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- 91%% das empresas aumentaram ou mantive-
ram as vendas face ao trimestre anterior e ape-
nas 9% diminuíram 
- A percentagem das empresas que considerou 
“bom” o respetivo “nível de atividade” foi de 
66,7% 
- 69,7% das empresas aumentaram as vendas 
face ao mesmo período do ano anterior 
- Os preços de venda voltaram a apresentar uma 
significativa tendência de subida, ainda que de 
forma menos intensa que no trimestre anterior 
(48% das respostas, ponderadas pelos 25 gru-
pos de produtos) 
 
 
APRECIAÇÃO GLOBAL 
 
No quarto trimestre do ano voltou a observar-se o cres-
cimento da atividade das empresas do setor, o qual 
voltou, inclusivamente, a aumentar de intensidade face 
ao período anterior, com as vendas a apresentar um 
desempenho acima das previsões. 
 
A maioria das empresas (91%), em ambos os segmen-
tos, reportou o aumento ou a manutenção das respeti-
vas vendas, sendo muito reduzido (9%) o número da-
quelas que acusaram a diminuição.  
 
Verificou-se, também, que a percentagem total dos 
inquiridos que classificaram a atividade como Boa ou 
Satisfatória se manteve ao nível do trimestre anterior 
(97,0%, contra 97,6%), com o número dos que a consi-
deraram Boa a aumentar ligeiramente. Deste modo, o 
SRE subiu dos 57,1% para os 63,7%. Desta vez, foi o 
segmento armazenista que apresentou o melhor resul-
tado neste indicador, registando um SRE de +72,2%, 
acima do subsetor retalhista que ficou pelos +51,3%. 
Refira-se que estes resultados continuam excelentes. 
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Uma vez mais, o crescimento superior das vendas 
acabou por refletir-se no aumento dos stocks um pou-
co além do previsto, se bem que a persistência das 
dificuldades no abastecimento, com ameaças de rotu-
ras de stocks e a própria escalada dos preços, também 
terão contribuído para a antecipação de compras e em 
maiores volumes, por óbvias razões de prevenção, 
apesar da contenção que é habitual as empresas reve-
larem no final do ano. Assim, a percentagem das em-
presas que referiram o seu aumento (21,3%), superou 
largamente a das que que afirmaram a redução 
(11,1%).  

 
 

4º TRIMESTRE DE 2021 
 

Indicadores 
SRE - saldo das respostas extremas (%) 

Sector Armazenistas Retalhistas 

Vendas + 31,0 + 31,4 + 30,7 

Existências + 10,2 + 9,8 + 11,4 

Preços + 45,3 + 57,9  + 34,2 

Atividade + 63,7 + 72,2 + 53,3 

Vendas homólogas + 63,6 + 61,1 + 66,6 

 
 
Os diversos indicadores do setor apresentaram um 
comportamento positivo e acima das expetativas, des-
tacando-se, pelo quinto trimestre consecutivo, a evolu-
ção do indicador vendas homólogas, que exibiu um 
SRE de +69,7%, confirmando que este será mais um 
ano de forte crescimento no volume de negócios do 
sector. 
 
 

4º TRIMESTRE DE 2021 
(variação dos valores do SRE - saldo das respostas extremas - 

face ao trimestre anterior) 
 

 

Indicadores 
Variação do saldo das respostas extremas em 

pontos percentuais  

Sector Armazenistas Retalhistas 

Vendas - 2,4 - 10,2 + 5,1 

Existências - 19,0 - 26,8 - 13,6 

Preços - 13,9 - 7,5 - 21,5 

Atividade + 6,6 + 22,2 - 11,7 

Vendas homólo-
gas - 19,7 - 25,3  - 15,4 

(sinal ”-“indica pioria ou diminuição; sinal “+” indica melhoria ou 
aumento) 
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A evolução trimestral dos valores assumidos pelos in-
dicadores continua a mostrar uma tendência para uma 
natural e esperada desaceleração do ritmo de cresci-
mento, mas, num sentido que também é positivo e 
apesar do forte aumento das vendas e das preocupa-
ções com o abastecimento, revela um menor aumento 
das existências. 
 
