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Informação de imprensa 

BASF: Lucros significativamente maiores no segundo 

trimestre e melhor panorama para 2017  

Segundo trimestre de 2017: 

 Vendas de €16,3 bilhões (acréscimo de 12%)  

 EBIT antes dos itens extraordinários de € 2,3 bilhões 
(acréscimo de 32%) 

 Lucro por ação de € 1,63 (acréscimo de 37%), lucro por ação 
ajustado de € 1,78 (acréscimo de 37%) 

 Fluxo de caixa operacional de € 3 bilhões (acréscimo de 
29%), fluxo de caixa líquido de € 2,1 bilhões (acréscimo de 
59%) 

Panorama para 2017: 

 Permanência de previsão de crescimento significativo das 
vendas 

 Expectativa de que o EBIT antes dos itens extraordinários 
supere consideravelmente os valores do ano anterior 

"A tendência positiva relativa à demanda continuou no segundo 

trimestre de 2017. Aumentamos nosso volume de vendas em relação 

ao mesmo período do ano anterior, pelo quinto trimestre consecutivo. 

Em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, 

melhoramos significativamente nossas vendas e lucros", disse o Dr. 

Kurt Bock, Presidente do Conselho Executivo da BASF SE. 

As vendas do Grupo BASF aumentaram em 12%, indo para € 16,3 

bilhões, quando comparadas com o segundo trimestre de 2016, em 

grande parte devido aos preços e volumes mais elevados. Diante de 

custos mais elevados de matérias-primas, a empresa elevou os 

preços de venda em 7%; fato desencadeado principalmente por 
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preços mais altos no segmento de Químicos. O volume de vendas 

aumentou em 3%. Os efeitos cambiais causaram um impacto positivo 

nas vendas e, assim como os efeitos relacionados ao portfólio, 

representaram um aumento de 1%. 

Os lucros operacionais, antes dos itens extraordinários (EBIT) 

aumentaram em 32% no segundo trimestre deste ano, em 

comparação ao mesmo período do ano anterior, indo para € 2,3 

bilhões. O forte aumento foi resultado, principalmente, dos lucros 

significativamente maiores nos segmentos de Químicos e Óleo & 

Gás. Esse aumento só não foi maior devido aos menores lucros nos 

segmentos de Produtos de Performance, Materiais e Soluções 

Funcionais e Proteção de Cultivos. O impacto negativo sobre os 

lucros causado pelo acidente ocorrido na zona do Porto Norte, na 

planta de Ludwigshafen, em outubro passado, foi compensado pelo 

pagamento do seguro no valor de € 100 milhões, montante que foi 

contabilizado predominantemente no segmento de Químicos. 

Em torno de € 1,5 bilhão, o lucro líquido superou o valor do segundo 

trimestre do ano anterior em € 404 milhões. O lucro por ação foi de € 

1,63 no segundo trimestre de 2017, contra € 1,19 no mesmo trimestre 

do ano anterior. O lucro por ação, ajustado para itens extraordinários 

e amortização de ativos intangíveis, foi de € 1,78 (mesmo período em 

2016: € 1,30). 

O fluxo de caixa operacional aumentou de € 2,3 bilhões, no segundo 

trimestre de 2016, para € 3 bilhões no segundo trimestre de 2017. O 

fluxo de caixa liquido perfez € 2,1 bilhões, versus € 1,3 bilhão no 

mesmo trimestre do ano anterior. Tal melhoria foi, principalmente, 

fruto de um maior lucro líquido. 

Perspectiva para o ano de 2017 

Devido ao desenvolvimento macroeconômico positivo no primeiro 

semestre do ano, a BASF agora adota uma visão geral um pouco 

mais positiva das condições intrínsecas para 2017. As expectativas 

da empresa relativas ao cenário econômico global de 2017 são 

(previsão anterior entre parênteses): 
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 Crescimento do Produto Interno Bruto: 2,5% (2,3%) 

 Crescimento da produção industrial: 2,5% (2,3%) 

 Crescimento na produção de produtos químicos: 3,4% 
(inalterado) 

 Taxa média de câmbio entre euro e dólar de $1,10 por euro  
($1,05 por euro) 

 Preço médio do petróleo (Brent) de 50 dólares por barril  
($55 por barril) 

"Continuamos esperando um aumento significativo (mínimo de 6%) 

nas vendas para o ano. Dado o aumento significativo dos lucros no 

primeiro semestre do ano, esperamos um aumento considerável no 

EBIT antes dos itens extraordinários de pelo menos 11% em 2017", 

disse Bock. "Para o segundo semestre de 2017, esperamos um 

ligeiro aumento no EBIT antes dos itens extraordinários, em 

comparação ao mesmo período de 2016. Tal previsão leva em 

consideração a boa evolução do segmento de Químicos no primeiro 

semestre de 2017, que provavelmente perderá este dinamismo, bem 

como o preço do petróleo, que foi menor do que o inicialmente 

esperado e o dólar americano mais desvalorizado do que esperado. 

Estes fatores causam um impacto negativo nos lucros da BASF", 

disse Bock. 

Desenvolvimento dos segmentos 

No segmento de Químicos, as vendas aumentaram em 25%, quando 

comparadas com o segundo trimestre de 2016, atingindo €4 bilhões, 

em grande parte fruto do aumento significativo de preços na divisão 

de Monômeros. Os efeitos cambiais influenciaram as vendas 

positivamente, ao passo que os volumes apresentaram um ligeiro 

declínio.  Em torno de € 1,1 bilhão, o EBIT antes dos itens 

extraordinários aumentou em € 662 milhões em relação ao segundo 

trimestre de 2016, principalmente dado às maiores margens nas 

divisões de Monômeros e Petroquímicos. Os custos fixos 

apresentaram, em geral, uma pequena redução. As vendas no 

primeiro semestre aumentaram em 30%, indo para € 8,2 bilhões. O 
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EBIT antes dos itens extraordinários aumentou em € 1,2 bilhão, 

perfazendo € 2,1 bilhões, resultado de maiores margens e volumes. 

