
                                              

 

Evonik iniciou bem o ano de 2018  

 EBITDA ajustado aumentou 14% para 679 milhões de euros. 
 Vendas cresceram 1% para 3,68 bilhões de euros. 
 Previsão para o ano inteiro se confirmou 

 

 

A Evonik começou bem o ano de 2018. O EBITDA ajustado cresceu para 679 milhões de euros 

no primeiro trimestre, um aumento significativo de 14% em relação ao mesmo período do ano 

anterior. Os três segmentos químicos contribuíram para o incremento das receitas.   

“Estamos implementando a nossa nova estratégia com firmeza”, disse Christian Kullmann, 

Presidente da Diretoria Executiva. “Com o foco em inovação e a cultura corporativa orientada 

ao desempenho, estamos trabalhando para garantir um crescimento rentável. Nossa meta é 

um portfólio equilibrado focado em especialidades químicas”.  

As vendas aumentaram 1% para 3,68 bilhões de euros no primeiro trimestre, impulsionadas 

sobretudo por volumes de vendas ligeiramente mais altos, além de melhores preços de venda. 

O câmbio exerceu um efeito reverso, sobretudo por conta do dólar mais fraco.  

A margem EBITDA ajustada cresceu para 18,5% (trimestre do ano anterior: 16,4%). A renda 

líquida ajustada aumentou para 333 milhões de euros e o lucro ajustado por ação subiu para 

0,71 euro. O fluxo de caixa livre aumentou para 84 milhões de euros (trimestre do exercício 

anterior: 57 milhões de euros) em decorrência da redução de gastos de capital.  

 

Previsões plenamente confirmadas 

Apesar do crescente efeito negativo do câmbio, a Evonik reitera a sua previsão para o ano e 

espera crescer tanto em vendas quanto em receitas operacionais. O EBITDA ajustado deve 

aumentar para um valor entre 2,4 e 2,6 bilhões de euros (2017: 2,36 bilhões). Graças às suas 

fortes posições de mercado e ao foco estratégico em seus quatro motores de crescimento – 

Specialty Additives, Animal Nutrition, Smart Materials e Health & Care – a Evonik acredita que 

a demanda continuará alta.   

  

Desempenho por segmento 
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Resource Efficiency: As vendas aumentaram 3% para 1,4 bilhão de euros no primeiro 

trimestre. A consolidação do negócio da sílica adquirido da J. M. Huber em setembro do ano 

passado e o aumento nos preços de venda contribuíram para esse incremento.  

A linha de negócios Coating Additives apresentou forte demanda, especialmente na região 

Ásia-Pacífico, e o desempenho de linha de Crosslinkers na Europa foi igualmente 

satisfatório.  O EBITDA ajustado do segmento Resource Efficiency cresceu 9% para 325 

milhões de euros. 

Nutrition & Care: Com 1,12 bilhão de euros, as vendas no primeiro trimestre de 2018 ficaram 

niveladas com as do mesmo período de 2017. As condições do mercado de nutrição animal 

para aminoácidos essenciais foram boas no período. Embora os volumes de venda fossem 

ligeiramente mais altos, os preços de venda em geral ficaram estáveis comparados ao mesmo 

período do ano passado. Um aumento substancial em vendas foi registrado nos produtos na 

linha Personal Care, que se beneficiou de um aumento considerável nos volumes de venda e 

de uma melhora nos preços. Os negócios nas linhas de Health Care e Polyurethane-Foam 

Additives continuam se desenvolvendo bem, com boa demanda. O EBITDA ajustado do 

segmento Nutrition & Care aumentou 12% para 209 milhões de euros.   

Performance Materials: As vendas cresceram 4% no primeiro trimestre, fechando em 995 

milhões de euros. O incremento se deveu a preços de venda mais altos, embora o câmbio 

exercesse efeito negativo. A linha de negócios Methacrylates continuou apresentando 

desempenho positivo, registrando um aumento considerável nas vendas. A demanda se 

manteve satisfatória, especialmente nas indústrias automotiva e de revestimentos, embora a 

oferta continuasse escassa. O EBITDA ajustado do segmento Performance Materials melhorou 

14% para 179 milhões de euros. 

 Informações sobre a empresa 

A Evonik é uma das empresas líderes mundiais em especialidades químicas. O foco em negócios atraentes do segmento 

de especialidades, a capacidade de inovação orientada aos clientes, além de uma cultura corporativa confiável e voltada 

a resultados compõem a essência de sua estratégia corporativa. Essas características formam a alavanca para um 

crescimento lucrativo e um aumento sustentado do valor da empresa. Com mais de 36.000 colaboradores, a Evonik atua 

em mais de 100 países no mundo inteiro, beneficiando-se especialmente de sua proximidade dos clientes e de suas 

posições de liderança de mercado. No ano fiscal de 2017, a empresa gerou vendas da ordem de 14,4 bilhões de Euros 

e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de 2,36 bilhões de Euros. 

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 as declarações contidas neste comunicado. 

Evonik Brasil Ltda. 
Fone: (11) 3146-4100 
www.evonik.com.br 
facebook.com/Evonik 
youtube.com/EvonikIndustries 
linkedin.com/company/Evonik 
twitter.com/Evonik 
  
Informações para imprensa: 

Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br 
Sheila Diez: (11) 3473.0255 - 98540.7777 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br 
Taís Augusto: (11) 4423.3150 - 99642.7274 - tais@viapublicacomunicacao.com.br 
  
  
Atenção: Você está recebendo este material porque seu e-mail está cadastrado no mailing de imprensa do Comunique-

se. 
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