
 

 
 

  

Tendência de alta estabilizada: recuperação da demanda continua 

  

Covestro tem crescimento significativo em volumes e 
resultado no 3º tri 
  

 Volumes principais crescem 3,0% 

 Vendas totais de cerca de 2,8 bilhões de euros (-12,7%) 

 EBITDA de 456 milhões de euros (+7,3%) devido a medidas de corte de custos  

 Receita líquida de 179 milhões de euros (+21,8%) 

 Fluxo de caixa operacional livre sobe para 361 milhões de euros (+48,6%) 

 Guidance de resultado do ano elevada 

 Aquisição anunciada torna a Covestro um dos principais fornecedores de 

resinas de revestimento sustentáveis 

  

No terceiro trimestre de 2020, a Covestro elevou seus volumes principais em 3,0% em 

relação ao ano anterior, como resultado de um aumento significativo da demanda. Esse 

processo foi muito impulsionado pelo crescimento de volumes na região Ásia-Pacífico 

(APAC), especialmente na China. Ao mesmo tempo, as vendas totais recuaram 12,7% para 

cerca de 2,8 bilhões de euros, devido aos preços de venda mais baixos.  

  

Como comunicado no dia 9 de outubro de 2020 como dados financeiros preliminares, o 

EBITDA do terceiro trimestre de 2020 superou as expectativas do mercado de capitais. Com 

456 milhões de euros, esse número teve alta de 7,3% em relação ao mesmo trimestre do 

ano anterior. O aumento pode ser atribuído principalmente à redução de despesas atingida 

com medidas de cortes de custos. A receita líquida subiu 21,8% para 179 milhões de euros, 

enquanto o fluxo de caixa operacional livre (FOCF) cresceu para 361 milhões de euros 

(+48,6%), como resultado do aumento nos fluxos de caixa operacionais e da redução das 

saídas de caixa para adições em propriedades, plantas e equipamentos, conforme 

planejado. 

  

Segundo o CEO da Covestro, Markus Steilemann: “Embora a pandemia de coronavírus 

ainda cause incertezas, reagimos de maneira decisiva e tomamos as medidas certas, que 

agora estão rendendo frutos. No terceiro trimestre, a demanda de nossas indústrias 

consumidoras teve uma forte recuperação. O crescimento de volume que atingimos mostra 



que estamos atendendo as necessidades dos nossos clientes e oferecendo as soluções 

certas.” 

  

Guidance do ano definido; projeção de resultados elevada 

  

A Covestro confirmou o guidance para o ano de 2020 conforme revisado no dia 9 de outubro 

de 2020. Isto pressupõe que as atividades econômicas não voltarão a ser severamente 

restringidas para controlar a disseminação da pandemia de coronavírus. O Grupo agora 

prevê um EBITDA de cerca de 1,2 bilhão de euros em 2020 (anterior: 700 milhões a 

1,2 bilhão de euros). Em termos de crescimento do volume principal, a Covestro mantém a 

expectativa de declínio em relação ao ano anterior. O prognóstico atual do Grupo é de FOCF 

de 0 milhões a 300 milhões de euros (anterior: –200 milhões a 300 milhões de euros) e um 

retorno sobre o capital empregado (ROCE) de até de 5% (anterior: –1% a 4%). 

  

“A recuperação do impacto da pandemia de coronavírus vem ocorrendo de forma mais 

dinâmica do que prevemos. Por isso, no terceiro trimestre conseguimos melhorar 

significativamente o resultado”, explica o CFO da Covestro, Thomas Toepfer. “Com nosso 

rigoroso foco em eficiência, atingimos economias de custos maiores e também nos 

beneficiamos de uma boa evolução das margens. Pudemos elevar as previsões do resultado 

de 2020 com base nisso. Por isso estamos confiantes para o quarto trimestre.” 

