Evonik divulga nova estrutura e metas financeiras atualizadas para
continuar avançando na transformação da empresa




Nova estrutura por divisões a partir de 1° de julho reflete a transformação
estratégica
Sustentabilidade para impulsionar o crescimento e desempenhar papel
importante nas decisões gerenciais estratégicas
Metas financeiras atualizadas com foco em crescimento, retornos e geração
de caixa

A Evonik continua avançando em seus esforços para se tornar a melhor empresa de
especialidades químicas do mundo e está reorganizando a sua estrutura em
divisões. Esse passo reflete a futura transformação estratégica do portfólio da empresa.
Em 1º de julho, os atuais segmentos operacionais serão transferidos para quatro divisões
mais equilibradas em tamanho e tipo de negócio. As divisões serão mais fáceis de
administrar por conta de suas funções estratégicas claras – três delas orientadas ao
crescimento e uma orientada à eficiência – e serão estruturadas com apoio em plataformas
tecnológicas separadas.
“A transformação da Evonik está se tornando cada vez mais visível”, disse Christian
Kullmann, Presidente da Diretoria Executiva da empresa. “Conseguimos aumentar a
participação dos negócios de especialidades em nosso portfólio e vamos continuar firmes
nessa direção”.
As especialidades hoje respondem por 80% do portfólio da Evonik. Em 2010 eram apenas
40%. Esses negócios apresentaram um crescimento orgânico anual das receitas – sem levar
em conta as aquisições – de 6% na comparação com os últimos cinco anos.
As quatro novas divisões – Specialty Additives, Nutrition & Care, Smart Materials e
Performance Materials – terão uma administração simplificada. A nova configuração
envolve a redução de 150 cargos e uma economia anual de 25 milhões de euros até o final
de 2021, sobretudo em funções administrativas nos segmentos operacionais.
A nova estruturação em divisões aumentará a transparência financeira. A Evonik passará a
publicar resultados para quatro em vez de três divisões, facilitando a compreensão do

desenvolvimento dos diferentes negócios. Além disso, a empresa divulgará as vendas
separadas por subdivisões.
A Evonik também conduziu, pela primeira vez, uma análise de sustentabilidade de todo o seu
portfólio, tendo como finalidade sobretudo a melhora da integração do tema em decisões
futuras relativas ao portfólio em si e às decisões gerenciais estratégicas da empresa. Os
resultados mostram que 90% dos produtos da Evonik incluem um benefício de
sustentabilidade positivo que está no nível ou acima do nível de referência do mercado. Mais
que 30% do portfólio da empresa entregam benefícios de sustentabilidade claramente
superiores. Essas “Soluções de Próxima Geração (NGS)” contemplam o desejo dos clientes
por produtos sustentáveis e oferecem potencial de crescimento acima da média para a
Evonik.
“Nossas Soluções de Próxima Geração (NGS) estão criando oportunidades de crescimento
atraentes”, disse Kullmann. “Estamos vendo uma alta demanda e esperamos continuar
aumentando a participação nas vendas desses campeões em sustentabilidade”, acrescentou.
A fim de refletir a sua transformação estratégica e suas expectativas de crescimento, a
Evonik atualizou suas metas financeiras de médio prazo. Nas três divisões de crescimento é
esperado um aumento nos volumes de venda de mais de 3% ao ano, em média. A empresa
pretende criar valor mediante a geração de um retorno de 11% sobre o capital investido –
bem acima de seu custo de capital. E, por fim, o objetivo da Evonik é gerar um robusto fluxo
de caixa livre em relação ao lucro, tendo como meta uma taxa de conversão de caixa
(definido como fluxo de caixa livre em relação ao EBITDA ajustado) superior a 40%.
“Essas novas metas ilustram o nosso esforço na criação de valor para os acionistas mediante
um aumento do foco em crescimento, retorno e geração de caixa”, disse Ute Wolf, CFO da
empresa.
As novas metas são complementares às já existentes, que continuam válidas. A Evonik ainda
planeja gerar uma margem EBITDA de 18-20%, distribuir dividendos confiáveis e reter uma
sólida classificação de grau de investimento.

Informações da Empresa
A Evonik é uma das líderes mundiais em especialidades químicas. A empresa atua em mais de 100
países em todo o mundo e gerou vendas de 13,1 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA
ajustado) de 2,15 bilhões de euros em 2019. A Evonik vai muito além da química para criar soluções
inovadoras, rentáveis e sustentáveis para os clientes. Mais de 32.000 colaboradores trabalham juntos
com um propósito em comum: queremos melhorar a vida das pessoas, todos os dias.
Nota legal
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao
futuro neste comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e declarações podem envolver
riscos conhecidos ou desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem
variar em função das 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.
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