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Resultados sólidos em um ambiente de mercado cada vez mais 
desafiador  
  

 Vendas totais sobem 4,8% para 3,7 bi € 

 Volumes principais se mantêm estáveis 

 EBITDA de 859 mi € no nível do ano anterior 

 Receita líquida total de 496 mi €, com alta de 1,0% sobre o ano anterior  

 Fluxo de caixa operacional livre cai 12,2% para 578 mi € devido à elevação dos 

investimentos 

 Meta de economia de custos de 350 mi € por ano 

 

A Covestro mantém seu desempenho comercial positivo em 2018 com um sólido 

terceiro trimestre em um ambiente de mercado cada vez mais difícil. As vendas totais 

subiram 4,8% para 3,7 bilhões de euros em relação ao mesmo trimestre de 2017, devido 

à elevação dos preços de venda e dos volumes vendidos. Os volumes principais tiveram 

alta marginal de 0,2%, mantendo-se no nível do ano anterior apesar da disponibilidade 

limitada de produtos. Com 859 milhões de euros, o EBITDA do grupo também foi 

equivalente ao do período do ano anterior. No segmento de poliuretanos, a normalização 

esperada dos preços de TDI levou a um declínio nas margens, fenômeno compensado 

pelas margens mais altas no segmento de policarbonatos. A receita líquida sofreu leve 

alta de 1,0% para 496 milhões de euros. O fluxo de caixa operacional livre (FOCF) caiu 

12,2% para 578 milhões de euros devido à elevação dos investimentos.  

 

Dr. Markus Steilemann, CEO da Covestro, afirma: “Continuamos no caminho certo. Os 

investimentos que decidimos fazer nos apontam nossa direção futura e firmam as bases 

para crescimento orgânico daqui para a frente. Expandiremos nossas capacidades em 

todos os segmentos e, assim, fortaleceremos nossa posição de liderança em áreas 

atraentes que crescem mais rápido que a economia global. Nosso programa de eficiência 

também melhorará as estruturas de custos no médio prazo.” 

 

Com investimentos totais de cerca de 1,5 bilhão de euros, a Covestro anunciou 

recentemente a expansão das suas capacidades de MDI em Baytown, Texas (EUA). Lá 

espera-se que uma nova fábrica de escala mundial comece a produzir aproximadamente 

500 quilotoneladas de MDI por ano até 2024. Ao mesmo tempo, há projetos de 

investimento em curso em Brunsbüttel (Alemanha), Tarragona (Espanha), Antuérpia 

(Bélgica) e Caojing (China) para elevar as capacidades de produção de MDI e seus 

precursores da Covestro, a fim de se beneficiar com o crescimento do mercado global. 

A projeção é de que o mercado de MDI cresça cerca de 5% por ano no longo prazo, 

superando o PIB global em cerca de 2%. 

 



A Covestro também tem o compromisso de desenvolver produtos inovadores movidos 

principalmente pela sustentabilidade: desde meados do segundo semestre de 2018, a 

companhia comercializa o primeiro de uma nova série de poliuretanos termoplásticos 

fabricados com o auxílio de matérias-primas baseadas em CO2. Comparados aos 

materiais convencionais, esses novos poliuretanos têm menor impacto ambiental e, por 

isso, contribuem para suprir a demanda por soluções mais sustentáveis.  

 

Confirmadas previsões para o ano completo 

 

Dr. Thomas Toepfer, CFO da Covestro, declara: “O terceiro trimestre atingiu nossas 

expectativas. Presenciamos condições comerciais globais cada vez mais desafiadoras e 

também passamos por limitações na disponibilidade de produtos na Europa e na Ásia no 

último trimestre. Ainda assim, conseguimos manter os volumes estáveis. Nesse 

contexto, hoje confirmamos nossas previsões para 2018 como um todo.” 

 

A Covestro antecipa ainda um crescimento de até 5% do volume principal para o ano 

completo de 2018. A expectativa é de fluxo de caixa operacional acima de 2 bilhões de 

euros. A empresa espera que o ROCE se mantenha próximo do nível de 2017, enquanto 

conserva a projeção de EBITDA acima de 2017.  

 

No último trimestre, a Covestro continuou seu programa de recompra de ações, 

lançando a terceira etapa em agosto. Desde o início do programa, foram recompradas 

ações no total de cerca de 1,2 bilhão de euros, ou quase 8% do capital social. No geral, 

até meados de 2019, a Covestro pretende recomprar ações próprias no total de até 

1,5 bilhão de euros ou 10% do seu capital social. 