As vendas no segmento de Produtos de Performance alcançaram 

a casa dos €4,1 bilhões, superando em 4% o valor do segundo 

trimestre do ano anterior, fruto dos aumentos de preços e 

crescimento dos volumes em todas as divisões. Os efeitos cambiais 

impactaram as vendas positivamente. Os efeitos causados pelo 

portfólio desaceleraram a evolução das vendas. A pressão nas 

margens, principalmente dado o aumento dos preços das matérias-

primas e das condições desafiadores do mercado em determinadas 

áreas de negócios, resultou em uma diminuição, de € 107 milhões, 

do EBIT antes dos itens extraordinários, indo para € 405 milhões. No 

primeiro semestre do ano, as vendas de € 8,4 bilhões foram 6% 

superiores às do período do ano anterior. O EBIT antes dos itens 

extraordinários diminuiu em € 147 milhões, perfazendo € 920 

milhões. 

As vendas no segundo trimestre no segmento de Materiais e 

Soluções Funcionais cresceram em 12%, totalizando €5,3 bilhões. 

Tal crescimento deu-se, principalmente, pelo aumento nos volumes 

de vendas, pela aquisição do negócio da Chemetall, adquirido da 

Albemarle em dezembro de 2016, e pelos preços mais altos. Os 

efeitos cambiais ofereceram suporte adicional para as vendas. A 

BASF conseguiu aumentar seus volumes de vendas para a indústria 

automotiva. O EBIT antes dos itens extraordinários caiu em € 113 

milhões, totalizando € 422 milhões. O aumento dos lucros na divisão 

de Catalisadores e a contribuição do negócio da Chemetall 

compensaram parcialmente as margens mais baixas e custos fixos 

mais altos. As vendas no primeiro semestre aumentaram em 15%, 

indo para € 10,5 bilhões. Em comparação com o mesmo período do 

ano anterior, o EBIT antes dos itens extraordinários diminuiu em € 38 

milhões, totalizando € 953 milhões. 

O segmento de Proteção de Cultivos registrou um aumento de 5% 

em vendas, alcançando €1,5 bilhão, em comparação ao segundo 

trimestre do ano anterior. Os principais determinantes foram volumes 
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maiores, principalmente na América do Norte e Europa Oriental, além 

dos efeitos cambiais positivos. Os preços ficaram ligeiramente 

menores, em relação ao segundo trimestre de 2016. Comparado com 

o mesmo período do ano anterior, o EBIT antes dos itens 

extraordinários diminui em € 48 milhões, perfazendo € 272 milhões. 

Tal resultado deu-se principalmente às médias mais baixas das 

margens, fruto de um mix diferente de produtos. No primeiro 

semestre, as vendas aumentaram em 4% comparado com o mesmo 

período do ano anterior, totalizando € 3,4 bilhões. O EBIT antes dos 

itens extraordinários diminuiu em € 106 milhões, totalizando € 805 

milhões. 

As vendas no segmento de Oléo e Gás, em comparação ao segundo 

trimestre de 2016, tiveram um crescimento importante, de 32%, 

totalizando €814 milhões, determinado pelo aumento dos volumes e 

preços. O aumento dos volumes ocorreu principalmente devido aos 

maiores volumes de vendas de gás e à plataforma offshore na Líbia 

em junho. Os volumes de produção corresponderam aos níveis do 

segundo trimestre anterior. O EBIT antes dos itens extraordinários 

aumentou em € 89 milhões, perfazendo € 183 milhões, grande parte 

como resultado dos preços e dos volumes de vendas mais elevados. 

O lucro líquido cresceu significativamente. No primeiro semestre, as 

vendas no segmento cresceram 34% em relação ao mesmo período 

do ano anterior, totalizando € 1,6 bilhão. O EBIT antes dos itens 

extraordinários aumentou em € 193 milhões, totalizando € 353 

milhões. 

Na casa dos €476 milhões, as vendas no segmento Outros 

ficaram 2% mais baixas do que a do segundo trimestre do ano 

anterior, como resultado de uma menor comercialização de matérias-

primas. O EBIT antes dos itens extraordinários aumentou em 

€61 milhões, indo para menos €151 milhões, sobretudo como uma 

consequência dos efeitos da valorização do programa de incentivo a 

longo prazo. No primeiro semestre do ano, as vendas ficaram na casa 

do € 1,1 bilhão no segmento Outros, representando um aumento de 

13% em comparação ao mesmo período do ano passado. O EBIT 
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antes dos itens extraordinários aumentou em €30 milhões, 

totalizando menos €401 milhões. 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós 

combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 112 mil colaboradores que 

trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: 

Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções 

para Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões 

em 2016. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 

   

Demonstrativos e previsões futuras 

Este comunicado contém demonstrativos futuros, elaborados com base nas 

estimativas e projeções atuais da administração da BASF e em informações 

disponíveis. Eles não são garantias de desempenho futuro, envolvem certos riscos 

e incertezas que são difíceis de prever e estão baseados em hipóteses sobre 

eventos futuros que podem não ser exatas. Muitos fatores podem fazer com que 

os resultados, desempenho ou realizações reais da BASF sejam substancialmente 

diferentes daqueles expressos ou implícitos nesses demonstrativos. A BASF não 

assume qualquer obrigação de atualizar os demonstrativos futuros contidos neste 

comunicado. 
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