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SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, SA 
 

Sociedade Aberta 
 

 
Estrada de Alfragide, nº 67, Amadora 

Capital Social: 169.764.398 Euros 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Amadora  

sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 503 219 886 
 
 

COMUNICADO 
 

Resultados Consolidados de 2013 
 

 SIVA MANTEM A LIDERANÇA NOS MERCADOS DE VEÍCULOS LIGEIROS E DE VEÍCULOS 
LIGEIROS DE PASSAGEIROS, ATINGINDO QUOTAS DE MERCADO DE 15,9% E 16,9% 

 O VOLUME DE NEGÓCIOS DA SAG FOI EUR 405,7 MILHÕES 

 TODOS OS INDICADORES DE RENTABILIDADE CONSOLIDADOS EVOLUÍRAM 
POSITIVAMENTE EM 2013:  

o O EBITDA (EUR 11,9 MILHÕES EM 2013, EUR 9,7 MILHÕES EM 2012) AUMENTOU 
22,7% 

o O EBIT (EUR 9,1 MILHÕES EM 2013, EUR 6,7 MILHÕES EM 2012) AUMENTOU 36,2%  

o O EBT, APESAR DE SE MANTER NEGATIVO (EUR 8,8 MILHÕES EM 2013, EUR 11,0 
MILHÕES EM 2012) APRESENTOU UMA VARIAÇÃO POSITIVA DE 20,5%  

 O RESULTADO LÍQUIDO CONSOLIDADO FOI NEGATIVO EM EUR 15,6 MILHÕES, 
REGISTANDO UMA VARIAÇÃO NEGATIVA DE EUR 4,9 MILHÕES FACE AO ANO ANTERIOR, 
RESULTANTE DE UM AGRAVAMENTO DOS CUSTOS DE NATUREZA FISCAL 
 

 
Nota Prévia: Em Junho de 2013, a SAG Gest adoptou antecipadamente, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 
2013, as actuais versões da IFRS 10 – Demonstrações Financeiras Consolidadas, da IFRS 11 – Empreendimentos 
Conjuntos e da IFRS 12 – Divulgação de Interesses Detidos em Outras Entidades, bem como da IAS 27 – 
Demonstrações Financeiras Separadas e da IAS 28 – Investimentos em Associadas e em Empreendimentos 
Conjuntos (“Joint Ventures”). Estas Normas são de aplicação obrigatória a partir de 1 de Janeiro de 2014, tendo a 
SAG Gest optado pela sua aplicação antecipada. 

Adicionalmente, a participação da SAG Gest na Unidas deixou de ser considerada estratégica, tendo-se concluído 
que a recuperação do valor investido pela SAG Gest na Unidas, que actualmente corresponde a 34,75% do 
respectivo capital social, apenas se irá concretizar através da respectiva venda, e não pelo seu uso continuado, foi 
decidido passar a considerar este investimento como “Activo Não Corrente Detido Para Venda”, com efeitos a partir 
de 1 de Julho de 2013 e de acordo com o IFRS 5 – Activos Não Correntes Detidos Para venda e Operações 
Descontinuadas.  

Em consequência:  

a) No período compreendido entre 1 de Janeiro de 2013 e 30 de Junho de 2013, a Unidas foi incluída nas 
Demonstrações Financeiras Consolidadas da SAG Gest através do Método da Equivalência Patrimonial. Em 
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2012, as Demonstrações Financeiras Consolidadas incluíram as Demonstrações Financeiras da Participada 
Unidas através da aplicação do Método Proporcional, pelo que a informação financeira em anexo relativa a 
2012 foi ajustada por forma a garantir a respectiva comparabilidade. 

b) A partir de 1 de Julho de 2013, o valor do investimento da SAG Gest na Unidas passou a ser considerado 
como “Activo Não Corrente Detido Para Venda”, pelo que deixou de ser reconhecida, no resultado consolidado 
da SAG Gest, a apropriação do respectivo resultado, na proporção (34,75%) da participação da SAG Gest no 
capital daquela Sociedade Brasileira. Pela mesma razão, os capitais próprios consolidados deixam de ser 
afectados pelo impacto das variações cambiais associadas a este investimento e às flutuações da taxa de 
câmbio do Real Brasileiro contra o Euro. O valor do investimento será mantido inalterado, excepto se se 
verificarem indícios de imparidade que, caso venham a ocorrer, afectarão os resultados consolidados do 
período em que se verifiquem. 

