
Gasolineiras
pedem tempo
para alterar
facturas

Frulact compra start-up
para diversificar negócio

PRIMEIRA LINHA 4 a 6

Empresas pedem um prazo de seis a nove meses
para adaptarem os seus sistemas às novas facturas.

Lóbi, a antecâmara
do poder
PS e CDS apresentaram propostas para regular o lobbying.
José Ramos-Horta conta de que forma o lóbi ajudou a
colocar Timor-Leste no centro das atenções internacionais.
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Dívida
nacional
e imóveis
ajudam

Montepio
a dar lucro

EVAN WOHLMANN
ANALISTA SÉNIOR
DA MOODY’S

MERCADOS 24 e 25

“Precisamos
ter confiança
de que a dívida
continuará
a cair”

Grupo sediado na Maia adquiriu a 5ensesinfood, produtora
de ingredientes à base de vegetal para a indústria alimentar.

Salário médio está
quase estagnado por
causa do novo emprego.
ECONOMIA 12 e 13EMPRESAS 18

Salários

Aumentos
de 3,7%
para quem
manteve
o emprego

Sexta-feira, 9 de Fevereiro de 2018 | Diário | Ano XVI | N.º 3683 | € 2.90
Director André Veríssimo | Director adjunto Celso Filipe FIM-DE-SEMANA
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Evan Wohlmann
diz que são
necessários
mais dados
para confirmar
as melhorias
de Portugal.
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o fim de 30 anos de
muita fruta, com
oito fábricas espa-
lhadas por três con-
tinentes e um lugar

no top 5 dos maiores fabricantes
mundiais de preparados à base de
fruta para a indústria alimentar, a
Frulact, com sede na Maia, decidiu
apostar na diversificação e ganhar
músculo vegetariano.

OgrupodafamíliaMirandaad-
quiriu, no início de Janeiro, 100%
do capital social da 5ensesinfood
(5IF). Trata-se de uma start-up de
base industrial que criou um pro-
cesso patenteado de produção de
ingredientes à base de vegetal para
aindústriaalimentar, permitindo a
suaaplicação numaamplagamade
produtos finais.

Constituídaem2012,a5IFteve
origem num projecto desenvolvido
inicialmente na Escola Superior de
Biotecnologia da Universidade Ca-
tólica do Porto e era detida por um
conjunto de capitais de risco, entre
asquaisaChangePartnerseaInvic-
taAngels,equetinhatambémcomo
accionistasasco-fundadoraseinves-
tigadoras Joana Mafalda Inácio e
MariaIsabel Franco.

O grupo maiato, que “temcomo
claro‘driver’naestratégiachegaraos
200 milhões de euros de facturação
consolidadaduranteopróximociclo
doplanoestratégico”,ambiciona, en-
tre outras vias, “implementar eixos
de diversificação em áreas comple-
mentares ao negócio ‘core’”, sendo
que a compra da 5IF “é um dos pri-
meiros passos concretizados nesse
sentido”,adiantouoCEOdaFrulact,
João Miranda, ao Negócios.

Porquê a 5IF? “Aalteração dos

hábitos alimentares e nutricionais
aumaescalaglobal temditado, por
um lado, o reposicionamento de
muitos dos ‘players’ tradicionais da
indústria alimentar e, por outro, o
aparecimentodenovosagentes,que
trazem uma miríade de novos pro-
dutos e soluções para a diversifica-
ção e procura de alternativas pelo
consumidorfinal”,começouporex-
plicar o CEO da Frulact.

Ora, “as bases vegetais produzi-
das pela 5IF, processo patenteado,
permitem o desenvolvimento e a
oferta de ingredientes para bebidas
que o mercado está a posicionar

comoalternativasaoleite”,afiançou
João Miranda. No caso, produtos
“tipoiogurte,geladoseoutrassobre-
mesas sob a forma de produtos de
altovaloracrescentadoediferencia-
dor, a partir de várias matérias-pri-
mas, de onde se destacam a aveia, a
amêndoa,ococoouoarroz”,indicou
o mesmo empresário.

Com um peso consolidado de
4%domercadoglobal,comparando
comos96%dosectorlácteo,“osec-
tor de alternativas vegetais aprodu-
toslácteos(‘dairy-free’)temtidoum
crescimento vigoroso que se espera
venha a intensificar-se ainda mais

nos próximos anos”. Ainda de acor-
docomJoãoMiranda,estemercado
representaactualmenteumvolume
global de 4,7 mil milhões de tonela-
das de produto e um valor de 12 mil
milhões de euros.

Alinha de produção da 5IF em
funcionamento, numas instalações
arrendadas em Alfena, no concelho
deValongo,vaiserdeslocalizadapara
o complexo industrial da Frulactna
Maia,confirmouaindaopresidente
executivodogrupo,quenãoquisre-
velaro valordaaquisição daempre-
sanemasuafacturação.

AFrulactque nasceu, em 1987,

AGRO-ALIMENTAR

Frulact compra start-up
de base vegetal
O grupo de preparados à base de fruta, com presença industrial em três continentes e vendas
de 112 milhões de euros, deu o pontapé de saída da sua diversificação com a aquisição
da 5ensesinfood, produtora de ingredientes à base de vegetal para a indústria alimentar.

O CEO João Miranda está a apostar na diversificação da Frulact em áreas complementares ao negócio “core”.

