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Destaques do Ano 2016 (vs. Ano 2015) 

• Grupo atinge nível recorde de vendas e produção de papel totalizando 1.587 mil 
toneladas em 2016  

• Forte desempenho operacional permite atenuar evolução negativa dos preços, com 
crescimento de 2% no volume de vendas de papel, 15% nas vendas de pasta e 30% 
no tissue 

• Volume de negócios atinge € 1,577 mil milhões (€ 1,628 mil milhões), penalizado pela 
redução já antecipada das vendas de energia resultante da alteração de tarifas  

• Programa de redução de custos com impacto positivo no EBITDA de € 16 
milhões  

• EBITDA cresce 2% para € 397,4 milhões (€ 390 milhões) e margem EBITDA / Vendas 
sobe para 25,2% (24,0%) 

• Forte geração de cash flow livre de € 183,8 milhões (€ 81,0 milhões), reflectindo 
um crescimento de € 102,8 milhões   

• Reestruturação do endividamento permite melhoria significativa dos resultados 
financeiros (€ 20,8 milhões vs € 50,3 milhões) 

• Conclusão e arranque da nova fábrica nos EUA, Colombo Energy, com capacidade de 
produção de 500 mil toneladas de pellets por ano 

• Marcas Navigator e Soporset reconhecidas como melhores marcas na Europa em 2016 
(pela Opticom e EMGE)  

 

 

Destaques do 4ºTrimestre 2016 (vs. 3ºT2016 ) 

• Volumes recordes nas vendas de pasta e papel no trimestre permitem atingir vendas 
de € 422 milhões (€ 377 milhões), minorando o impacto da redução dos preços de 
pasta e papel  

• EBITDA do trimestre atinge € 96 milhões (€ 106 milhões), reflectindo a redução de 
preços de pasta e papel  

• Forte geração de cash flow livre no trimestre, que atinge € 82,7 milhões (€ 69,7 
milhões) 

• Grupo reduz dívida líquida e melhora rácio Net Debt / Ebitda para 1,6 (1,8) 
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Síntese dos Principais Indicadores – IFRS (não auditado) 

 Ano Ano Variação  (5)

Milhões de euros 2016 2015 2016/ 2015

Vendas totais 1 577,4 1 628,0 -3,1%
EBITDA (1)

 397,4  390,0 1,9%

Resultados Operacionais (EBIT)  230,4  282,9 -18,6%

Resultados Financeiros - 20,8 - 50,3 -58,6%

Resultado Líquido  217,5  196,4 10,7%

Cash Flow Exploração  384,6  303,6 81,0

Cash Flow Livre (2)  183,8  81,0 102,8

Investimentos (6)  138,6  148,5 -9,9
Dívida Líquida Remunerada (3)

 640,7  654,5 - 13,8
 

EBITDA / Vendas 25,2% 24,0% 1,2 pp
ROS 13,8% 12,1% 1,7 pp
ROE 17,8% 14,8% 3,0 pp
ROCE 12,3% 15,7% -3,4 pp
Autonomia Financeira 51,2% 50,0% 1,2 pp
Dívida Líquida / EBITDA (4)

1,6 1,7  1,0

 4º Trimestre 3º Trimestre Variação 

Milhões de euros 2016 2016 4ºT16/ 3ºT16

Vendas Totais  422,0  376,8 12,0%

EBITDA (1)  95,9  106,2 -9,7%

Resultados Operacionais (EBIT)  52,3  70,1 -25,4%

Resultados Financeiros - 4,2 - 3,2 32,2%

Resultado Líquido  83,2  48,8 70,4%

Cash Flow Exploração  126,8  84,9 41,9

Cash Flow Livre (2)  82,7  69,7 13,0

Investimentos  38,0  25,3 12,7
Dívida Líquida Remunerada (3)

 640,7  723,4 - 82,7
 

EBITDA / Vendas 22,7% 28,2% -5,5 pp
ROS 19,7% 13,0% 6,8 pp
ROE 27,8% 17,1% 10,7 pp
ROCE 11,1% 14,8% -3,7 pp
Autonomia Financeira 51,2% 50,0% 1,2 pp
Dívida Líquida / EBITDA (4)

1,6 1,8  0,9
 

(1) Resultados operacionais + amortizações + provisões 
(2) Var. Dívida líquida + dividendos + compra de acções próprias 
(3) Dívida bruta remunerada – disponibilidades 
(4) EBITDA correspondente aos últimos 12 meses 
(5) Variação de valores não arredondados 
(6) Valor de investimento em 2015 inclui € 41 milhões da compra da AMS 
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1. ANÁLISE DE RESULTADOS  
 
 
2016 vs. 2015 

 

A The Navigator Company registou em 2016 um volume de negócios de € 1 577,4 milhões, 

que compara com um valor de € 1 628 milhões em 2015. Esta diminuição resulta 

essencialmente da redução do valor de vendas na área de energia, após a revisão da tarifa 

de venda à rede na central de cogeração a gás natural da Figueira da Foz, assim como da 

contracção global dos preços de pasta e papel que se verificou ao longo de 2016. O Grupo 

mitigou a evolução negativa de preços através de um aumento dos volumes 

vendidos, assim como de um esforço global de diminuição de custos.  