 

1. COMENTÁRIO GERAL 

•  Em Portugal, apesar de em 2013 se ter mantido uma conjuntura macroeconómica adversa, o 
mercado automóvel registou uma ligeira recuperação em relação ao ano anterior. Apesar desta 
recuperação, o volume do mercado automóvel permanece ainda perto dos valores registados 
durante a década de 80. 

• A SIVA manteve a liderança no segmento de veículos ligeiros de passageiros, pelo sétimo ano 
consecutivo, tendo sido igualmente líder no mercado mais alargado dos veículos ligeiros (veículos 
de passageiros e veículos comerciais ligeiros). 

• Neste contexto, o Volume de Negócios Consolidado da SAG Gest apresentou em 2013 uma 
redução apenas marginal (1,1%) em relação ao valor atingido durante o ano de 2012, tendo os 
principais indicadores de rentabilidade (EBITDA e EBIT) registado, em termos comparáveis, 
evoluções positivas de 22,7% e de 36,2%, respectivamente, em relação ao ano anterior. 

• Apesar disto, o resultado financeiro e, também, o custo fiscal do exercício não permitiram que a 
SAG Gest voltasse a apresentar um resultado positivo. 

• Concluiu-se uma operação de capitalização da SAG Gest, no montante de Eur 55 milhões, através 
da realização de prestações acessórias de capital, efectuadas pela Accionista Principal, S.A., 
empresa integralmente detida pelo Accionista controlador da SAG Gest. Os fundos necessários à 
realização desta operação foram obtidos pela Principal, S.A. junto das principais instituições 
financeiras portuguesas, tendo o referido valor sido integralmente utilizado pela SAG Gest no 
reembolso parcial dos financiamentos contraídos junto das mesmas instituições financeiras. 

• No âmbito desta operação, as maturidades de uma parte substancial da dívida do Grupo foram 
alongadas até 2015, ao mesmo tempo que foi também possível acordar numa redução da taxa de 
juro, que teve já algum impacto nos resultados de 2013. 

• A Participada Unidas consolidou, durante 2013, a sua trajectória de crescimento sustentado em 
todos os segmentos de negócio, apresentando um incremento de 30% no seu volume de 
negócios, e mais do que triplicando os resultados em relação a 2012. No primeiro semestre de 
2013 foi iniciado um processo com vista à realização de uma Oferta Pública Inicial de Venda de 
Acções (IPO) e consequente cotação das suas acções no mercado de capitais brasileiro, 
operação que acabou por ser suspensa face à deterioração das condições de mercado que 
penalizavam, por razões exógenas, a valorização da Empresa, tendo sido decidido retomar este 
processo quando o comportamento do mercado se normalize, valorizando efectivamente o 
potencial de desenvolvimento e de criação de valor da Unidas. 
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• A participação da SAG Gest na Unidas passou, a partir de 1 de Julho de 2013, a ser reconhecida 
como activo detido para venda, reflectindo a decisão de se realizar o respectivo valor através de 
uma transacção de venda 

 

2. ACTIVIDADES 
2.1. Portugal – Comércio Automóvel  

• Após dois anos de fortes quebras, os mercados de VP e de VCL voltaram a crescer em 2013, 
mantendo-se porém ainda a níveis muito baixos. As vendas de veículos ligeiros (VL), somatório 
daqueles dois mercados, somaram 124.123 unidades, mais 11,5% do que em 2012. 

• O mercado de veículos de passageiros cresceu 11,5%, para 105.921 unidades mas, mesmo 
assim, ficou ao nível do volume de 1986. As vendas de veículos comerciais ligeiros aumentaram 
13,7%, para 18.202 unidades, o volume verificado em 1985. 