 

VARIAÇÃO DOS VALORES DOS SALDOS DAS RESPOSTAS 
EXTREMAS FACE AO TRIMESTRE ANTERIOR 
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O forte crescimento da atividade do sector ao longo do  
ano, apesar do período de confinamento no seu início, 
veio comprovar que a construção se encontra num ci-
clo positivo e, de certa forma, invulnerável às perturba-
ções da organização do trabalho, às dificuldades logís-
ticas e, até agora, aos próprios aumentos de custos 
com a mão-de-obra e os materiais. 
 
Relativamente a estes, o aumento generalizado e cons-
tante dos preços de venda, pelo quinto trimestre con-
secutivo, embora continue a perder intensidade, suscita 
óbvias preocupações com eventuais consequências 
negativas sobre o mercado, na medida em que os au-
mentos de custos das obras não possam ser repercuti-
dos nos contratos de empreitada ou absorvidos pelo 
crescimento dos preços de venda do imobiliário. 

 
 

VENDAS 
 
A percentagem das empresas que afirmou o aumento 
das vendas face ao período anterior cifrou-se nos 
40,3% (contra 37,9% no trimestre anterior), ao mesmo 
tempo que a percentagem das que referiram a sua 
diminuição subiu um pouco dos 6,5% observados no 3º 
trimestre para os 9,3%. 
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Para além das diferenças sazonais, o indicador vendas 
homólogas continua a confirmar a recuperação da di-
nâmica de crescimento que se tem solidificado desde 
2018 e que só nos dois primeiros trimestres de 2020, 
pelas razões que são sobejamente conhecidas, conhe-
ceu algum abrandamento. 
 
Assim, o conjunto do setor continuou a apresentar um 
saldo positivo significativo nas respostas extremas 
(63,6%). Neste período, foi no segmento retalhista, que 
se registou o maior número de respostas que afirma-
ram o Aumento das vendas face ao 4º trimestre do ano 
anterior (73,3%). No segmento armazenista esta per-
centagem atingiu os 66,7%. 
 

 
 

VOLUME DE VENDAS COMPARADO 
COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR 

 (SRE – saldo das respostas extremas) 
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PREÇOS 
 
Relativamente aos preços de venda, a regra foi, uma 
vez mais, a do aumento (48,1% das respostas), regis-
tando-se apenas 2,8% das respostas no sentido da 
diminuição. O SRE foi de +45,3%, que compara com + 
59,2% no 3º trimestre e +72% no 2º trimestre de 2021. 
Esta escalada dos preços observada ao longo do ano 
de 2021 é completamente anormal, quer em termos de 
duração, quer da amplitude dos aumentos e tem a sua 
explicação na escalada dos custos das matérias pri-
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mas e da energia nos mercados internacionais, em 
consequência da pandemia. 
 

PREÇOS 
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Como é normal numa fase de subida sustentada dos 
preços, continua a ser o subsetor armazenista, mais a 
montante, quem apresentou um SRE mais elevado 
(+57,9%), enquanto o subsetor retalhista registou um 
SRE de +34,2%.  
 
As respostas no sentido do aumento dos preços de 
venda incidiram generalizadamente sobre todos o os 
produtos, não havendo nenhum grupo que tenha regis-
tado uma maioria de respostas no sentido da descida. 
Em todo o caso, os grupos de produtos que mesmo 
assim registaram alguns casos (minoritários) de ajus-
tamentos em baixa de preços, foram os “Isolamentos 
térmicos e acústicos” e as “Madeiras e derivados (por-
tas, placas, contraplacados, etc.)”. 
 
 
CONDIÇÕES DE CRÉDITO 
 
A estabilidade nas condições de crédito dos fornecedo-
res manteve-se como regra neste 4º trimestre de 2021 
(87,9%, contra 90,5% das respostas no trimestre ante-
rior). Esta manutenção das condições de crédito atingiu 
os 100% no subsetor armazenista, mas no caso das 
empresas retalhistas houve variações com algum signi-
ficado, sobretudo com sinal negativo (20%), mas tam-
bém algumas respostas no sentido da melhoria (6,7%). 
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 PRAZOS DE RECEBIMENTO 
 
Ao nível dos prazos de recebimento de clientes, regis-
tou-se uma evolução positiva, o que poderá ter alguma 
relação com um maior rigor introduzido na gestão do 
crédito aos clientes após algumas “campainhas” terem 
começado a tocar. A alteração não muito significativa e 
convirá manter a maior atenção a esta área. 
 

