
Lanxess e Saudi Aramco lançam Joint Venture  

A empresa de especialidades químicas LANXESS e a Saudi Aramco planejam 

estabelecer uma Joint Venture para borracha sintética, cujos detalhes encontram-

se em um acordo assinado no final de setembro. A transação ainda requer a 

aprovação das autoridades antitruste relevantes e deve ser concluída na primeira 

metade de 2016. 

O maior produtor mundial de borracha sintética e o maior produtor mundial de petróleo 

e energia anunciam aliança estratégica para borracha sintética, cujos detalhes 

encontram-se em um acordo assinado em fins de setembro. A LANXESS e a subsidiária 

da Saudi Aramco, a Aramco Overseas Company, terão cada uma a participação de 50 

por cento na joint venture, com vendas anuais de aproximadamente três bilhões de Euro 

em 2014. A Saudi Aramco deve pagar aproximadamente EUR 1,2 bilhões em dinheiro 

por sua participação de 50% após dedução de débitos e outros passivos financeiros. O 

valor total da joint venture é de EUR 2,75 bilhões. 

A LANXESS contribuirá com seu negócio de borracha sintética para o novo 

empreendimento conjunto. Isso incluirá as unidades de negócios Tire & Specialty 

Rubbers (TSR) e High Performance Elastomers (HPE), suas 20 instalações de produção 

em nove países e mais de 3.700 funcionários e pessoal de apoio adicional. As borrachas 

de alto desempenho fabricadas pela LANXESS são usadas principalmente na produção 

de pneus e aplicações técnicas, como mangueiras, correias e vedações. Os principais 

clientes incluem as indústrias automotiva e de pneus, mas os produtos também são 

usados na indústria de construção e por empresas de óleo e gás. 

A Saudi Aramco fornecerá à joint venture o acesso confiável e competitivo a matérias 

primas estratégicas a médio prazo. 

A joint venture une o maior produtor mundial de borracha sintética e o maior produtor 

mundial de petróleo e energia para formar uma parceria estratégica de longo alcance. 

“Esta aliança nos permitirá dar ao negócio de borrachas uma posição competitiva muito 

sólida e as melhores perspectivas futuras”, disse o CEO da LANXESS, Matthias 

Zachert. “Juntos no futuro podemos produzir borracha sintética em uma cadeia de valor 

integrada que vai desde o campo de petróleo até o produto final, estabelecendo assim 

um dos melhores fornecedores no mercado mundial. Desse modo, estaremos aptos a 

fornecer aos nossos clientes uma confiabilidade ainda melhor do que antes”. 

Abdulrahman Al-Wuhaib, vice-presidente sênior de Downstream da Saudi Aramco 

disse: “Por meio do acordo de joint venture, estamos investindo em uma capacidade de 

produtos de elastômeros e borracha sintética de classe mundial que já abastece muitos 

dos maiores clientes mundiais em fabricação de peças de automóveis e pneus. Além de 

criar uma nova fonte de receita para a Saudi Aramco, o acordo incentivará o 

crescimento econômico e as oportunidades de diversificação para o Reino da Arábia 

Saudita e região do Oriente Médio em setores de alto volume, como manufatura de 

autopeças e pneus, que dependem de produtos químicos com valor agregado e margens 

mais altas”. 

  



O novo empreendimento conjunto será administrado por uma holding com sede na 

Holanda. O CEO será indicado pela LANXESS e o CFO será indicado pela Aramco 

Overseas Company. Cada uma das empresas terá representação igualitária na diretoria 

da JV. A LANXESS consolidará as finanças da JV. 

Com a criação desta joint venture, a LANXESS está implementando a terceira etapa do 

programa de realinhamento em três fases. “Estabelecemos um ponto de partida 

estratégico completamente novo para nossa empresa em pouco mais de apenas um ano”, 

disse Zachert. “Não apenas racionalizamos nossas funções administrativas e já tornamos 

mais eficientes muitas de nossas estruturas de produção e processos, como também, 

com essa joint venture em negócios de borracha, estamos cumprindo a fase mais 

importante de nosso realinhamento – com o melhor parceiro possível e num prazo 

bastante curto. Com a margem financeira resultante conseguiremos voltar a crescer 

muito antes do esperado”. 

 A LANXESS planeja usar cerca de EUR 400 milhões dos recursos obtidos com a 

transação para investir no crescimento de segmentos mais bem posicionados e menos 

cíclicos de Intermediários Avançados (Advanced Intermediates) e Produtos Químicos 

de Desempenho (Performance Chemicals). Outros EUR 400 milhões estão reservados 

para uma redução adicional de sua alavancagem financeira e cerca de EUR 200 milhões 

devem ser usados para um programa de recompra de ações. 

 A LANXESS é uma empresa líder em especialidades químicas com vendas de EUR 8,0 

bilhões em 2014 e cerca de 16.300 funcionários em 29 países. A empresa atualmente 

está representada em 52 plantas de produção em todo o mundo. O principal negócio da 

LANXESS é o desenvolvimento, a manufatura e o marketing de plásticos, borracha, 

intermediários e especialidades químicas. 

 