• O volume total de veículos ligeiros das Marcas distribuídas pela SIVA foram de 19.673 unidades 
(mais 1,9% do que o volume de 2012). 

• O conjunto das Marcas representadas pela SIVA continuou a liderar, quer o mercado de veículos 
ligeiros – pelo terceiro ano consecutivo –, quer o de ligeiros de passageiros, este pelo sétimo ano 
consecutivo. 

• No mercado de veículos ligeiros de passageiros, a quota das Marcas representadas pela SIVA foi 
de 16,9%, enquanto que no mercado de veículos comerciais ligeiros se registou a quota de 9,9%. 

• A Volkswagen – Viaturas de Passageiros terminou o ano de 2013 com uma quota de mercado de 
9,6% no mercado de ligeiros de passageiros, com um volume de 10.131 veículos, mais 3% do que 
no ano anterior. 

• A Marca Audi consolidou o seu volume em 2013, tendo registado um total de 5.975 unidades, que 
resultaram num crescimento de 0,6% face a 2012. A quota de Mercado de 5,65% registada em 
Portugal continua a ser uma das mais significativas da Europa, a 7ª mais elevada excluindo a 
Alemanha. 

• A Škoda registou um volume de 1.759 unidades (-5,5% face a 2012), a que correspondeu uma 
quota de mercado 1,7%. 

• No mercado do Veículos Comercias Ligeiros, a Volkswagen - Veículos Comerciais manteve o bom 
desempenho já verificado em 2012, tendo comercializado 1.801 unidades e alcançado uma quota 
de mercado de cerca de 10%. 

2.2. Brasil 

• A actividade desenvolvida no Brasil pela Unidas evoluiu favoravelmente, com crescimentos sólidos 
nos segmentos “core” da empresa, o “Rent-a-Car” e o “Renting”, tendo o respectivo volume de 
negócios registado um aumento de  30,3%, em Reais Brasileiros. Nos resultados também se 
registaram crescimentos expressivos que, tanto ao nível do EBIT como do EBT, foram superiores 
em 51% aos verificados em 2012. 

• O contínuo fortalecimento do perfil de negócios da Unidas, e o consistente avanço da geração 
operacional de caixa e das margens que se verificam desde 2011, tornam claro o atingimento do 
fim de um ciclo de “turn-around”, e o início de um outro, que já corresponderá à evolução de uma 
empresa  madura, capitalizada e rentável. 
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• O negócio de Gestão de Frotas (“Renting”), que é responsável por aproximadamente 56% do 
volume dos negócios da Unidas, apresentou um crescimento da carteira, aumentando o número 
médio de veículos de 19.247, em 2012, para 21.989, em 2013. 

• O segmento de negócio de “Rent-a-Car” voltou a crescer a níveis muito significativos, 
integralmente por via orgânica. O volume deste segmento registou um crescimento de 43,6% no 
número de dias de aluguer, que passou dos 1.682 milhares registados em 2012 para 2.416 
milhares de dias de aluguer, em 2013. 

• Ao crescimento verificado nas frotas de “Renting” e de “Rent-a-Car”, a Unidas continuou 
acrescentar a expansão da rede de lojas de  seminovos, de modo a manter uma elevada parcela 
da venda de carros provenientes do “defleet” ao consumidor final, tendo em 2013 esta área de 
negócio vendido um total de 13.754 veículos, dos quais 10.139 (73,7%) directamente a Cliente 
final, e 3.615 (26,3%) a comerciantes de viaturas usadas. O volume total de vendas de viaturas 
semi-novas aumentou 10,0% em relação ao total de veículos vendidos em 2012, que foi de 12.508 
veículos. 

 
3. RESULTADOS CONSOLIDADOS DE 2013 

• O Volume de Negócios Consolidado registado em 2013 foi de Eur 405,7 milhões, 
correspondendo a um decréscimo de 1,1% face ao reportado em 2012 (Eur 410,3 milhões). 

• O EBITDA foi Eur 11,9 milhões, o que representa um aumento de 22,7% em relação a 2012 (Eur 
9,7 milhões), tendo a redução do volume de negócios e da margem sido mais do que compensado 
pela redução de 10,2% que se registou no valor dos custos operacionais. 

