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Maia, Portugal, 7 de Novembro de 2007: A Sonae Indústria apresenta os Resultados 
Consolidados, não-auditados, dos primeiros nove meses de 2007 (9M07), os quais foram 
elaborados de acordo com as Normas Internacionais de Reporte Financeiro (IFRS - 
International Financial Reporting Standards). 
 
Destaques do Desempenho Financeiro dos 9M07 
 
Comparando com os primeiros 9 meses de 2006:  
• O Volume de Negócios aumentou 32%, atingindo 1,6 mil milhões de euros; 
• O EBITDA Recorrente registou 240 milhões de euros, o que representa um aumento de 

58% e uma margem do EBITDA sobre o Volume de Negócios de 15,1%; 
• Os Resultados Líquidos Após Interesses Minoritários aumentaram para 63 milhões de 

euros, o que compara com 15 milhões de euros nos primeiros 9 meses de 2006. 
 

3T'07 / 3T'07 / % variação
3T'06 2T'07 07/06

Volume de negócios consolidado 1.699 431 539 511 19% (5%) 1.204 1.588 32%
EBITDA 234 75 87 85 14% (2%) 172 240 39%
EBITDA excluindo items não-recorrentes 223 57 85 85 49% 0% 152 240 58%
Margem EBITDA % excluindo items não-recorrentes 13,1% 13,3% 15,8% 16,7% 12,6% 15,1%
Resultado Líquido atribuível ao Grupo Sonae Industria 32 6 32 18 194% (41%) 15 63 325%
Dívida Líquida Consolidada 749 784 863 900 784 900

2006 9M'06 9M'07

(milhões euros)

3T'06 2T'07 3T'07

 
 
Mensagem de Carlos Bianchi de Aguiar, Presidente Executivo 
 

“Tenho o prazer de anunciar que mantivemos um desempenho operacional forte, 
apoiado em posições competitivas sólidas nos nossos principais mercados, apesar da 
desaceleração do sector da construção residencial, sobretudo, na América do Norte, 
Alemanha e Espanha. O terceiro trimestre de 2007 foi também afectado pelas paragens 
sazonais de Verão para manutenção das linhas de produção, o que justifica a redução 
de vendas face aos dois trimestres anteriores. Numa conjuntura em que os custos das 
principais matérias-primas se mantêm muito elevados, sobretudo a madeira, a resina e 
outros custos relacionados com a evolução do preço do petróleo, e perante a 
probabilidade desta pressão ascendente se intensificar, iremos continuar a concentrar-
nos, quer na melhoria da eficiência operacional das nossas fábricas, quer na inovação, 
em termos de desenvolvimento dos produtos e dos processos de negócio. 
 
O propósito de apresentarmos um crescimento rentável nas regiões onde actualmente 
temos operações, permitiu que o Volume de Negócios Consolidado aumentasse de 1,2 
mil milhões para 1,6 mil milhões de euros e o EBITDA Recorrente aumentasse de 152 
milhões para 240 milhões de euros, o que representa uma margem sobre o Volume de 
Negócios de 15,1%, comparada com 12,6% nos primeiros 9 meses de 2006. Temos 
vindo a acompanhar a evolução do fundo de maneio e tomaremos as medidas 
necessárias à sua redução nos próximos trimestres.  
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Gostaria ainda de agradecer a toda a nossa equipa, cujo trabalho árduo e dedicação ao 
Grupo está na base da melhoria contínua dos nossos resultados. Estou convicto de que, 
neste momento, temos uma plataforma sustentável para o nosso crescimento futuro”. 
 
 
Análise por Área Geográfica 
 
Península Ibérica  

 
As vendas apresentaram um bom desempenho, resultante da estratégia de protecção 
da nossa quota de mercado na Península Ibérica, conseguida através da melhoria do 
portfolio do produto, da excelência no serviço ao consumidor e da consolidação da 
nossa presença em mercados estratégicos de exportação. 
 
O Volume de Negócios Consolidado na Península Ibérica aumentou 29% para 432 
milhões de euros, o que compara com 334 milhões de euros em igual período do ano 
transacto. O crescimento em volume atingiu 24%. O desempenho verificado nos 
primeiros 9 meses de 2007 não é directamente comparável com o do período 
homólogo do ano anterior, devido à inclusão, a partir do quarto trimestre de 2006, da 
unidade da Darbo. 
 
