
Grupo Air Liquide cresce 6,6% no terceiro trimestre 

Líder mundial no segmento de gases industriais e medicinais manteve forte 
crescimento e desenvolvimento de negócios dinâmico no período 

A Air Liquide, líder mundial em gases, tecnologias e serviços para a indústria e 
saúde, divulgou os resultados referentes às suas operações no terceiro trimestre 
de 2018. A companhia, que também está entre as 150 Empresas Mais 
Inovadoras* do Brasil, totalizou 5,3 bilhões de euros em receitas, um crescimento 
de 6,6% em relação ao mesmo trimestre de 2017. O desempenho foi 
impulsionado por todas os setores do Grupo, como Gás e Serviços, Engenharia 
e Construção, Mercados Globais e Tecnologias. 

A seguir, um resumo dos principais números referentes à operação do Grupo: 

 
  

Ao comentar sobre o 3º trimestre de 2018, o Presidente e CEO, Benoît Potier, 
disse: 

“As fortes vendas registradas no primeiro semestre deste ano prosseguiram ao 
longo deste trimestre. As Receitas do Grupo totalizaram 5,3 bilhões de euros, 
um aumento de 6,6%, impulsionado por todos os setores do Grupo: Gás e 
Serviços, Engenharia e Construção e Mercado Globais e Tecnologias. A 
influência do câmbio não foi tão forte, apesar de ainda manter-se negativa. O 
aumento das vendas também reflete preços de energia mais elevados. 

Todas as atividades do setor Gás e Serviços apresentaram aumento próximo ao 
nível máximo dos objetivos de médio prazo para os setores Comércio Industrial, 
Grandes Indústrias, Healthcare e Eletrônicos. Sob uma perspectiva geográfica, 
as nossas atividades continuaram a se expandir em todas as regiões do mundo, 
principalmente na Ásia e nos Estados Unidos. 

Além disso, o Grupo está adiantado no seu programa anual de eficiência 
operacional e concluirá as sinergias relacionadas à integração da Airgas logo no 
início de 2019, o que corresponde a uma antecipação de mais de um ano no 
cronograma.  

http://divulgacao.rfcomunicacaocorporativa.com.br/mailster/3843/f870c0073e6910db2fbea6b105e58b0b/aHR0cHM6Ly93d3cuYWlybGlxdWlkZS5jb20vcHQtYnIvYnJhc2ls


O fluxo de caixa proveniente das atividades continua elevado e o ciclo de 
investimentos está muito bem orientado, apresentando um alto índice de 
oportunidades em mais de 12 meses. As decisões sobre investimentos, 
combustível para o crescimento futuro, estão substancialmente em alta, 
totalizando 1,9 bilhões de euros no final de setembro. 

O nosso desempenho desde o início do ano já espelha as decisões que tomamos 
no decurso dos dois últimos anos sobre estruturação, com a integração da 
Airgas, a reorganização da empresa no entorno dos clientes, a transformação 
digital e a implantação de uma nova abordagem à inovação. 

Pressupondo um ambiente similar, a Air Liquide confia nas suas habilidades de 
aumentar o seu lucro líquido em 2018. 

Resultados por segmento: 

A receita do setor Gás e Serviços totalizou 5.066 bilhões de euros durante o 3º 
trimestre, um aumento de 5,2% em bases comparativas. Todas as regiões 
contribuíram para este crescimento. Na região das Américas, por exemplo, a 
receita do setor alcançou 2.017 bilhões de euros no trimestre, ou seja, um 
aumento de +5,4%, maior que no 1º semestre do ano. Isso refletiu uma elevada 
taxa de atividade do setor Grandes Indústrias (+10,2%), principalmente nos 
Estados Unidos.  As vendas do setor Mercado Industrial apresentaram um sólido 
crescimento novamente (+4,2%), com maior impacto dos preços nos Estados 
Unidos. A receita do setor Healthcare continuou a melhorar significativamente 
(+7,1%) na região das Américas. 

Globalmente, o setor Grandes Indústrias (+5,4%) foi beneficiado pelas start-
ups e o aumento da produtividade de unidades, bem como pela forte demanda 
por oxigênio e hidrogênio na região das Américas e por hidrogênio para a 
indústria de refino na Europa. 

Já a dinâmica do setor Healthcare foi intensa (+5,7%), principalmente nas 
atividades de Tratamento Domiciliar, uma vez que o número de pacientes 
continuou a crescer.  

A receita do setor Eletrônicos obteve um aumento de +8,5%, impulsionada 
principalmente na Ásia pela entrada em operação das unidades de gases de 
arraste, bem como pela forte demanda por novas moléculas e pelas vendas de 
Equipamentos e Instalações. 

O setor Engenharia & Construção totalizou uma receita de 105 milhões de 
euros, (+38,9%) a mais do que no terceiro trimestre de 2017. Beneficiou-se com 
a melhora gradativa da entrada de pedidos desde o início de 2017. 

As vendas do setor Mercados Globais e Tecnologias cresceram (+22.7%), 
resultando em 100 milhões de euros. O principal fator para este crescimento foi 
o segmento de biometano, favorecido pelo aumento de produção de uma grande 
unidade de purificação de biogás nos Estados Unidos e de três unidades 
menores de purificação de biogás na França e no Reino Unido. 



Os ganhos em eficiência do grupo somaram 80 milhões de euros no terceiro 
trimestre. 

Outras sinergias da Airgas representaram 13 milhões de dólares no terceiro 
trimestre e acumularam 273 milhões de dólares desde a aquisição da empresa. 
A meta de 300 milhões de dólares será alcançada no começo de 2019, ou seja, 
mais de um ano antes do cronograma inicial. 

--------------- 
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. 

  

Acha possível a publicação do balanço? Aguardo retorno e, em caso de 
dúvidas, estou à disposição. 

Obrigado! 
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