
A Nouryon é líder global em especialidades químicas.

 

 

Quem somos

Nós produzimos soluções essenciais para a fabricação de 
produtos de uso diário, voltados para cuidados pessoais, 
produtos de limpeza, tintas e revestimentos, agricultura e 
alimentos, produtos farmacêuticos e produtos de construção.

Construímos parcerias de longo prazo com clientes e 
operamos em mais de 80 países ao redor do mundo, com 
um portfólio de marcas líderes do setor.

As soluções da Nouryon desempenham um papel essencial 
na vida cotidiana das pessoas ao redor do mundo. 
Nossa atenção às tendências sociais e dedicação aos nossos 
clientes nos permite ocupar um lugar entre as empresas 
líderes do nosso setor em termos de segurança, 
sustentabilidade e inovação, resultando em um desempenho 
financeiro consistente e forte, além do crescimento do nosso 
negócio. Isso também está refletido em nosso propósito:

 
 

Seu parceiro em soluções essenciais para um futuro sustentável

Nossos mercados finais em crescimento

Nossa estratégia de crescimento

Estamos comprometidos com o progresso da nossa posição de 
liderança em especialidades químicas, superando as expectativas 
dos nossos clientes, com soluções inovadoras e sustentáveis que 
atendem às necessidades da sociedade - hoje e no futuro.

Nossa estratégia de crescimento está focada em importantes 
mercados finais, incluindo Agricultura & Alimentos, Construções 
& Infraestrutura (incluindo Tintas & Revestimentos), produtos para 
cuidados pessoais, produtos de limpeza e embalagens. 

Mantemos o crescimento lucrativo na China, Sudeste Asiático, Índia 
e Oriente Médio. Nossos Negócios, Formulações de Desempenho 
e Soluções Tecnológicas inovam continuamente para contribuir 
com um futuro mais sustentável, adicionando novas soluções 
sustentáveis ao nosso portfólio.

Nossos planos também incluem o crescimento em novas 
aplicações e regiões geográficas, por meio de aquisições e parcerias; 
além de ampliar nossa oferta de produtos sustentáveis e maximizar 
a utilização da capacidade e flexibilidade de nossas fábricas.
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Adj. EBITDA 
~ $970M (~23% 
de margem) 
em 2020

 

 
 

 

Adj EBITDA 
cresceu 
em ~15% 
(2018-2020)

Forte geração 
de caixa: ~US$ 
733M em 2020

 
  

 

37% da receita proveniente 
de soluções Eco-Premium²

 

Categoria Ouro da EcoVadis³
 

Sites em 18 países que atendem 
clientes de 130 países

Receita de 
US$ 4,2 bilhões
em 2020 

 

Aproximadamente 7.900 
funcionários ao redor do mundo

Desempenho do top-quartil 
em segurança de pessoas

 

Expansão lucrativa em 
mercados emergentes

 

1  As finanças são preliminares, não auditadas, pró-forma para a separação da Nobian.
As nossas soluções Eco-Premium consistem em produtos que oferecem benefícios de sustentabilidade significativos em relação às principais alternativas no mercado, ao mesmo tempo que oferecem a mesma ou uma melhor funcionalidade.
Top 3% das empresas avaliadas pela EcoVadis em 202. .1
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Nossas marcas líderes do setor incluem

Principais fatos e dados financeiros 1

Receita por Negócio

Formulações de Desempenho
 Tintas e Revestimentos
 Agricultura e Alimentos
 Casa e Cuidados Pessoais
 Recursos Naturais

Soluções Tecnológicas
 Especialidades de Polímeros
 Fibras Renováveis

Exposição regional diversificada
Receita por região 

 Europa, Oriente Médio e África
 Américas
 Ásia Pacífico

Agricultura 
& Alimentos

Produtos 
de Limpeza

Cuidados 
Pessoais

 

Embalagens

Construções 
& Infraestrutura

Tintas & 
Revestimentos 



Nossos valores

Nossos objetivos de sustentabilidade

Nós visamos alta performance
Impulsionamos o crescimento 
colaborando com clientes e 
parceiros para nos tornarmos mais 
focados, mais rápidos, eficientes e 
melhores a cada dia.

Nós somos responsáveis
Fazemos e cumprimos com 
os nossos compromissos 
com clientes, investidores e 
entre nós mesmos.

Nós fazemos o certo
Apoiamos nossas pessoas, 
clientes e comunidades de 
forma ética, com segurança, 
integridade e sustentabilidade.

Os valores da Nouryon refletem quem nós somos e como 
continuamos a fortalecer nossa cultura orientada para o 
desempenho, entregando o nosso propósito e estratégia 
e contribuindo para um futuro mais sustentável. 

A Nouryon acredita que suas soluções essenciais, tal qual 
suas ações como empresa, podem contribuir para um futuro 
mais sustentável. Nos dedicamos a reduzir nosso próprio 
impacto ambiental e por meio de parcerias, desenvolver 
novas soluções inovadoras e sustentáveis, que correspondem 
às necessidades dos mercados finais e sociedade.
A Nouryon participa do Pacto Global da ONU e apoia todos 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),  
entre outros compromissos. Nossa estratégia, metas de
sustentabilidade e Código de Conduta estão alinhados
com uma forma de conduzir negócios que apoia  

Entre contato e nos acompanhe nas mídias sociais

• Objetivos de Segurança: zero acidentes 
reportáveis, perdas ou danos.
 

  

•
 

Emissões de Carbono: reduzir as emissões 
de carbono em 25%*

• Energia de baixo carbono: aumentar 
energia de baixo carbono em 60% até 2025.

 

Principais objetivos de 
desenvolvimento sustentável: 

Aumentar a receita proveniente de 
nossas Soluções Sustentáveis, permitindo 

que outros sejam mais sustentáveis.

Engajar as pessoas e a sociedade
para impulsionar o progresso.

 

37% de receita proveniente 
de nossas soluções 

Eco-Premium em 2020.

 

Aprimorar nossa segurança 
e desempenho ambiental.

APRIMORAR CRESCER ENGAJAR

princípios universais relacionados aos Direitos Humanos, 
Meio Ambiente, Anticorrupção, entre outros.
Também incorporamos a sustentabilidade em nossa 
estratégia de crescimento, nossos valores e na forma como 
definimos nosso sucesso futuro.
A Nouryon reporta as métricas de acordo com o Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB). Para mais informações, 
incluindo uma visão geral completa dos dados de ESG
(Meio Ambiente, Social e Governança), bem como do índice 
SASB, visite o site www.nouryon.com/company/sustainability

Nouryon.com/contact Linkedin.com/company/Nouryon

Nossos valores transmitem um forte compromisso com o cresci-
mento sustentável dos negócios e colocá-los em prática nos per-
mite ser líder do setor, parceiro confiável, empregador respeitado 
e membro responsável das comunidades nas quais operamos.

Escopo 1 e 2 (entre 2020-2025)

Principais objetivos de 
desenvolvimento sustentável: 

Principais objetivos de 
desenvolvimento sustentável: 

https://www.nouryon.com/contact%20
https://www.linkedin.com/company/Nouryon
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