 

Na Europa, assistiu-se durante o ano de 2016 a uma degradação das condições do mercado 

de UWF, estimando-se uma redução no consumo aparente de 3,8% (em 2015 -0.3%) e um 

aumento das importações totais em mais de 18%. As importações de papel provenientes da 

Ásia registaram um aumento significativo, em particular nos papéis de escritório, tendo 

provocado um ajustamento em baixa no nível global de preços. Neste enquadramento 

adverso, a Navigator conseguiu atingir vendas de UWF de 1 586,8 mil toneladas, 

um crescimento de 2,0% em relação a 2015, registando assim um novo recorde 

em termos de volume. A colocação de um volume adicional de papel neste 

enquadramento de mercado foi sustentada num crescimento das vendas quer na Europa 

quer nos mercados internacionais. Nas vendas para a Europa, o preço médio situou-se 

1,2% abaixo do registado no ano anterior, o que compara com uma evolução do índice de 

preços para a Europa A4 (PIX Copy-B) de +0,3%. Esta redução ficou a dever-se a uma 

alteração desfavorável no mix de produtos e mercados. Já o preço médio de venda da 

Navigator para todos os mercados apresentou uma redução de 2,4% em relação ao ano 

anterior, devido também à evolução do mix de produtos e mercados.  

 

O ano transacto ficou marcado pela descida acentuada do preço da pasta, uma 

descida que se iniciou ainda no final de 2015 e que se prolongou ao longo de 2016. O índice 

de referência para a pasta hardwood (PIX – BHKP) perdeu cerca de 16% em USD e 13% em 

Euros desde o início do ano 2016. A Navigator registou, no entanto, um bom 

desempenho operacional colocando um volume de pasta no mercado de 290,6 mil 
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toneladas, aumentando as suas vendas de cerca de 15,1% em resultado da maior 

capacidade disponível de pasta para mercado proveniente do aumento de capacidade da 

fábrica de Cacia realizado em 2015. O aumento do volume vendido não foi suficiente para 

compensar totalmente a redução de preços, pelo que o valor das vendas de pasta acabou 

por situar-se cerca de 1,6% abaixo do valor registado em 2015.  

 

O negócio de energia do Grupo sofreu o impacto de diversos factores ao longo do 

ano, sendo o principal o facto de, tal como já havia sido antecipado, a cogeração a gás 

natural do complexo da Figueira da Foz ter passado a operar em regime de autoconsumo, 

reduzindo o volume de vendas de energia para a Rede e simultaneamente reduzindo a 

compra de energia eléctrica para uma das fábricas de papel. A actividade foi também 

condicionada pelas reparações efectuadas nos turbogeradores das fábricas de pasta de 

Cacia e Setúbal, assim como pelas outras manutenções programadas, nomeadamente na 

cogeração a gás natural do complexo industrial de Setúbal e na Central Termoeléctrica a 

Biomassa de Setúbal. 

 

Deste modo, a produção bruta total de energia eléctrica acumulada no período registou uma 

redução de 8% face a 2015 e o volume de vendas em quantidade de energia (MWh) uma 

diminuição de 16,3%. O valor total das vendas de energia à Rede situou-se € 50 milhões 

abaixo do valor de 2015. No entanto, a redução do volume de compras de 

electricidade e a melhoria do preço de compra de combustíveis, essencialmente de 

gás natural, atenuaram significativamente o impacto da redução de vendas de 

energia, tendo resultado numa perda líquida ao nível de EBITDA de cerca de € 6,0 

milhões face a 2015.  

 

Na área do tissue, o volume das vendas de produtos e mercadorias da fábrica de 

Vila Velha de Rodão registou um crescimento de quase 30% durante 2016 (em 

toneladas vendidas), possibilitado pelo aumento de capacidade de produção de bobines e de 

transformação verificado ao longo de 2015. O aumento das quantidades vendidas, 

conjugado com uma ligeira descida no preço médio de venda, fruto da alteração do mix de 

produtos (maior venda de bobinas), traduziu-se num valor das vendas de tissue próximo de 

€ 67,5 milhões, que representa um aumento de 21% em relação ao ano anterior.   
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Do lado dos factores de produção, o Grupo registou um incremento no volume de madeira 

abastecido às fábricas, proveniente essencialmente do mercado espanhol e de importação. 

Apesar de registar uma melhoria do consumo específico, o aumento do recurso a madeira 

importada agravou o custo global de aquisição. A importação de madeira ibérica e extra-

ibérica continua a ser necessária para suprir as lacunas do mercado nacional.  

 

Tal como verificado nos primeiros nove meses de 2016, os custos de logística do papel e 

da pasta continuaram a registar uma evolução positiva, essencialmente por efeito da 

descida do preço de petróleo, diferente mix de mercados de destino, por maior utilização 

dos portos de proximidade das fábricas (Setúbal e Figueira) e pela continuação do 

desenvolvimento de processos transversais de melhoria de eficiência nas operações 

Comerciais do Grupo. Estes factores possibilitaram uma redução nos custos de logística de € 

8,2 milhões em relação ao ano anterior.  

 

Nos custos com químicos, o Grupo registou uma evolução favorável global nos químicos 

associados à produção de papel, no montante estimado de cerca de € 2 milhões.  

 

Adicionalmente, a Navigator tem vindo a trabalhar intensamente a redução dos 

custos de manutenção em todos os seus sites industriais, tendo registado no ano de 

2016 uma redução global de cerca de 5%, correspondente a € 3,6 milhões.  