• O EBIT Consolidado de 2013 foi de Eur 9,1 milhões, tendo aumentado 36,2% face ao valor 
registado em 2012 (Eur 6,7 milhões). 

• O Resultado Financeiro Consolidado registado em 2013 representou um custo de Eur 17,9 
milhões.  

• O Resultado Financeiro (excluindo os Resultados de Empresas Participadas e os custos 
relacionados com a redução da participação na Manheim) registou uma diminuição de 9,2% 
face ao resultado do ano anterior. A redução dos custos financeiros líquidos do Grupo SAG é 
resultado i) da redução da dívida bancária devido à operação de aumento de Capital que 
ocorreu em Agosto de 2013; ii) da redução da taxa de juro efectiva, que resulta da 
renegociação da taxa de juro “all-in” que ocorreu em Agosto de 2013, aplicável sobre uma 
parte substancial da dívida do Grupo SAG e iii) do aumento do prazo médio de dois para cinco 
anos da mesma dívida e consequente diminuição da taxa de juro efectiva (“all-in”). 

• Os Juros e Custos Financeiros que, em 2013, foram Eur 17,9 milhões, incluem o valor de Eur 
5,6 milhões que representa o custo com as garantias bancárias emitidas a favor da 
Volkswagen AG, nos termos contratuais. Este valor está agravado (tal como em 2012) em 
cerca de Eur 2,5 milhões por ano, em resultado da deterioração do “rating” das instituições 
financeiras portuguesas. Esta situação obrigou à contratação de garantias adicionais 
prestadas por instituições financeiras que cumprissem os requisitos de “rating” estabelecidos 
pela Volkswagen AG. 

• A evolução negativa no Resultado de Empresas Participadas resulta fundamentalmente do 
efeito não recorrente relativo à alienação de 30% do capital da Participada Manheim e ao 
reconhecimento de imparidades no valor da participação retida, que resultou no registo de um 
prejuízo total de Eur 2,1 milhões. 
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• O resultado da Unidas apropriado em 2013 foi de Eur 2,3 milhões, correspondendo à quota 
parte (50,72%) do resultado desta Participada relativo, apenas, ao 1º Semestre do ano. Em 
2012, a apropriação do resultado da Unidas que foi registado na Demonstração de Resultados 
Consolidada respeitou à totalidade do ano, e foi de Eur 2,0 milhões. 

• O Resultado Líquido Consolidado atribuível à SAG Gest foi negativo em Eur 15,6 milhões.  

• Mesmo num enquadramento marcadamente adverso, as actividades operacionais, 
desenvolvidas em Portugal contribuíram positivamente com Eur 6,4 milhões (Eur 4,7 milhões 
em 2012) para o Resultado Líquido Consolidado, mas essa contribuição não foi suficiente 
para compensar os custos financeiros incorridos pela “holding”, que estão essencialmente 
associados aos investimentos realizados pela SAG Gest na aquisição do portfólio de negócios 
desenvolvidos pelo Grupo, onde naturalmente se salienta o investimento efectuado na 
Participada Unidas. 

• A partir do final do 1º Semestre de 2013, o resultado da Unidas deixou de ser apropriado, uma 
vez que a respectiva participação passou a ser reconhecida com “Activo Não Corrente Detido 
para Venda”. 

• Os custos de natureza fiscal representaram um custo total de Eur 6,8 milhões, em resultado 
da impossibilidade de aproveitamento integral dos prejuízos fiscais gerados em 2007, e das 
alterações introduzidas na regulamentação fiscal, nomeadamente no que respeita à 
dedutibilidade fiscal dos custos financeiros.  

• A Dívida Líquida Consolidada do Grupo SAG em 31 de Dezembro de 2013 era de Eur 264,2 
milhões, que representa uma redução de Eur 65,7 milhões face a Dezembro de 2012. 

