
                                        

 

Evonik adquire a Porocel e acelera o crescimento do  

negócio de catalisadores 
 Com a aquisição, a Evonik ganha acesso à tecnologia de regeneração 

de catalisadores e a capacidades de produção disponíveis 
 A regeneração de catalisadores reduz as emissões de CO2 e promove 

a economia circular 
 A aquisição enriquece o portfólio com foco em especialidades 

químicas estáveis e com altas margens 
 

 
 
 

A Evonik adquire o grupo Porocel por US$ 210 milhões e acelera o crescimento do 

negócio de catalisadores. Baseada em Houston, Texas (EUA), a Porocel dispõe de uma 

tecnologia para a regeneração altamente eficiente de catalisadores de dessulfurização, 

produto em crescente demanda na produção de combustíveis com baixo teor de enxofre. A 

regeneração reduz as emissões de dióxido de carbono em mais de 50% na comparação com 

a produção de novos catalisadores para dessulfurização. Além disso, a Porocel dispõe de 
capacidade de produção disponível, permitindo que a Evonik agilize a expansão de seu 

negócio existente de catalisadores de leito fixo.  
  
“Essa aquisição é o próximo passo lógico no contínuo desenvolvimento estratégico do nosso 

portfólio. Nosso foco se volta a especialidades químicas estáveis e com altas margens”, disse 

Christian Kullmann, presidente da diretoria executiva da Evonik. “Estamos ampliando de 

maneira sistemática a participação das especialidades em nossas atividades – e isso a uma 

valorização atraente”.  
  
O preço de compra (enterprise value) é 9,1 vezes maior que o EBITDA ajustado de 2019, o 

que representa uma valorização atraente para um ativo de alta qualidade no setor de 

catalisadores. A operação deve ser concluída até o final de 2020 e está sujeita à aprovação 

das autoridades pertinentes.  
  
A Porocel gerou vendas de cerca de US$ 100 milhões e um EBITDA de cerca de US$ 23 

milhões em 2019. A margem EBITDA de cerca de 23% está acima da meta média de 18-

20% da Evonik. A Porocel aumentou de maneira significativa seu EBITDA nos últimos três 

anos, impulsionada pelo desenvolvimento de novos produtos decorrentes da expansão de 
suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento. A empresa emprega mais de 300 pessoas 
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no mundo inteiro e possui unidades produtivas nos EUA, no Canadá, em Luxemburgo e em 

Singapura.  
  
O posicionamento global da Porocel reforçará a presença mundial das atividades com 

catalisadores da Evonik. A boa complementaridade do portfólio de produtos e especialmente 

o aproveitamento das capacidades produtivas disponíveis da Porocel oferecem um potencial 

de crescimento considerável à Evonik. A empresa espera aumentar as vendas do negócio 

combinado de catalisadores para bem mais que 500 milhões de euros até o final de 2025, 

sem a necessidade de investir em novas capacidades.  
  
Os catalisadores são essenciais para a produção de uma variedade de produtos químicos e 

de combustíveis limpos. O mercado se caracteriza por um amplo leque de aplicações e 

crescimento robusto de cerca de 4% com baixa ciclicidade.   
  
Tecnologia da Porocel estimula a sustentabilidade 
“A sustentabilidade e especialmente a economia circular desempenham papel decisivo para 

nós quando se trata de aquisições e da orientação do nosso portfólio”, diz Claus Rettig, 
responsável pela divisão Smart Materiais da Evonik. “Com a aquisição da Porocel, estamos 

em sintonia com a crescente tendência por combustíveis sem enxofre, pela redução das 

emissões de CO2 e a preservação de recursos. O processo de regeneração de catalisadores 

da Porocel resulta em significativamente menos emissões de CO2 que a fabricação de 

catalisadores novos, enquanto oferece eficiência comparável e um custo bem mais baixo”. 
  
Com a aquisição, a Evonik ganha acesso a clientes importantes nos setores de petroquímico 

e de refino. As principais competências da Porocel consistem em eficientes tecnologias nos 

setores de adsorventes purificadores, catalisadores para recuperação de enxofre e, 

sobretudo, serviços de hidrotratamento destacados pela regeneração de catalisadores de 

dessulfurização usados.   
  
“Nosso poder de inovação alavancado pelo talentoso time da Porocel combina muito bem 

com a cultura da Evonik. Estamos ansiosos por continuar o crescimento do negócio juntos”, 
disse Terence McHugh, presidente e diretor operacional da Porocel.    
  
A operação será financiada pela forte posição de caixa da Evonik.  
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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. 
  
  

Evonik Brasil Ltda. 
Fone: (11) 3146-4100 
www.evonik.com.br 
facebook.com/Evonik 
instagram.com/Evonik.Brasil 
youtube.com/EvonikIndustries 
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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) 3562-5555 - tais@viapublicacomunicacao.com.br 
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