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Grupo Solvay divulga resultados de 2017
FATURAMENTO GLOBAL ALCANÇOU 10,1 BILHÕES DE EUROS
Bruxelas, Bélgica, e São Paulo, Brasil, 28 de fevereiro de 2018 – O Grupo Solvay
alcançou um faturamento de 10,1 bilhões de euros em 2017, registrando 6% de
crescimento em relação a 2016, quando comparado com o mesmo escopo de
atividades, segundo anúncio feito hoje (28/2), na sede do grupo, em Bruxelas, Bélgica.
O EBITDA ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou
2,23 bilhões de euros, com uma elevação de 7,5% sobre 2016. A margem sobre o
EBITDA em 2017 foi mantida em 22%, um índice altamente relevante para a indústria
química em geral.
O lucro líquido em uma base subjacente alcançou 939 milhões de euros em 2017. Os
ganhos por ação, em base recorrente, registraram aumento de 26%, puxados pelo
crescimento de 9% do EBIT, pela redução dos encargos financeiros e pelo efeito positivo
da diminuição da taxa de impostos. A empresa obteve em 2017 uma geração de caixa
de 871 milhões de euros, que representou um aumento de 19% sobre 2016.
Segundo Jean-Pierre Clamadieu, CEO do Grupo Solvay, 2017 marcou outro ano bemsucedido para a companhia. “O crescimento de 8% dos volumes foi complementado
com o progresso contínuo na entrega de valor sustentável. Tendo em vista as nossas
perspectivas, esperamos para 2018 atingir ou exceder os objetivos de três anos
estabelecidos em 2016”, disse.
Agora que a Solvay se transformou em uma empresa de materiais avançados e de
especialidades químicas – acrescentou Clamadieu - a principal prioridade atual é alinhar
a organização, aumentar a eficiência e o foco no cliente, e contribuir para um
crescimento de mais orgânico dos volumes de produção.
Resultados na América Latina
Na região da América Latina, o Grupo Solvay obteve um faturamento em 2017 da ordem
de 1,2 bilhão de dólares, dos quais 1 bilhão de dólares foram obtidos com vendas no
Brasil. As exportações de produtos feitas a partir do Brasil cresceram 28% em 2017 em
relação ao ano anterior, somando o total de US$ 212 milhões.
Segundo José Borges Matias, presidente do Grupo Solvay na América Latina, o bom
desempenho na região se deveu ao lançamento de inovações, à otimização das plantas
industriais, aos esforços de competitividade e de uma atuação muito próxima dos
clientes.
Os investimentos do Grupo Solvay na região mantiveram seu patamar histórico, em
torno de 50 milhões de euros, que foram empregados em aumento de capacidade de

produção, melhoria de processos produtivos, além de implantação de tecnologias e
desenvolvimento de novos produtos.
Esse nível de aplicação de recursos – segundo Matias - deve ser mantido para 2018,
tendo em vista projetos que estão sendo realizados em todas as unidades industriais do
Grupo, e na contínua modernização dos processos produtivos da empresa.
O Grupo Solvay atua na América Latina em diversas atividades do setor químico,
contando com 10 unidades industriais (incluindo joint ventures) e escritórios comerciais
em todos os países da região.
Sobre o Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa química de materiais avançados e química de especialidades,
comprometida com o desenvolvimento da Química que aborda os principais desafios da
sociedade. A Solvay inova e faz parcerias com clientes em diversos mercados finais globais.
Seus produtos e soluções são utilizados em aviões, carros, dispositivos inteligentes e médicos,
baterias, na extração de minerais e petróleo, entre muitas outras aplicações que promovem a
sustentabilidade. Seus materiais leves e avançados aumentam a mobilidade mais limpa, suas
formulações otimizam o uso de recursos e seus produtos químicos de desempenho melhoram a
qualidade do ar e da água. A Solvay tem sede em Bruxelas e emprega 24.500 pessoas em 61
países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,1 bilhões em 2017, em 90% de atividades
nas quais a Solvay está entre as 3 maiores empresas do mundo, resultado em uma margem de
EBITDA de 22%. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext Brussels e Paris (Bloomberg:
SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas acções (SOLVY) são
transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a Solvay também atua com
a marca Rhodia.
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