
                                       

 

Evonik mostra solidez no início de 2019 

 Vendas cresceram 1% para 3,29 bilhões de euros 
 EBITDA ajustado recuou ligeiramente para 539 milhões de euros 
 Fluxo de caixa livre melhorou significativamente para 159 milhões de euros 
 Previsão para 2019 foi elevada: EBITDA ajustado ficará, no mínimo, estável 

  

 

A Evonik começou muito bem o novo ano. As vendas aumentaram 1% no primeiro trimestre 

para 3,29 bilhões de euros em comparação ao mesmo período do exercício anterior. O EBITDA 

ajustado recuou 3% para 539 milhões de euros. 

“A despeito do enfraquecimento da economia global, conseguimos manter a nossa posição no 

que diz respeito a volumes e resultados”, disse Christian Kullmann, presidente da diretoria 

executiva. “Em termos de fluxo de caixa livre, conseguimos até registrar um ganho 

significativo. No geral, nosso portfólio agora é mais robusto do que antes em relação às 

tendências macroeconômicas. O desinvestimento do nosso negócio de metacrilatos contribuiu 

para isso ¹”. 

Custos iniciais não recorrentes para novas unidades de produção e um gargalo temporário no 

fornecimento de matérias-primas no segmento Performance Materials contribuíram para a 

queda do EBITDA ajustado. Em consequência, a margem EBITDA ajustada encolheu de 17,1% 

para 16,4%. A receita líquida ajustada recuou 5% para 249 milhões de euros, o que 

corresponde a um lucro ajustado por ação de 0,53 euro.  

O fluxo de caixa livre melhorou de modo significativo em 109 milhões de euros em relação ao 

mesmo período do ano passado, alcançando 159 milhões de euros. Isso se deveu sobretudo a 

uma formação menor de capital de giro líquido e a uma redução nos pagamentos de 

aposentadorias.  

  

Perspectivas são elevadas 

Como resultado do acordo de venda do negócio de metacrilatos, as perspectivas para as 

operações continuadas foram revisadas. A Evonik agora prevê que os valores de EBITDA 

ajustado e vendas fiquem, no mínimo, no mesmo nível dos do ano passado. A receita da 

planejada aquisição da empresa Americana PeroxyChem não está incluída na perspectiva 

https://files.workr.com.br/ViewImage.aspx?image=KWRexdG0tRrNxLqI3v9YJA==


ajustada. Em 2018, as operações contínuas registraram um EBITDA ajustado de 2,15 bilhões 

de euros e vendas de 13,3 bilhões de euros.  

Os progressos significativos alcançados com o programa de economia de custos, aplicado na 

empresa toda, também contribuíram para as receitas. Mais da metade dos 1.000 empregos a 

serem reduzidos será concretizada até o fim deste ano. 

  

Desempenho por segmento 

Resource Efficiency: O desenvolvimento de sucesso dos negócios desse segmento se 

manteve no primeiro trimestre de 2019.  

As vendas cresceram 3% para 1,4 bilhão de euros. O crescimento se deveu sobretudo ao 

aumento nos preços de venda; os volumes, por outro lado, ficaram ligeiramente abaixo 

daqueles registrados no mesmo período do ano anterior. A demanda por polímeros de alta 

performance (poliamida 12) e membranas continuou alta, de maneira que o aumento nos 

preços teve um impacto positivo que resultou num correspondente forte incremento nas 

vendas. Maiores volumes em vendas também foram registrados na linha de crosslinkers como 

resultado da alta demanda, especialmente por aplicações em compósitos no mercado de 

energia eólica; e pela sílica, que se beneficiou de uma grata tendência em aplicações de 

borracha e pneus. Apesar dos custos iniciais da nova planta de sílica nos EUA, o EBITDA 

ajustado avançou 2% para 324 milhões de euros.     