  

A rúbrica de pessoal reflecte uma redução de custos de € 10,2 milhões, uma evolução 

explicada pelo impacto negativo de elementos não recorrentes nos custos com pessoal em 

2015, nomeadamente a dotação extraordinária para o fundo de pensões, o acréscimo de 

custos com as rescisões relativas ao programa de rejuvenescimento em curso e a 

estimativa de custos com o prémio de desempenho. Já os custos de 2016 foram 

negativamente impactados pelo aumento de efectivo em resultado do recrutamento dos 

novos negócios (em Moçambique e nos EUA) e da integração de actividades que 

anteriormente estavam em regime de outsourcing, essencialmente no centro fabril da 

Figueira da Foz. Excluindo o impacto dos colaboradores das novas áreas de negócio e do 

insourcing, e dos outros impactos não recorrentes que influenciaram o ano anterior, os 

custos com pessoal em 2016 teriam ficado em linha com os custos de 2015. 
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Neste enquadramento, o EBITDA registado em 2016 totalizou € 397,4 milhões, um 

valor que compara com € 390,0 milhões do ano anterior, reflectindo uma margem 

de 25,2% vs 24,0% em 2015.  

 

Para além do desempenho operacional acima mencionado, o EBITDA do período reflecte o 

impacto de um conjunto de elementos não recorrentes, com um valor global positivo de € 

7,5 milhões. Entre os principais factos não recorrentes ocorridos, destacam-se os seguintes:  

− Reavaliação dos activos biológicos em Portugal, reflectindo essencialmente a 

actualização dos pressupostos assumidos na taxa de desconto e alguns ajustamentos 

ao modelo de avaliação: variação líquida positiva de € 7,3 milhões; 

− Reversão do montante do anti-dumping no EBITDA de 2015: impacto positivo de € 

3,8 milhões;  

− Recebimento da indemnização relativa às avarias das TG3 e TG4 em Cacia ocorridas 

em 2015 e 2016, deduzido do impacto global estimado das avarias: impacto positivo 

de cerca de € 1 milhão; 

− Imparidade registada nos activos biológicos de Moçambique: impacto negativo de € 

3,5 milhões; 

− Impacto do incêndio da fábrica de tissue em Vila Velha de Rodão (ocorrido em Maio) 

deduzido do recebimento parcial do seguro: impacto negativo no EBITDA de € 1,1 

milhões; 

 

Deste modo, o valor de EBITDA em 2016, sem o impacto dos elementos não recorrentes 

mencionados, teria sido sensivelmente equivalente ao registado em 2015. 

  

Importa realçar o valor do cash flow de exploração de 384,6 milhões, o valor mais elevado 

alguma vez registado pelo Grupo e que reflecte um acréscimo de € 81 milhões em relação a 

2015. Com um montante de investimento de € 138,6 milhões, o cash flow livre totalizou € 

183,6 milhões, tendo evoluído favoravelmente ao longo do ano, em parte devido a uma 

melhoria do fundo de maneio no segundo semestre, com a redução de stocks e a 

diminuição dos valores a receber. Importa referir o impacto negativo dos desembolsos 

efectuados em 2016 relativos à taxa anti-dumping aplicada nas vendas de papel nos 
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Estados Unidos num montante global de € 10 milhões.  

  

Os resultados operacionais situaram-se em € 230,4 milhões e comparam com um valor de € 

282,9 milhões em 2015. Esta evolução desfavorável resulta do reforço de € 45 milhões 

verificado na rúbrica de Depreciações, amortizações e imparidades, que reflecte um 

aumento no nível de imparidades registadas, essencialmente nos activos fixos tangíveis em 

Moçambique associados à preparação de terrenos (€ 45,5 milhões, a que acrescem € 3,5 

milhões de activos biológicos em Manica), que reflectem uma abordagem conservadora ao 

projecto em curso, dado o contexto actual que se vive naquele país. Esta rúbrica inclui 

ainda o abate de activos fixos tangíveis na sequência do incêndio de Vila Velha de Ródão (€ 

1,9 milhões).  

 

Os resultados financeiros no período totalizaram € 20,8 milhões negativos, 

comparando muito favoravelmente com o valor de € 50,3 milhões negativos de 

2015. O Grupo registou uma redução de € 16,6 milhões nos juros suportados em resultado 

da profunda reestruturação da dívida efectuada nos últimos doze meses e também uma 

evolução positiva nos juros obtidos e nos resultados cambiais. Os resultados incluem ainda 

conjunto de impactos não recorrentes, nomeadamente (i) um custo de € 6 milhões relativo 

ao prémio da opção exercida em Maio de 2016 para a amortização de € 150 milhões, um 

custo ainda assim inferior em € 8,6 milhões ao prémio de reembolso registado em 

Setembro de 2015 para a amortização de € 200 milhões; (ii) uma reversão de provisões 

relativas a juros compensatórios num montante de € 3,2 milhões. 

 

A rubrica de impostos reflecte um conjunto de reversões de provisões fiscais ocorridas no 

último trimestre de 2016, em consequência do encerramento do processo de inspecção 

fiscal da The Navigator Company ao exercício de 2013 e de decisões favoráveis dos 

tribunais no montante global de € 23 milhões, bem como o impacto positivo decorrente da 

adopção do regime de reavaliação publicado pelo DL 66/2016 de 3 de Novembro, cujo efeito 

líquido ascendeu a € 16 milhões. Em 2015 a rubrica de imposto estava influenciada pelo 

impacto associado à mais-valia fiscal gerada na alienação intra-grupo dos activos afectos à 

produção de pasta em Setúbal (€ 16 milhões). 
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Assim, o resultado líquido consolidado do período foi de € 217,5 milhões, comparando com 

um resultado de € 196,4 milhões em 2015.  

 

4º Trimestre de 2016 vs. 3º Trimestre de 2016  

 

O volume de negócios situou-se em € 422 milhões, 12% acima do valor do trimestre 

anterior, tendo o Grupo registado um forte volume de vendas de papel, assim como 

um crescimento nas vendas de pasta e tissue, que permitiu mitigar o efeito 

negativo do ajustamento de preços. 

