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Inovação e sustentabilidade como motores de crescimento:

Covestro mantém trajetória de crescimento rentável com ano
recorde







Vendas totais sobem 18,8% para 14,1 bilhões de euros
EBITDA cresce 70,6% para 3,4 bilhões de euros
Receita líquida mais que dobra para 2 bilhões de euros
Fluxo de caixa operacional livre recorde – 5 bilhões de euros até 2019
Dividendos propostos: 2,20 euros por ação
Previsão positiva para 2018

A fabricante de materiais Covestro teve um ano fiscal excepcional em 2017.
Impulsionada pela alta demanda de plásticos de alto desempenho e por margens
significativamente mais altas, a Covestro elevou as vendas totais em 18,8% para 14,1
bilhões de euros durante o último ano fiscal. A alta veio acompanhada de uma
elevação no EBITDA do Grupo no ano todo de 70,6% para 3,4 bilhões de euros em
relação ao mesmo período do ano anterior. A receita líquida mais que dobrou, de 795
milhões para 2 bilhões de euros. Como fruto desses excelentes resultados, a Covestro
pretende pagar dividendos aos seus acionistas no valor de 2,20 de euros por ação
(contra 1,35 de euros no ano anterior).
“Alcançamos resultados impressionantes em 2017, superando significativamente
nossas metas gerais”, afirma o CEO Patrick Thomas. “Em comparação com nosso
primeiro ano como empresa independente, melhoramos visivelmente mais uma vez e
demonstramos que nosso sucesso é sustentável. Há uma razão simples para isso:
conseguimos desvendar ainda mais o potencial da Covestro. Agora estamos em
posição fortalecida para acelerar ainda mais a geração de valor.”
No ano fiscal de 2017, a Covestro também obteve resultados muito fortes: os volumes
totais do Grupo subiram 3,4% sobre o período do ano anterior, em meio à utilização
contínua de alta capacidade. O fluxo de caixa operacional livre (FOCF) da Covestro
atingiu novo recorde ao subir para 1,8 bilhão de euros, o equivalente a 34,8% de alta
em comparação a 2016. O retorno sobre o capital empregado (ROCE) foi de 33,4%,
muito mais alto, portanto, que no ano anterior (14,2%).
Com a forte evolução, a Covestro espera atingir um fluxo de caixa operacional livre
acumulado de 5 bilhões de euros dentro de três anos. A estimativa anunciada em
2017 era de cinco anos. Devido à alta entrada de caixa, o Conselho de Administração
da Covestro decidiu, em outubro de 2017, recomprar ações próprias no valor de até

1,5 bilhão de euros ou até 10% do capital social. A recompra de ações começou em
novembro de 2017 conforme planejado. Além disso, a dívida financeira líquida caiu
1,216 milhões de euros para 283 milhões em 2017 (ano anterior: 1,499 milhões de
euros).
Sustentabilidade como motor de crescimento
Para 2018, a Covestro tem expectativa de crescimento sólido nas principais indústrias
consumidoras, incluindo a indústria automotiva, de móveis e de construção e ainda a
elétrica e eletrônica. Nessas indústrias, a Covestro considera, em especial, a
tendência social de maior sustentabilidade como motor de crescimento. “Em cada vez
mais indústrias, cresce progressivamente a procura dos clientes por soluções
sustentáveis – e é exatamente isso que oferecemos. Estamos extremamente bem
posicionados para aproveitar o potencial de crescimento excepcional nesses
segmentos, com foco no futuro”, destaca Patrick Thomas. Ele ainda menciona áreas
de crescimento como e-mobility, construção eficiente em energia e lâmpadas LED de
baixo consumo energético.
Nos próximos anos, a Covestro pretende aumentar significativamente seus
investimentos para continuar aproveitando as vantagens deste crescimento esperado
nas principais indústrias consumidoras. Esses investimentos incluem todos os
segmentos e regiões e devem superar o nível de depreciação. Além disso, a Covestro
continua preparada para aproveitar oportunidades de aquisições que fortaleçam seu
portfólio e gerem valor.
Digitalização e sustentabilidade como elementos-chaves da estratégia
Sendo fiel ao seu propósito de fazer do mundo um lugar melhor, a Covestro sempre
teve a sustentabilidade como elemento essencial da sua estratégia. Reforçando esse
compromisso, a Covestro incorporou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) das Nações Unidas (ONU) à sua estratégia. “A sustentabilidade é e continuará
sendo um elemento-chave para a inovação”, explica o Dr. Markus Steilemann, Chief
Commercial Officer e futuro CEO da Covestro. “Até 2025, pretendemos destinar 80%
dos nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento a áreas que contribuam
para os ODS.”
Steilemann vê a digitalização como outro motor da inovação: “Com nosso amplo
programa, estamos aproveitando as oportunidades que a digitalização oferece,
transformando-a em um foco central da nossa empresa. Como parte disso,
estabeleceremos novos padrões de colaboração com nossos clientes.” Um exemplo
disso é uma plataforma comercial digital que será lançada em breve e simplificará o
acesso a produtos básicos, conectando os clientes com a Covestro e outros
fornecedores. Até o final de 2019, a expectativa é que novos modelos de negócios
digitais, como a plataforma comercial digital, gerem vendas acumuladas de até um
bilhão de euros.
Tendência positiva deve se manter em 2018