• Os Capitais Próprios consolidados da SAG Gest, no final de 2013, eram Eur 27,9 milhões. O 
aumento de Eur 22,3 milhões verificado em relação ao valor apresentado em 31 de Dezembro de 
2012 (Eur 5,5 milhões), resulta da conjugação do efeito positivo da operação de capitalização 
realizada em Agosto de 2013, no montante de Eur 55 milhões, com o efeito negativo da variação 
cambial do Real Brasileiro contra o Euro que ocorreu nos primeiros seis meses do ano (EUR 17,3) 
e com os resultados negativos registados em 2013 (Eur 15,6 milhões). 

 

Alfragide, 17 de Abril de 2014 

José Maria Cabral Vozone 

Representante para as Relações com o Mercado  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
EM 31 DE DEZEMBRO 

 

 
 

 

 

 

EUR ('000) 2013 2012 
AJUSTADO Var. % 2013 2012 

AJUSTADO Var. % 

Vendas 394.623 399.241 -1,2% 118.165 109.458 8,0%
Prestação de serviços 11.066 11.045 0,2% 2.881 3.088 -6,7%
   Volume de Negócios 405.688 410.286 -1,1% 121.046 112.546 7,6%

Margem com Serviços 54.502 61.053 -10,7% 14.737 15.956 -7,6%
%Margem com Serviços 13,4% 14,9% -1,4% 12,2% 14,2% -2,0%

Outros Proveitos Operacionais 10.997 12.361 -11,0% 3.221 2.556 26,1%
Outros Custos Operacionais (10.915) (13.035) -16,3% (2.943) (3.202) -8,1%
Ajustamentos de Dívidas de Terceiros (124) (2.213) -94,4% 693 (904) 176,6%
Ajustamentos de Inventários (3.284) (4.742) -30,7% (717) (1.007) -28,8%

Margem Efectiva 51.176 53.424 -4,2% 14.990 13.398 11,9%
%Margem Efectiva 12,6% 13,0% -0,4% 12,4% 11,9% 0,5%

FSE - Custos Comerciais (5.964) (7.117) -16,2% (1.481) (1.173) 26,3%
FSE - Custos com Viaturas (1.731) (1.003) 72,5% (395) (145) 172,8%
   Sub Total Custos Variáveis (7.694) (8.121) -5,2% (1.876) (1.318) 42,4%

FSE - Custos de Estrutura (11.368) (13.009) -12,6% (3.087) (3.273) -5,7%
Custos com Pessoal (20.226) (22.606) -10,5% (5.075) (5.542) -8,4%
   Sub Total Custos de Estrutura (31.594) (35.615) -11,3% (8.161) (8.815) -7,4%

   Custos Operacionais (39.288) (43.735) -10,2% (10.038) (10.133) -0,9%

EBITDA 11.888 9.689 22,7% 4.952 3.265 51,7%
% EBITDA 2,9% 2,4% 0,6% 4,1% 2,9% 1,2%

Amortizações e Depreciações (59) (2.762) -97,9% 1.591 (790) 301,5%
(Perdas) e Ganhos de Imobilizado (546) (9) 6114,5% (558) (8) 6919,5%
Provisões (2.193) (242) 804,5% (2.108) (159) 1228,9%

EBIT 9.090 6.675 36,2% 3.877 2.309 67,9%
% EBIT 2,2% 1,6% 0,6% 3,2% 2,1% 1,2%

Dividendos e Mais Valias de Investimentos 29 2.008 -98,5% (2.295) 1.534 -249,6%
Juros Líquidos (11.370) (12.746) -10,8% (2.530) (3.553) -28,8%
Outros Custos Financeiros (6.519) (6.962) -6,4% (1.596) (1.769) -9,7%

Resultado Financeiro (17.859) (17.699) -0,9% (6.422) (3.788) -69,5%

EBT (8.769) (11.024) 20,5% (2.545) (1.479) -72,1%
% EBT -2,2% -2,7% 0,5% -2,1% -1,3% -0,8%

Imposto Corrente do Ano (3.758) 5.710 -165,8% (1.402) 1.014 -238,3%
Impostos Diferidos do Ano (1.399) (4.097) -65,8% (1.452) (1.454) -0,1%
Anulação de IDA - Caducidade de Prejuízos Fiscais (1.593) - (1.593) -

