
  

 

 

  

  
 

  

COMUNICADO À IMPRENSA   

Grupo Air Liquide divulga resultados de 2017 

Faturamento global ultrapassou 20 bilhões de euros, 

crescimento de 12,2% em relação a 2016 

A Air Liquide, líder mundial em gases, tecnologias e serviços 

para a indústria e saúde, divulga os resultados financeiros 

referentes às suas atividades em 2017. A receita do Grupo 

superou os 20 bilhões de euros, com crescimento de 12,2% 

em relação a 2016. Entre os destaques que contribuíram para 

esse resultado, está a conclusão do processo de integração da 

Airgas, indústria de gases com sede nos Estados Unidos e 

adquirida pela Air Liquide no final de 2015. 

  

 

   

  

Ao comentar sobre os resultados de 2017, Benoît Potier, 

Presidente e CEO do Grupo Air Liquide, declarou: 

“Iniciamos uma nova etapa para o Grupo, que concluiu a 

integração da Airgas com êxito, elevando-a a outro 

  



patamar com vendas anuais que ultrapassaram os 20 

bilhões de euros. 

Frente a um ambiente econômico global mais favorável, 

todas as atividades da Divisão Gases e Serviços 

apresentaram crescimento em 2017, principalmente o 

setor Comércio Industrial, responsável por quase metade 

das receitas e cuja recuperação vem sendo confirmada 

trimestre após trimestre. No âmbito geográfico, o 

crescimento foi alavancado principalmente: pelas 

economias emergentes (a China, em particular), pelo nível 

de atividades nas Américas e pelos projetos do setor 

Grandes Indústrias no Oriente Médio. 

O desempenho operacional do Grupo está melhorando, 

com elevação dos ganhos de eficiência a nível global e 

com as sinergias relacionadas à Airgas, que andam a 

passos mais largos do que o previsto, contribuindo para o 

aumento da margem operacional, bem como do lucro 

líquido. O balancete é robusto: o nível elevado do fluxo de 

caixa contribuiu significativamente para a diminuição das 

dívidas em quase 2 bilhões de euros no ano. 

O Grupo também pode confiar nas suas decisões sobre 

investimentos, especialmente no campo das inovações, o 

qual atingiu o patamar de 2,6 bilhões de euros em 2017, 

assim como pode prevalecer-se da sua carteira de 

investimentos para crescer ainda mais. Graças ao seu 

empenho para melhorar a competitividade e à tomada de 

iniciativas voltadas ao seu programa estratégico, o Grupo 

está bem posicionado para crescer e desenvolver-se mais 

no futuro. 

Assim sendo e pressupondo um ambiente comparável, a 

Air Liquide acredita na sua habilidade de obter um 

aumento de seu lucro líquido em 2018, considerando-se 

uma taxa de câmbio estável e excluindo-se os itens 

excepcionais de 2017" (1) 



(1) Itens excepcionais de 2017: itens monetários excepcionais 

que tiveram um impacto positivo sobre o lucro líquido de 2017. 

 

   

  

Em 2017 a receita consolidada chegou a 20.349 bilhões de 

euros, um aumento de +12,2% na comparação com o ano 

anterior. Na base comparativa2, a receita do Grupo obteve um 

aumento na ordem de +2,9%. O segundo semestre de 2017 foi 

marcado pela aceleração do aumento das vendas, na base 

comparativa, principalmente no quarto trimestre (+4,5). Os 

efeitos da moeda, que foram positivos na primeira metade de 

2017, foram revertidos no segundo semestre. No ano, como 

um todo, o impacto da moeda foi desfavorável (-1,6%); os 

efeitos positivos da energia foram atenuados ao longo do ano, 

tendo contribuído apenas com +1,5% em 2017. 

A receita em da Div. Gases e Serviços chegou a 19.642 

milhões de euros em 2017, um aumento de +13,3% na 

comparação com 2016. Na base comparativa, o aumento foi 

de +3,5%. Isso refletiu na aceleração das vendas no segundo 

semestre de 2017, resultando no aumento de +4,4% da receita 

na comparação com o quarto trimestre. 

As economias emergentes apresentaram um crescimento 

sólido, provocando um aumento de +8,1% da receita da Div. 

Gases e Serviços na comparação com 2017 e de +12,4% no 

comparativo do quarto trimestre. 

No geral, todas as atividades de Gases e Serviços 

cresceram em 2017 nas bases comparativas: 

  



 O ano de 2017 foi marcado pela recuperação do setor 

Comércio Industrial, cujo crescimento de +3,8%, foi 

confirmado a cada trimestre, com crescimento de +5,3% 

das vendas no quarto trimestre. Em 2017, houve 

aumento das vendas em todas as regiões, destacando-

se fortemente nas economias emergentes.  

  

 O setor Grandes Indústrias apresentou um crescimento 

de +1,7%, havendo disparidade entre as regiões.  

  

 Eletrônicos, que cresceu +3,8% em 2017, reportou um 

forte crescimento na segunda metade do ano (+7,3%). O 

crescimento no ano, como um todo, foi liderado pelas 

vendas de gases de arraste e pela forte demanda 

contínua por materiais avançados, cujas vendas 

registraram aumento de mais de +20%.  

  

 Healthcare, setor que cresceu +5,0%, manteve-se 

estável, apesar da persistente pressão sobre os preços 

na Europa. De modo geral, todas as atividades em todas 

as regiões apresentaram alta, especialmente nas 

economias emergentes, sobretudo Ásia e América 

Latina.  

  

 O setor Mercados Globais e Tecnologias apresentou 

uma receita de 372 milhões de euros, um aumento de 

13,9% em termos comparativos. Esse crescimento foi 

impulsionado principalmente pelos segmentos de Biogás, 

Marítimo e Espacial. Aumentam-se rapidamente os 

projetos na área de hidrogênio combustível para 

mobilidade.  

Sobre a Air Liquide 

Líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a 

Indústria e Saúde, a Air Liquide está presente em 80 países, 

com aproximadamente 65.000 empregados para atender a 

mais de 3,5 milhões de clientes e pacientes. Oxigênio, 

Nitrogênio e Hidrogênio são moléculas essenciais à vida, 



matéria e energia. Elas incorporam o território científico da Air 

Liquide e estão no centro de suas atividades desde a fundação 

da empresa, em 1902. 

A ambição da Air Liquide é ser líder em seu segmento, com 

performance a longo prazo e atuação sustentável. A estratégia 

da empresa centrada no cliente visa o crescimento rentável no 

longo prazo. Para isso, baseia-se na excelência operacional, 

investimentos seletivos, abertura à inovação e uma 

organização conectada em todo o mundo. Por meio do 

comprometimento e criatividade de seus empregados, a Air 

Liquide impulsiona a transição energética e de meio ambiente, 

as mudanças na saúde e digitalização, e entrega soluções que 

agregam valor a todos os seus públicos. 

As receitas da Air Liquide somaram 20,3 bilhões de euros em 

2017 e suas soluções de proteção à vida e ao meio ambiente 

representaram mais de 40% das vendas. A Air Liquide está 

listada na bolsa de valores Euronext de Paris (seção A) e é 

membro dos índices CAC 40, Euro Stoxx 50 e FTSE4Good. 

  

Informações para a imprensa 

R&F Comunicação Corporativa 

Erick Santos – esantos@rodrigues-freire.com.br 

Isabel Rodrigues – irodrigues@rodrigues-freire.com.br 

(11) 3628-5080 
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