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Resultados do Exercício de 2018 

Destaques 

>> Volume de negócios de 99 milhões de euros, aumenta 17% face ao período 
homólogo; 
 
>> EBITDA ajustado1 de 18,4 milhões de euros, acima 36% face a igual período 
de 2017; 
 
>> Resultado operacional ajustado2 aumenta 56% atingindo os 12 milhões de 
euros; 
 
>> Resultado antes de impostos ajustado3 atinge os 9,4 milhões de euros, 
103% acima do registado no período homólogo;  
 
>> Mercados externos representam 67% do volume de negócios; 
 
>> Aquisição da Bordallo Pinheiro e Cerutil em agosto e 2018 reforçou o 
posicionamento da Vista Alegre no setor da cerâmica e veio conferir maior 
dimensão e diversificação aos seus segmentos de negócio, passando a 
explorar a marca centenária “Bordallo Pinheiro”; 
 
>> Volume de negócios Pró-forma4 no exercício de 2018 foi de 106 milhões de 
euros e o EBITDA ajustado5 Pró-forma no mesmo período atingiu os 20,5 
milhões de euros; 
 

 
                                                           
1 EBITDA + custos com o Offering (578m€) 
2 Resultado operacional + custos com o Offering (578m€) 
3 Resultado antes de impostos + custos com o Offering (578m€) 
4Caso as aquisições da Cerutil e Bordallo Pinheiro tivessem ocorrido com referência a 1 de janeiro de 2018  
5 EBITDA ajustado, caso as aquisições da Cerutil e Bordalo Pinheiro tivessem ocorrido com referência a 1 de 
janeiro de 2018 + custos com o Offering 
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Atividade 

No exercício de 2018 destaca-se o melhor desempenho dos últimos anos da Vista Alegre, 

com um resultado líquido ajustado6 positivo de 6,5 milhões de euros, dando continuidade 

aos bons resultados alcançados o ano passado.  

O mercado externo continua a ser o grande impulsionador desta boa performance, com 

66,5 milhões de euros de vendas, representando atualmente 67% do volume de negócios 

da Vista Alegre. Este aumento é justificado pelo crescimento do negócio em novos 

mercados, nomeadamente na Europa e Ásia. Na Europa destaca-se a França e Espanha com 

maiores crescimentos. 

O mercado interno verificou um crescimento de 7% em relação ao ano anterior, registando 

um volume de negócios na ordem dos 32,5 milhões de euros. Fator relevante deste 

crescimento foi a consolidação da estratégia comercial da Vista Alegre em Portugal, com 

uma maior aposta nos seus canais de vendas. Destaca-se assim uma boa prestação ao nível 

das lojas nacionais, melhor comunicação da marca junto do mercado interno, maior 

proximidade aos gostos e necessidades do cliente, potenciada pela presença e organização 

de eventos diversificados. 

 

O projeto integrado de recuperação do Museu Vista Alegre foi o vencedor na "escolha do 

público" da edição de 2018 dos Prémios RegioStars, uma iniciativa da Comissão Europeia. 

No dia 9 de outubro de 2018, em Bruxelas, foram proclamados os projetos vencedores nas 5 

categorias, tendo a Vista Alegre arrecadado o prémio votado pelo público. 

Associado ao Museu Vista Alegre, o Complexo da Vista Alegre, em Ílhavo, foi condecorado 

no dia 24 de setembro de 2018, com uma medalha de prata no âmbito da atribuição das 

Medalhas de Mérito Turístico, iniciativa da Secretaria de Estado do Turismo e do Ministério 

da Economia.  

 

                                                           
6 Resultado líquido + custos com o Offering 
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Destaca-se a presença na feira Maison & Objet, em Paris, onde apresentou novas coleções 

desenvolvidas em colaboração com grandes referências do design moderno, onde se 

incluem Christian Lacroix e Marcel Wanders.  

 

A Vista Alegre voltou a ser reconhecida e galardoada internacionalmente, desta vez nos 

“European Product Design Awards”, com as coleções “Cannaregio”, “Hryb”, “Maya” e os 

copos “Bicos Bicolor”. O design inovador e de excelência da centenária marca portuguesa de 

porcelana, vidro e cristal voltou a surpreender o júri daquele concurso internacional, que se 

rendeu a peças de grande qualidade e distinção. 

 

A Vista Alegre chega ao México através de uma parceria com a Pineda-Covalin, considerada 

como uma das principais marcas de luxo da América-Latina. Para assinalar esta ligação e 

expansão para o México, foi lançada uma coleção de peças Vista Alegre numa homenagem 

a um dos símbolos do país - o caçador de sonhos. "Atrapasuenos" é o nome da coleção de 

"tableware" e "giftware”. 

 

Resultados 

Os resultados consolidados do exercício de 2018 do Grupo Vista Alegre revelaram um ótimo 

desempenho face ao período homólogo de 2017, com o volume de negócios a aumentar 

17%, para 99 milhões de euros e o EBITDA ajustado1 com um crescimento de 36%, 

situando-se no final do ano nos 18,4 milhões de euros. 

mil €

Valor %

Volume de Negócios 99,022 84,981 14,041 17%

E B I T D A 17,842 13,586 4,255 31%

E B I T D A ajustado
1 18,420 13,586 4,833 36%

Margem EBITDA ajustado 1 18.0% 16.0%

Resultado Operacional ajustado
2 11,982 7,701 4,281 56%

Margem Operacional ajustado 2 12.1% 9.1%

Resultado Antes Impostos ajustado
3 9,448 4,645 4,802 103%

I R C -2,968 -428 -2,541 594%

Resultados Líquidos ajustado
6 6,479 4,218 2,262 54%

Resultados Consolidados

Rúbricas 31-12-2018 31-12-2017
Variação
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O Grupo Vista Alegre registou um resultado operacional ajustado2 de 12 milhões de euros, 

superior em 56% ao período homólogo de 2017, e o resultado líquido ajustado6 do exercício 

teve uma taxa de crescimento de 54% igualmente face ao mesmo período de 2017, 

situando-se positivo em 6,5 milhões de euros.   