PRAZOS DE RECEBIMENTO 
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O número das respostas que informaram o aumento 
dos prazos de recebimento foi de 15,2%, que compara 
com 23,8% no 3º trimestre de 2021. 
 
Os subsectores apesar de registarem uma percenta-
gem muito semelhante no número de respostas relati-
vas à diminuição dos prazos de recebimento (5,6% e 
6,7%, para armazenistas e retalhistas, respetivamente), 
não tiveram, contudo, comportamentos idênticos no 
campo das respostas ao aumento dos prazos. Na ver-
dade, enquanto o subsector retalhista, ao contrário do 
ocorrido nos dois períodos anteriores, foi menos afeta-
do pelo aumento dos prazos, tendo registado uma per-
centagem de 13,3% (quase metade do observado no 3º 
trimestre), o subsector armazenista registou uma per-
centagem das respostas no sentido do aumento dos 
prazos de 16,7% (mais próxima dos 22,7% do trimestre 
anterior). 
 
CONCORRÊNCIA 
 
O bom momento do sector refletiu-se finalmente em 
algum abrandamento da concorrência intrassectorial. 
 

CONCORRÊNCIA 
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O subsector retalhista, curiosamente, ao contrário do 
habitual, foi quem menos terá sentido o aumento da 
concorrência, com a percentagem de respostas nesse 
sentido a quedar-se pelos 13,3% (contra 35% no tri-
mestre anterior). 
 
No subsector armazenista a percentagem de respostas 
no sentido do aumento diminuiu ligeiramente, passan-
do de 18,2% para 16,7%. 
 
 
ATIVIDADE 
 
A evolução positiva das vendas e acima do previsto, 
continuou a refletir-se na apreciação que as empresas 
fazem da respetiva atividade, ainda que, naturalmente, 
a situação extraordinária vivida no 2º trimestre, não 
seja facilmente repetível. 
 
Assim, a percentagem das empresas que considera-
ram que o nível de atividade foi bom aumentou de 
59,5% para 66,7%, havendo 30,3% contra 38,1% no 
trimestre anterior que o classificaram como satisfató-
rio, fazendo com que a percentagem das respostas 
que consideraram a atividade deficiente, tenha subido 
ligeiramente de 2,4% para 3% neste período. 
 
 
 

EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE 
(SRE - saldo das respostas extremas) 
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Neste período inverteram-se as posições entre os dois 
subsetores, sendo o subsector armazenista quem re-
gistou a maior percentagem de respostas com uma 
apreciação positiva do nível de atividade (72,4%, contra 
54,5% no 3º trimestre) e ocorrendo o facto de ninguém 
neste subsector ter considerado a atividade deficiente. 
Entre as empresas retalhistas inquiridas, 60% (contra 
65% no 3º trimestre) consideraram bom o respetivo 
nível de atividade, havendo mesmo 6,7% que o classi-
ficaram como deficiente. 
 
 
FINANCIAMENTO BANCÁRIO 
 
O recurso ao crédito bancário pelas empresas do setor 
aumentou muito ligeiramente, tendo sido referido por 

24,2% das respostas (contra 19% no trimestre ante-
rior).  
 
Ao contrário do trimestre anterior, a percentagem foi 
ligeiramente maior entre as empresas armazenistas 
(33,3%) que entre as retalhistas (13,3%). Todas as 
respostas referiram o financiamento corrente como 
destino e todos consideraram fácil o acesso ao crédito. 
. 
 
PREVISÃO PARA O 1º TRIMESTRE DE 2022 
 
As previsões para o primeiro trimestre do ano traduzem 
a perspetiva de continuidade no crescimento dos negó-
cios, embora de forma menos intensa, já que os primei-
ros meses do ano correspondem tradicionalmente ao 
período de sazonalidade mais baixa, sobretudo por cor-
responderem ao Inverno. 
 

PERSPETIVAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2022 
 

Indicadores 
SRE - saldo das respostas extremas (%) 

Sector Armazenistas Retalhistas 

Cart. Encomendas + 34,7 + 40,2 + 29,8 
Vendas + 23,6 + 25,5 + 22,0 
Enc. Fornecedores + 35,2 + 38,2 + 32,4 
Existências + 13,9 + 22,6 + 6,1 

 
 
Ainda assim, devemos sublinhar que as previsões das 
empresas estão acima daquelas que haviam sido emi-
tidas para o último trimestre de 2021, que, no final, fo-
ram amplamente superadas. 
 
