
 
 

 
 

Fabricantes espanhóis do setor de bricolage aumentam em 24% 
as suas vendas em comparação com valores anteriores à 

pandemia 
 

• O canal de venda online cresce mais de 120% em comparação com 
o primeiro trimestre de 2019  

 

 
 

 
 
11 de maio de 2021.- A AFEB, a Associação Espanhola de Fabricantes de Ferragens e Bricolage, 
apresentou os dados do seu mais recente boletim de conjuntura relativo ao primeiro 
trimestre de 2021. Desta vez e de forma excecional, o boletim apresenta dados comparativos, 
não só com o mesmo trimestre do ano transato, como também em comparação com o 
primeiro trimestre do ano de 2019, ano anterior à pandemia. Deste modo, segundo Marta 
Omedes (Diretora da AFEB), a comparação permite-nos obter dados mais fiáveis sobre a 
evolução do setor.  
 
Se compararmos os dados de vendas globais do setor com os 2 anos anteriores, encontramos 
crescimentos de 35% em relação a 2020 (quando as lojas estiveram fechadas por 15 dias) e de 
24% em relação a 2019, ano anterior à situação de pandemia. 
 
 
 



 
 

 
Também as Exportações apresentam uma evolução de grande destaque, 
com um crescimento de 52,6% em relação a 2020 e de 63% em relação a 2019. 
 
O estudo demonstra um crescimento incrível do canal Online, registando um crescimento de 
107,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e de 120,6% em relação ao mesmo período 
de 2019, o que demonstra uma tendência clara do consumidor perante esta nova maneira de 
adquirir os seus produtos. 
 
No canal Tradicional (lojas de ferragens) também ocorreram aumentos importantes, 
registando crescimentos de 26,5% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e de 14% em 
comparação com o mesmo período de 2019. 
 
O canal Especializado (grandes superfícies de bricolage), que durante toda a pandemia sofreu 
diversas restrições, conseguiu também aumentar as suas vendas, com crescimentos de 26% 
em relação a 2020 e de 6% quando comparadas com 2019. 
 
Finalmente, o canal Generalista, grandes superfícies nas quais também se vendem produtos 
de bricolage e ferragens, apresenta a mesma tendência ascendente apresentada pelos 
restantes canais, com aumentos de 30% em comparação com 2020 e de 22% em comparação 
com 2019. 
 
Concluindo, vemos que os dados deste primeiro trimestre estão em linha com as expectativas 
otimistas que se refletiram no inquérito de situação da AFEB, realizado no início do ano.  
 
Todos os canais de venda de produtos de ferragens e bricolage, vivem momentos de 
crescimento notável neste primeiro trimestre do ano, superando o volume de vendas anterior 
à pandemia e com uma tendência de crescimento do canal online, que é o que mais cresceu 
desde o início da pandemia. 
 
 
Sobre a AFEB: Associação de Fabricantes de Bricolage e Ferragens 

Associação que tem como missão potenciar as empresas do mercado do bricolage e ferragens 
de Espanha e Portugal, em colaboração permanente com todos os participantes na 
distribuição. A AFEB nasce em 2004 e é membro da HIMA (anteriormente Fediyma), Federação 
Europeia de Fabricantes de DIY, desde de 2005. A Associação organiza uma intensa agenda de 
eventos e atividades durante todo o ano para potenciar o setor e as marcas dos seus mais de 
100 associados. Entre os serviços da AFEB encontramos o Club Export, o ponto de encontro 
para as empresas exportadoras; Mi Hogar Mejor, a plataforma com tutoriais de bricolage, 
decoração e jardinagem pela mão dos principais influencers do setor; e El Rincón del Bricolage, 
canal de Youtube no qual os sócios podem publicar conselhos para a melhor do seu lar. 

 
 
 

https://brico-afeb.com/
https://clubexportafeb.com/
https://mihogarmejor.com/
https://www.youtube.com/user/ElRinconDelBricolaje

