
 

 

 

Boa recuperação da demanda e tendência positiva de preços persistem  Covestro apresenta 

forte segundo trimestre 

 

Segundo trimestre forte com fôlego para maior lucro 
 

Aumento de 35% nos volumes principais de vendas 

Vendas totais de mais de 3,9 bilhões de euros (+83,5%)  

EBITDA sobe para 817 milhões de euros (>500%) 

Receita líquida totaliza 449 milhões de euros 

Forte aumento no fluxo de caixa operacional livre, para 374 milhões de euros  

Confirmado aumento do guidance de lucros, anunciado em 12/07  

Base para crescimento sustentado: nova estrutura do Grupo desde 1º de julho 

 

No segundo trimestre de 2021, a Covestro beneficiou-se de uma forte recuperação 

contínua na demanda global em comparação com um fraco 2º trimestre de 2020, 

decorrente da pandemia de coronavírus. A área de Resinas & Materiais Funcionais (RFM), 

adquirida da DSM com vigência a partir de 1º de abril de 2021, também foi consolidada 

pela primeira vez. Como resultado, o Grupo teve alta significativa nos volumes principais 

de vendas, de 35% em relação ao ano anterior, dos quais cerca de 10% podem ser 

atribuídos à consolidação inicial dos negócios da RFM.  

 

Ao mesmo tempo, interrupções não planejadas na produção nos Estados Unidos por 

razões climáticas e gargalos contínuos na disponibilidade de matérias-primas impactaram 

negativamente a disponibilidade dos produtos –limitando também o potencial de 

crescimento de todos os segmentos no segundo trimestre de 2021. Além do crescimento 

dos volumes, os preços de venda substancialmente mais altos provocaram um aumento 

nas vendas de 83,5%, na relação com o ano anterior, chegando a mais de 3,9 bilhões de 

euros. Como resultado do crescimento de volumes e do aumento geral das margens, o 

EBITDA subiu para 817 milhões de euros (ano anterior: 125 milhões de euros). Esse 

resultado também inclui efeitos negativos isolados de 35 milhões, ligados à consolidação 

da RFM. A receita líquida no segundo trimestre de 2021 foi de 449 milhões de euros (ano 

anterior: -52 milhões de euros), e o fluxo de caixa operacional livre (FOCF) cresceu 

significativamente para 374 milhões de euros (ano anterior: 24 milhões de euros). 

 

“No segundo trimestre, pudemos seguir perfeitamente no curso positivo que os negócios 

tiveram no primeiro trimestre. A reorganização da nossa empresa desde 1º de julho 

também nos coloca mais próximos dos nossos clientes e em posição ideal para atender 

requisitos específicos do mercado”, afirma Markus Steilemann, CEO da Covestro. 

“Estamos iniciando o segundo semestre do ano com grande fôlego e continuaremos a todo 

vapor na concretização da nossa visão de nos tornarmos totalmente circulares.” 



 

Previsão de maior lucro confirmada para o ano completo de 2021  

 

Diante do seu desempenho comercial positivo, a Covestro já havia aumentado seu 

guidance de lucro para 2021, em 12 de julho de 2021. A empresa confirma hoje esse 

guidance. O Grupo prevê um EBITDA entre 2,7 bilhões e 3,1 bilhões de euros, devido à 

melhor perspectiva de margens no segundo semestre do ano. Espera-se que o FOCF 

fique entre 1,6 bilhão e 2 bilhões de euros e o retorno sobre o capital empregado (ROCE) 

seja de 16 a 20%. Há expectativa (inalterada) de crescimento de 10 a 15% do volume 

principal, dos quais 6% podem ser atribuídos aos negócios da RFM. 

 

“Seguimos nos beneficiando da alta demanda contínua e da tendência positiva sustentada 

de preços no segundo trimestre, enquanto mantemos nossa disciplina de custos. Além 

disso, os negócios da RFM foram totalmente consolidados pela primeira vez”, destaca 

Thomas Toepfer, CFO da Covestro. “Nossos fortes resultados operacionais são mais uma 

prova da lógica estratégica por trás dessa aquisição. Agora manteremos esse impulso 

positivo nos lucros no terceiro trimestre.” 

 

Base para crescimento sustentado: nova estrutura do Grupo  

 

Com o realinhamento da estrutura do Grupo, a Covestro atingiu um primeiro marco ao 

implementar sua estratégia “Sustainable Future”, apresentada em fevereiro de 2021. A 

companhia reorganizou com sucesso suas três unidades de negócios anteriores – 

Poliuretnos, Policarbonatos e Coatings, Adesivos & Especialidades – em sete novas 

entidades corporativas desde 1º de julho de 2021. Essas entidades são organizadas de 

acordo com seus fatores de sucesso, sob medida para as necessidades dos clientes e 

requisitos de mercado específicos. Isso possibilita à empresa alinhar sistematicamente os 

processos e produtos às necessidades dos clientes, aumentando seu foco em 

rentabilidade e sustentabilidade. No futuro, a Covestro irá reportar sua nova estrutura nos 

relatórios financeiros nos segmentos de Materiais de Performance e Soluções e 

Especialidades. O primeiro relatório da Covestro neste formato será emitido ao fim do 

terceiro trimestre de 2021, em 8 de novembro de 2021. 

