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COMUNICADO

DESTAQUES

 O resultado líquido de 2011 do Grupo Vista Alegre Atlantis foi de 9 mil euros, o
primeiro valor positivo dos últimos 9 anos de actividade da empresa

 O volume de negócios da VAA aumentou 6,2%, atingindo cerca de 54 milhões
de euros

 As exportações aumentaram 25% no mesmo período
 A área de negócio internacional representa 57% do total do volume de

 O EBITDA da VAA apresentou uma melhoria substancial em 2011, atingindo os
981 mil euros, que compara positivamente com cerca de 300 mil euros
registados no ano passado
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negócios, que compara com 49% no período homólogo
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Actividade

Os principais mercados de destino foram Espanha, França, Alemanha, EUA e
Brasil. Espanha continua a ser o primeiro mercado de exportação da VAA,
representando 28% das vendas para o exterior, embora aí se tenha registado
um decréscimo de 4,8% no volume de negócios, em resultado do
enquadramento macroeconómico desfavorável. O crescimento das vendas em
França, que mais do que duplicaram, deveu-se principalmente a um contrato
para a produção de garrafas premium de cristal. A intensificação das acções
comerciais no exterior foi particularmente importante em mercados como o
alemão e o norte-americano, onde as vendas aumentaram 33% e 49%,
respectivamente, na recuperação de mercados como os do Reino Unido,
República Checa e Bélgica, e na entrada em novos mercados, tais como Chile,
Singapura e Tunísia. No Brasil, onde recentemente a VAA reforçou a sua
estratégia de internacionalização com a abertura de um centro de distribuição
na região para apoiar a comercialização dos seus produtos, o volume de
negócios mais do que duplicou.
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No ano de 2011, o volume de negócios do Grupo Vista Alegre Atlantis (VAA)
aumentou 6,2%, atingindo cerca de 54 milhões de euros. Para esta performance
contribuíram as vendas nos mercados externos, que cresceram 25%,
alcançando quase 31 milhões de euros.

Em 2011, o sector externo já representou 57% do total do volume de negócios
da VAA, valor que compara com 49% no ano passado. O mercado interno, por
seu lado, tem vindo a perder dinamismo nos últimos anos fruto do ambiente
económico adverso à aquisição de bens de consumo duradouro, segmento onde
se incluem os produtos VAA. No entanto, o mercado português continua a ser
uma prioridade estratégica, pelo que se procedeu à remodelação das lojas
próprias Vista Alegre Atlantis, espaços El Corte Inglés e também à reorganização
geográfica dos pontos de venda.
Em termos de segmentos, na Porcelana, negócio principal da VAA com um peso
de 54% no total das vendas, o montante de vendas foi idêntico ao do ano
passado e situou-se nos 29 milhões de euros. No Cristal e Vidro, contrariamente
à política que vinha a ser seguida, a VAA apostou fortemente no dinamismo
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deste segmento quer ao nível de criação de novos produtos bem como numa
estratégia comercial externa mais eficiente, permitindo observar crescimentos
expressivos na ordem dos 17%. Igual crescimento se assistiu na Louça de Forno,
verificando-se um incremento de 18% no volume de negócios devido ao forte
vigor do mercado externo.

