 
 
A Companhia efetuou alterações na macroestrutura com objetivo de buscar sinergias em todas as regiões para 
uma atuação mais integrada. Como resultado dessa mudança a Administração revisou a estrutura dos relatórios 
internos, com foco no processo de crescimento e globalização, tendo como propósito simplificar e agilizar 
nossos processos de trabalho e de tomada de decisão, com efeito na estrutura de segmentos reportáveis por 
região, a partir de 2020. 
 

 
 
Para fins de comparabilidade, a Companhia está reapresentando o período findo em 30 de setembro de 2019, 
como segue: 
 

  
  

Receita líquida Custo dos Com vendas Resultado com Outras receitas
de vendas e produtos Lucro gerais e participações (despesas) Braskem

serviços vendidos bruto administrativas societárias líquidas Consolidado
Segmentos reportáveis

Brasil 27.615.688        (23.008.516)    4.607.172       (1.090.466)          -                    (5.100.324)          (1.583.618)         
Estados Unidos e Europa 10.044.377        (8.593.013)      1.451.364       (502.267)             -                    28.958                 978.055             
México 2.878.725          (2.201.474)      677.251          (312.576)             -                    251.950               616.625             

Total 40.538.790      (33.803.003) 6.735.787     (1.905.309)       -                   (4.819.416)        11.062              

Outros segmentos 220.352             (137.402)         82.950            47.514                (19.893)             7.115                   117.686             
Unidade corporativa -                     -                  -                  (1.019.349)          -                    256.243               (763.106)            

40.759.142      (33.940.405) 6.818.737     (2.877.144)       (19.893)           (4.556.058)        (634.358)          

Eliminações e reclassificações (954.021)            407.040          (546.981)         (14.334)               -                    (7.308)                 (568.623)            

Total 39.805.121      (33.533.365) 6.271.756     (2.891.478)       (19.893)           (4.563.366)        (1.202.981)       

Braskem Consolidado antes das 
   eliminações e reclassificações

Set/2020
Despesas operacionais

Receita líquida Custo dos Com vendas Resultado com Outras receitas
de vendas e produtos Lucro gerais e participações (despesas) Braskem

serviços vendidos bruto administrativas societárias líquidas Consolidado
Segmentos reportáveis

Brasil 29.793.480        (26.489.178)    3.304.302       (2.127.143)          -                    (21.324)               1.155.835          
Estados Unidos e Europa 7.657.986          (6.212.804)      1.445.182       (544.717)             -                    (2.675)                 897.790             
México 2.315.547          (1.908.608)      406.939          (250.302)             -                    279.454               436.091             

Total 39.767.013      (34.610.590) 5.156.423     (2.922.162)       -                   255.455             2.489.716        

Outros segmentos 218.400             (140.903)         77.497            (31.776)               (3.173)               (772)                    41.776               
Unidade corporativa -                     -                  -                  (120.890)             -                    1.263.646            1.142.756          

39.985.413      (34.751.493) 5.233.920     (3.074.828)       (3.173)             1.518.329         3.674.248        

Eliminações e reclassificações (301.967)            136.737          (165.230)         37.481                -                    (29.865)               (157.614)            

Total 39.683.446      (34.614.756) 5.068.690     (3.037.347)       (3.173)             1.488.464         3.516.634        

Braskem Consolidado antes das 
   eliminações e reclassificações

Set/2019
Despesas operacionais
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33 Eventos subsequentes 
 

(a) No dia 04 de outubro de 2020, a Companhia detectou uma invasão em seu ambiente de Tecnologia da 
Informação e seu sistema de proteção interrompeu, como medida de precaução, o acesso a alguns dos seus 
servidores e softwares.  
 
Após implementação dos procedimentos aplicáveis para retorno seguro de suas atividades, a Companhia 
normalizou o acesso a todos os seus servidores e aplicações, possibilitando a regularização de suas operações, 
conforme comunicado ao mercado do dia 19 de outubro de 2020.  
 
A esse respeito, a Companhia informa que além de ter iniciado uma investigação forense com o objetivo de 
obter maiores informações sobre o funcionamento do ataque e potenciais impactos, o programa de 
cibersegurança foi revisado e atualizado com ações adicionais de proteção.  

 
(b) Em 16 de outubro, foi certificado o trânsito em julgado de uma das ações da Companhia, originalmente de 

empresa incorporada, referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, que representa valor de 
R$134.375 a ser reconhecido no 4º trimestre, na rubrica créditos fiscais federais, apresentada na Nota 8. 
 
 

 