Sub Total Impostos (6.750) 1.614 -518,2% (4.447) (440) 910,2%

Resultado Líquido Antes de Operações Descontinuadas (15.518) (9.410) -64,9% (6.992) (1.919) -264,4%

   Resultado das Operações Descontinuadas - (370) 100,0% - (28) 100,0%
   Menos-Valia Venda CRE - (748) 100,0% - -

Resultado Líquido (15.518) (10.528) -47,4% (6.992) (1.947) -259,1%
% Resultado Líquido -3,8% -2,6% -1,3% -5,8% -1,7% -4,0%

Interesses que não Controlam (59) (61) -2,6% (32) (61) -48,5%

Resultado Líquido Atribuível à SAG (15.578) (10.589) -47,1% (7.024) (2.009) -249,7%
% Resultado Líquido -3,8% -2,6% -1,3% -5,8% -1,8% -4,0%

12 MESES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 3 MESES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
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BALANÇO CONSOLIDADO 
 

 

EUR ('000)

ACTIVO Dez-13 Dez-12 Ajustado

Activos Fixos Tangíveis 66.246 65.947
Activos Intangíveis - "Goodwill" 10.665 10.665
Activos Intangíveis - Outros 2.434 2.842
Investimentos em Associadas 623 175.122
Dívidas de Terceiros - Entidades Relacionadas 110.789 -
Propriedades de Investimento 1.254 1.479
Impostos Diferidos Activos 12.680 18.304
   Total - Activos Não Correntes 204.692 274.359

Inventários 85.928 90.305
Dívidas de Terceiros - Clientes 24.572 22.418
Dívidas de Terceiros - Entidades Relacionadas 13.539 112.054
Dívidas de Terceiros - Outros 785 3.708
Custos Diferidos 1.620 2.325
Acréscimos de Proveitos 10.217 20.520
Impostos Correntes Sobre o Rendimento 8.960 4.633
Outros Impostos 2.400 5.982
Caixa e Depósitos à Ordem 13.931 15.795
   Total - Activos Correntes 161.953 277.739

   Activos não Correntes Detidos para Venda 157.608 -

Total do Activo 524.253 552.097

CAPITAL PRÓPRIO Dez-13 Dez-12 Ajustado
Capital Social 169.764 169.764
Acções Próprias - Valor Nominal (16.771) (16.771)
Acções Próprias - Descontos e Prémios (16.368) (16.368)
Prémios de Emissão 149.664 149.664
Plano de Opções de Acções - Unidas 282 154
Prestações Acessórias 55.000 -
Diferenças de Consolidação:
     Ajustamentos de Conversão de Moeda (41.383) (27.869)
     Variação Cambial - Goodwill (9.501) (5.742)
     Ajustamentos da Primeira Consolidação (269.069) (269.069)
Reservas de Reavaliação 2.651 2.651
Reservas:
      Reservas Legais 19.052 19.052
      Outras Reservas 8.132 7.886
Resultados Transitados (9.415) 1.420
Resultados Líquidos do Exercício (15.578) (10.589)

   Sub Total 26.460 4.183
Interesses que não Controlam 1.424 1.365
   Total do Capital Próprio 27.884 5.548

PASSIVO Dez-13 Dez-12 Ajustado

Empréstimos 195.336 38.566
Impostos Diferidos Passivos 1.648 1.551
Provisões 3.022 1.255
   Total - Passivos Não Correntes 200.006 41.372

Empréstimos 82.813 307.147
Dívidas a Terceiros - Fornecedores 162.279 153.868
Dívidas a Terceiros - Outros 4.761 5.799
Acréscimos de Custos 15.981 14.655
Proveitos Diferidos 4.140 2.984
Impostos Correntes Sobre o Rendimento 1.299 355
Outros Impostos 25.090 20.369
   Total - Passivos Correntes 296.362 505.178

Total do Passivo 496.369 546.549

Total do Capital Próprio e do Passivo 524.253 552.097

CONSOLIDADO


