
r e l a t ó r i o

Pequenos 
negócios, grandes 

oportunidades? 
Um estudo global a mais de 13.000  

PME sobre as suas perspetivas a longo 
prazo para o futuro.



2Pequenos negócios, grandes oportunidades? 2Pequenos negócios, grandes oportunidades?

Os últimos dois anos foram duros para toda a gente; 
em especial, para as pequenas e médias empresas 
(PME) para as quais trabalhamos. 

No entanto, quando falo com clientes em 
todo o mundo, o otimismo e a resiliência que 
demonstraram face aos desafios, tem sido 
incrivelmente inspirador.  

Não surpreende que o relatório da Sage  
‘Pequenos negócios, grandes oportunidades?’ 
revele que a pandemia mudou as PME para 
melhor. Reergueram-se mais fortes e prontas para 
enfrentar o futuro. 65% das PME a nível mundial 
estão otimistas quanto ao sucesso do seu negócio 
atualmente, e aumenta para 69%, as empresas 
que pensam no seu negócio dentro de 12 meses, 
enquanto a maioria diz que lidaram bem com as 
adversidades que tiveram que enfrentar (59%).  

Mas o otimismo e resiliência não devem ser 
confundidos com invencibilidade. Com os líderes 
mundiais e economistas a desviarem a atenção  
da COVID para o aumento dos custos de vida,  
a luta das PME para se manterem à tona da água 
ainda não acabou de forma alguma. Ao longo dos 
próximos meses, é provável que muitas sejam 
forçadas a escolher entre proteger as pessoas ou 
proteger os lucros. 

Na Sage, o nosso objetivo é derrubar barreiras, 
para que todos possam prosperar. O objetivo deste 
estudo é ouvir os nossos clientes e utilizar os seus 
comentários para assegurar que estamos a fazer a 
nossa parte para ajudar as PME a enfrentarem  
o futuro. 

Queremos usar a nossa voz para destacar os 
obstáculos que as PME enfrentam e apelar aos 
governos para que as mantenham na linha da 
frente do processo de tomada de decisões, num 
momento em que estamos a entrar noutro período 
difícil. Caso contrário, arriscamo-nos a perder o 
impulso significativo que demos para a recuperação 
económica global.  

– Steve Hare, Diretor-Geral da Sage 
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Descobrimos que::

• A pandemia provocou mudanças dramáticas 
na forma como as PME desenvolvem a 
sua atividade a nível global, muitas das 
quais vieram para ficar. Apesar das crises 
generalizadas, as mudanças que as PME 
fizeram durante a pandemia, prepararam 
muitas delas para um crescimento mais forte 
em 2022 e nos anos seguintes. Uma clara 
maioria das PME a nível mundial sente-se 
mais resiliente e mais bem preparada para 
ultrapassar os principais obstáculos agora do 
que antes da pandemia.

•  Estas mudanças foram feitas perante os 
fortes ventos contrários, que muitas PME 
preveem que continuem no próximo ano. 
Mais de um terço das PME ainda afirma que 
não foram capazes de operar o seu negócio 
normalmente devido à pandemia e 9% 
das PME referem um panorama financeiro 
que as colocam em risco de insolvência. 
Relativamente ao futuro, as PME estão 
particularmente preocupadas com o desafio 
da inflação. 

•  As PME são um motor essencial para 
ultrapassar os problemas económicos 
globais. Mesmo com a pandemia ainda em 
curso, existem sinais de otimismo em todos 
os mercados. A grande maioria das PME 
estão otimistas quanto ao sucesso dos seus 
negócios a longo prazo, à sua capacidade de 
contratação e ao forte crescimento financeiro 
para os próximos anos. 

•  A maioria das PME acredita que o rescaldo 
da pandemia pode criar uma oportunidade 
para promover um desenvolvimento mais 
sustentável nos seus países e comunidades 
locais. Estão empenhadas em aplicar estes 
valores nos seus próprios negócios.

•  A COVID lançou uma nova geração de 
empresários. Apesar de referirem que 
enfrentam maiores desafios na fase inicial, 
estão também mais otimistas do que outras 
PME em relação à sua superação e preveem 
contratar milhões de novos colaboradores até 
ao final de 2022 e gerar centenas de milhares 
de milhões de libras em novas receitas.

