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O GROUPE SEB CELEBRA
EM 2022 SEUS 165 ANOS.
O ano de 2021, que terminou em um contexto ainda marcado pela
pandemia, será certamente lembrado como um ano de restrições nas
relações com os outros, mas também de fortes momentos de amizade,
solidariedade e esperança. Para o Groupe SEB, 2021 foi um ano de
desempenho recorde, com receita superior a 8 bilhões de euros pela
primeira vez e crescimento superior a 1 bilhão de euros. Isso reflete a
relevância do nosso modelo e de um coletivo fortemente comprometido.
A nossa atividade para o grande público se beneficiou de uma procura
sustentada dos consumidores, cujo comportamento se alterou sobretudo
desde a crise sanitária e está a consolidar a sua liderança mundial em
pequenos equipamentos domésticos com receitas de 7,431 bilhões de
euros.
A atividade profissional se beneficiou de uma recuperação gradual a
partir do segundo semestre do ano, atingindo os 628 milhões de euros,
depois de um ano de 2020 difícil.
Nossa estratégia nunca foi tão agressiva para conquistar novos
consumidores, antecipando suas necessidades e as tendências de nossos
tempos.
Continuamos a manter esta dinâmica de inovação de produtos, mas
também a dar continuidade às nossas atividades produtivas, a manter
uma conexão direta com os nossos clientes e a garantir toda a entrega
dos nossos produtos, apesar dos problemas. Mas não apenas resistimos,
realizamos nossos projetos com ambição, constância e determinação.
Estamos orgulhosos desses resultados, continuando nossa trajetória de
crescimento forte, rentável e demonstrando a robustez e o dinamismo
do nosso modelo. A SEB está bem, a SEB está forte!
O Groupe SEB celebra em 2022 seus 165 anos. Por isso, mais do que
nunca, vamos nos manter unidos e mobilizados para continuarmos,
juntos, nossa linda história! SEB, SEBO, SEBON, c’est bien. Esse slogan
não envelheceu nem um pouco. Prova de que para poder resistir ao
tempo e perdurar, é bom confiar em nossos fundamentos.

NOSSO UNIVERSO
O Groupe SEB está presente em mais de 150 países. Ao longo dos anos, a empresa conquistou
posições de destaque em diversos continentes graças a uma variedade de produtos que é ao mesmo
tempo global e regional, valorizada por um portfólio de marcas excepcional.
PEQUENOS EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS
O Groupe SEB está presente no dia a dia dos
consumidores em todos os lugares de suas casas. Na
cozinha, com os Produtos elétricos culinários para o
cozimento e a preparação de alimentos e bebidas:
fritadeiras, panelas elétricas de arroz, panelas de
pressão elétricas, eletrodomésticos variados, grills,
torradeiras, panelas multiuso, cafeteiras com filtro ou
com cápsulas, máquinas de expresso, chaleiras,
chopeiras, extratores de leite de soja, liquidificadores,
multicookers, planetárias, mixers, batedeiras etc. Nos
outros cômodos, com nossos produtos de Lavanderia,
Limpeza e Beleza: ferros e passadeiras a vapor,
vaporizadores de roupas, aspiradores de pó com ou
sem saco, vassouras elétricas, robôs aspiradores,
ventiladores diversos, aparelhos de aquecimento e
purificação do ar, aparelhos para cabelo e depilação,
balanças etc.

ARTIGOS CULINÁRIOS
Em alumínio, inox, cobre, ferro fundido, revestidos ou
não, de vidro ou ainda de plástico, os artigos culinários
do Groupe SEB respondem a todas as expectativas
dos consumidores na cozinha ou fora dela: frigideiras,
panelas, panelas fundas, panelas de pressão, formas
tradicionais ou flexíveis, embalagens para conservação
de alimentos, canecas isotérmicas, jarros, garrafas,
cantis, utensílios de cutelaria etc.

