
COVID19 - INDICADOR DO IMPACTO ESTIMADO NO 
VOLUME DE NEGÓCIOS

O contexto económico de 2020 teve um impacto significativo nos negócios em geral. Apesar de 
maioritariamente negativos, os efeitos sobre a atividade económica não foram sentidos de igual forma 
entre empresas de diferentes setores, nem mesmo entre empresas do mesmo setor. 

Este contexto adverso induziu uma realidade em muitos casos desajustada da última informação financeira 
disponível sobre cada empresa (tipicamente referente a 2019) e contribui para uma elevada incerteza nas 
decisões de negócio, para as quais é fundamental dispor de informação previsivelmente mais em linha com 
a realidade atual de cada empresa. 

É neste contexto de elevada incerteza que, com o objetivo de proporcionar uma referência útil para as 
decisões de negócio, surge o indicador do impacto estimado no volume de negócios das empresas em 
2020.

Em linha com a projeção para 2020 sobre o PIB nacional (-8.1%, segundo previsões divulgadas em outubro de 
2020 pelo Banco de Portugal), a variação global esperada para as vendas no universo analisado é de -9.2% 
face às vendas registadas em 2019. Ainda assim, são esperadas variações positivas nas vendas de empresas 
de setores menos expostos ao COVID19, conforme se pode verificar pela figura seguinte, que representa a 
distribuição por bandas de variação percentual esperada.

Enquadramento

Impacto estimado no volume de negócios (2020) das empresas

Distribuição das empresas por escalão de variação (%) do volume de negócios 2020/2019
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Impacto  
Estimado  

no Vol. Neg. (%)

N.º Sociedades 
não financeiras

% Sociedades 
não financeiras

< -32 9252 4,2%

≥ -32 e < -16 60280 27,2%

≥-16 e < -8 64380 29,0%

≥ -8 e < -2 44166 19,9%

≥ -2 e < 2 17538 7,9%

≥ 2 e < 7 11206 5,1%

≥ 7 e < 13 5927 2,7%

≥ 13 e < 23 4767 2,2%

≥ 23 e < 45 3090 1,4%

≥ 45 1039 0,5%

Total 221645 100.0%

Modelo desenvolvido pela Informa D&B com o objetivo de estimar o impacto que a crise provocada pela 
pandemia Covid-19 teve no Volume de Negócios de cada entidade.


