
 

 

Informa D&B 
Rua Barata Salgueiro, 28 – 3º, 1250-044 Lisboa |  Tel.: 213 500 389 E-mail: vipclientes@informadb.pt 

 

 

Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Embalagens de Cartão 
(março 2020 – 2 edição) 

Objeto do estudo 

No estudo analisa-se a estrutura da oferta, a evolução recente, as previsões e a situação económico-financeira do setor, assim como o 

posicionamento e os resultados das 40 principais empresas que operam no mesmo. 

Principais conteúdos 

 Evolução recente da atividade: produção, exportações, importações 

 Estrutura da oferta: evolução do número de empresas, distribuição geográfica, distribuição por dimensão 

 Balanço, demonstração de resultados e rácios económico-financeiros agregados das principais empresas 

 Previsões da evolução da produção 

 Acionistas e número de empregados das principais empresas 

 Sucursais e sociedades participadas pelas principais empresas 

 Evolução da faturação das principais empresas 

 Indicadores de internacionalização das principais empresas: exportações, taxa de exportação, distribuição das exportações por 
zonas geográficas, valor das compras ao mercado externo 

 Resultados financeiros individuais das principais empresas: balanço, demonstração de resultados, rácios económico-financeiros 

Empresas analisadas 

Aéme Embala na Hora JPZ Saica Pack 

Caixindu Embalcut Lapa 3 Seda Ibérica 

Calheiros Embalpaços Litel SMSA 

Cartocer Fepal Lival Smurfit Kappa 

Cartonagem Cardoso FPTN Micropack Soarespack 

Cartonagem Expresso Gráfica Ideal Modecort ST Prinpack 

Cartonagem Trindade Graphicsleader Nova DS Smith Tecnicarton 

Cartonarte Inocentro Novotipo Tetra Pak 

CST International Paper Cartovar Papeis Vouga Vouguembal 

DS Smith José Neves Ribaembal Zarrinha 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese, 2019 Produção mante evolução positiva em 2020 

 Número de empresas, 2018 256 A produção de embalagens de cartão apresenta desde 2013 uma 
tendência crescente. Após o aumento de 5,1% registado em 2018, estima-
se um acréscimo de cerca de 4% em 2019, para 900 milhões de euros. 
 
Nesse mesmo ano observou-se um acréscimo do superavit comercial com 
o exterior, após a queda registada no período 2017-2018, que atingiu os  24 
milhões de euros. Assim, as exportações alcançaram 171 milhões de euros, 
mais 9,6% do que em 2018, enquanto as importações aumentaram 7,3%, 
para 147 milhões. 
 
Apesar da deterioração da economia provocada pela crise Covid-19, as 
previsões a curto prazo apontam para a continuação da tendência de 
crescimento moderado do volume de negócios setorial, em linha com a 
expansão do comércio eletrónico e a venda de produtos alimentares. 

 Número de empregados, 2018 6.431 

 Produção (milhões euros) 900 

 Exportação (milhões euros) 171 

 Importação (milhões euros) 147 

 Crescimento da produção em valor (%) +3,8 

 Crescimento da exportação em valor (%) +9,6 

 Crescimento da importação em valor (%) +7,3 
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A segunda edição do estudo Sectores Portugal basic da DBK “Embalagens de Cartão” tem 184 páginas e a sua estrutura é a seguinte: 
 
Principais conclusões 
Tabela 1. Dados de síntese, 2019. 
 
1. Estrutura e evolução do setor 
 
 1.1. Estrutura da oferta 

Tabela 2. Evolução do número de empresas, 2008-2018. 
Tabela 3. Evolução do número de empregados, 2008-2018. 
Tabela 4. Evolução da dimensão média das empresas, 2008-2018. 
Tabela 5. Distribuição do número de empresas por dimensão, 2018. 
Tabela 6. Distribuição geográfica do número de empresas, 2013-2018. 

 
 1.2. Evolução da atividade 

Tabela 7. Evolução da produção, 2008-2019. 
Tabela 8. Evolução do comércio externo, 2008-2019. 
Tabela 9. Taxa de exportação, 2008-2019. 
Tabela 10. Distribuição das exportações por países de destino, 2018-2019. 
Tabela 11. Distribuição das importações por países de origem, 2018-2019. 
Tabela 12. Evolução dos 3 principais mercados externos, 2008-2019. 
Tabela 13. Evolução do saldo da balança comercial, 2008-2019. 
 

 1.3. Custos, rentabilidade e financiamento 
  Tabela 14. Balanço agregado de trinta e nove das principais empresas, 2017-2018. 
  Tabela 15. Demonstração de resultados agregados de trinta e nove das principais empresas, 2017-2018. 
  Tabela 16. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e nove das principais empresas, 

2017-2018. 
 
 1.4. Previsões 

Tabela 17. Previsão da evolução da produção, 2020-2021. 
 
2. Principais concorrentes 
 
 2.1. Acionistas e recursos 

Tabela 18. Titularidade do capital das principais empresas, 2018. 
Tabela 19. Número de empregados das principais empresas, 2016-2018. 
Tabela 20. Sucursais das principais empresas, 2018. 
Tabela 21. Empresas participadas das principais empresas, 2018. 
Tabela 22. Certificados obtidos pelas principais empresas, março 2020. 

 
 2.2. Faturação 

Tabela 23. Evolução da faturação total das principais empresas, 2016-2018. 
Tabela 24. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2018/2017. 

 
 2.3. Internacionalização 

Tabela 25. Evolução das exportações das principais empresas, 2017-2018. 
Tabela 26. Taxa de exportação das principais empresas, 2018. 
Tabela 27. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2018. 
Tabela 28. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2017-2018. 
Tabela 29. Taxa de importação das principais empresas, 2018. 

 
 2.4. Resultados e rácios económico-financeiros 
  Tabela 30. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2018. 
  Tabela 31. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2018. 
  Tabela 32. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2018. 
  Tabela 33. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2018. 
  Tabela 34. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2018. 
  Tabela 35. Margem EBITDA das principais empresas, 2018. 
  Tabela 36. Margem EBIT das principais empresas, 2018. 
  Tabela 37. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2018. 
  Tabela 38. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2018. 
  Tabela 39. Rácio de liquidez das principais empresas, 2018. 
  Tabela 40. Rácio de endividamento das principais empresas, 2018. 
 
3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes 