1 International Labour Organisation Report, The Power of Small, https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Employment/SMEs#engines 

Visão geral

O nosso mundo enfrenta desafios cada vez mais difíceis e interligados em 
termos de saúde pública, economia, sociedade e ambiente. As adversidades 
criadas por estas múltiplas crises, especialmente a pandemia de COVID-19, 
afetaram, de forma desproporcional, as pequenas e médias empresas (PME) – 
tudo isto enquanto as PME representam mais de dois mil milhões de empregos 
em todo o mundo (mais de dois terços), com um valor de 44 triliões de dólares 
(mais de metade do PIB global)1.
A Sage é um líder global em contabilidade, finanças, RH e tecnologia de pagamentos para PME. Acreditamos 
que estas empresas têm o poder de permitir que mais pessoas e comunidades possam prosperar. O nosso 
propósito é quebrar as barreiras que se lhes apresentam, eliminando atritos e oferecendo conhecimento.

Por esta razão, lançámos o maior estudo global do género sobre as perspetivas a longo prazo das PME, 
inquirindo mais de 13.000 PME em todo o mundo, para compreender as suas experiências nos últimos 12 
meses e as suas perspetivas para o futuro..

Consulte a página 22 para mais informações  
sobre a metodologia utilizada. 
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Este estudo revela a diversidade 
de experiências que as 
PME enfrentaram ao longo 
dos últimos 12 meses. No 
inquérito, destacaram-se quatro 
segmentos2: 

• “Os que se adaptaram” (27%): que 
saem da pandemia mais fortes e 
com otimismo. Descobrimos as 
cinco mudanças que fizeram para se 
manterem à frente.

• A Geração COVID (14%): nascidas 
durante a pandemia. Enfrentam 
adversidades significativas, mas estão 
mais confiantes em superá-las.

• Os Resilientes (18%): duramente 
atingidos durante a pandemia e 
cautelosos em relação ao futuro  
do negócio. 

• “Os que ficaram para trás” (9%):  
lutam pela sua sobrevivência e 
necessitam de ajuda.

(Para mais informações sobre o conteúdo 
acima mencionado, consulte a página 14)

As nossas conclusões em quatro 
números...

Mais de um terço 
das PME ainda não 
regressou à normalidade 
devido à pandemia

9% das PME são as “ 
que ficaram para trás” 
e correm sérios riscos 
de insolvência nos 
próximos meses

No entanto, 69% 
das PME sentem-se 
confiantes de que o seu 
negócio terá sucesso 
daqui a 12 meses.

São cinco mudanças 
para o sucesso que estão 
a ser preparadas pelas 
PME “que se adaptaram” 

 2 Nota: estes segmentos não se excluem mutuamente.
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As maiores adversidades para as PME
Que obstáculos, se é que existem, estão hoje a afetar mais negativamente a sua empresa?

• As PME enfrentaram vários obstáculos ao longo do último ano e uma significativa percentagem 
está preocupada que estes possam persistir ao longo do próximo ano. A COVID-19 teve um impacto 
negativo nas PME de todo o mundo e continua a ser o principal entrave para o ano que vem, 
acentuando a incerteza que muitas enfrentam. Outra área chave que afeta negativamente a confiança 
das PME é o aumento dos custos, com muitas a manifestarem preocupações de que o aumento dos 
custos não irá melhorar, devido a fatores como a inflação ou o arrendamento. 

Ainda existem grandes 
obstáculos no caminho 
do sucesso para as PME
A nível global, os decisores das PME relatam que enfrentaram várias adversidades 
críticas ao longo dos últimos 12 meses, devido à pandemia. Uma em cada dez 
PME, refere perspetivas financeiras que as colocam em risco de insolvência,  
e a maioria destas empresas notam um aumento– e não uma diminuição – 
destes obstáculos.
Apesar das alterações às restrições devido à COVID ao longo do ano e apesar de estas variarem bastante 
entre os vários mercados, mais de um terço das PME afirma que ainda não consegue exercer a sua 
atividade normalmente devido à pandemia.

