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A Informa D&B é a empresa que, em Portugal e Espanha, lidera a oferta de 

informação e conhecimento sobre o tecido empresarial, 
ajudando a fundamentar as decisões de negócio dos seus clientes, há mais de 110 anos.

2

QUEM SOMOS
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PARCEIRO EXCLUSIVO

Dun & Bradstreet

ACESSO A 360 MILHÕES

empresas em todo o mundo

226 PAÍSES

em todo o mundo

686 MIL 

empresas em Portugal

100% COBERTURA

do mercado nacional

Sobre a Informa D&B
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ATUALIZAÇÃO DIÁRIA

de publicações em fontes públicas

MONITORIZAÇÃO DIÁRIA

dos movimentos das empresas 

portuguesas

15 MIL

atualizações diárias

+750 MIL UTILIZADORES

consultam +5mil

relatórios /ano

+2400 CAMPOS

por entidade

+375 MIL BALANÇOS

de 2019

A nossa base de dados



64%

36%

O setor da Panificação e Pastelaria industriais
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Panificação e 

pastelaria 

industriais

Inclui as entidades (empresas e 

empresários em nome individual) 

das seguintes atividades 

económicas

10711 – Panificação

10712 – Pastelaria e 10720 -

Fabricação de bolachas, 

biscoitos, tostas e pastelaria de 

conservação

Distribuição das empresas do setor por 
atividade

Total do setor

6.906 

empresas1

Panificação

Fabricantes de 

bolachas, bolos e 

pastelaria industrial

1 Nº de empresas em 2018 (INE)



É um setor muito atomizado
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80%

20%

Total do setor

6.906 

empresas1

Distribuição das empresas do setor por dimensão 
(empregados)

~25 mil 

empregados no 

total

Menos de 10 

empregados

10+ 

empregados



O setor da Panificação e Pastelaria industriais cresceu 
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Evolução do Volume de negócios do setor
milhões de euros

Evolução das Exportações do setor
milhões de euros

705

730

2018 2019

240

258

2018 2019

+3,5%

+7,5%

36% para 

Espanha

30% 

segmento 

de massas 

congeladas



Assimetrias dos efeitos da crise
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Os impactos do 

COVID-19 não são 

sentidos de igual forma 

nos diferentes setores

As empresas com 

maior resiliência são 

menos vulneráveis e 

têm mais capacidade 

para enfrentar os 

desafios 



O impacto da pandemia da Covid-19 no setor foi menor 

do que no restante tecido empresarial
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Distribuição das entidades do tecido 

empresarial por grau de impacto
Grau de impacto 

setorial

Análise qualitativa1 dos 

diferentes eventos 

macroeconómicos e 

informação gerada pelo 

observatório setorial DBK 

da Informa D&B nos seus 

distintos programas de 

estudo

1 Analisadas e classificadas as 853 atividades (CAE) em três grupos, em função do impacto previsto: Alto, Médio, Baixo 

Os CAE foram agrupadas em 68 subsetores e 12 grandes setores de atividades económicas (agrupamentos desenvolvidos pela Informa D&B)

Panificação

Pastelaria

Fabricação de bolachas, 

biscoitos, tostas e 

pastelaria de 

conservação

Setor com  

Impacto Baixo

33%

49%

18%

Tecido 

empresarial

Alto Médio Baixo



Quase metade do setor da panificação e pastelaria 

industrial é resiliente
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Distribuição das empresas por nível de 
resiliência

13%

32%

25%

21%

10%

Panificação e 

pastelaria 

industrial

9%

30%

31%

20%

9%

Tecido 

empresarial Permite posicionar cada empresa 

relativamente ao setor em que se 

insere, com base em 4 dimensões 

económicas e financeiras: 

estrutura de custos; estrutura do 

endividamento; margem de lucro 

e rendibilidade; eficiência do 

investimento

Resiliência 

financeira

Elevado Médio-Alto Médio Reduzido Mínimo

1 O indicador de resiliência1 financeira não é um indicador preditivo

45%



A perspetiva do setor da Panificação e Pastelaria industrial para os 

próximos 12 meses
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• A deterioração da conjuntura económica em 2020 devido à crise 

sanitária COVID-19 permite antecipar uma queda de receitas e rentabilidade 

do setor neste exercício

• Incerteza face à recuperação económica

• Prevê-se um agravamento da concorrência entre os operadores

• Maior sensibilidade dos clientes ao preço

• Forte queda da procura por parte da hotelaria.

Conjuntura 

económica

Mercado e 

concorrência

Risco

• O setor da panificação e pastelaria industrial está mais exposto que o 

tecido empresarial, relativamente ao risco de atrasos de pagamento e ao 

risco de encerramento com dívidas por liquidar 



Risco de atraso de pagamento: 1/3 das empresas têm risco baixo e 

19% risco elevado ou médio alto
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Distribuição das empresas por risco de delinquency

7% 14%

27%
26%

40% 34%

12% 10%

7% 4%

7% 11%

Panificação e pastelaria
industrial

Tecido empresarial

Risco de 
Delinquency

Reflete a probabilidade de 
nos próximos 12 meses, uma 
entidade registar um atraso 
de pagamentos superior a 
90 dias face aos prazos 
acordados, a pelo menos um 
dos seus credores

Mínimo Reduzido Médio-baixo Médio-alto Elevado Não atribuído

34%



Risco de encerrar com dividas por liquidar: mais de metade das 

empresas do setor com risco baixo
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Distribuição das empresas por risco de failure

24% 28%

28%
34%

38%
29%

7% 4%
4% 6%

Panificação e pastelaria
industrial

Tecido empresarial

Risco de 
Failure

Reflete a probabilidade de 
nos próximos 12 meses, 
uma entidade cessar a 

sua atividade com 
dívidas por liquidar

Mínimo Reduzido Moderado Elevado Não atribuído

52%



Para mais informação
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Estudo completo
DBK | Informa D&B 

Indicadores disponíveis para todas as 

empresas do tecido empresarial
Informa D&B 

Risco de Failure
Risco de

Delinquency

Resiliência 
financeira

Grau de impacto 
setorial
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Um setor que cresceu em 2019 e com quase metade das 

empresas resilientes

O que precisa o setor para voltar a crescer?

Apenas 1/3 das empresas têm risco baixo de se 

atrasarem nos pagamentos

Que medidas devem ser tomadas para minimizar impactos 

na tesouraria das empresas e nos seus clientes?



Serviço de Apoio ao Cliente

vipclientes@informadb.pt

(+351) 213 500 389

Encontre-nos em:

https://www.linkedin.com/company/informad&bportugal
https://www.youtube.com/channel/UCQumovw3dxGk5HkncvzsH6g