 

As vendas de papel totalizaram 431,3 mil toneladas, mais 13,5% do que no terceiro 

trimestre, uma evolução em linha com o expectável para o último trimestre do ano, mas 

que ultrapassou o volume do trimestre homólogo e que representou o volume trimestral 

mais elevado de sempre, denotando uma expressiva recuperação da procura nos diferentes 

mercados geográficos onde o Grupo actua regularmente. As vendas em valor cresceram 

12,4%, reflectindo o ajustamento no preço do papel.  

 

Na pasta BEKP, as vendas evoluíram também muito positivamente, situando-se mais de 

26% acima do volume do trimestre anterior, tendo as vendas em valor registado um 

crescimento de 24,3%, reflectindo igualmente uma forte recuperação dos mercados 

internacionais de pasta de celulose de eucalipto após o Verão.  

 

A evolução do negócio de tissue foi também favorável, tendo o volume vendido evidenciado 

um acréscimo de 2,7% e o valor das vendas um aumento de 2,5%, traduzindo um preço 

sensivelmente idêntico ao trimestre anterior. 

 

Na energia, a normalização da actividade ao nível da produção e das vendas, permitiu um 

incremento de 2,3% na energia produzida pelo Grupo e de 3,6% nas vendas.  

 

Neste enquadramento, o EBITDA do trimestre totaliza € 95,9 milhões e compara com € 

106,2 milhões do terceiro trimestre; a margem EBITDA / Vendas situou-se em 22,7% e  
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compara com a margem de 28,2% no trimestre anterior. A redução de margem entre os 

trimestres reflecte, por um lado, a redução nos preços de pasta e papel verificada no 4º 

trimestre, assim como alguns ajustamentos efectuados no final do ano, nomeadamente a 

concentração do registo das rescisões no âmbito do programa de rejuvenescimento e o 

registo de custos adicionais com o arranque da fábrica de pellets, que anteriormente tinham 

sido capitalizados. 

 

 

2. ANÁLISE DE MERCADO  
 

2.1 Papel UWF 

 

O ano de 2016, quando comparado com o ano de 2015, apresentou um decréscimo no 

consumo aparente de UWF na Europa de 3,8%. Em simultâneo, estima-se um aumento 

significativo das importações totais em mais de 18%, essencialmente nos papéis 

de escritório que aumentaram até Outubro mais de 25% com particular destaque 

para a duplicação das importações provenientes da Ásia. Apesar dos aumentos de 

preços efectuados no princípio do ano, o principal índice de referência do preço de UWF (PIX 

A4 – Copy B) praticamente não evoluiu tendo registado um muito ligeiro aumento de 0,3%. 

No entanto, o preço dos produtos económicos decresceu de forma expressiva em resultado 

do aumento de importações asiáticas. A taxa de utilização de capacidade produtiva na 

Europa foi de 93%, em linha com o registado no ano anterior. 

 

 Nos EUA, verificou-se até Novembro um decréscimo de 3,7% (em 2015 -0,4%) no 

consumo aparente de papéis UWF, com redução significativa das importações na ordem de 

12%, em resultado das medidas de anti-dumping impostas a produtores australianos, 

brasileiros, chineses, indonésios e portugueses. Após um importante encerramento de 

capacidade nos EUA a taxa de utilização da capacidade produtiva manteve-se nos 92%, 1 

ponto percentual abaixo do valor registado no ano anterior. À semelhança do que já se 

verificou noutros casos de aplicação de medidas restritivas ao livre Comércio, uma parte 

significativa da redução de volume de importações que afectou os países alvo de medidas 

anti-dumping foi aproveitada por outros exportadores e não pela indústria norte-americana. 
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O principal índice de preços do sector (Risi 20lb A4) teve uma diminuição de 1,9% em 

relação a igual período do ano anterior. 

 

Apesar deste contexto, o Grupo atingiu em 2016 o valor máximo de volume vendido de 

papel, registando um aumento de mais de 2% em relação a 2015. Para além de um 

aumento das suas vendas na Europa de 2,4%, este crescimento foi igualmente 

suportado pelo continuado alargamento geográfico das vendas, nomeadamente no 

Médio Oriente e em África, tendo os mercados fora da Europa atingido o melhor 

valor de sempre. Este crescimento nos países fora da Europa traduziu-se em grande parte 

num aumento do volume de vendas de produtos standard, o que alterou o peso relativo 

destes produtos no volume global de vendas de papel, com impacto negativo no preço 

médio de venda. No entanto, importa salientar que fruto do posicionamento do Grupo e da 

evolução das taxas de câmbio, estas vendas são mais interessantes do que as equivalentes 

na Europa. Apesar da degradação no mix de mercado e dos produtos vendidos, o Grupo 

mantém a sua posição de líder no segmento premium, com uma quota de mais de 50% no 

mercado Europeu. 

 

Deste modo, o Grupo continuou a operar, como habitualmente, a 100% da capacidade 

instalada, registando o melhor ano de sempre em entrada de encomendas. 

 

2.2 Pasta BEKP 

 

Após um início de ano durante o qual se verificou uma forte desaceleração das compras de 

BEKP por parte dos compradores Chineses, a procura de pasta parece ter recuperado, 

registando até ao final de Novembro ganhos de 5,7% (em termos acumulados), 

sendo o mercado Chinês responsável por 98% deste aumento. A taxa de utilização 

de capacidade global de BEKP nos primeiros onze meses de 2016 situou-se em 90%.  