 

Forte desempenho em todos os segmentos: crescimento em volumes e vendas 

 

No segundo trimestre de 2021, o segmento de poliuretanos teve um crescimento nos 

volumes principais de vendas de 27,8% em comparação com o trimestre do ano anterior. Os 

volumes vendidos subiram em todas as principais indústrias consumidoras, em todas as 

regiões. As vendas do segmento, totalizando cerca de 1,8 bilhão de euros, mais que 

dobraram em comparação com o trimestre do ano anterior (913 milhões de euros). Isso se 

atribui principalmente a um aumento nos preços médios de venda e nos volumes totais 

vendidos. Somando-se às margens maiores, isso levou a uma forte elevação do EBITDA 

para 452 milhões de euros (ano anterior: -24 milhões de euros). 

 

No segmento de policarbonatos, os volumes principais de vendas subiram 15,4% no 

segundo trimestre de 2021 em relação ao trimestre do ano anterior. Essa mudança deve-se 



principalmente ao crescimento, observado em todas as regiões, dos volumes vendidos nos 

setores automotivo e de transportes. A alta nos volumes totais vendidos e nos preços de 

venda causou um aumento de 56,6% nas vendas, para cerca de 1 bilhão de euros (ano 

anterior: 648 milhões de euros). A melhora substancial das margens e o crescimento dos 

volumes totais vendidos elevou o EBITDA para 260 milhões de euros (ano anterior: 

96 milhões de euros). 

 

Os volumes totais vendidos no segmento de Coatings, Adesivos e Especialidades cresceram 

133,5% em relação ao trimestre do ano anterior. Esse efeito pode ser atribuído quase 100% 

à consolidação inicial dos negócios da RFM. Essa mudança de portfólio, junto com o 

aumento nos volumes e nos preços de venda, resultou em 926 milhões de euros em vendas 

(ano anterior: 443 milhões de euros). Consequentemente, o EBITDA mais que dobrou sobre 

o ano precedente, subindo para 134 milhões de euros (ano anterior: 60 milhões de euros).  

 
 
Primeiro semestre de 2021: recuperação substancial da demanda 

 

Uma recuperação substancial da demanda em todas as principais indústrias consumidoras 

resultou em um aumento de 18,9% nos volumes principais de vendas no primeiro semestre 

de 2021. Os preços mais altos de vendas, um aumento nos volumes totais vendidos e a 

alteração no portfólio fez com que as vendas no primeiro semestre do ano subissem 47,1% 

para cerca de 7,3 bilhões. Em particular, uma alta significativa nos preços de venda, que 

mais que compensou os preços elevados das matérias-primas, resultou em um EBITDA do 

Grupo de cerca de 1,6 bilhão de euros (ano anterior: 379 milhões de euros). A receita líquida 

no primeiro semestre de 2021 foi de 842 milhões de euros (ano anterior: -32 milhões), 

enquanto o FOCF atingiu 692 milhões de euros (ano anterior: -225 milhões de euros). 

 

Nota para os editores: 

 

Vide abaixo uma tabela com os principais números da Covestro AG para o segundo 

trimestre de 2021 e o primeiro semestre de 2021. 

 

O relatório financeiro do 1º semestre de 2021 está disponível em:  

https://report.covestro.com/half-year-financial-report-2021/. 

 

O relatório anual de 2020 está disponível em:https://report.covestro.com. 

Para mais informações, acesse https://www.covestro.com. 

Siga-nos no Twitter: https://twitter.com/covestro.  

 

Sobre a Covestro: 

Com 10,7 bilhões de euros em vendas em 2020, a Covestro é uma das empresas líderes 

mundiais em polímeros. Suas atividades comerciais concentram-se na produção de 

polímeros de alta tecnologia e no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis 

para produtos usados em muitas áreas da vida cotidiana, mostrando compromisso total com 

a economia circular. As principais indústrias atendidas são automotiva e de transportes, 

construção, móveis e processamento de madeira e os segmentos eletroeletrônicos e de 

https://report.covestro.com/half-year-financial-report-2021/
https://report.covestro.com/
https://www.covestro.com/
https://twitter.com/covestro


aparelhos domésticos. Outros setores incluem esportes e lazer, cosméticos, saúde e a 

própria indústria química. Ao final de 2020, a Covestro tinha 33 unidades de produção no 

mundo todo e empregava aproximadamente 16,5 mil pessoas. Para mais informações, 

clique aqui.  

 

Declarações prospectivas 

Este press release pode conter declarações prospectivas baseadas nas suposições e previsões correntes feitas pela 

diretoria da Covestro AG. Diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a 

diferenças materiais entre os resultados futuros reais, a situação financeira, o desenvolvimento ou o desempenho da 

empresa e as estimativas aqui apresentadas. Esses fatores incluem os discutidos nos relatórios públicos da Covestro, que 

estão disponíveis em www.covestro.com. A companhia não assume qualquer responsabilidade por atualizar tais 

declarações prospectivas ou ajustá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros. 

 

https://www.lp.covestro.com/pt-pt/calcados-america-latina
http://www.covestro.com/

