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Estudo Sectores Portugal basic da DBK 

Comércio de Móveis 
(março 2020 – 7ª 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 44 principais empresas que operam no mesmo. 

Principais conteúdos 

 Evolução recente do mercado 

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

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

 Previsões da evolução do mercado 

 Acionistas e número de empregados das principais empresas 

 Número e localização dos pontos de venda das principais empresas 

 Sociedades participadas pelas principais empresas 

 Evolução da faturação das principais empresas 

 Quotas de mercado das principais empresas 

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

Empresas analisadas 

A Linha da Vizinha Casa Ferreira Ikea Maxmat 

AGS Casa Piocheur Inter-Estofos MCL 

Akí Celeiro do Móvel Jeset Morais, Morais & Maceira 

Al4uatro Conforama JOM Móveis Carla 

Alaire Coziform Jomel Móveis Fernandes 

Anlorbel Dicarmo JYSK Octosólido 

Antarte Empatias Kare Stand Correia 

AR Tradição Famo Comercial Laskasas Tattoon 

Área Fantoffice Leroy Merlin TGV Interiores 

Armazéns Reis Galante Linhas Direitas Tralhão 

Borja Reis Hôma Loja do Gato Preto Unopiù 

Principais indicadores do setor 

Dados de síntese Queda das vendas em 2020 devido à  crise Covid-19 

 Número de empresas, 2018 3.382 A retoma da construção residencial e da procura de bens de 
consumo duradouro permitiram nova expansão das vendas 
a retalho de móveis entre 2014 e 2019. 
 
No ano 2019 o setor encerrou com um volume de negócios 
de 915 milhões de euros, o que representou  mais 6,4% do 
que em 2018, ano em que a variação foi de 7,5%. No entanto, 
esse valor está longe do máximo de 1.140 milhões de euros 
registado  em 2007. 
 
O contexto macroeconómico negativo previsto para 2020, 
como consequência da crise Covid-19, permite antecipar 
uma queda das vendas e uma deterioração da rentabilidade 
do setor neste ano. Assim, a faturação setorial poderia 
registar em 2020 uma queda de cerca de 10%. 

 Variação do número de empresas, 2018/17 (%) +0,7 

 Número de empregados, 2018 10.681 

 Mercado (milhões de euros), 2019 915 

 Crescimento do mercado, 2019/18 (%) +6,4 

 Previsão da evolução do mercado, 2020/19 (%) -9,8 
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ÍNDICE DE CONTEÚDOS 
 
A sétima edição do estudo Sectores Portugal basic da DBK “Comércio de Móveis” tem 192 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, 2005-2018. 
Tabela 3. Evolução do número de empregados, 2008-2018. 
Tabela 4. Distribuição do número de empresas por zonas geográficas, 2016-2018. 
Tabela 5. Distribuição do número de empregados por zonas geográficas, 2016-2018. 
Tabela 6. Dimensão média das empresas por zonas geográficas, 2018. 

 1.2. Evolução da atividade 
Tabela 7. Evolução da faturação, 2005-2019. 
Tabela 8. Evolução das importações portuguesas de móveis, 2008-2019. Distribuição por países de origem, 2019. 
Tabela 9. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2019. 

 1.3. Custos, rentabilidade e financiamento 
Tabela 10. Balanço agregado de trinta e oito das principais empresas, 2017-2018. 
Tabela 11. Demonstração de resultados agregados de trinta e oito das principais empresas, 2017-2018. 
Tabela 12. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e oito das principais empresas, 
2017-2018. 

 1.4. Previsões 
Tabela 13. Previsão da evolução da faturação, 2020-2021. 

 
2. Principais concorrentes 
 
 2.1. Acionistas e recursos 

Tabela 14. Titularidade do capital das principais empresas, 2018. 
Tabela 15. Número de empregados das principais empresas, 2016-2018. 
Tabela 16. Número e localização dos pontos de venda em Portugal das principais empresas, março 2020. 
Tabela 17. Empresas participadas das principais empresas, 2018. 

 2.2. Faturação e quotas 
Tabela 18. Evolução da faturação total das principais empresas, 2016-2018. 
Tabela 19. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2018/2017. 
Tabela 20. Quotas de faturação das principais empresas, 2018. 

 2.3. Internacionalização 
Tabela 21. Evolução das exportações das principais empresas, 2016-2018. 
Tabela 22. Taxa de exportação das principais empresas, 2018. 
Tabela 23. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2018. 
Tabela 24. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2017-2018. 
Tabela 25. Taxa de importação das principais empresas, 2018. 

 2.4. Resultados e rácios económico-financeiros 
Tabela 26. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2018. 
Tabela 27. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2018. 
Tabela 28. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2018. 
Tabela 29. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2018. 
Tabela 30. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2018. 
Tabela 31. Margem EBITDA das principais empresas, 2018. 
Tabela 32. Margem EBIT das principais empresas, 2018. 
Tabela 33. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2018. 
Tabela 34. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2018. 
Tabela 35. Rácio de liquidez das principais empresas, 2018. 
Tabela 36. Rácio de endividamento das principais empresas, 2018. 

 
3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes 