A procura nas nossas principais linhas de produtos mantém-se a níveis interessantes 
e, apesar da desaceleração clara do sector da construção em Espanha, o sector da 
renovação continua a registar bons indicadores de negócio, como é o caso da indústria 
do mobiliário. Os custos variáveis nos primeiros 9 meses de 2007 foram superiores 
aos do período homólogo de 2006, como consequência principal dos custos mais 
elevados do petróeo, sendo que, para os próximos trimestres, não se prevê nenhum 
alívio desta pressão. A estabilidade dos preços da madeira na Península Ibérica está 
ameaçada pela utilização da madeira como combustível nas centrais de produção de 
energia a partir de biomassa (há mesmo exemplos de exportação de madeira para fora 
da Península Ibérica). 
 
Nos primeiros 9 meses de 2007, atingimos um crescimento do EBITDA de 60% para 
80 milhões de euros, o que representa uma margem sobre o Volume de Negócios de 
18,6%.     
 

Volume de Negócios e Margem EBITDA 
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Europa Central (Alemanha, França e Reino Unido)  
 
A conjuntura macroeconómica na Europa Central foi auxiliada pela solidez da procura 
interna dos países da Europa de Leste. Contudo, na Alemanha, o sector da construção 
está a enfraquecer, sobretudo em termos de novas licenças para a construção, o que 
conduz a uma procura mais fraca, sobretudo nos sectores de mercado do DIY – Do It 
Yourself e distribuição retalhista. Estamos a iniciar a segunda fase de reestruturação 
após a aquisição, em 2006, dos activos da Hornitex e estamos convictos de que temos 
possibilidade de aumentar ainda mais a eficiência das nossas operações naquela 
região. Em França, o sector da construção também se encontra mais fraco, contudo 
estima-se que a nova política fiscal venha estimular o seu crescimento. No Reino 
Unido, a capacidade adicional introduzida por concorrentes (160 mil m3 anuais), 
juntamente com a desaceleração do sector residencial, outrora florescente, geraram 
uma certa deterioração das condições do mercado.  
 
As comparações directas do desempenho da Sonae Indústria nos primeiros 9 meses 
de 2007 e de 2006 são afectadas pela integração das 3 unidades da Hornitex, 
adquiridas em Julho de 2006, pela Joint-Venture de flooring com a Tarkett e pelo 
incêndio, ocorrido em Fevereiro de 2007, na fábrica de Knowsley, no Reino Unido.  
 
Na Europa Central, os volumes vendidos aumentaram 16% para 3,6 milhões de m3, o 
que significa um índice de 89% de utilização da capacidade produtiva. Nos primeiros 9 
meses de 2007, os custos das matérias-primas foram significativamente superiores 
aos do período homólogo de 2006. Os custos de manutenção industrial foram 
superiores na Alemanha, para permitirem a melhoria da eficiência produtiva de 
algumas linhas mais antigas das unidades adquiridas à Hornitex.   
 
Nos primeiros 9 meses de 2007, na Europa Central, o Volume de Negócios foi de 908 
milhões de euros, o que representa um aumento de 38% face ao período homólogo de 
2006. O EBITDA Recorrente aumentou para 87 milhões de euros, o que representa 
uma margem de 9,6% sobre o Volume de Negócios, comparando com 5,3% nos 
primeiros 9 meses de 2006. 
 
 

Volume de Negócios e Margem EBITDA
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Resto do Mundo (Canadá, Brasil, África do Sul) 
 
Tal como em períodos anteriores, o nosso desempenho no Canadá, Brasil e África do 
Sul reflecte um conjunto de diversas tendências de mercado e de impactos 
específicos, o que torna as comparações difíceis, a saber: o incêndio, em Abril de 
2006, na linha 2 de aglomerado de partículas no Canadá e a construção e arranque da 
nova linha de aglomerado na África do Sul. Os níveis de utilização da capacidade 
instalada na Indústria de Aglomerado de Partículas na América do Norte continuam a 
descer (75% no 3T07) e foram já anunciadas algumas reduções na capacidade de 
produção. Nos Estados Unidos, as novas construções residenciais estão claramente 
abaixo dos níveis de 2006, enquanto que, no Canadá, encontram-se relativamente 
estáveis. A construção não-residencial situa-se a um nível marginalmente superior ao 
de 2006 e a procura de mobiliário de escritório continua a crescer. As conjunturas 
macroeconómicas brasileira e sul-africana permanecem fortes, apresentando índices 
robustos de crescimento do PIB e da confiança do consumidor. No Brasil, as taxas de 
juro encontram-se ao mais baixo nível dos últimos 10 anos e o PIB apresenta uma 
aceleração do crescimento, a uma taxa anual de mais de 5%. Na África do Sul, os 
aumentos das taxas de juro contribuíram para uma desaceleração marginal da 
actividade económica, embora o aumento da despesa pública em infraestruturas esteja 
a ganhar importância como impulsionador de crescimento. No Canadá, estamos na 
recta final da reconstrução da linha 2 de aglomerado de partículas, que foi danificada, 
estimando-se o início da produção para o 4T07; na África do Sul, iniciámos, em Julho, 
a produção na nova linha de aglomerado de partículas, em White River. 
 
