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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Distribuição de Calçado 
(Fevereiro 2021 - 2ª edição)  

Objeto do estudo 

No estudo analisam-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: volume de negócios, exportações e importações de calçado 

 Estrutura da oferta: número de empresas, número de empregados, distribuição geográfica, distribuição por 
dimensão, grau de concentração da oferta 

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

 Previsões da evolução do volume de negócios 

 Acionistas e número de empregados das principais empresas 

 Número e localização das lojas das principais empresas 

 Evolução da faturação das principais empresas 

 Quotas de mercado das principais empresas 

 Indicadores de internacionalização das principais empresas 

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

Empresas analisadas 

Aldo Foreva Paez Skechers 

Birkenstock Lisboa Ginova Pés de Cereja Sopropé 

Birkenstock Matosinhos Glispe Petit Pied Sportino 

Calçado Guimarães Globo Pinheiro & Rodrigues Stara 

Calçados Milénio JAK PortDance Stivali 

Clarks Jandaia PROF Tapadas 

Craze.shoes Linda Mendes Resmas de Comforto The Feeting Room 

Deichmann LVL Rockport Thinking Together 

Ecco Made In Sapataria do Carmo Xancas 

Expolandia Manuel Alves Seaside Zilian 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese, 2020 A pandemia provoca uma forte queda das vendas 

✓ Número de empresas (a) 1.980 Em 2020 as vendas de calçado viram-se afetadas pelas medidas 
aplicadas para combater a pandemia de covid-19, como o 
encerramento temporal ou a redução da lotação máxima dos 
estabelecimentos comerciais, que provocaram uma forte quebra no 
volume de negócios setorial. Assim, estima-se que o valor do mercado 
recue para 360 milhões de euros, o que representa uma queda de mais 
de 20% em relação a 2019. 
 
Dada a importância crescente dos produtos importados no mercado 
interno, é de destacar a queda das importações de calçado em 2020, 
que se fixaram  em 517 milhões de euros, menos 22,6% face a 2019. 
 
No tecido empresarial destacam-se os operadores de pequena 
dimensão, sendo que a quase totalidade dos retalhistas (97%) 
emprega menos de 10 pessoas e um número inferior a 1% (14 
empresas) tem mais de 50 pessoas ao serviço. 

✓ Número de empregados (a) 6.557 

✓ Volume de negócios (milhões de euros) 360 

✓ Variação volume de negócios (%) -21,7 

✓ Quota de mercado conjunta das cinco 
principais empresas (%) (a) 

35,2 

(a) 2018.  
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ÍNDICE DE CONTEÚDOS 
 
A segunda edição do Sectores Portugal basic da DBK “Distribuição de Calçado” tem 188 páginas e a sua estrutura é a 
seguinte: 
 
Principais conclusões 
Tabela 1. Dados de síntese, 2020. 
 
1. Estrutura e evolução do setor 
 
 1.1. Estrutura da oferta 

Tabela 2. Evolução do número de empresas, 2010-2018. 
Tabela 3. Evolução do número de empregados, 2010-2018. 
Tabela 4. Distribuição do número de empresas por dimensão, 2018. 
Tabela 5. Evolução do número de empresas por zonas geográficas, 2015-2018. 
Tabela 6. Grau de concentração da oferta, 2019. 

 
 1.2. Evolução da atividade 

Tabela 7. Evolução do volume de negócios, 2012-2020. 
Tabela 8. Evolução do comércio externo de calçado, 2010-2020. 
Tabela 9. Distribuição das exportações de calçado por países de destino, 2019-2020. 
Tabela 10. Distribuição das importações de calçado por países de origem, 2019-2020. 
Tabela 11. Evolução dos 5 principais mercados externos de calçado, 2010-2020. 
Tabela 12. Distribuição das exportações de calçado por tipos, 2018-2020 
Tabela 13. Distribuição das importações de calçado por tipos, 2018-2020. 

 
 1.3. Custos, rentabilidade e financiamento 

Tabela 14. Balanço agregado de trinta e oito das principais empresas, 2018-2019. 
Tabela 15. Demonstração de resultados agregados de trinta e oito das principais empresas, 2018-2019. 
Tabela 16. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e oito das 
principais empresas, 2018-2019. 
 

 1.4. Previsões 
Tabela 17. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2019. Previsão 2020-2023. 
Tabela 18. Previsão da evolução do volume de negócios, 2021-2022. 
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2. Principais concorrentes 
 
 2.1. Acionistas e recursos 

Tabela 19. Titularidade do capital das principais empresas, 2019. 
Tabela 20. Número de empregados das principais empresas, 2017-2019. 
Tabela 21. Número e localização das lojas das principais empresas, 2019. 
Tabela 22. Distribuição das lojas das principais empresas por distritos, fevereiro 2021. 
Tabela 23. Empresas participadas das principais empresas, 2019. 

 
 2.2. Faturação e quotas 

Tabela 24. Evolução da faturação total das principais empresas, 2017-2019. 
Tabela 25. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2019/2018. 
Tabela 26. Quotas de mercado das principais empresas, 2018-2019. 

 
 2.3. Internacionalização 

Tabela 27. Evolução das exportações das principais empresas, 2018-2019. 
Tabela 28. Taxa de exportação das principais empresas, 2019. 
Tabela 29. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2019. 
Tabela 30. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2018-2019. 
Tabela 31. Taxa de importação das principais empresas, 2019. 
 

 2.4. Resultados e rácios económico-financeiros 
Tabela 32. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2019 
Tabela 33. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2019. 
Tabela 34. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2019. 
Tabela 35. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2019. 
Tabela 36. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2019. 
Tabela 37. Margem EBITDA das principais empresas, 2019. 
Tabela 38. Margem EBIT das principais empresas, 2019. 
Tabela 39. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2019. 
Tabela 40. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2019. 
Tabela 41. Rácio de liquidez das principais empresas, 2019. 
Tabela 42. Rácio de endividamento das principais empresas, 2019. 

 
3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes 
 


