Inovação alavanca crescimento na Evonik





Novos produtos e modelos de negócio dão novo impulso ao Grupo
Valor do canal de inovação aumentou em um terço nos últimos cinco anos
Tecnologia digital impulsiona a inovação

A Evonik pretende alavancar um potencial de crescimento adicional por meio da inovação.
“Novos produtos, soluções e modelos de negócio farão uma contribuição significativa para o
crescimento e a lucratividade da Evonik. Esses são integrantes essenciais da nossa agenda
estratégica”, observou Harald Schwager, VP da Diretoria Executiva da Evonik Industries e
responsável por inovações. O canal de inovação da Evonik está muito bem abastecido e o seu
valor aumentou em um terço nos últimos cinco anos.
Schwager pretende implementar rapidamente esses planos de negócio a fim de gerar vendas
adicionais a partir do valor do canal de projetos. “Temos que levar os nossos projetos de
inovação para os clientes de um modo mais rápido e ainda mais focado. Vamos conseguir isso
aumentando a nossa eficiência em pesquisa e desenvolvimento, trabalhando em colaboração
estreita com os clientes”, acrescentou. No médio prazo, a meta da Evonik é aumentar para
16% a fatia de produtos e aplicações desenvolvidos nos últimos cinco anos nas vendas da
empresa. Atualmente, essa participação é de 10%.
A Evonik pretende apoiar cada vez mais o sucesso dos clientes por meio de tecnologias digitais.
Recentemente, a empresa anunciou que iria disponibilizar cerca de 100 milhões de euros para
projetos de digitalização. “Nossa prioridade são novos modelos de negócio, além de soluções
e serviços personalizados para os clientes. A mudança digital será um propulsor essencial da
inovação ao longo da cadeia de fornecimento e às indústrias dos nossos clientes”, enfatizou
Schwager.
Os gastos com pesquisa & desenvolvimento continuam altos em mais de 400 milhões de euros
ao ano. Schwager, no entanto, acha que a pesquisa não é um fim em si. “Ela deve ocorrer de
um modo focado em projetos que prometem mais negócio e crescimento – nos prazos curto,
médio e longo”. Em resultado disso, cerca de 90% dos fundos são investidos nos esforços de
pesquisa dos segmentos operacionais, e especificamente em negócios com potencial de
crescimento particularmente alto. A participação do gasto com P&D nas receitas (razão P&D)
nesses negócios já é de 4-6%. No Grupo como um todo, a razão de P&D excede 3%.
“Vemos a inovação como algo crucial para assegurar e expandir as nossas posições de
mercado. Além disso, estamos trabalhando em áreas que irão gerar novos negócios para nós,
impelidos por inovação. A Evonik prioriza em especial seis áreas de crescimento em inovação:
Sustainable Nutrition, Healthcare Solutions, Advanced Food Ingredients, Membranas Cosmetic
Solutions e Additive Manufacturing. Cada uma delas se apoia em uma estratégia clara com

metas comerciais, objetivos de mercado e modelos de negócio, incluindo a aquisição de
competências. “As inovações dessas áreas irão gerar um bilhão de euros adicional em vendas
até o ano de 2025", explica Küsthardt.
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Aumento de um terço

Vendas alavancadas por patentes

56%

Novos pedidos de patentes depositados
em 2016

Aprox. 230

Patentes registradas e pedidos depositados

Aprox. 24.500

Marcas comerciais registradas / com registro
pendente

Aprox. 7.000

Colaboradores em P&D

Aprox. 2.700

Locais de P&D

35

Informações sobre a empresa
Evonik, o grupo industrial criativo da Alemanha, é uma das principais empresas de especialidades químicas do mundo.
A essência de sua estratégia corporativa é o crescimento rentável e o aumento sustentado do valor da empresa. A Evonik
se beneficia sobretudo de seu talento inovador e de suas plataformas de tecnologia integrada. A Evonik atua em mais
de 100 países no mundo inteiro. Em 2016, mais de 36.000 colaboradores geraram vendas da ordem de 12,7 bilhões de
Euros e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de cerca de 2,165 bilhões de Euros.
No Brasil, a história da Evonik Industries, começou em 1953. A empresa conta hoje com cerca de 600 colaboradores no
País e seus produtos são utilizados como matéria-prima em importantes setores industriais, como: automotivo,
agroquímico, biodiesel, borracha, construção civil, cosmético, farmacêutico, nutrição animal, papel e celulose, plástico,
química e tintas.
Nota legal
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao futuro neste
comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e afirmações podem envolver riscos conhecidos ou
desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem variar em função de mudanças no
ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não assumem nenhuma obrigação no sentido de
atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações contidas neste comunicado.
Evonik Degussa Brasil Ltda.
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www.evonik.com.br
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twitter.com/Evonik
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