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BRASKEM



Extração

Matérias-primas

1ª Geração

Petroquímicos básicos

2ª Geração

Resinas termoplásticas

3ª Geração

Transformadores

Materiais reciclados

Novas matérias-primas

Pós-consumo

Gestão de resíduos

Produtos finais

Consumidores



PP: 1570
450  startup 2020

PE: 1050

Químicos: 3752 
PE: 3055 
PP: 1850 
PVC: 710 

PP: 545 

BRASIL
BAHIA - 1 Cracker | 4PE | 1PP | 1PVC 

ALAGOAS - 2PVC | 1 Cloro Soda

SÃO PAULO - 1 Cracker | 2PE | 2PP | 1 Especialidades 

RIO DE JANEIRO - 1 Cracker | 1PE | 1PP

RIO GRANDE DO SUL - 2 Cracker | 5PE | 2PP

ESTADOS UNIDOS
PENSILVÂNIA  - 1PP

WEST VIRGINIA - 1PP

TEXAS - 3PP | 1 UTEC

MÉXICO
VERACRUZ - 1 Cracker | 3PE

ALEMANHA
NORTH RHINE - 1PP

SAXONY ANHALT - 1PP

*Produções em kt/ano



40 Unidades
industriais 27em

países
7.940
Integrantes

5,9 bi
em 2019

19 mi
Produção de mais

toneladas/ano 3,1 bi
Geração de Caixa Livre

367mi
R$ investidos 

em inovação
101 projetos
focados em gerar impacto 
ambiental e/ou social

500 mil pessoas
beneficiadas com projetos 
socioambientais no mundo

+ 

Presença

R$ de R$ de R$

em 2019

Ebtida recorrente





Auditoria Interna
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TBD
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Auditor
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TBD
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RENATA 
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Going
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Going

Coordinator

ERICK 
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RECONHECIMENTOS

2020 2019 2018 2017

Conducting internal audits of processes helps to identify opportunities for improvement 91,7% 91,6% 89,3% 91,5%

The company's vulnerabilities are identified by the Internal Audits 83,2% 82,9% 90,0% 80,7%

Database 5065 4811 4024 2877

Global Survey 2020 (Aug. 20)

Monitors – Certification Report (jan/20)
“Internal Audit is an area of continued strength, providing substantial value to the Compliance Program through its independent testing 
of Braskem’s processes and controls, as well as detection of improvement opportunities across functions. The Monitor Team remains 
impressed with the quality of Internal Audit’s reports and workpapers. It appears that Internal Audit’s scope of work and coverage will 
be expanding in the future. Several global audits are planned for the next two years, along with periodic audits of key areas…” 



Highlights 
Goals 2021 

-

GOALS

Adapt to Changes
Aligned with the strategy / Risk oriented / Solve 

problems / Trusted Advisor

People
IDP/ Succession plan/ Training program/ 

Knowledge trails / Guest Auditor

Maintain the Costs
Reduce 3rd party / Currency impact 

Consolidate IA Practice
CAE / Governance / Loss Prevention / Guest 

auditor / Automation / Maturity level review / 

Process Mapping / Risk & Control Matrix

SOx
KPMG Reliance / Automation/ Alignment with 

the business/ Issue extension / Synergies

2021

Be part of the Business
Guest Auditor/ Monthly meetings / Share resources / Focal Points

Improve the Business
Value Chart / Action plan / Continuous 

report / Loss prevention

IA Annual Plan 2021
KPIs/ Value Chart / Complete with quality on time / Synergies/ ABAC / Tools 

integration and Automation



Preparação e
Resposta à Crise



Objetivo e
Ponto de Partida

Objetivo

Realizar avaliação independente dos processos relacionados a Preparação e Resposta à Crise, com foco no 

gerenciamento dos riscos, ambiente de controles, nível de maturidade e estratégia, a fim de confirmar a 

integridade, adequação e eficácia dos controles internos que visam preservar a companhia em âmbito global.

Ponto de Partida – Assessment

 Entrevistamos os principais executivos envolvidos com o tema;

 Avaliamos as Documentações Orientadoras (politicas, diretrizes, procedimentos, outros)

 Melhores práticas de mercado adequadas à Braskem;

 ISO 22301;

 Framework EY para Análise e Estratégia de Crise (Resiliência Empresarial).



* Framework EY com base na ISO 22301 adaptado 

aos objetivos da Auditoria Interna da Braskem

Detalhamento
do Framework*



Governança e Diretrizes para continuidade de Negócios1

• Cultura e Visão – Consolidar e unificar a visão da Braskem sobre o tema

• Documentação Orientadora - Aprimoramento das definições e 
adequação as práticas vigentes 

• Governança – Papéis e Responsabilidades, envolvimento de comitês e 
definições globais respeitando às especificidades dos países

• Riscos e eventos - Definir tipologias de eventos em relação aos riscos 
corporativos (BIA – Business Impact Analysis)

Planejamento para Continuidade dos Negócios2

• Plano de Crise – Ampliar o foco existente e aproveitar a maturidade 
existente principalmente no industrial e reduzir a dependência nas 
pessoas

• Continuidade do Negócio - Formalizar plano integrado (BCP – Business 
Continuity Plan) 

1

2

Detalhamento
do Framework



3

4

Prontidão e Conscientização de resposta3

• Calendário e execução de treinamentos – Formalizar e ampliar a 
cobertura do calendário de treinamento, exercício & testes

• Conscientização - Uniformizar o conhecimento sobre o tema e modelo 
a ser adotado

Verificações, Análises e Feedback4

• Qualidade – Formalizar e definir as revisões periódicas dos planos de 
resposta à crise, monitoramento e melhoria continua (PDCA)

• Estratégia de armazenamento – Definir como serão armazenadas as 
informações relacionada a estratégia de resposta à crise

Detalhamento
do Framework



O que fazer no
Primeiro Momento?