 

Meta de economia de custos de 350 mi € por ano 

 

Simultaneamente, a Covestro está fazendo ótimo progresso com outra iniciativa 

estratégica: a intensificação da colaboração entre as divisões da empresa e o aumento do 

uso de soluções digitais devem aumentar notavelmente a eficácia e a eficiência. A partir 

de 2021, o mais tardar, estima-se que a economia de custos seja da ordem de 

350 milhões de euros por ano, com a meta de limitar o aumento geral dos custos 

operacionais. O objetivo principal das medidas identificadas é reduzir permanentemente 

os custos não salariais, apesar da futura redução de aproximadamente 900 postos de 

jornada integral no mundo todo, como em áreas administrativas. As demissões serão 

feitas empregando soluções socialmente aceitáveis que já foram acordadas com o 

conselho de trabalhadores na Alemanha.  

 

Forte crescimento em policarbonatos e Coatings, Adhesives, Specialties 

 

No segmento de poliuretanos, as vendas tiveram queda marginal de 1,2% no terceiro 

trimestre de 2018 para 1.849 milhões de euros. O declínio nas vendas nas regiões 

EMLA e APAC foi equilibrado por um aumento na região NAFTA. Alterações nos 

preços, efeitos de câmbio e interrupções não planejadas na produção causaram impacto 

negativo. Os volumes principais no segmento de poliuretanos caíram 2,0%, e o 



EBITDA no segmento caiu 21,5% para 432 milhões de euros. O fenômeno pode ser 

atribuído principalmente à normalização da situação de fornecimento de TDI e ao 

aumento dos preços de compra de matérias-primas específicas do segmento. 

 

O segmento de policarbonatos continuou registrando forte crescimento no terceiro 

trimestre, com alta de 11,3% nas vendas para 1.038 milhões de euros. O crescimento 

dos volumes principais (de 2,6%) e a elevação dos preços de venda influenciaram 

positivamente as vendas. As vendas nas regiões EMLA e APAC cresceram 

substancialmente, compensando a baixa na região NAFTA. O EBITDA do segmento de 

policarbonatos beneficiou-se com a alta das margens e preços, crescendo 49,3% para 

315 milhões de euros. Esse resultado também inclui a receita não recorrente de 

36 milhões de euros com a venda do setor de chapas nos EUA. 

 

No segmento de Coatings, Adhesives, Specialties, as vendas subiram 8,8% para 

606 milhões de euros. Todas as regiões contribuíram para o crescimento nas vendas. No 

terceiro trimestre, os volumes principais do segmento também tiveram alta acentuada de 

7,2%. O EBITDA atingiu 126 milhões de euros, mantendo-se em nível similar ao do 

ano anterior. 

 

Desempenho comercial de sucesso nos primeiros nove meses de 2018 

 

Nos primeiros nove meses, a Covestro já firmou bases gerais sólidas para o ano como 

um todo. Cumulativamente, os volumes principais subiram 1,5% em relação aos 

números do ano anterior. As vendas saltaram 6,9% para 11,3 bilhões de euros e o 

EBITDA cresceu 13,7% para 2,9 bilhões de euros. A empresa ainda elevou seu fluxo de 

caixa operacional livre em 9,9% para 1,3 bilhão de euros.  

 

Sobre a Covestro: 

Com 14,1 bilhões de euros em vendas em 2017, a Covestro é uma das maiores empresas 

mundiais de polímeros. Suas atividades comerciais concentram-se na produção de 

materiais de polímeros de alta tecnologia e no desenvolvimento de soluções inovadoras 

para produtos usados em muitas áreas da vida cotidiana. Os principais segmentos 

atendidos são o automotivo, de construção, processamento de madeira e móveis e as 

indústrias elétrica e eletrônica. Outros setores incluem esportes e lazer, cosméticos, 

saúde e a própria indústria química. A Covestro tem cerca de 30 unidades produtivas no 

mundo todo e, no final de 2017, empregava aproximadamente 16,2 mil pessoas (em 

equivalência à jornada integral). 

 

Mais informações disponíveis em www.covestro.com. 
 
Declarações prospectivas 

Este boletim de imprensa pode conter declarações prospectivas baseadas nas suposições e previsões correntes feitas pela Covestro 

AG. Diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a diferenças materiais entre os resultados 

futuros reais, a situação financeira, o desenvolvimento ou o desempenho da empresa e as estimativas aqui apresentadas. Esses 

fatores incluem os discutidos nos relatórios públicos da Covestro, que estão disponíveis em www.covestro.com. A companhia não 

assume qualquer responsabilidade por atualizar tais declarações prospectivas ou ajustá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros. 

http://www.covestro.com/
http://www.covestro.com/


Contato: 

Thaís Sabino / Marina Puzzuoli 

Telefone: +55 11 2526-3164 / 11 2526-3165 

E-mail: thais.sabino@covestro.com / marina.puzzuoli@covestro.com   

 

mailto:thais.sabino@covestro.com
mailto:marina.puzzuoli@covestro.com

