
 

 

 

Covestro confirma guidance para 2019 após primeiros seis 
meses  
 

 Leve crescimento nos volumes principais (+1,1%) 

 Vendas totais de cerca de 3,2 bi de euros (-16,9%) 

 EBITDA de 459 milhões de euros cumpre expectativa (-53,4%) 

 Receita líquida cai para 189 milhões de euros (-68,7%) 

 Fluxo de caixa operacional livre 55 milhões de euros negativo 

 Previsão de EBITDA de cerca de 410 milhões de euros no 3º tri   

 

Com base nos resultados do primeiro semestre de 2019, a Covestro confirmou o guidance 

para o ano fiscal corrente. Conforme esperado, a atual pressão da concorrência intensa e as 

incertezas em grandes mercados de vendas persistiram ao longo do segundo trimestre. 

Enquanto os volumes principais cresceram 1,1%, as vendas totais caíram para 3,2 bilhões 

de euros (-16,9%), devido à baixa nos preços de venda. Em 459 milhões, o EBITDA 

estabilizou-se no nível do primeiro trimestre de 2019 (442 milhões de euros), mas ficou 

abaixo dos excepcionais resultados registrados no mesmo trimestre do ano anterior (-

53,4%). O declínio dos lucros decorreu, principalmente, das margens mais baixas nos 

segmentos de poliuretanos e policarbonatos. A receita líquida decresceu para 189 milhões 

de euros, enquanto o fluxo de caixa operacional livre (FOCF) atingiu -55 milhões de euros, 

em decorrência dos fluxos de caixa mais baixos de atividades operacionais e investimentos 

mais altos.  

 

“A situação econômica segue desafiadora, já que as incertezas globais econômicas e 

políticas persistem”, afirma o CEO Markus Steilemann. “Ainda assim, atingimos nossas 

metas de lucros e conseguimos aumentar novamente o nosso volume principal no segundo 

trimestre. Isso reforça a tendência de soluções mais sustentáveis, que oferecemos a muitas 

indústrias.”  

 

Covestro confirma previsões para 2019 

 

Os resultados dos primeiros seis meses ficaram bem abaixo do nível do ano anterior, mas 

isso se deve a 2018 ter sido marcado por margens excepcionalmente altas em alguns 

grupos de produtos. Por isso, os resultados do primeiro semestre de 2019 atingiram as 

expectativas no ambiente econômico atual.  

 

“Com base nos resultados dos primeiros seis meses, confirmamos as nossas previsões para 

o ano fiscal. Ao mesmo tempo, também precisamos acompanhar de perto os próximos 

desenvolvimentos econômicos nos nossos principais mercados de vendas”, explica o CFO 

Thomas Toepfer. “O desenvolvimento da indústria automobilística foi bem mais fraco que o 



esperado; por outro lado, o desempenho no setor de construção e na indústria de móveis e 

madeira foi melhor.” 

 

Para o ano fiscal de 2019, a Covestro mantém a projeção de crescimento do volume 

principal de até 5%. Espera-se que o FOCF fique entre 300 e 700 milhões de euros, com 

ROCE de 8% a 13%. A previsão é que o EBITDA do ano fiscal atinja de 1,5 a 2 bilhões de 

euros, com expectativa de que o EBITDA do terceiro trimestre atinja aproximadamente 410 

milhões de euros.  

 

Progressos em investimentos e na otimização do portfólio  

                                                                            

No segundo trimestre, a Covestro otimizou ainda mais seu portfólio. O negócio europeu de 

casas de sistemas está sendo vendido para a H.I.G. Capital por um valor da ordem de dois 

dígitos de milhões de euros.  

 

Paralelamente, o Grupo continua mantendo o foco em investimentos para geração de valor: 

em maio, a Covestro avançou na expansão da produção de filmes de policarbonato em 

Dormagen, Alemanha. O investimento faz parte de um programa que totaliza 100 milhões de 

euros, com o qual a Covestro pretende reforçar a área de filmes especializados, dotada de 

altas margens. 

 

Uma vez obtidas as licenças oficiais necessárias, será iniciada a construção de uma unidade 

dedicada para fornecimento de cloro para a já existente produção de MDI em Tarragona, 

Espanha, no fim do ano. O primeiro marco interno foi atingido em Baytown, Texas (EUA), 

onde está prevista uma nova planta de grande escala para produção do precursor de 

espuma rígida MDI. Agora começará o planejamento técnico detalhado por uma equipe de 

projeto com 100 integrantes. 

 

Crescimento nos volumes principais de poliuretanos e policarbonatos 

 

No segmento de poliuretanos, os volumes principais cresceram 0,7%. As vendas caíram 

24,3% para 1.489 milhões de euros, movidas pela queda nos preços de venda decorrente do 

aumento da concorrência. A baixa nos preços de venda também refletiu no EBITDA, que 

caiu para 172 milhões de euros  

(-70,5%). 

 

Os volumes principais em policarbonatos subiram 4,4% em relação ao trimestre do ano 

anterior. Apesar da indústria eletroeletrônica e o setor de construção terem contribuído para 

esse crescimento, os volumes caíram na indústria automobilística. As vendas apresentaram 

queda de 15,0% para 898 milhões de euros no segundo trimestre de 2019. O EBITDA no 

segmento de policarbonatos foi 46,0% mais baixo, somando 154 milhões de euros, 

principalmente devido à queda nos preços de venda. 

 

O segmento de revestimentos, adesivos e especialidades apresentou um declínio de 4,7% 

nos volumes principais. Como resultado, as vendas caíram 1,3% para 621 milhões de euros. 

Contudo, os movimentos da taxa de câmbio e a aquisição gradual das participações na DIC 



Covestro Polymer Ltd., sediada no Japão, tiveram efeito positivo. O aumento da participação 

na joint venture japonesa também gerou um efeito positivo não recorrente sobre o EBITDA, 

que subiu 7,9% para 150 milhões de euros no segundo trimestre de 2019. 

 

Concorrência intensa: um marco do 1º semestre de 2019 

 

No geral, como esperado, os primeiros seis meses de 2019 foram marcados pelo aumento 

da concorrência. Os volumes vendidos mantiveram-se predominantemente estáveis (-0,4%), 

enquanto as vendas totais caíram 16,4% para 6.386 milhões de euros, devido aos preços 

mais baixos de venda. Especialmente nos segmentos de poliuretanos e policarbonatos, os 

preços de venda ficaram bem abaixo daqueles do mesmo período do ano anterior. Como 

resultado, o EBITDA caiu 56,0% para 901 milhões de euros. A receita líquida atingiu 

368 milhões de euros (-70,5%). O fluxo de caixa operacional livre caiu para 100 milhões de 

euros negativos. 

 

Sobre a Covestro: 

Com 14,6 bilhões de euros em vendas em 2018, 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 30 unidades de produção no mundo todo e empregava 

aproximadamente 16,8 mil pessoas (equivalendo à jornada integral) no fim de 2018. 

 

Nota para os editores: 

Segue anexa uma tabela (em inglês) com os principais números do Grupo Covestro para o 

segundo trimestre de 2019 e o primeiro semestre de 2019.  

 

O relatório financeiro do semestre também está disponível on-line: 

https://report.covestro.com/interim-report-q2-2019/ 

 

Mais informações disponíveis em www.covestro.com. 

https://report.covestro.com/interim-report-q2-2019/
http://www.covestro.com/