O EBITDA da VAA apresentou uma melhoria substancial em 2011, atingindo os
981 mil euros, que compara positivamente com cerca de 268 mil euros
registados no ano passado. Este aumento de 266% ficou a dever-se a uma
estratégia comercial baseada na conquista de novos clientes e mercados
combinada com uma política de racionalização de custos.
Apesar dos aumentos sucessivos do custo do gás e da electricidade, assim como
da implementação de uma estratégia comercial e de marketing agressiva para a
promoção dos produtos VAA – que resultaram num crescimento de 42% das
rubricas de publicidade –, os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um
crescimento de apenas 4,2%. Os custos com pessoal mantiveram-se estáveis,
não obstante do aumento das vendas, permitindo melhorar o índice de
produtividade do Grupo.
A boa performance operacional conjugada com a revalorização das
propriedades de investimento permitiu que os resultados operacionais
atingissem os 2,7 milhões de euros, valor que compara com -2,0 milhões de
euros no ano transacto. Os custos financeiros registaram uma queda de quase
4% para -2,4 milhões de euros, performance que destaca a gestão criteriosa dos
mesmos apesar da instabilidade dos mercados financeiros. Consequentemente,
o resultado antes de impostos da VAA atingiu o valor positivo de 391 mil euros,
o que se veio a traduzir num resultado líquido de 9 mil euros, o primeiro valor
positivo dos últimos 9 anos de actividade da empresa (desde o ano de 2002).
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Resultados
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Investimentos
Os investimentos consolidados realizados no ano 2011 atingiram os 2,3 milhões
de euros, sendo 31% deste valor canalizado para a reestruturação do retalho
próprio, quer em Portugal quer em Espanha, e para a renovação do software
utilizado nos pontos de venda das lojas Vista Alegre Atlantis.
A nível industrial, os investimentos realizados destinaram-se ao
desenvolvimento de novos produtos, à manutenção de equipamentos e edifícios
e à implementação de projectos de produtividade, de inovação e de
investigação.

O Grupo Vista Alegre Atlantis prosseguirá o reforço da sua internacionalização,
por via da entrada em novos mercados prioritários e em novos canais nos
mercados actuais, e reforço das acções de marketing, pensado agora à escala
global. Reforçar-se-á o lançamento de peças de autor, desenvolvidos com os
melhores artistas e designers do panorama internacional, estando já acertadas
colaborações com nomes como Stefanie Hering, Antonio Ole, Portinari, bem
como com o aconselhamento permanente do designer francês Sam Baron,
recentemente distinguido em Nova Iorque como um dos melhores directores
criativos actuais.
Com vista a preparar o futuro, a VAA consolidará o programa ID.Pool que visa
ser um dos melhores programas de recepção dos novos talentos na área do
design industrial, design gráfico e artes plásticas da Europa.
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Perspectivas

A nível da comunicação, será feita uma aposta decisiva no CRM, bem como o
reforço da publicidade, quer em Portugal quer noutros mercados-chave como
Espanha e Brasil. Verificar-se-á ainda, a presença nas melhores feiras do sector
do mundo, como a Maison&Object de Paris e a Ambiente de Frankfurt, a ABUP de
São Paulo, a Intergift em Madrid.
Quanto aos canais de distribuição, destaque para a definição e implementação
de uma estratégia agressiva de e-commerce multi-plataforma e multi-nacional,
A presença no Brasil continuará a ser reforçada, pois este mercado apresenta
um potencial muito grande para os produtos Vista Alegre. Prevê-se que a
entrada em funcionamento da VAA Brasil traga um forte incremento do volume
de negócios já em 2012.
O mercado inglês deverá manter um crescimento relevante em 2012 estando
prevista a abertura 3 shop-in-shop numa cadeia de lojas inglesa e a
comercialização de produtos em cutelaria, forno e porcelana, com a marca
Master Chef, para a qual o grupo obteve a licença para uso da marca.
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Na área industrial, a ênfase será sempre dada aos projectos de produtividade
que permitam melhorar a competitividade da empresa, dotando-a de
equipamentos modernos e que garantam um produto de qualidade e um nível
de quebras muito reduzido. Destaque para a nova linha de produção de vidro
semi-automático que vai permitir a produção de 3 milhões de peças por ano,
utilizando um forno mais eficiente em termos de energia, com preços mais
competitivos para que o Grupo reforce a sua presença no mercado norteamericano.
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Anexos
Demonstração da Posição Financeira em 31 de Dezembro de 2011
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e 31 Dezembro de 2010
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Contactos:
Investor Relations: pedroreis@vaa.pt
www.vaa.pt
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Demonstração dos Resultados
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