PROFISSIONAL
O Groupe SEB é um jogador-chave no café profissional
com suas marcas WMF e Schaerer para máquinas de
café expresso automáticas e Wilbur Curtis para a
preparação profissional de café com filtro. O segmento
profissional se torna completo com uma divisão de
equipamentos hoteleiros premium e, através de nossa
subsidiária Krampouz, com uma gama de fabricantes de
crepes e churrasqueiras para a indústria de restaurantes.
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O GROUPE SEB EM DATAS
1857

Criação
da funilaria
em Selongey

1944

1953

1968

1972

A empresa se torna
a S.E.B.
(Société d’Emboutissage
de Bourgogne)

Lançamento da
Super Cocotte SEB,
a origem do Groupe SEB
e do seu crescimento

Aquisição
da Tefal
(França)

Aquisição
da Calor
(França)
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1998

1997

1988

1975

1973

Aquisição
da Volmo
(Colômbia)

Aquisição
da Arno
(Brasil)

Aquisição
da Rowenta
(Alemanha)

Listagem das
ações do SEB na
Bolsa de Valores
de Paris

Constituição
jurídica do
Groupe SEB
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2001

2004

2005

2006

2007

Aquisição parcial
da Moulinex/Krups
(França/Alemanha)

Aquisição da
All-Clad
(Estados Unidos)

Aquisição
da Lagostina e Panex
(Itália e Brasil)

Aquisição da
Mirro WearEver
(Estados Unidos)

Aquisição de participação
majoritária na Supor
(China)

2018

2017

2016

2015

2011

Fusão com Zahran
e aquisição da
750g International
(Egito)

Aquisição
da Swizzz Prozzz
(Suíça)

Aquisição
da EMSA e WMF
(Alemanha)

Aquisição da
OBH Nordica
(Suécia)

Aquisição da Imusa e AsiaFan (Colômbia e Vietnã)
Aquisição de uma participação majoritária
na Maharaja Whiteline (Índia)
Criação do fundo de investimento SEB Alliance

2019

2020

2021

Aquisição de
Wilbur Curtis
e Krampouz
(Estados Unidos e França)

Parceiro industrial exclusivo da Angell
e aquisição de participação majoritária
na StoreBound, incluindo Dash
(França e Estados Unidos)
Investimento da SEB Alliance em Castalie e IEVA

Aquisição de participação minoritária pela
SEB Alliance no Chefclub e participação
indireta no Back Market (França)
Aquisição da Precima (Marrocos)



2021 EM BREVE

INCLUDÉO

Primeira linha
com design inclusivo

10 anos de investimento inovadores

INAUGURAÇÃO DA RÉPARESEB EM PARIS

A ALL-CLAD CELEBRA
50 ANOS DE HISTÓRIA!

WILBUR CURTIS

comemora seu 80º aniversário

velas

para uma marca que brilha

CRIAÇÃO DO SELO ECODESIGN

e lançamento da primeira
linha fabricada em Lourdes

Novo aspirador,

X-Ô, daRowenta
nada o detém!

15 ANOS
REPARÁVEIS

ao preço certo

NOSSOS PRINCIPAIS RESULTADOS 2021
OFERTA PÚBLICA
DE COMPRA

VENDAS

8.059

bilhões
de euros

+15,5% de LFL*

813

LUCRO LÍQUIDO

milhões
de euros

454

milhões
de euros

* Taxa “Like for Like”

31

marcas

40

400

industriais

registradas

Mais

patentes

locais

33.000

colaboradores

América do Norte
12%

vendidos a cada
segundo no mundo

92%

próprias

dos
Pequenos Equipamentos Domésticos
com o selo “produtos reparáveis
por 15 anos”

lojas

produtos

Europa Ocidental
38%

China
23%

América
do Sul
4%

produtos

1.300

DISTRIBUIÇÃO das vendas
Outros países (Ásia)
8%

13

Groupe SEB
Campus SEB
112, chemin du Moulin-Carron
69130 Ecully – France
Tel. : +33 (0)4 72 18 18 18

POR ZONA
GEOGRÁFICA

Outros países (EMEA)
15%

www.groupeseb.com