A
RUI NEVES
ruineves@negocios.pt

8
FÁBRICAS
A Frulact tem três
fábricas em Portugal,
duas em Marrocos,
uma em França, uma
na África do Sul
e outra no Canadá.
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Ovalordasvendasdepapel“tis-
sue” (usado para toalhas de pa-
pel,guardanaposoupapelhigié-
nico) da The Navigator Com-
panyaumentouno ano passado
10%, contribuindo para a subi-
da de 3,8% do volume de negó-
cios do grupo. Na apresentação
dos resultados de 2017, a Navi-
gatorsalientaque“nonegóciode
“tissue”,omercadoficoumarca-
dopelarecuperaçãodaprocura,
impulsionadapelocrescimento
económico, nomeadamente no
sector do turismo”.

O grupo, que sublinha por
outro lado o aumento da con-
corrência na Península Ibérica
neste segmento e dos custos de

produção devido à subida do
preço da pasta, aumentou no
ano passado a produção de bo-
bines e de produto acabado.

Paraasubidadasvendasto-
tais para mais de 1.636 milhões
de euros contribuiu ainda o au-
mento de 19% do valordas ven-
das de pasta e de 13% das ven-
dasdeenergiaeléctrica.Nocaso
das vendas de papel, que totali-
zaram 1.200 milhões de euros,
houve uma redução de 0,9%.

Mais capacidade
em 2018
ANavigatordiz que as pers-

pectivas para 2018 “são positi-
vas”equeantecipaumano“par-

ticularmentedesafiante”, jáque
em Abril terá lugar o arranque
dacapacidade adicional de pas-
tanaFigueiradaFozeemAgos-
to começam as primeiras pro-
duçõesdebobinesnanovalinha
de “tissue” em Cacia.

No ano passado, o grupo in-
vestiu cerca de 155 milhões de
euros nestes dois projectos, que
tiveram início em 2017 e estão
estimados em 205 milhões.

Jáanívelinternacional,aes-
tratégiadaNavigatorpassouno
anopassadoasermaismodera-
da. Em Moçambique, o grupo
decidiu desacelerar o ritmo de
investimento e desenvolver o
seu projecto de forma faseada.
Naapresentação de resultados,
o grupo refere que “a Portucel
Moçambique encontra-se pre-
paradaparaavançar com o pla-
no florestal previsto, assim que
as condições necessárias – cuja
maioriase encontraem discus-
sãocomasautoridadesmoçam-
bicanas – estejam reunidas”.

Nos Estados Unidos, onde
decidiu investir em Dezembro
de 2014 numa fábrica de
“pellets”(granuladosdemadei-
ra),ogrupoanunciounofinalde
2017 ter assinado um contrato
para a venda deste negócio por
um valor de 135 milhões de dó-
lares (cerca de 110 milhões de
euros), que pode ainda sofrer
ajustamentos.

Na apresentação dos resul-
tados de 2017, a Navigator sa-
lienta ainda o impacto do pro-
grama de redução de custos de
produção, que foi daordemdos
27milhõesdeeuros,superando
os objectivos.�

MARIA JOÃO BABO

Edgar Martins/CM
O grupo justifica o aumento da procura do papel que produz para
guardanapos ou toalhas com o crescimento económico, nomeadamente
do turismo. No total, as suas vendas subiram quase 4% em 2017.

No negócio ‘tissue’,
o mercado ficou
marcado pela
recuperação
da procura,
impulsionada
pelo crescimento
económico.
THE NAVIGATOR COMPANY

“

INDÚSTRIA

Turismo também beneficia
vendas da Navigator

A The Navigator Company
estima, na apresentação
dos resultados de 2017, que
os incêndios florestais ocor-
ridos no país no ano passa-
do tenham representado
um impacto negativo de 7
milhões de euros, contabi-
lizado em activos biológi-
cos. Até Setembro o grupo
tinha contabilizado um to-
tal de 2.700 hectares ardi-
dos, com um impacto de 2,1
milhões. János fogos de Ou-
tubro terão ardido 6.100
hectares relacionados com
a Navigator. Numa nota de
antecipação das contas da
produtora de pasta e papel,
na quarta-feira, a Caixa BI
estimava que o efeito dos
incêndios florestais tivesse
sido da ordem dos cinco mi-
lhões de euros e um impac-
to na margem EBITDA do úl-
timo trimestre de 1,4 pon-
tos percentuais.

Fogos: impacto
foi de 7 milhões

no fundo do quintal da família Mi-
randa,emMatosinhos,fechou2017
com vendas de 112 milhões de eu-
ros,maissetemilhõesdoquenoano
anterior, com as exportações a va-
lerem 97,5%, e prevê chegar este
ano aos 120 milhões. Com três fá-
bricas em Portugal, duas em Mar-
rocos,umaemFrança,umanaÁfri-
cadoSuleoutranoCanadá,empre-
ga725 pessoas, das quais 55 no seu
centrodeinovação.Investiu100mi-
lhões de euros nos últimos 10 anos
e dedicaanualmente 2,8% das ven-
dasàinvestigação, desenvolvimen-
to e inovação.�

RESULTADOS

LUCROS RECUAM PARA 207,8 MILHÕES
Valores em milhões de euros

A Navigator registou no ano passado uma redução de 4,5% dos lucros
face a 2016, ano em que os resultados beneficiaram de reversão de pro-
visões para impostos e do efeito do regime extraordinário de reavalia-
ção fiscal, que resultaram num valorde impostos positivo de 7 milhões.

Fonte: The Navigator Company

2016 2017 Var.

Vendas totais 1.577,4 1.636,8 3,8%

EBITDA 397,4 403,8 1,6%

Resultados financeiros -20,8 -7,7 -63%

Resultado líquido 217,5 207,8 -4,5%

Investimentos 138,6 114,7 -23,9

Dívida líquida remunerada 640,7 692,7 52


