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Grupo Lwart faz balanço de 2012 prevendo melhor 2013 
 
O Grupo Lwart composto por três empresas nos setores de celulose, 
impermeabilizantes para construção civil e rerrefino de óleo lubrificante usado, 
apresenta balanço de 2012 e expectativas para o novo ano. Para a empresa, 2012 foi 
um ano marcado por menor ritmo de crescimento, influenciado pelo PIB abaixo do 
esperado, e de conquistas com a conclusão de importantes projetos.  
 
O Grupo Lwart registrou faturamento de R$ 750 milhões, valor que representa um 
acréscimo de 2,5% em relação a 2011. Entre as empresas do Grupo, a que apresentou maior 
crescimento em 2012 foi a Lwart Lubrificantes que, com R$ 262 milhões registrou aumento 
de 6% no faturamento comparado ao ano anterior. A Lwarcel Celulose, empresa que 
representa o maior faturamento no Grupo, registrou o total de R$ 381 milhões, se mantendo 
em linha com o ano anterior. A Lwart Química, empresa que produz impermeabilizantes 
para a construção civil para o mercado B2B e que também atua no setor de varejo, somou 
R$ 107 milhões, o que representa um aumento de 5% no mesmo período de 2011.  
 
Segundo o diretor presidente do Grupo Lwart, Carlos Renato Trecenti, o crescimento no 
ano passado ficou abaixo da expectativa. “2012 foi um ano de dificuldades e desafios, a 
economia brasileira não se desenvolveu como esperávamos e não alcançamos os resultados 
desejados. O Brasil cresceu bem menos que o previsto e sentimos este efeito nos mercados 
em que atuamos”, ressalta.  
 
Apesar deste cenário, 2012 foi marcado por grandes conquistas no Grupo Lwart, que 
anunciou o início de uma nova linha de produção na Lwart Lubrificantes que, com um salto 
tecnológico colocou a empresa em posição de destaque no mercado mundial de rerrefino, 
atividade sustentável que fecha o ciclo do óleo lubrificante, produzindo óleo básico Grupo 
II. A Lwarcel recebeu a licença ambiental para um futuro projeto de ampliação da área 
florestal e do parque industrial, com a construção de uma nova linha de produção que irá 
quadruplicar a capacidade das atuais 250 mil toneladas de celulose para 1 milhão de 
toneladas por ano.A Lwart Química apresentou crescimento acima do mercado aumentando 
a participação no setor - mesmo em um ambiente muito competitivo, ampliou sua 
capacidade de armazenamento e aprimorou a infraestrutura logística investindo em um 
novo Centro de Distribuição na Grande São Paulo. Para 2013, a expectativa de crescimento 
da indústria de transformação é positiva.  
 
Carlos Renato destaca a perspectiva positiva para o Grupo Lwart em 2013. “A Lwart 
Lubrificantes inicia as vendas de seu novo produto - o óleo básico do Grupo II. Para a 
Lwarcel Celulose temos a expectativa da taxa de câmbio permanecer acima de R$ 2,00 (o 
primeiro semestre de 2012 sofreu o impacto de um câmbio mais baixo), e de um maior 
preço médio da celulose. E para a Lwart Química a expectativa é a de maior crescimento no 
setor de construção civil e no varejo.”   
 
Fonte: ADS Assessoria de Comunicações  