Com base no crescimento estável previsto nas principais indústrias consumidoras e
nos prognósticos econômicos atuais, a expectativa da Covestro é que sua evolução
positiva se mantenha ao longo de 2018. A companhia prevê um crescimento de até
meio dígito no volume total. A Covestro antecipa um fluxo de caixa operacional livre
significativamente acima da média dos últimos três anos. Em 2018, a previsão é que o
retorno sobre o capital empregado (ROCE) fique próximo do nível do ano anterior.
Estima-se que o EBITDA se mantenha em patamar semelhante ao de 2017. Para o 1º
trimestre de 2018, a Covestro prevê um EBITDA significativamente acima do nível do
1º trimestre de 2017.
Poliuretanos e Policarbonatos elevam rentabilidade
No segmento de Poliuretanos, a Covestro registrou volumes principais acima do ano
anterior em todas as três regiões, com alta geral de 3,4%. Enquanto isso, o EBITDA
cresceu 151,1% para 2,212 milhões de euros. Esse crescimento deveu-se,
principalmente, às melhorias significativas nas margens nos grupos de produtos MDI e
TDI. Além disso, o aumento no volume de vendas e os proventos da venda de uma
casa de sistemas na América do Norte (39 mi €) e de um ressarcimento de seguro (35
mi €) também exerceram influência positiva. A decisão de continuar a produção em
Tarragona, na Espanha, ainda ocasionou uma reversão de provisões (72 mi €).
Os volumes principais no segmento de Policarbonatos subiram 5%, também com
contribuição das três regiões. O EBITDA do segmento cresceu 21,2% para 853
milhões de euros. A alta nos volumes principais e nos preços de venda teve efeito
positivo sobre o lucro, enquanto as vendas foram impulsionadas principalmente pela
demanda crescente nas indústrias automotiva, elétrica e eletrônica.
Em 2017 como um todo, os volumes principais no segmento Coatings, Adesivos e
Especialidades praticamente não sofreram alterações (-0,3%) em meio a um ambiente
competitivo desafiador. O EBITDA caiu 9,4% em relação ao número do ano anterior,
para 453 milhões de euros. Em média, a elevação dos preços de venda não conseguiu
compensar totalmente o aumento de custo das mercadorias vendidas.
Enquanto isso, foi iniciada a expansão da produção de dispersões de poliuretano em
Dormagen (Alemanha) e Barcelona (Espanha) para atender a crescente demanda da
indústria de revestimentos e adesivos. A Covestro também iniciou as operações de
uma nova unidade de produção em Dormagen para filmes multicamadas de alta
qualidade usados em cartões de segurança ou interiores automotivos.
4º trimestre de 2017 com novos resultados recordes
O 4º trimestre de 2017 foi o mais bem-sucedido na história da Covestro, que manteve
o desempenho excepcional atingido ao longo do ano fiscal. As vendas totais do Grupo
subiram 16,7% para 3,5 bilhões de euros no trimestre final, em comparação com o 4º
trimestre de 2016, impulsionadas pela elevação nos preços e nos volumes de vendas.
O EBITDA teve alta ainda mais acentuada de 390 milhões para 879 milhões de euros,

atingindo mais do que o dobro do ano anterior. Com 566 milhões de euros, a receita
líquida foi multiplicada várias vezes em relação ao 4º trimestre de 2016 (124 mi €). O
fluxo de caixa operacional livre subiu 45,9% para 890 milhões de euros.
Sobre a Covestro:
Com 14,1 bilhões de euros em vendas em 2017, a Covestro é um dos maiores
produtores de polímeros do mundo. Suas atividades comerciais concentram-se na
produção 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, construção, processamento de madeira e
móveis e as indústrias elétrica e eletrônica. Outros setores incluem esportes e lazer,
cosméticos, saúde e a própria indústria química. A Covestro tem cerca de 30 unidades
produtivas no mundo todo e, no final de 2017, empregava aproximadamente 16,2 mil
pessoas.
Mais informações disponíveis em www.covestro.com.
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