Nos primeiros 9 meses de 2007, o Volume de Negócios no Resto do Mundo foi de 258 
milhões de euros, um valor similar ao do período homólogo de 2006, o que reflecte a 
conjugação de volumes inferiores, devido ao incidente na linha de produção no 
Canadá e de aumento dos preços médios. O EBITDA Recorrente aumentou 8% para 
72 milhões de euros, o que representa uma margem sobre o Volume de Negócios de 
28%. Temos vindo a contabilizar compensações das seguradoras pela perda de lucros 
no Canadá desde 17 de Abril de 2006, originando uma margem de EBITDA superior à 
normal para esta região, pois está calculada sobre níveis inferiores das vendas. 
 
 

Volume de Negócios e Margem EBITDA
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Análise Financeira 
 

Tal como já foi referido, o nosso desempenho nos primeiros 9 meses de 2007 não é 
directamente comparável com o do período homólogo de 2006, devido aos seguintes 
factores: (i) a aquisição dos activos da Hornitex na Alemanha, os quais foram 
consolidados nas contas a partir de 1 de Julho de 2006; (ii) a aquisição da fábrica 
Darbo em França, consolidada a partir de 30 de Setembro; (iii) o contributo da fábrica 
de Eiweiler para a parceria a 50% com a Tarkett, que foi formalizada a 29 de Setembro 
de 2006 e (iv) o incêndio, em Abril de 2006, na linha 2 de aglomerado de partículas na 
fábrica do Canadá. 
 

3T'07 / 3T'07 / % variação
3T'06 2T'07 07/06

Volume de negócios consolidado 1.699 431 539 511 19% (5%) 1.204 1.588 32%
Outros Proveitos Operacionais 119 46 25 1 (98%) (96%) 83 50 (39%)
EBITDA 234 75 87 85 14% (2%) 172 240 39%
EBITDA excluindo items não-recorrentes 223 57 85 85 49% 0% 152 240 58%
   Margem EBITDA  % excluindo items não-recorrentes 13,1% 13,3% 15,8% 16,7% 12,6% 15,1%
Amortizações e depreciações (108) (27) (29) (29) 7% 0% (77) (86) 13%
Resultados Operacionais 120 37 57 56 52% (2%) 84 153 82%
Encargos Financeiros Líquidos (68) (18) (21) (21) 16% 2% (51) (60) 18%
   Dos quais Juros Líquidos (37) (10) (12) (13) 29% 6% (26) (37) 39%
   Dos quais Descontos Financeiros Líquidos (17) (4) (5) (5) 26% (1%) (11) (16) 50%
Resultados antes de Impostos 52 19 37 35 88% (5%) 33 93 178%
Impostos (19) (11) (5) (12) 9% 171% (18) (23) 25%
   Dos quais Impostos Correntes (14) (4) (3) (7) 70% 152% (11) (15) 30%
Resultado Líquido atribuível ao Grupo Sonae Industria 32 6 32 18 194% (41%) 15 63 325%

2006 9M'06 9M'07

(milhões euros)

3T'06 2T'07 3T'07

 
 
Nos primeiros 9 meses de 2007, o Volume de Negócios Consolidado ascendeu a 1,6 
mil milhões de euros, o que representa um aumento de 32% face ao mesmo período 
de 2006. 
 
Os custos variáveis continuaram a aumentar ao longo dos primeiros 9 meses de 2007, 
em resultado da pressão constante sobre os preços globais do petróleo e sobre os 
custos locais da madeira. O EBITDA Recorrente consolidado foi de 240 milhões de 
euros, o que representa uma margem de 15,1% sobre o Volume de Negócios. Os 
Resultados Operacionais (EBIT) aumentaram, nos primeiros 9 meses de 2007, para 
153 millhões de euros, face a 84 milhões de euros no mesmo período do ano anterior. 

Volume de Negócios e Margem EBITDA Consolidado
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Devido à conjugação de um nível médio mais elevado do endividamento bruto e da 
conjuntura de subida das taxas de juro, nos primeiros 9 meses de 2007, os Juros 
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Líquidos aumentaram para 37 milhões de euros, o que compara com 26 milhões de 
euros, no período homólogo do ano transacto. 
 
Os Resultados Líquidos Consolidados atribuíveis aos accionistas da Sonae Indústria 
aumentaram para 63 milhões de euros, o que compara com 15 milhões de euros no 
período homólogo de 2006. 
 