 

No entanto, os receios relativos aos impactos das novas capacidades de produção previstas 

para o final de 2016 e para os próximos anos subsistem, e o preço de referência da 

indústria, que começou o ano num elevado patamar, registou uma trajectória descendente 

acentuada, tendo perdido cerca de 16% em USD e 13% em EUR desde início do ano.   
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Em contra-ciclo, e em resultado do aumento de capacidade realizado em 2015, as vendas 

do Grupo situaram-se em 291 mil toneladas, de 13% acima do período homólogo. 

 

2.3 Tissue  

 
No mercado de Tissue, estima-se uma evolução positiva do consumo aparente na Europa 

Ocidental durante o ano de 2016 de cerca de 2,2% em relação ao período homólogo.  

 

Neste enquadramento, e considerando o aumento de capacidade concluído em 2015, o 

Grupo apresentou um crescimento acumulado de 29,7% no volume de vendas de tissue 

(toneladas). Este crescimento ocorreu em particular no segmento Away from Home, 

em Portugal e em Espanha. O mercado Português atingiu € 43,5 milhões em vendas, 

representado 65% do volume total. Espanha com um valor aproximado de € 23,2 milhões 

representa praticamente o remanescente das vendas. As vendas totais de tissue de 2016 

foram de € 67,5 milhões, o que representa um crescimento de cerca de 21%.  

 

Quadros resumo de indicadores operacionais 

 
Pasta e papel  
 
 

(em 000 tons) 4T2015 1T 2016 2T 2016 3T2016 4T2016 

Produção de BEKP 364,3 370,2 373,4 367,8 359,0 

Vendas de BEKP 67,7 64,6 65,1 71,2 89,8 

Produção de UWF 426,4 397,7 397,0 399,9 392,4 

Vendas de UWF 425,3 377,8 397,7 380,0 431,3 

FOEX – BHKP Euros/ton 730 695 613 600 607 

FOEX – BHKP USD/ton 804 764 694 670 654 

FOEX – A4- BCopy Euros/ton 832 836 830 820 807 
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Tissue 
 
(em 000 tons)   4T2015 1T 2016 2T 2016 3T2016 4T2016 

Produção de bobines   11,1 11,2 7,9 13,1 14,7 

Produção de produto acabado   9,0 10,1 10,0 10,9 10,8 

Vendas de bobines e 
mercadoria 

  0,6 1,7 2,2 2,4 2,7 

Vendas de produto acabado   9,1 9,7 10,7 10,7 10,8 

 
 
Energia   
 
(em 000 tons) 4T2015 1T 2016 2T 2016 3T2016 4T2016 

Produção (GWh) 507,2 508,1 519,7 537,2 549,4 

Vendas (GWh) 413,4 389,5 385,8 425,3 440,7 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO 
 
 

O Grupo Navigator prosseguiu ao longo de 2016 o desenvolvimento das várias 

oportunidades de crescimento delineadas no seu plano estratégico. O montante de 

investimento global situou-se em € 138,6 milhões, incluindo € 38 milhões no negócio de 

pasta, papel e tissue, € 8,9 milhões no projecto de Moçambique e € 81,6 milhões na fábrica 

de pellets nos Estados Unidos. Para além do investimento em activo fixo em Moçambique de 

€ 8,9 milhões, estima-se um montante de cerca de € 9 milhões de investimentos em activos 

biológicos.    

 

Pellets  

O projeto da Colombo Energy Inc. entrou em processo de laboração contínua no último 

trimestre do ano, e exportou já o seu primeiro navio para a Europa. Os testes de qualidade 

do produto fabricado correspondentes a essa primeira exportação são muito positivos, 

indiciando uma qualidade premium, um elevado poder calorífico, um baixo teor de cinzas e 

uma boa durabilidade. 
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A empresa completou em 2016 o seu programa de certificações de sustentabilidade, 

englobando as certificações SFI, PEFC (CoC), FSC (CoC), SBP Compliant e Drax-SDR, 

necessárias para vender no segmento industrial (nomeadamente na Europa). No respeitante 

à certificação de qualidade, obteve também a certificação de qualidade PFI, requerida para 

vender no mercado residencial Norte-Americano. A certificação de qualidade EN A1 Plus 

para o mercado Europeu será objecto de programa de certificação durante o ano de 2017. 

 

O arranque da fábrica de pellets ocorreu numa envolvente externa de mercado 

particularmente difícil, com uma queda de preços de cerca de 40% do final de 2015 a final 

de 2016, o que transformou 2016 no pior ano de sempre do sector. A expectativa para 

2017 é de um ano igualmente difícil, sendo que, a partir de 2018 na Europa e de 2020-2021 

no Japão se abrem perspectivas mais optimistas dados os investimentos importantes 

projectados nesse período e para os quais a Colombo Energy está a desenvolver os seus 

esforços comerciais. 

 

Adicionalmente, a Empresa prossegue os seus estudos do mercado Residencial nos EUA, 

ambicionando poder a vir a direccionar 10 a 20% da sua capacidade para esse mercado 

doméstico Americano. 

 

A Empresa tem asseguradas por 10 anos vendas correspondentes a 40% da capacidade da 

fábrica, e que se destinam ao segmento industrial na Europa. 

 

Moçambique 

Tal como referido anteriormente, o Grupo olha com preocupação os desenvolvimentos 

políticos e económicos que têm ocorrido em Moçambique, reavaliando em permanência a 

situação e tendo decidido reduzir o ritmo de investimento nas suas operações. 

 

De facto, 2016 foi um ano fortemente marcado por uma conjuntura político-económica 

instável, traduzindo-se em restrições de circulação e de segurança dos colaboradores e 

prestadores de serviços envolvidos no projecto. Assim, o balanço operacional resultou na  
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plantação de 5,3 mil ha, totalizando cerca de 10 mil ha plantados acumulados à data na 

Zambézia e 1,7 mil ha em Manica. No que refere ao abastecimento de plantas, a larga 

maioria da área plantada foi abastecida a partir do viveiro de Luá, tendo sido utilizadas 7,1 

milhões de plantas produzidas no ano. 