A melhoria contínua dos processos industriais, a inovação produtiva, a investigação e 

desenvolvimento de novos produtos e a crescente presença comercial no mundo têm sido 

fatores chave para a boa performance operacional da Vista Alegre. 

 

Em 31 de agosto de 2018 a Vista Alegre adquiriu as sociedades Cerutil e Faianças Artísticas 

Bordalo Pinheiro. Estas aquisições tiveram como objetivo fortalecer o posicionamento no 

contexto do setor e das empresas concorrentes, conferindo ao Grupo Vista Alegre maior 

dimensão, diversificação e proporcionar a exploração da marca centenária “Bordalo 

Pinheiro”.  

Caso estas aquisições tivessem como referência 1 de janeiro de 2018 (Pró-forma), o total do 

volume de negócios e do EBITDA ajustado5 Pró-forma do Grupo Vista Alegre no exercício de 

2018, ascenderia a 106 milhões de euros e 20,5 milhões de euros, respetivamente. 

 

 
Investimentos 

Durante o exercício de 2018 os investimentos realizados no montante de 29,5 milhões de 

euros, foram essencialmente no segmento do grés mesa (alargamento da fábrica da Ria 

Stone) e cristal / vidro (projeto CristalLux). 

Em 2019 a Ria Stone terá a sua capacidade produtiva incrementada em 60%, com produção 

integralmente destinada e absorvida pelo cliente IKEA. A Bordallo Pinheiro concluirá no 

inicio do ano, o investimento de aumento de capacidade produtiva em 50% e poderá desta 

forma dar resposta ao crescente nível de procura dos seus produtos.  
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Perspetivas 

A estratégia de crescimento da Vista Alegre, tendo como objetivo ser uma das marcas de 

referência nos seus segmentos, a nível internacional, assenta nos principais vetores: 

- Desenvolvimento de novos produtos e entrada em novos segmentos de mercado, 

acrescentando valor e diferenciação; 

- Reforço do posicionamento da marca Vista Alegre como marca premium e 

lançamento da Casa Alegre e Cook&Serve como marcas secundárias; 

- Posicionamento da Vista Alegre nos centros de criação de tendências internacionais, 

mediante o estabelecimento de parcerias com marcas de prestígio e colaboração 

com designers, artistas plásticos, arquitetos, ilustradores, cineastas, escultores, 

escritores, de renome internacional; 

- Atualização e modernização constante dos pontos de venda próprios, ajustando-os 

às tendências globais do retalho;  

- Exploração de novos canais de venda e continuidade da aposta na 

internacionalização; 

- Reforço das equipas comerciais nos principais mercados e canais; 

- Política de Customer Relationship Management orientada para a fidelização de 

clientes; 

- Comunicação por via da colaboração com opinion makers e presença nas redes 

sociais; 

- Aposta na inovação e pesquisa constantes para criar produtos altamente 

diferenciadores e com valor acrescentado; 

- Modernização do processo produtivo, mantendo um equilíbrio entre métodos 

clássicos e de manufatura com novos métodos produtivos. 

 

A internacionalização continua a ser o foco da Vista Alegre, sendo assim, é sua expetativa 

que a implementação dos diversos projetos de investimento em curso permitem 
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incrementar as vendas ao nível internacional, melhorar a produtividade e a eficiência 

operacional, permitindo-lhe alcançar níveis de rentabilidade melhorados e, 

consequentemente, melhores resultados. 

 

Demonstração Consolidada dos Resultados 

A 31 de dezembro de 2018 e 2017 

 

mil €

Rubricas 31-12-2018 31-12-2017

 Vendas e prestações de serviços 99,022 84,981

 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -31,154 -26,068

 Variação da produção 39 -447

Margem bruta 67,907 58,466

 Trabalhos para a própria empresa 2,555 1,148

 Fornecimentos e serviços externos -21,902 -17,292

 Gastos com o pessoal -33,505 -28,995

 Amortizações -6,460 -6,414

 Imparidades 64 -163

 Provisões do exercício -20 372

 Outros gastos e perdas operacionais -1,415 -1,908

 Imparidade de activos não amortizáveis -25 -54

 Aumentos/(reduções) de justo valor 4 375

 Outros proveitos e rendimentos operacionais 4,202 2,168

Resultado operacional 11,404 7,701

Juros e gastos similares suportados -2,542 -3,078

Juros e rendimentos similares obtidos 8 22

Resultado financeiro -2,535 -3,056

Resultado antes de impostos 8,870 4,645

Imposto sobre o rendimento -2,968 -428

Resultado consolidado do exercício 5,901 4,218

Atribuível:

Acionistas 5,941 4,258

Interesses que não controlam -40 -40

Resultado por ação básico (€)                                                         0.0387 0.0036

Resultado por ação diluído (€)                                                         0.0387 0.0036  
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