Nutrition & Care: As vendas aumentaram 3% para 1,15 bilhão de euros no primeiro trimestre 

de 2019. Isso se deveu sobretudo a uma elevação nos volumes de vendas, enquanto os preços 

de venda baixaram. As vendas de aminoácidos essenciais para nutrição animal registraram 

ligeira queda, em decorrência da redução nos preços de venda, embora os volumes entregues 

tenham aumentado de maneira significativa. O negócio de care solutions registrou um grato 

desenvolvimento, tendo se beneficiado do aumento da demanda por aplicações especiais, por 

exemplo, da indústria cosmética. O EBITDA ajustado foi de 180 milhões de euros, 14% abaixo 

do valor registrado no mesmo período do ano anterior, em parte devido a despesas 

relacionadas ao planejado início das atividades na nova planta de metionina em Singapura, 

previsto para meados deste ano.  

Performance Materials: No primeiro trimestre de 2019, as vendas encolheram 7% na 

comparação com o mesmo período do ano anterior para 559 milhões de euros em resultado 

de menores volumes de venda, preços em queda e efeitos negativos do câmbio. O 

desenvolvimento da linha de performance intermediates (química do C4) foi prejudicado por 

uma restrição no fornecimento de matérias-primas causada por problemas técnicos em um 

fornecedor e também pelo preço mais baixo da nafta, ocasionando o recuo nas vendas. Já na 

linha de negócios Functional Solutions as vendas registraram aumento. Esse negócio se 

beneficiou principalmente de uma maior demanda por alcoolatos. O EBITDA ajustado do 

segmento recuou 9% para 59 milhões de euros.   

  

 Grupo Evonik: Resumo do Demonstrativo de Resultados 

  

  

(em milhões de euros) 
Q1 2019 Q1 2018 

Variação (%) 
  

Vendas 3.287 3.247 1% 

EBITDA ajustado 539 554 -3% 

EBIT ajustado 315 376 -16% 

Ajustes -19 -22   



  

  

  

    

  

Resultado financeiro -54 -47   

Lucro antes do IR, operações continuadas 242 307 -21% 

Imposto de Renda -27 -81   

Lucro após impostos, operações continuadas 215 226 -5% 

Lucro após impostos, operações descontinuadas 39 68   

Lucro após impostos 254 294 -14% 

disso, atribuível a interesses minoritários 5 3   

Receita líquida 249 291 -14% 

Receita líquida ajustada 249 261 -5% 
  

  Desempenho por Segmento  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

     

  Vendas EBITDA ajustado   

(em milhões de euros) 
Q1 2019 Q1 2018 

Variação  (%) 
Q1  2019 Q1 2018 

Variação 

 (%) 
  

Nutrition & Care 1.149 1.119 3% 180 209 -14%   

Resource Efficiency 1.399 1.364 3% 324 319 2%   

Performance Materials 559 601 -7% 59 65 -9%   

Services 174 160 9% 31 35 -11%   

Outras operações 6 3   -55 -74     

Grupo 3.287 3.247 1% 539 554 -3%   

Os números do ano anterior foram ajustados             

  

  Colaboradores por segmento     
  

  30.3.2019 31.12.2017   

Nutrition & Care 8.166 8.224   

Resource Efficiency 10.059 10.268   

Performance Materials 1.712 4.132   

Services 12.071 12.913   



 

1 O resultado do negócio de metacrilatos foi transferido para operações descontinuadas; transferência do 

controle está prevista para o terceiro trimestre de 2019.  

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 2018, a empresa gerou vendas de 15 bilhões de euros e um lucro 

operacional (EBITDA ajustado) de 2,6 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 declarações contidas neste comunicado.   

Evonik Brasil Ltda. 

 
Fone: (11) 3146-4100 

www.evonik.com.br 

facebook.com/Evonik 

instagram.com/Evonik.Brasil 

youtube.com/EvonikIndustries 

linkedin.com/company/Evonik 

twitter.com/Evonik_BR 

  

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 

 

Outras operações 514 506   

Operações continuadas 32.522 36.043   

Operações descontinuadas 3.425 -   

Evonik  35.947 36.043   
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