 

No final de 2016, o Grupo iniciou uma operação piloto de exportação de 2 mil toneladas de 

madeira de eucalipto a partir do Porto de Nacala, que se encontra na sua derradeira fase. 

Tratou-se de uma experiência necessária e relevante de aprendizagem e conhecimento de 

processos locais, agentes, logística, procedimentos de certificação e de funcionamento das 

instituições inerentes às necessidades que uma operação destas requer. 

 

Projecto de Tissue 

No final de 2015, o Grupo comunicou a sua intenção de desenvolver um projecto na área do 

tissue em Cacia, visando a construção de uma linha de produção de papel tissue e 

respectiva transformação em produto final, com uma capacidade nominal de 70 mil 

toneladas por ano e um investimento global de € 121 milhões. A decisão de avançar com a 

construção da nova linha estava condicionada à concretização de um conjunto de factores, 

nomeadamente a obtenção de um pacote de incentivos fiscais e financeiros, que, neste 

momento, já se encontram finalizados.  

 

Actualmente, a Navigator estima ter reunido a globalidade das condições necessárias para a 

concretização deste investimento e, mediante a assinatura dos contratos de apoio, o 

Conselho de Administração decidiu avançar com o desenvolvimento deste projecto. O prazo 

estimado para a conclusão das novas linhas de produção e transformação de tissue é a 

segunda metade de 2018, estando previstos que os desembolsos deste investimento sejam 

repartidos entre 2017 (cerca de 40%) e 2018. 

 

Expansão de capacidade de pasta  

Adicionalmente, a Navigator pretende desenvolver um projecto de aumento de 

competitividade no centro fabril da Figueira da Foz. O valor de investimento global estimado  
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é de cerca de € 85 milhões, tendo o Grupo apresentado uma candidatura a um conjunto de 

incentivos financeiros e fiscais que ainda se encontra pendente de apreciação pelo AICEP e 

sobre a qual espera ter visibilidade até ao final do 1ºTrimestre. O projecto visa uma 

melhoria na eficiência produtiva e um aumento de capacidade de 70 mil toneladas, para 

uma produção total de 650 mil toneladas de pasta BEKP por ano. O projecto prevê a 

conclusão da obra durante o primeiro semestre de 2018.  

 

No entanto, a Navigator vê com preocupação a intenção do Governo em fazer aprovar, no 

âmbito da reforma da legislação que regula o sector florestal, um diploma legal que proíbe a 

plantação de novas áreas com eucalipto, apenas permitindo plantações de novas áreas por 

troca com plantações já existentes em zonas marginais e de baixo rendimento. Esta 

proposta, que carece de qualquer fundamento técnico e ambiental, não tem em 

consideração a importância do eucalipto para a economia nacional e irá provocar 

dificuldades acrescidas num sector onde já existe um desequilíbrio entre a oferta e a 

procura, e que actualmente já importa cerca de € 200 milhões de madeira por ano.  

 

Importa referir que o Grupo Navigator tem trabalhado de forma construtiva, quer 

directamente, quer através da sua associação sectorial, no sentido de dar os contributos 

necessários para tentar minimizar os aspectos mais negativos desta legislação.       

 

 

4. INICIATIVAS DE REDUÇÃO DE CUSTOS  
 

 
Programa M2  

O programa global de redução de custos em curso no Grupo, M2, concluiu, no final de 2016, 

o 2º ciclo de implementação e acompanhamento de medidas de melhoria contínua de custos 

e eficiências operacionais. Regista-se, face ao reporte do 3º trimestre, um incremento do 

número de iniciativas, com destaque para as medidas implementadas pela equipa de 

manutenção central, com  reduções dos custos de manutenção nos 3 sites.  

 

Com o âmbito alargado em relação a 2015 (inclusão de ações de natureza recorrente, como 

por exemplo negociações de contratos), foram desenvolvidas em 2016 100 iniciativas com 
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um impacto estimado em EBITDA de cerca de € 16 milhões, para os quais registamos um 

especial contributo do projecto de optimização logística (€2,9 milhões), dos projectos 

transversais de redução nos custos variáveis de produção (€ 2,2 milhões), do aumento da 

eficiência das máquinas de papel em Setúbal (€2 milhões) e da optimização dos custos de 

embalagem (€ 1 milhão).  

 
 
Programa “Lean System” 

Uma das principais ferramentas utilizada na implementação do programa de redução de 

custos e na identificação das potenciais áreas de melhoria, é a metodologia Lean. No 4º 

semestre do ano deu-se seguimento às metodologias e projetos do segundo ciclo de 

implementação, nas áreas piloto, com destaque para a expansão do programa para a 

unidade de negócio do Tissue onde, entre outras medidas, foram identificados 11 projetos. 

Salienta-se também a conclusão da análise realizada aos processos de Back Office a 

encomendas de Cliente e planeamento de entregas, com a identificação de 8 projetos de 

otimização de tempos, que vão possibilitar à equipa reforçar atividades de valor 

acrescentado que contribuem para uma melhoria no serviço ao Cliente.  

 

 

5. SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 

No final do ano o endividamento bruto do Grupo era de € 708,3 milhões de euros, 

correspondendo a € 69,7 milhões de dívida de curto prazo e € 638,6 milhões de médio e 

longo prazo. Por sua vez, a dívida líquida situou-se em € 640,7 milhões, uma diminuição de 

€ 13,8 milhões em relação ao final do ano de 2015, evolução positiva num ano em que o 

montante de investimento ascendeu a € 138,6 milhões (incluindo activos biológicos) e 

foram pagos € 170 milhões em dividendos.  

