Evonik planeja novo complexo de poliamida 12 na Alemanha





Maior investimento da Evonik na Alemanha
Fortalecimento do segmento de crescimento de Resource Efficiency
Forte crescimento do polímero de alto desempenho, poliamida 12, no setor
automotivo, na indústria de petróleo & gás e na impressão 3D

A Evonik está planejando a construção de um novo complexo produtivo para o polímero de
alto desempenho poliamida 12 (PA 12). O Grupo pretende aumentar em mais de 50% a sua
capacidade geral produtiva de PA 12. A poliamida 12 é necessária em atraentes mercados em
crescimento como a indústria automobilística, o setor de tubulações para petróleo e gás e na
impressão 3D.

Após uma fase bem-sucedida de engenharia básica, a Evonik planeja investir
aproximadamente 400 milhões de euros no complexo de poliamida 12, em seu maior site, o
parque químico de Marl, na Alemanha. A produção de PA 12 existente deverá ser
complementada com unidades de produção adicionais para o polímero e seus precursores. O
início das operações do complexo está previsto para o começo de 2021.

O investimento fará uma contribuição substancial para o cumprimento da meta de margem da
Evonik, além de gerar um fluxo de caixa anual na faixa de três dígitos de milhões de euros no
longo prazo. O projeto deve ser implementado ao longo de quatro anos, como parte do
orçamento anual para investimentos em crescimento.

“Estamos planejando o maior investimento da Evonik na Alemanha”, revela Christian
Kullmann, Presidente da Diretoria Executiva da Evonik. “Este investimento representa uma
combinação perfeita para a nossa estratégia de enfocar, de modo consistente, as
especialidades químicas, sendo que a poliamida 12, na qualidade de polímero de alto
desempenho para aplicações especiais, é uma parte importante do nosso motor de crescimento
estratégico Smart Materials”. Kullmann vê a Alemanha como uma região industrial atraente e
competitiva. “Nossa equipe de Marl é altamente qualificada e nosso investimento vai gerar
cerca de 150 novos empregos. Além disso, podemos fazer uso otimizado de sinergias com a

nossa infraestrutura existente, o que cria condições altamente favoráveis para a venda das
nossas especialidades em escala global”.

O mercado de PA 12 registra taxas de crescimento anual acima de 5% no mundo inteiro,
superando de modo significativo o crescimento do produto interno bruto global. Na aplicação
especial de impressão 3D, as taxas de crescimento chegam a dois dígitos. “A demanda por
poliamida 12 apresenta um crescimento consistente e dinâmico”, diz Claus Rettig, Presidente
da Diretoria Executiva da Evonik Resource Efficiency GmbH. “A expansão planejada da
capacidade fortalecerá ainda mais a nossa posição de liderança mundial em poliamida 12. Para
nossos clientes no mundo inteiro, o nosso comprometimento significa disponibilidade no longo
prazo e confiabilidade no fornecimento para as suas aplicações atuais e futuras”.

Em virtude de suas propriedades extraordinárias, como alta estabilidade aliada à flexibilidade,
resistência a altas temperaturas e pouco peso, o polímero de alto desempenho é utilizado em
muitas aplicações exigentes como substituto para o aço: em projetos automotivos e de redução
de peso, bem como em tubulações de petróleo e gás. Além das aplicações atuais no setor
automotivo, a Evonik também está muito bem posicionada em relação à produção futura de
veículos híbridos e elétricos. Além disso, o material é usado no setor médico e na impressão
3D.

Informações sobre a empresa
A Evonik é uma das empresas líderes mundiais em especialidades químicas. O foco em negócios atraentes do segmento
de especialidades, a capacidade de inovação orientada aos clientes, além de uma cultura corporativa confiável e voltada
a resultados compõem a essência de sua estratégia corporativa. Essas características formam a alavanca para um
crescimento lucrativo e um aumento sustentado do valor da empresa. Com mais de 36.000 colaboradores, a Evonik atua
em mais de 100 países no mundo inteiro, beneficiando-se especialmente de sua proximidade dos clientes e de suas
posições de liderança de mercado. No ano fiscal de 2017, a empresa gerou vendas da ordem de 14,4 bilhões de Euros
e um lucro operacional (EBITDA ajustado) de 2,36 bilhões de Euros.

Sobre Resource Efficiency
O segmento Resource Efficiency, dirigido pela Evonik Resource Efficiency GmbH, produz materiais de alta performance
e aditivos especiais para sistemas ambientalmente amigáveis e eficientes em energia, aplicados nas indústrias
automotiva, de tintas & revestimentos, de adesivos e da construção, dentre muitas outras. Com cerca de 10.000
colaboradores, o segmento gerou vendas da ordem de 5,4 bilhões de euros em 2017.

Nota legal
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao futuro neste
comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e afirmações podem envolver riscos conhecidos ou
desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem variar em função de 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.
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