
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.
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Impacto estimado no volume de negócios (2020) das empresas
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Impacto  
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no Vol. neg. (%)

n.º sociedades 
não financeiras

% sociedades 
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< -32 9 263 4.2%

≥ -32 e < -16 60 566 27.2%

≥-16 e < -8 64 721 29.1%

≥ -8 e < -2 44 407 20.0%

≥ -2 e < 2 17 595 7.9%

≥ 2 e < 7 11 237 5.0%

≥ 7 e < 13 5 928 2.7%

≥ 13 e < 23 4 750 2.1%

≥ 23 e < 45 3 071 1.4%

≥ 45 985 0.4%

total 222 523 100.0%



Com base na vasta informação disponível sobre as empresas registadas na base de dados da Informa D&B, 
o modelo que estima o impacto no volume de negócios das empresas em 2020 avalia o universo das mais 
de 300 mil empresas que apresentam atividade continuada nos últimos 3 anos, com base na informação 
financeira publicada. 

Esta avaliação incide sobre empresas com um histórico mínimo de vendas (empresas que tiveram vendas 
superiores a pelo menos 1000€ anuais em cada um dos últimos 3 anos), pelo que não inclui as empresas 
muito recentes e algumas empresas com atividades comerciais esporádicas.

Para este universo, observou-se que, entre outros, a variação das vendas em cada ano depende de: 

•	 vendas	dos	anos	anteriores	e	respetivas	variações

•	 número	de	empregados	e	respetivas	variações

•	 vendas	por	empregado

•	 idade	da	empresa

•	 existência	de	importação	e/ou	exportação

•	 variações	observadas	ao	nível	de	cada	setor	nos	últimos	anos

•	 taxa	de	crescimento	económico	e	taxa	de	desemprego

Para o efeito, foram recolhidos e analisados os dados referentes a todas as sociedades não financeiras 
com obrigação de publicação de contas em Portugal desde 2009, abrangendo detalhes específicos de cada 
empresa, do setor no qual se insere e diferentes variáveis macroeconómicas. 

A partir da aplicação da informação histórica sobre cada empresa, das projeções macroeconómicas e das 
perspetivas sobre cada setor para 2020 (suportadas pela área de estudos setoriais DBK da Informa D&B) 
obteve-se a variação estimada para as vendas de cada empresa.  

metolodogia e definições

produtos Informa D&B  - onde encontrar o indicador Covid-19 – Impacto 
estimado no volume de negócios (2020)

Relatórios de empresas on-line (completo, financeiro, comercial e estrutural)

Sistema de integração de Dados

Licenciamento de Dados

OutrOs InDICaDOres InfOrma D&B

•	 Risco failure
•	 Risco de delinquency
•	 Indicador de pagamentos ou 

Paydex

•	 Resiliência financeira
•	 Grau de impacto setorial 

Covid-19 

•	 Setores de atividade 
(classificação Informa D&B), 
Risco de viability

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
 213 500 389 |  213 151 658
 vipclientes@informadb.pt
www.informadb.pt

INFORMA D&B (SERVIÇOS DE GESTÃO DE EMPRESAS) SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Edifício Atrium Saldanha, 
Praça Duque de Saldanha, 1 - 3A
1050-094 Lisboa