 

O rácio Dívida Líquida / EBITDA situou-se em 1,61 no final do ano, ligeiramente inferior aos 

1,68 verificados no final de 2015, mantendo-se assim em níveis muito confortáveis.  

 

Em 2016 a Navigator finalizou um profundo processo de reestruturação do seu 

endividamento, iniciado em 2015, que passou pelo reembolso e renegociação de condições  
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e prazos da dívida existentes e pela contratação de novas linhas de financiamento. De 

destacar neste processo o reembolso antecipado do empréstimo obrigacionista Portucel 

Senior Notes 5.375%, no montante de 350 milhões de euros, dos quais € 200 milhões 

foram reembolsados em Setembro de 2015 e os restantes € 150 milhões em Maio de 2016. 

 

Os novos financiamentos contratados traduzem as atuais condições de mercado, tendo este 

processo de reestruturação permitido alongar a maturidade média da dívida da Navigator 

para 4,5 anos e reduzir substancialmente o seu custo médio que no final do ano era de  

1,7% (all-in). 

 

O Grupo detém um montante de € 225,0 milhões em programas de papel comercial 

contratados mas não utilizados, com maturidades superiores a um ano, e um montante de 

disponibilidades de € 67 milhões, continuando portanto, a evidenciar um nível de liquidez 

confortável. 

 

 

6. MERCADO DE CAPITAIS 

 

O ano de 2016 foi caracterizado por uma forte aversão ao risco e uma elevada volatilidade 

na generalidade dos mercados de capitais. O índice PSI20 destaca-se com uma queda de 

12%, tendo sido penalizado pelos receios de um menor crescimento para a economia 

portuguesa e pelas dúvidas relativas à execução orçamental. Pela positiva, destacou-se a 

bolsa do Reino Unido, que, apesar da instabilidade relativa à questão do Brexit, voltou a 

surpreender com o ganho do seu índice anual de 14% do índice FTSE. Do outro lado do 

Atlântico, o desempenho foi positivo, tanto para o índice norte-americano DJI, como para o 

brasileiro Bovespa. 

 

Os títulos do sector de pasta e papel demonstraram evoluções bastante diferenciadas ao 

longo do ano, tendo a generalidade dos produtores de pasta sido bastante penalizados. As 

empresas brasileiras e ibéricas apresentaram quedas nas suas cotações que variaram entre 

19% e 37%. 
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Neste contexto, as acções da Navigator Company terminaram o ano com uma perda de 

9,2%, registando alguma recuperação na sua cotação nos meses de Novembro e de 

Dezembro. As acções fecharam o período a transacionar ao preço de 3,265€ /acção, tendo 

registado um mínimo de 2,421€ e um máximo de 3,596 € /acção ao longo do ano. Um 

aspecto positivo a realçar foi o aumento da liquidez do título, na sequência da OPT realizada 

pela Semapa em Julho de 2015, tendo as acções registado um volume de transações médio 

diário em 2016 bastante superior à média de 2015 (+45%). 

 

 

7. PERSPECTIVAS FUTURAS  

 

O ano de 2016 voltou a ser um ano difícil para a economia mundial que ficou marcada pela 

estagnação do comércio global, pelo reduzido nível de investimento e por uma crescente 

incerteza ao nível político. A economia Europeia, em particular, manteve o seu trajecto de 

crescimento moderado ao longo do ano, com alguns sinais positivos travados por eventos 

de ordem política, nomeadamente o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. 

Depois de um crescimento de 2% do PIB em 2015 na zona euro, espera-se algum 

desaceleramento para os anos 2016-2018, estimando-se que este se situe entre 1,5% e 

1,7%. No entanto, as políticas de estímulos fiscais e reforço ao crescimento em curso 

nalgumas grandes economias, nomeadamente nos EUA, poderão gerar um maior 

dinamismo na actividade económica.   

 
 
No mercado da pasta de fibra curta, o final do ano ficou marcado por uma recuperação da 

actividade comercial, registando-se uma maior procura por parte dos compradores 

Chineses. A entrada de novas capacidades no mercado mais tarde e de volume inferior ao 

inicialmente previsto, assim como a continuação do fecho de capacidade obsoleta por parte 

das autoridades chinesas fomentaram em grande medida esta recuperação. Verificou-se 

uma evolução positiva do preço de venda na Ásia no último trimestre de 2016, existindo 

também uma maior pressão para um aumento de preços de pasta na Europa no início de 

2017. No entanto, apesar destes sinais positivos, as preocupações relativas ao elevado 

crescimento da oferta de pasta previsto para 2017 e 2018 subsistem, com receios de que a 

evolução da procura possa não acompanhar o incremento das novas capacidades previstas  
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no mercado. Adicionalmente, a evolução cambial será um factor fundamental de 

competitividade para os produtores de pasta.  

 

O tissue continua a ser um dos principais drivers da procura global de pasta, estimando-se 

um crescimento anual de produção de cerca de 1 milhão de toneladas por ano. Na Europa, o 

crescimento do consumo de tissue estimado para 2016 é de 2,2%, registando-se um maior 

dinamismo no segmento Away From Home, sustentado numa melhoria do nível de emprego 

e do rendimento disponível. A evolução para 2017 perspectiva-se em linha com o ano 

transacto, condicionada pela actividade económica em geral, e em particular pelo nível de 

emprego e o crescimento do rendimento. 