Neste contexto, as PME estão particularmente preocupadas com o novo desafio da inflação, cujos números 
significativos apontam, de forma preocupante, para a persistência e agravamento nos próximos anos. 

Ser incapaz de funcionar normalmente devido à COVID-19 (ou seja, 
potencial para bloqueios adicionais, restrições de viagem, trabalho à 
distância, interrupções por parte de funcionários que testam positivo, etc.)

Aumento dos custos (ex.: inflação, aumentos salariais, aumentos de renda)

Redução da procura por parte dos clientes

Perturbações na cadeia de abastecimento

Problemas de fluxo de caixa/liquidez

Falta de apoio governamental

Acesso limitado ao financiamento

Perder/lutar para reter trabalhadores/talento chave

Problemas com importações/exportações

Incidentes cibernéticos ou de segurança de dados

Falta de competências digitais dentro da empresa

Problemas de gestão do nosso impacto ambiental

A incerteza do Brexit

Outro

Nenhum dos anteriores

0% 10% 20% 30% 40%

19%

17%

23%

16%

34%

13%

20%

13%

19%

15%

11%

31%

3%

1%

8%
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A maioria das PME afirma que está a lidar bem com os obstáculos

Lidar bem com os obstáculos

Em geral, quão bem está atualmente a sua empresa a lidar com estes obstáculos?

• De forma animadora, apesar das adversidades enfrentadas, os decisores das PME sentem que 
estão a lidar bem com a situação – sentem-se mais resilientes e confiantes na sua capacidade 
de combater riscos futuros. 59% sentem ter lidado bem com os obstáculos que enfrentaram, na 
maioria das vezes cortando custos, recorrendo às poupanças, oferecendo novos produtos ou 
através da adoção de novas tecnologias. As PME esperam ver melhorias nos próximos 12 meses 
em várias áreas, incluindo um melhor cash flow. 

A tecnologia é vista como uma forma chave de ultrapassar as barreiras

Lidar bem com os obstáculos vs. investimento em tecnologia

Em comparação com os últimos 12 meses, como espera que o seu investimento em tecnologia mude 
durante o próximo ano?

• Com uma amostra significativa de decisores das PME à espera de aumentar ainda mais o seu 
investimento em tecnologia, existe um consenso esmagador de que esta tendência veio para 
ficar. A tecnologia desempenhou um papel fundamental na ajuda às empresas a nível mundial 
para ultrapassarem os obstáculos que enfrentavam – por isso, talvez não seja surpreendente que 
a maioria dos decisores das PME considerem que a pandemia aumentou, de forma permanente, 
o grau de dependência dos seus negócios em relação à tecnologia. Prosseguindo, outros 51% 
esperam investir em tecnologia ainda mais do que no ano passado. 

Muito bem

Parcialmente bem

Nem bem nem mal

Parcialmente mal

Muito mal

Aumento significativo

Aumento parcial

Nem aumenta nem diminui

Diminuição parcial

Diminuição significativa
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Apesar das barreiras impostas pela pandemia, existem sinais de otimismo.  
Em todo o mundo, as PME estão cada vez mais otimistas em relação ao sucesso 
dos seus negócios, e muitas esperam um forte crescimento financeiro ao longo 
do próximo ano.

69% das PME sentem-se confiantes de que o seu negócio terá sucesso dentro de 12 meses.

Os níveis de otimismo das PME estão a aumentar consideravelmente com o passar do tempo.

Sinais impulsionados pelo aumento da base de clientes e da força de trabalho 
de alta qualidade
Uma clara maioria dos decisores das PME (69%) sente-se confiante de que o seu negócio terá sucesso 
daqui a 12 meses. Este otimismo está a começar a influenciar a rentabilidade, com 81% das PME a esperar 
regressar, pelo menos em parte, aos níveis de rentabilidade pré-pandémicos e quase metade (49%) a esperar 
que as suas receitas aumentem nos próximos meses.     

Ao considerar os próximos 12 meses, em que medida 
pensa que a sua empresa voltará à rentabilidade 
normal (ou seja, níveis imediatamente antes da 
pandemia COVID-19)?