  

Aquisição anunciada: Covestro será um dos principais fornecedores de resinas de 

revestimento sustentáveis 

  

Em 30 de setembro de 2020, a Covestro assinou um acordo de aquisição da área de 

Resinas e Materiais Funcionais (RFM) da DSM, pelo preço de compra de 1,61 bilhão de 

euros. Esse acordo representa um passo importante para a Covestro na sua estratégia 

corporativa de longo prazo de fortalecer seus negócios sustentáveis e movidos à inovação. A 

integração da RFM ao segmento de Coatings, Adesivos e Especialidades amplia 

significativamente o portfólio da empresa no mercado de alto crescimento de resinas de 

revestimento sustentáveis. 

  

“A aquisição anunciada impulsiona a trajetória de crescimento da nossa empresa e é um 

verdadeiro marco no nosso caminho para uma economia circular: junto com a RFM, 

podemos atender ainda melhor a demanda global por produtos sustentáveis e gerar 

inovações para a transição para uma economia circular com ainda mais eficácia”, afirma 

Steilemann. 

  

Em 13 de outubro de 2020, a Covestro concluiu com êxito um aumento de capital planejado 

no contexto da aquisição, por meio da emissão, com base em capital autorizado, de 10,2 

milhões de ações ordinárias ao portador sem valor nominal, subscritas por investidores 

institucionais. Os valores brutos captados representam 447 milhões de euros e serão usados 

para financiar a aquisição. 

  

Custos mais baixos em todos os segmentos; crescimento de volume em Poliuretanos 

e Policarbonatos 



  

O segmento de Poliuretanos teve um crescimento do volume principal de 4,3% no terceiro 

trimestre de 2020. As vendas caíram 11,0% para 1,3 bilhão de euros, principalmente devido 

à queda de preços de venda pela concorrência no ano anterior e ao nível mais baixo dos 

preços de matérias-primas. O EBITDA no segmento de Poliuretanos subiu 12,2% para 220 

milhões de euros. O efeito positivo dos volumes vendidos e as despesas mais baixas, como 

resultado de medidas de corte de custos, elevaram o resultado. 

  

No segmento de Policarbonatos, os volumes principais subiram 3,6% no terceiro trimestre de 

2020. As vendas caíram 11,1% para 801 milhões de euros, em grande parte devido à 

evolução dos preços de venda em decorrência dos preços mais baixos das matérias-primas. 

O EBITDA no segmento de Policarbonatos subiu 12,1% para 148 milhões de euros. O nível 

mais baixo de custos, resultante de medidas de corte de custos e margens mais altas, teve 

efeito positivo sobre o resultado. 

  

No terceiro trimestre de 2020, o segmento de Coatings, Adesivos e Especialidades teve um 

declínio de 6,9% nos volumes principais, devido à demanda mais fraca por parte das 

indústrias automotiva e de transportes e construção. As vendas caíram 15,8% para 495 

milhões de euros, principalmente devido à baixa nos volumes totais vendidos e nos preços 

médios de venda. O EBITDA teve queda de 10,8% para 99 milhões de euros no terceiro 

trimestre de 2020. O efeito negativo sobre os volumes vendidos e um leve declínio nas 

margens provocaram queda no resultado. Os níveis de custos mais baixos, em decorrência 

de medidas de corte de custos, não foram capazes de compensar esses efeitos. 

  

Pandemia afeta resultados dos três primeiros trimestres 

  

Após um primeiro semestre desafiador em 2020, a Covestro viu a demanda das suas 

principais indústrias consumidoras se recuperar ao longo do terceiro trimestre. No entanto, 

no todo, os resultados dos três primeiros trimestres de 2020 manteve-se abaixo do nível do 

ano anterior. Nos primeiros nove meses de 2020, os volumes principais caíram 7,9% e as 

vendas totais tiveram baixa de 19,4% para cerca de 7,7 bilhões de euros. Isso pode ser 

atribuído principalmente à redução dos preços de venda e à queda nos volumes totais 

vendidos. Consequentemente, o EBITDA caiu 37,0% para 835 milhões de euros, enquanto a 

receita líquida totalizou 147 milhões de euros (-71,5%). O FOCF caiu para 136 milhões de 

euros (-4,9%).  

Sobre a Covestro: 

Com 12,4 bilhões de euros em vendas em 2019, 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 

eletroeletrônica. 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 17,2 mil pessoas no fim de 2019. 
  


