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Grupo Solvay divulga resultados de 2018
Empresa registra crescimento orgânico do EBITDA de 5,3% em relação ao ano
anterior
Faturamento global alcançou 10,3 bilhões de euros
Na América Latina, a empresa faturou 1,2 bilhão de euros
Bruxelas, Bélgica, e São Paulo, Brasil, 28 de fevereiro de 2019 – O Grupo Solvay
alcançou um faturamento de 10,3 bilhões de euros em 2018, registrando 5,7% de
crescimento em relação a 2017, quando comparado com o mesmo escopo de atividades
e sem efeito cambial, segundo anúncio feito hoje (28/2) pela companhia.
O EBITDA ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou
2,23 bilhões de euros, com um aumento orgânico de 5,3% sobre 2017. A margem sobre
o EBITDA em 2018 foi mantida em 22%, um índice altamente relevante para a indústria
química em geral.
A empresa obteve em 2018 uma geração de caixa de 830 milhões de euros, uma
expansão de 6,1% em relação a 2017. O lucro por ação ajustado de 10,57 euros
aumentou 16% em relação ao ano anterior, principalmente devido à redução dos
encargos financeiros.
Ao analisar os resultados de 2018, o CEO do Grupo Solvay, Jean-Pierre Clamadieu,
disse que a empresa mais uma vez registrou um crescimento do EBITDA orgânico
superior a 5%, graças ao crescimento em aplicações para mobilidade sustentável e
eficiência de recursos.
Clamadieu disse que “esse desempenho e a transformação do Grupo nos levaram a
superar todas as nossas metas financeiras e extrapatrimoniais de médio prazo
estabelecidas em 2016. O lucro por ação cresceu anualmente em torno de 13% na
média e o fluxo de caixa livre para os acionistas subiu no período de 148 milhões de
euros para 725 milhões de euros”
Durante o anúncio dos resultados de 2018, Jean-Pierre Clamadieu se despediu do
Grupo Solvay informando que seu mandato como CEO da empresa termina nesta sextafeira,01 de março, e deu boas-vindas à nova CEO do Grupo, Ilham Kadri. “Ela iniciará
um novo capítulo na extraordinária história da empresa, aproveitando o grande potencial
de suas equipes e de seu portfólio, levando a Solvay a um novo patamar no setor
industrial”, disse.
Crescem as vendas na América Latina
Na região da América Latina, o Grupo Solvay obteve um faturamento em 2018 da ordem
de 1,2 bilhão de euros, cerca de 10% a mais do que em 2017. No Brasil, o faturamento
do Grupo Solvay alcançou cerca de 840 milhões de euros. As exportações de produtos
feitas a partir do Brasil somaram o total de US$ 215 milhões.

Segundo Daniela Manique, presidente do Grupo Solvay na América Latina, o bom
desempenho deve ser creditado principalmente a uma atuação muito próxima dos
clientes, ao lançamento de inovações e novas aplicações de produtos, além de
programas de excelência operacional e de aumento de competitividade, mesmo em um
cenário desafiador para o setor químico na região.
Os investimentos do Grupo Solvay na região estiveram em seu patamar histórico, em
torno de 50 milhões de euros, que foram empregados principalmente em aumento de
capacidade de produção em suas fábricas e desenvolvimento de novos produtos.
A empresa deve manter para 2019 o mesmo nível de investimentos, disse Daniela
Manique, tendo em vista projetos que estão sendo realizados em suas unidades
industriais. O Grupo Solvay atua na América Latina em diversas atividades do setor
químico e de materiais avançados, contando com 13 unidades industriais (incluindo joint
ventures) e escritórios comerciais em todos os países da região.
Sobre o Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa de materiais avançados e de especialidades químicas, 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, automóveis, dispositivos inteligentes e instrumentos 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 27.000 pessoas em 62
países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,3 bilhões em 2018, em 90% de atividades
nas quais a Solvay está entre as três maiores empresas do mundo, resultando 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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