BOLSA

Você sonha e nós realizamos juntos
You dream and we perform together
Somos uma empresa global, que atua em
mais de 70 países, e parte do nosso trabalho
é aplicar inteligência em matérias-primas
que chegam ao cotidiano das pessoas na
forma de produtos pensados para atender
às necessidades da vida moderna.

We are a company with worldwide presence
operating in more than 70 countries, and
part of our work is to apply intelligence in
raw materials that reach people’s daily lives
in the form of products designed to meet
the needs modern life.

Inovação e Sustentabilidade para um futuro melhor
Innovation and Sustainability for a better future
Buscamos ser uma referência em
segurança química, com contribuições para
reduzir a intensidade de emissões de Gases
de Efeito Estufa (GEEs), aumentar a
eficiência hídrica e energética.

We seek to become a benchmark in
chemical safety, contributing to reduce
the intensity of greenhouse gases (GHG)
emissions, increase water and energy use
efficiency.

Por sermos a maior produtora de resinas
termoplásticas a partir de matéria-prima
renovável, mantemos o compromisso de
colaborar com ações para reduzir o
impacto dos resíduos plásticos
pós-consumo.

Being the largest producer of
thermoplastic resins from renewable
raw materials, we remain committed to
collaborate with actions to mitigate
the impact of post-consumption
plastic waste.

Também estamos engajados em iniciativas
com potencial transformador que têm
como foco a inclusão social, a educação
voltada à preservação ambiental e o
estímulo à cultura.

We are also engaged in initiatives
with transformative potential focused
on the potential to transform, which
focus on social inclusion, education
in environmental preservation.

Plástico Verde
Green Plastic
Resultado do nosso compromisso com a
inovação, oferecemos ao mercado o
Polietileno Verde, fabricado a partir do
etanol da cana-de-açúcar, matéria-prima
de fonte renovável.

As a result of our commitment to
innovation, we offer the market Green
Polyethylene, made from sugarcane
ethanol, a raw material from renewable
sources.

O Polietileno Verde possui as mesmas
características do polietileno petroquímico,
garantindo seu uso nas mesmas aplicações
e equipamentos em que os clientes
processam a resina tradicional, além disso,
é reciclável nos processos já existentes
para reciclagem do polietileno
petroquímico.

Green Polyethylene has the same
characteristics of petrochemical
polyethylene, ensuring its use in the same
applications and equipment in which
customers process the traditional resin,
in addition, it is recyclable in the existing
processes for recycling petrochemical
polyethylene.

A cana-de-açúcar absorve CO2
da atmosfera durante o seu
crescimento, garantindo um
impacto positivo do Polietileno
Verde no meio ambiente.
Sugarcane absorbs CO2 from
the atmosphere during its
growth, ensuring the positive
impact of Green Polyethylene
on the environment.
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Negócio de Químicos
Chemicals Business
Focada em desenvolver soluções para melhor atender aos seus clientes, a Braskem
oferece um portfólio diversificado de produtos e uma estrutura comercial qualificada
que atende às demandas de uma grande variedade de indústrias. A tabela a seguir
mostram como está organizada a nossa capacidade de produção.
Focused on developing solutions and better serving its Clients, Braskem offers a
diversified portfolio of products and a commercial structure qualified to meet the
demands of a wide range of industries. The following chart shows how our
production capacity is organized.

Cana-de-açúcar Sugarcane

Petróleo Petroleum

Etanol Ethanol

Nafta Naphtha

Químicos Básicos Basic Chemicals

Olefinas Olefins
Eteno Verde

Benzeno

(kta)
969

Eteno

3.752

Tolueno

195

Propeno

1.585

Ortoxileno

75

Butadieno

466

Paraxileno

203

1-Buteno

66

Xilenos-mistos

190

Corrente C5

40

Cumeno

320

Isopreno

26

Matéria-prima para negro de fumo

230

Green Ethylene
Ethylene
Propylene
Butadiene
1-Butene

Crude C5
Isoprene
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Combustíveis Fuels

Aromáticos Aromatics
(kta)
200
3,752
1,585

Benzene
Toluene

Orthoxylene
Paraxylene

Mixed-xylenes
Cumene

Carbon black feedstocks

(kta)
ETBE + MTBE

330

Gasolina automotiva

1 milhão (m3)

ETBE + MTBE

Automotive gasoline

1 million (m3)

Gás Natural Natural Gas

Etano Ethane

Propano Propane

Químicos de Performance Performance Chemicals

Solventes Solvents

Especialidades Specialties

Aromáticos

(kta)
420

PIB Braskem

(kta)
36

Alifáticos

280

RHC C5 e C9

19

DCPD

33

Noneno

27

Tetrâmero

27

Piperileno

31

Aromatics
Aliphatics

Hidrogenados

Hydrogenated

40

PIB Braskem

HCR C5 and C9
DCPD

Nonene

Tetramer

Piperylene
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Presença global com eficiência local
Global presence with local efficiency

41 Unidades Industriais pelo Mundo
41 Industrial Plants around the World

Holanda

The Netherlands

EUA

EUA

(KT/Ano)

USA

(KT/Year)

PP

USA

México
Mexico

PE

1.570

1,570

(KT/Ano)
(KT/Year)

1.050

1,050

Produção de eteno

Production of ethylene

Brasil
Brazil

Bahia

700

PE
PP
PVC
Soda cáustica
Caustic Soda

International Office – Chemicals Business
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1,262

São Paulo

Brazil

Escritório Internacional - Negócio de Químicos

1.262
540

Brasil

Industrial Presence

(KT/Year)

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Presença Industrial

(KT/Ano)

1.250

1,250

(KT/Ano)

(KT/Year)

3.055
3,055

1.850
1,850

710
593

Europa
Europe

(KT/Ano)
(KT/Year)

PP

545

Cingapura
Singapore

Estados Unidos

México

Alemanha

Pennsylvania
1 PP

Veracruz
1 CRACKER
3 PE

North Rhine-Westphalia
1 PP

United States

West Virginia
1 PP

Mexico

Germany

Saxony-Anhalt
1 PP

Texas
3 PP
1 UTEC

Brasil Brazil
Alagoas
2 PVC
1 CLORO
SODA

CHLORINE
SODA

Bahia
1 CRACKER
4 PE
1 PP
1 PVC
1 CLORO SODA
CHLORINE SODA

Rio de Janeiro
1 CRACKER
CRACKER UNIT

1 PE
1 PP

São Paulo
2 PE
2 PP
1 CRACKER

CRACKER UNIT

1 ESPECIALIDADES

Rio Grande do Sul
2 CRACKER
CRACKER UNIT

5 PE
2 PP

SPECIALTY CHEMICALS
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