Nos primeiros 9 meses de 2007, o aumento dos activos fixos foi de 144 milhões de 
euros, o que inclui: (i) 62 milhões de euros de investimento na nova linha do Canadá, a 
maioria a ser recuperado através da apólice do seguro; (ii) 26 milhões de euros 
relativos à construção da nova linha de aglomerado de partículas na África do Sul e (iii) 
outros investimentos industriais relacionados com a manutenção e com melhorias nas 
fábricas. Para além do aumento dos activos fixos, em Maio, adquirimos a maior parte 
das acções detidas por accionistas minoritários na nossa subsidiária Tafisa, o que 
representou um investimento de 50 milhões de euros. 
 

% variação
9M07 / 2006

Activos Não Correntes 1.306 1.360 1.519 12%
Imobilizações Corpóreas 1.188 1.235 1.343 9%
Goodwill 54 51 100 96%
Impostos Diferidos Activos 48 60 57 (6%)
Outros Activos Não Correntes 16 15 18 27%
Activos Correntes 719 796 707 (11%)
Existências 207 214 251 17%
Clientes 310 290 336 16%
Caixa e Investimentos 122 194 37 (81%)
Outros Activos Correntes 80 97 83 (15%)
Total do Activo 2.025 2.156 2.226 3%

Capitais Próprios 506 520 585 12%
Interesses Minoritários 26 28 29 5%
Capitais Próprios + Interesses Minoritários 532 548 614 12%

Dívidas a Terceiros 905 943 937 (1%)
      CP 74 141 197 40%
      MLP 832 802 740 (8%)
Fornecedores 224 259 204 (21%)
Outros Passivos 364 406 471 16%
Total do Passivo 1.493 1.608 1.612 0%
Total do Passivo, Capitais Próprios e 
Interesses Minoritários 2.025 2.156 2.226 3%

9M 06 2006 9M07

 
 
Comparando com o final de 2006, a Dívida Líquida, no final dos primeiros 9 meses de 
2007, aumentou 151 milhões de euros, para 900 milhões de euros. O aumento resulta 
da conjugação dos investimentos realizados durante os primeiros 9 meses de 2007 
com o aumento do fundo de maneio em 143 milhões de euros, em parte compensados 
pela rentabilidade operacional (EBITDA) de 240 milhões de euros. No final dos 
primeiros 9  meses de 2007, o Rácio Anualizado Dívida Líquida / EBITDA foi de 2,99x 
e o rácio de Cobertura de Juros de 6,57x. 
 
No final dos primeiros 9 meses de 2007, o fundo de maneio aumentou 80 milhões de 
euros, para 422 milhões de euros, face ao período homólogo do ano anterior. Esta 
variação resulta do aumento das Dívidas de Terceiros face ao aumento do Volume de 
Negócios (volume e preços) e de um nível médio mais elevado de stocks (efeitos 
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volume e custo) ocorrido em meses mais recentes. Esta é uma área que está a ser 
monitorizada de perto pelas equipas de gestão. 
 
 

Perspectivas futuras 
 

A nossa focalização estratégica na consolidação da presença nos nossos mercados 
principais e no aumento da rentabilidade da base existente de activos, permitiu-nos 
criar uma plataforma para um crescimento sustentável no futuro. Atingimos já marcos 
muito importantes, em termos de crescimento e de rentabilidade, todavia estamos 
convictos de que ainda existe potencial para melhorar, sobretudo na Europa Central e, 
por conseguinte, nos próximos trimestres, iremos concentrar a nossa atenção nesta 
região. 
 
Em relação às vendas, prevemos a continuação do crescimento sólido da procura no 
Brasil e na África do Sul, contudo o decréscimo do sector da construção na Alemanha, 
Espanha e América do Norte irá, provavelmente, travar o crescimento global em 
volume. Nos últimos meses, a volatilidade causada pela crise do mercado de crédito 
aprofundou a deterioração do sector da construção e a nossa estratégia de 
crescimento contínuo e melhoria da rentabilidade estará também dependente da 
capacidade do sector de se ajustar a uma provável redução dos volumes.  
 
Estima-se que os custos da energia, das resinas (actualmente assistimos já a 
aumentos significativos do preço do metanol) e da madeira aumentem ainda mais nos 
próximos trimestres,  contudo iremos continuar a envidar todos os esforços, no sentido 
de inovar e de melhorar a eficiência industrial e a utilização de recursos, como forma 
de compensar estes aumentos dos custos. 
 

 
O Conselho de Administração 
Maia, 7 de Novembro de 2007 