 Estabelecer governança & dinâmica  (modelo de gestão de riscos)

 Revisar Documentação Orientadora (abrangência e escopo)

 Análise dos cenários com base nos riscos corporativos (BIA)

 Revisar tipologia de Crises x Impactos 

 Elaborar/Revisar protocolos vis a vis os cenários prioritários

 Integrar Geografias + Corporativo/Industrial

 Programa de treinamento para os temas prioritários

 Estabelecer diretrizes para monitoramento e salvaguarda das 

informações 

Acreditamos que o estabelecimento da estratégia de resiliência deva ser feito em fases e de forma pragmática 
considerando a priorização dos cenários



Exemplos de
Fatores (não exaustivo)

Crise Econômica
Redução relevante do volume de negócios, considera redução de 
demanda e aumento de produtos ociosos em estoque, resultado na 
redução da receita para organização

Desastres Naturais
Crises relativas questões climáticas e geológicas, tais como tempestades, 
enchentes, terremotos, furacões e outras eventualidades.

Ações Criminosas
crises empresariais derivadas de sabotagens, fraudes, invasões de 
sistemas críticos, vandalismos e outros.

Fake News
Crises associadas a acusações da concorrência, boatos e noticias falsas.

Surtos, Epidemias e Pandemias
Crises associadas à doenças altamente contagiosas que demandem 
interrupção dos negócios para preservar a saúde e bem estar da 
sociedade

Externas Internas

Desastres industriais
Crises que afetam a produtividade, como por exemplo não conformidade 
de produtos, incêndios, vazamentos e explosões

Falhas nos equipamentos críticos
Indisponibilidade de maquinário crítico para a produção e resultados da 
organização

Reputação/Fraude
Crise derivada da reprovação de clientes, sociedade e/ou mídia sobre 
posturas da empresa ou desvios de conduta ética

Existem crises de diversas naturezas e com diferentes possibilidades de impactos. 
Deve-se identificar aquelas com "maior relevância" para seu negócio.



Exemplo de

MÉDIO E LONGO PRAZOS
Ressurgir

CURTO PRAZO
Responder

IMEDIATAMENTE
Sobreviver

Antes do evento

Acionamento dos 
protocolos para 
emergências e 
Gestão de Crise

Acionamento dos planos de continuidade de negócios 

Acionamento dos planos de contingência

Manutenção de operações 
minimamente aceitáveis para o 
negócio Respostas ao evento 

adverso concluídas

Estabelecimento, comunicação, 
engajamento, treinamento e 
exercícios  dos Planos para Gestão 
de Crise e Continuidade dos 
negócios

Ocorrência de evento 
adverso ou materialização 

de risco (Ex.: COVID-19)

Alguns exemplos de ação para conter a 
crise:

1. Suspensão de contratos não essenciais

2. Negociação de contratos com 
fornecedores e clientes impactados

3. Restrições de acesso aos sites

Alguns exemplos de ação para responder a 
crise:

1. Redesenho do layout para garantir 
isolamento social nos sites

2. Ajustes em processos e atividades para 
evitar contágio na retomada

3. Testes em massa dos funcionários

1. Estabelecimento de Home Office 2. Incremento de segurança sanitária em 
sites que mantem operação

3. Comunicação contínua com stakeholders

Alguns exemplos de ação para ressurgir após a crise:

1. Aproveitamento do Home Office que mantiveram 
performance

2. Robotização de processos manuais críticos

3. Descontinuação de processos e atividades não essenciais 
e/ou de valor questionável 

Alguns exemplos para continuidade dos negócios:

Timeframe



Premissas para uma 
Gestão de Crise

Momento

A Gestão de Crise deve ser estruturada de forma prévia, bem como a ocorrência de um evento adverso. Serve para suportar a 

Companhia na resposta imediata (curto prazo) e também na continuidade/recuperação do negócio (médio e longo prazo)

Abrangência

Deve contemplar crises de diversas naturezas e com impactos na continuidade dos negócios, reputação e/ou nas 

finanças da organização, considerando as características e cultura regionais e globais da Companhia.

Priorização

Deve priorizar os eventos de maior impacto para organização, considerando os elementos que são efetivamente críticos 

para proteção dos resultados corporativos, tais como: ativos, processos, atividades, recursos, infraestrutura.

Dinâmica

Deve ser objetiva (simples e direta) e relacionada aos objetivos da organização. Envolver múltiplas áreas da 

Companhia, que devem ter autonomia dentro de sua área de atuação e responsabilidade para 

estabelecimento de planos de remediação e protocolos. 
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Algumas Metodologias Aplicadas na
Gestão de Crise

NFPA 1600
Standard on disaster / 
emergency management 
and business continuity / 
continuity operations 
programs

NFPA 1620
Standard for pre-incident 
planning

NIMS
National Incident 
Management System

ICS
Incident Command System

ISO 22301 
Business Continuity 
Management System



Luiz Moretto

Muito obrigado!

T. +55 11 3576-9358
M. +55 11 97433-6968
luiz.moretto@braskem.com
braskem.com

mailto:luiz.moretto@braskem.com
http://www.braskem.com/



