
                                                   

 

Aquisição da Porocel é concluída com sucesso 

 A Evonik amplia seu portfólio de catalisadores para incluir atividades 
na área de dessulfurização e adsorventes  

 Com a aquisição, a Evonik acelera o crescimento de sua atividade 
com catalisadores  

 Os canais de vendas da Porocel serão mantidos por enquanto 

  

 

 

Em 3 de novembro de 2020, a Evonik concluiu a aquisição do Porocel Group, Houston 
(EUA), por 210 milhões de dólares, de acordo com o planejado. As contribuições do novo 
negócio serão incluídas nas vendas e receitas da Evonik a partir dessa data. A Porocel, com 
seus cerca de 300 colaboradores e suas unidades produtivas correspondentes, será integrada 
à divisão Smart Materials da Evonik. As atividades globais da empresa na área de 
regeneração de catalisadores para dessulfurização, catalisadores para recuperação de 
enxofre e adsorventes purificadores à base de alumina representam um crescimento do 
portfólio de catalisadores da Evonik.  
  
A integração da atividade à linha de negócios Catalisadores, planejada detalhadamente nos 
últimos meses, será imediatamente posta em prática. Os clientes da Porocel continuarão 
recebendo os mesmos produtos e serviços de alta qualidade que já se acostumaram a 
receber dos canais de venda estabelecidos.  
  
Claus Rettig, responsável pela divisão Smart Materials, prevê um potencial de crescimento 
adicional para a atividade global com catalisadores da Evonik. “A linha de negócios 
Catalisadores representa um importante motor de crescimento e sustentabilidade para a 
divisão. Com essa aquisição seletiva, ampliamos as nossas competências com novos 
produtos e tecnologias. Dessa maneira, contribuímos para que os nossos clientes possam 
deixar seus processos e produtos mais eficientes e mais econômicos em recursos”, 
acrescentou Rettig. “A presença mundial da Porocel aliada à capacidade produtiva disponível 
vai reforçar ainda mais as atividades globais com catalisadores da Evonik”. 
  
“Com a tecnologia de regeneração com alta eficiência de catalisadores de dessulfurização, a 
Evonik poderá atender o crescente mercado de combustíveis com baixo enxofre. A 
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regeneração de catalisadores reduz as emissões de CO2 e contribui para a sustentabilidade e 
a transição para a economia circular, permitindo, dessa maneira, a redução da pegada de 
carbono. A aquisição da Porocel representa um marco decisivo para a linha de negócios de 
Catalisadores na medida em que revela um novo horizonte de crescimento”, diz Sanjeev 
Taneja, responsável pela linha de negócios Catalisadores na Evonik. 
  
No exercício financeiro de 2019, a Porocel gerou vendas de cerca de US$ 100 milhões e um 
EBITDA de aproximadamente US$ 23 milhões no ano de 2019. A margem EBITDA de cerca 
de 23% está acima da meta média de 18-20% 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. 
  
Sobre Smart Materials 
A divisão Smart Materials inclui atividades que envolvem materiais inovadores que permitem 
soluções com economia de energia e substituem materiais convencionais. Eles representam a 
resposta inteligente aos maiores desafios do nosso tempo: meio ambiente, urbanização, 
eficiência energética, mobilidade e saúde. Com 7.500 colaboradores, a divisão Smart 
Materials gerou vendas de cerca de 3,4 bilhões de euros em 2019. A divisão integra a Evonik 
Operations GmbH.  
  
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 
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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