 

Depois de um terceiro trimestre particularmente adverso para o mercado do papel, o final 

do ano evidenciou alguma melhoria ao nível da procura, tendo o Grupo registado um 

aumento nas vendas para a Europa e para outros mercados (excluindo Estados Unidos). 

Deste modo, a Navigator anunciou em Dezembro um aumento dos preços do papel UWF nos 

mercados do Norte de África, Médio Oriente e Turquia, que efectivamente implementou no 

início de 2017. Desde então, o Grupo continua a verificar um fortalecimento nas condições 

de mercado, que se traduz num nível de encomendas record para a época, pelo que decidiu 

anunciar um aumento dos preços nos seus produtos UWF na Europa de cerca de 4% com 

efeitos a partir de 24 de Fevereiro do ano corrente.  

 

O Grupo continuará a trabalhar na redução da sua base de custos e fomentando a 

diversificação dos seus mercados, esperando-se em 2017 desafios adicionais ao nível dos 

novos negócios e do arranque dos projectos de expansão de capacidade de pasta e nas 

linhas de produção de tissue. 

 

Setúbal, 9 de Fevereiro de 2017 
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Conference call e Webcast  

Data:  

9 de Fevereiro de 2017 

 

Horário:  

17:00 - Western European Time – UTC 

Dial in:  Portugal: +351 308801485 + 76302731# 
Spain: +34 911140097 
UK: +44 (0) 2075782401 
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8. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS SEPARADA  

Valores em Euros
2016 2015 4º Trimestre 2016 4º Trimestre 2015

(não auditado) (não auditado) (não auditado) (não auditado)

Réditos  

Vendas 1,573,519,928 1,624,102,449 421,123,427 422,838,011

Prestações de Serviços 3,865,279 3,920,658 868,044 867,498

Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais  

Ganhos na alienação de activos não correntes 660,775 1,268,496 26,899 1,169,795

Outros proveitos operacionais 40,858,579 24,939,325 18,450,076 9,439,096

Variação de justo valor nos activos biológicos 8,616,021 3,027,505 (1,963,125) 5,152,474

Variação de justo valor nos Investimentos f inanceiros - - -

Gastos e Perdas  

Inventários Consumidos e Vendidos (661,685,701) (688,695,104) (162,407,838) (163,009,876)

Variação da Produção (2,752,181) 19,221,022 (17,743,739) (8,519,904)

Materiais e serviços consumidos (404,494,652) (421,502,621) (118,656,244) (109,785,834)

Gastos com o Pessoal (144,513,475) (154,750,966) (38,227,880) (53,702,964)

Outros Gastos e Perdas (16,633,337) (21,524,093) (5,536,384) (8,445,477)

Provisões Líquidas (420,776) 14,562,355 2,540,737 5,999,004

Depreciações, amortizações e perdas por Imparidade (166,661,123) (121,715,935) (46,142,181) (26,860,163)

Resultados Operacionais 230,359,335 282,853,090 52,331,792 118,813,785

Resultados apropriados de associados e emp. conjuntos - - - -

Resultados Financeiros (20,795,889) (50,258,882) (4,175,955) (5,352,007)

Resultados antes de impostos 209,563,446 232,594,208 48,155,836 93,200,597

Imposto sobre rendimento 7,266,333 (35,828,685) 34,408,908 (14,541,024)

Resultados após imposto 216,829,779 196,765,522 82,564,744 63,649,708

Interesses Não Controlados 671,658 (361,302) 649,275 (765,376)

Resultado líquido do período 217,501,437 196,404,220 83,214,019 63,298,073
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DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

Valores em Euros 31-12-2016 31-12-2015
 

ACTIVO

Activos não correntes

Goodw ill 377,339,466 377,339,466

Outros activos intangíveis 4,300,642 4,931,507

Activos f ixos tangíveis 1,294,978,932 1,320,799,086

Propriedades Investimento 426,838 426,838

Activos biológicos 125,612,948 116,996,927

Outros activos f inanceiros 260,486 229,136

Activos Detidos para Venda 81,636 -

Activos por impostos diferidos 44,198,753 50,934,325

1,847,199,702 1,871,657,286

Activos correntes

Inventários 208,888,472 212,554,956

Valores a receber correntes 215,877,823 215,370,516

Estado 69,619,349 57,642,795

Caixa e Equivalentes de caixa 67,541,588 72,657,585

561,927,232 558,225,851

Activo Total 2,409,126,934 2,429,883,137

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital e Reservas

Capital Social 717,500,000 767,500,000

Acções próprias (1,002,084) (96,974,466)

Reservas de justo valor (7,571,781) (1,869,064)

Reserva Legal 99,709,036 91,781,112

Reservas de conversão cambial (779,369) 5,688,140

Resultados Líquidos de Exercícios anteriores 205,639,863 273,081,975

Resultado Líquido do Exercício 217,501,437 196,404,220

Dividendos antecipados - (29,971,019)

1,230,997,102 1,205,640,898

Interesses Não Controlados 2,272,606 8,622,303

1,233,269,708 1,214,263,201

Passivos não correntes

Passivos por impostos diferidos 59,859,532 88,296,253

Obrigações com pensões de reforma 6,457,116 -

Provisões 31,048,808 59,205,593

Passivos remunerados 638,558,905 686,570,753

Outros passivos 33,301,140 38,538,726

769,225,503 872,611,325

Passivos correntes

Passivos remunerados 69,702,381 40,578,590

Valores a pagar correntes 255,831,284 225,084,110

Estado 81,098,059 77,345,911

406,631,724 343,008,611

Passivo Total 1,175,857,227 1,215,619,936

Capital Próprio e Passivo Total 2,409,126,934 2,429,8 83,137  


