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Solvay divulga resultados do primeiro semestre de 2018I
Empresa registra forte crescimento dos volumes de vendas
São Paulo, Brasil, e Bruxelas, Bélgica, 31 de julho de 2018 – O Grupo Solvay
alcançou no primeiro semestre de 2018 um faturamento de 5,09 bilhões de euros com
um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 1,150 bilhão
de euros e um free cash flow de 123 milhões de euros, segundo anúncio feito hoje
(31/07) pela direção mundial da empresa. A margem de EBITDA permaneceu recorde
no semestre, em 23%.
Os resultados foram impactados positivamente pelo crescimento sólido de volume de
vendas, principalmente dos produtos ligados às áreas de materiais avançados
(polímeros especiais e compósitos para os setores automotivo e aeroespacial) e
formulações avançadas, especialmente para o mercado norte-americano de petróleo e
gás. A empresa mantém a expectativa para 2018 de crescimento do EBITDA de 5% a
7%, com um free cash flow acima do nível de 2017.
Segundo o CEO da Solvay, Jean-Pierre Clamadieu, as vendas e o EBITDA da Solvay
aumentaram 6% organicamente no primeiro semestre de 2018 impulsionados por
segmentos em crescimento. “Estes fortes resultados são uma clara demonstração da
transformação do portfólio de produtos nos últimos anos. Internamente, agora estamos
focados em implementar uma organização mais simples e ágil para melhor atender
nossos clientes”, disse Clamadieu.
Sobre o Grupo Solvay
A Solvay é uma empresa de materiais avançados e de química de especialidades, comprometida com
o desenvolvimento da Química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay inova e faz
parcerias com clientes em diversos mercados finais globais. Seus produtos e soluções são utilizados
em aviões, carros, dispositivos inteligentes e médicos, baterias, na extração de minerais e petróleo,
entre muitas outras aplicações que promovem a sustentabilidade. Seus materiais leves e avançados
aumentam a mobilidade mais limpa, suas formulações otimizam o uso de recursos e seus produtos
químicos de desempenho melhoram a qualidade do ar e da água. A Solvay tem sede em Bruxelas e
emprega 24.500 pessoas em 61 países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,1 bilhões em
2017, em 90% de atividades nas quais a Solvay está entre as 3 maiores empresas do mundo,
resultando em uma margem de EBITDA de 22%. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext
Brussels e Paris (Bloomberg: SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas acções
(SOLVY) são transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a Solvay também
atua com a marca Rhodia.
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