A verdade é que a procura continua muito forte e os 
problemas são, sobretudo, a falta de produtos ou atra-
sos nas entregas e, também, os aumentos dos preços.  
 
Como temos vindo a sublinhar, os fatores mais deter-
minantes do atual ciclo positivo da construção estão a 
ser, por um lado, o peso que a construção nova de edi-
fícios de habitação tem vindo a assumir no contexto do 
mercado, e, por outro, a prioridade assumida pelas fa-
mílias em fazer melhorias no conforto das suas habita-
ções ou mesmo na procura de uma nova casa. É claro, 
tudo isto subordinado ao enquadramento favorável dos 
juros baixos e ao interesse dos investidores estrangei-
ros no imobiliário português. 
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Vendas Previstas e Vendas Realizadas 
(saldo das respostas extremas) 
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Como já referimos em estudos anteriores, embora não 
seja para já previsível o abrandamento da procura, 
nem sequer a médio prazo, atendendo nomeadamente 
ao aumento sustentado do número de licenças de 
construção nova para habitação que se registou ao 
longo do ano e aos investimentos previstos no PRR, 
deveremos ter em atenção, como já referimos atrás, 
alguns constrangimentos e ameaças que já existem ou 
podem vir a concretizar-se.  
 
São eles: 
- A falta de mão-de-obra, que constitui um obstáculo ao 
crescimento da atividade e pode, no caso de pressio-
nar excessivamente os custos, colocar um travão ao 
crescimento do sector; 
- As perturbações causadas pelas dificuldades de 
abastecimento e pelo forte e rápido crescimento dos 
preços dos materiais e da energia, que podem provo-
car atrasos na execução de algumas fases dos traba-
lhos de construção e determinar a suspensão de novos 
investimentos, com naturais reflexos negativos sobre a 
manutenção do ritmo da atividade da construção no 
futuro próximo. 
 
Todos esperavam que as subidas de preços e a es-
cassez de energia ou de matérias-primas fossem um 
fenómeno passageiro, mas a guerra, que entretanto 
está em curso na Ucrânia, veio exponenciar estes pro-
blemas e torna difícil prever a sua dimensão e impacto, 
quer no sector da construção, quer na economia em 
geral. 
 
Parece já certo neste momento que iremos viver nos 
próximos meses com uma inflação elevada e uma sub-
sequente subida rápida das taxas de juro. A vulnerabi-
lidade em que nos encontramos, país, empresas e fa-
mílias, devido ao elevado endividamento, a par com a 
perda de atratividade do investimento no imobiliário, 
podem prejudicar muito a atividade da construção. 
 
É certo que o extraordinário pacote de fundos comuni-
tários que vamos receber nos próximos anos, PRR e 
Quadro Comunitário de Apoio, nos garantem liquidez e 

investimentos que podem suportar a atividade, pelo 
menos até 2026, mas não será nunca a mesma coisa 
se os juros subirem depressa e de forma significativa. 
 
O próprio PRR terá que ser revisto nos seus objetivos, 
porque a subida dos preços tornará impossível realizar 
as obras programadas com os orçamentos que tinham 
sido desenhados. 
 
Masse estes são condicionantes menos positivas, a 
verdade é que também podemos vir a beneficiar de um 
novo período de investimento na área do turismo, que 
esteve deprimido durante os dois anos da pandemia. 
Naturalmente, o novo Governo e os autarcas terão que 
ter uma atitude diferente daquela que adotaram antes 
da pandemia, em tempos de “barriga cheia”, em termos 
de tributação do imobiliário e, em particular, em relação 
ao arrendamento e ao alojamento local. 
 
 
 
 
 
 


	VENDAS E STOCKS - 4º TRIMESTRE 2021
	VARIAÇÃO DOS VALORES DOS SALDOS DAS RESPOSTAS EXTREMAS FACE AO TRIMESTRE ANTERIOR
	VOLUME DE VENDAS COMPARADO
	COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR
	(SRE – saldo das respostas extremas)
	EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE
	(SRE - saldo das respostas extremas)
	PERSPETIVAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2022
	Vendas Previstas e Vendas Realizadas
	(saldo das respostas extremas)