Em comparação com o presente, como espera que a 
sua receita mude nos próximos 6 meses?

 

• 81% das PME esperam regressar, pelo  
menos em parte, aos níveis de rentabilidade 
pré-pandémicos daqui a 12 meses.

• Metade das PME (49%) esperam que as suas 
receitas aumentem nos próximos meses.

Principais conclusões:  
Sinais de otimismo 

100

80

60

40

20

0

58% estavam otimistas há 12 meses
 
65% estão otimistas agora

69% estão otimistas sobre os próximos  
12 meses

+17% de aumento do otimismo ao longo 
de 24 meses 

58%
65% 69%

81%

49%
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Aumento da base  
de clientes

A qualidade dos meus 
funcionários

Aumento do fluxo  
de caixa

A empresa adotou  
nova tecnologia

Eficiências adotadas  
na pandemia

Aumento da despesa  
do consumidor

Investimento em 
equipamento

Número de  
funcionários

Poder voltar para o 
escritório com os meus 
trabalhadores/colegas

Maiores oportunidades 
de exportação

Espera apoio e ajuda 
governamental

Nenhuma das razões 
acima referidas

Outro

Entre as que se dizem confiantes sobre o sucesso dos seus negócios agora, os fatores mais comuns 
que contribuem para essa confiança são o aumento da base de clientes (45%) e a qualidade dos seus 
colaboradores (42%).

Afirmou que se sente confiante no sucesso da sua empresa neste momento.  
O que está a contribuir para a sua confiança no sucesso da sua empresa? 

A melhoria da confiança dos 
consumidores e das condições 
macroeconómicas, estão 
a contribuir para melhores 
resultados financeiros para  
as PME.  

Quatro em cada cinco (81%) PME 
afirma que o seu negócio estará, 
de certa forma, de volta aos 
níveis normais de rentabilidade 
nos próximos 12 meses. 

Entre as que preveem que as 
suas receitas aumentem nos 
próximos seis meses (49%), 
quase uma em cada dez espera 
que as suas receitas aumentem 
mais de 60%, pouco menos de 
um quarto (23%) espera um 
aumento entre 31-60% e 68% 
espera um aumento até 30%.

O talento é claramente um pilar 
do otimismo para as PME.  

Em geral, as PME estão 
satisfeitas com a sua capacidade 
atual de recrutar talentos (57%). 
Apenas 17% estão insatisfeitas 
com o seu recrutamento de 
talentos, enquanto mais de 
um quarto (26%) não estão 
satisfeitas nem insatisfeitas.0 10 20 30 40 50

27%

17%

20%

28%

2%

28%

18%

3%

45%

42%

34%

25%

22%
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Isto significa que as  
PME estão a preparar-se 
para um crescimento  
durante o próximo ano

• Cerca de metade das PME (49%) esperam que as suas receitas aumentem nos próximos 6 meses. 
Entre este grupo, esperam um crescimento das receitas de cerca de +14% em média. 

Em cada mercado inquirido, isto significaria num PIB extra por ano (acima das taxas de  
crescimento tendencial):

As PME planeiam aumentar o tamanho da sua força de trabalho durante a 
recuperação pós-pandemia, com 46% a esperar aumentar os níveis de recrutamento. 
Entre estas, existe um aumento médio previsto de +12% dos seus efetivos.
Em cada mercado inquirido, isto significa:

País Crescimento económico criado pelas 
PME (com base nas suas previsões)

(Em % do  
crescimento atual)

EUA 452 mil milhões de dólares por ano +2,2%

França 42 mil milhões de dólares por ano +1,6%

Espanha 24 mil milhões de dólares por ano +1,9%

Alemanha 65 mil milhões de dólares por ano +2,0%

Canadá 35 mil milhões de dólares por ano +2,1%

Austrália 31 mil milhões de dólares por ano +2,0%

África do Sul 9 mil milhões de dólares por ano +3,2%

Reino Unido 72 mil milhões de dólares por ano +2,5%

Malásia 12 mil milhões de dólares por ano +2,6%

Portugal 5 mil milhões de dólares por ano +2,1%

Singapura 6 mil milhões de dólares por ano +1,9%

País Novos empregos     
criados pelas PME  
(com base nas previsões)

País Novos empregos     
criados pelas PME  
(com base nas previsões)

EUA 1,6 milhões África do Sul 295 mil

França 336 mil Reino Unido 321 mil

Espanha 235 mil Malásia 160 mil

Alemanha 421 mil Portugal 50 mil

Canadá 190 mil Singapura 28 mil

Austrália 130 mil
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Por dimensão de empresa: as PME mais pequenas têm uma probabilidade muito menor de estar confiantes.

Que confiança tem sobre o sucesso da sua empresa daqui a 12 meses?

• As mais confiantes: sem fins lucrativos, 
cuidados de saúde, educação, serviços 
financeiros e tecnologia.

• As menos confiantes: serviços de bem-estar, 
transportes e hotelaria. 

Estes sinais de otimismo são desiguais – especialmente, no que respeita ao 
setor económico, dimensão de empresa e mercado*.
Por setor: a variação mais significativa.

Que confiança tem sobre o sucesso da sua empresa daqui a 12 meses?

Otimismo desigual 

Sem fins 
lucrativos

Cuidados de 
saúde

Educação Serviços 
financeiros e  
de seguros

Tecnologia Hospitalidade Serviços 
pessoais,  
ex.: beleza e 
bem-estar

Transporte  
e logística

100

80

60

40

20

0

77% 77% 76% 76% 74% 70%
58% 57%

9% 8% 8% 8% 10% 16% 20% 20%

Comerciante  
em nome 
individual (1)

Pequena 
empresa  
(2 to 49)

Média  
empresa  
(50 to 249)

100

80

60

40

20

0

60%
69% 73%

18% 13% 10%

14%

23%
17% 17%

15% 16% 16% 17%
15%

21% 22%

  Muito confiante 

  Parcialmente confiante 

   Nem confiante nem inseguro   Não muito confiante 

  Nada confiante

  Muito confiante 

  Parcialmente confiante 

   Nem confiante nem inseguro   Não muito confiante 

  Nada confiante

*Estes gráficos mostram a confiança que as PME têm no sucesso dos seus negócios daqui a 12 meses.
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Por mercado: uma variação muito significativa.

Que confiança tem sobre o sucesso da sua empresa daqui a 12 meses?

Total

69% 13%18%

68% 14%19%

73% 12%15%

62% 17%21%

75% 10%15%

57% 21%23%

67% 11%22%

71% 11%17%

80% 9%11%

71% 11%17%

71% 13%16%

61% 11%28%

  Muito confiante 

  Parcialmente confiante 

   Nem confiante nem inseguro   Não muito confiante 

  Nada confiante

*Estes gráficos mostram a confiança que as PME têm no sucesso dos seus negócios daqui a 12 meses.
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  Tendo recebido subsídios    Sem subsídios

Ao refletir sobre as adversidades que os seus negócios enfrentaram ao longo dos últimos 12 meses,  
uma em cada cinco (19%) afirma que a falta de apoio governamental foi um desafio.

73%

53%

54%

57%

69%

49%

44%

49%

Maior probabilidade de estarem confiantes em 
relação aos próximos 12 meses (73% vs. 69%)

Maior probabilidade de esperarem um aumento das 
receitas aos próximos 6 meses (53% vs. 49%) 

Maior probabilidade de esperarem um aumento no 
número de funcionários (54% vs. 44%)

Maior probabilidade de aumentar o investimento  
em tecnologia ao longo dos próximos 6 meses – 
com cerca de três em cada cinco a prever fazê-lo 
(57% vs. 49%) 

0 20 40 60 80 100

O apoio do governo é visto como um recurso  
crucial para as PME 

Em todo o mundo, as PME revelam um forte desejo de maior apoio por parte 
dos governos; é considerado o recurso mais importante que poderá contribuir 
para o crescimento ao longo dos próximos 12 meses.
Os recursos mais importantes que contribuiriam para o crescimento e sucesso dos seus negócios  
no próximo ano:

SMBs that have received government funding report a more positive outlook for the year ahead.

As PME que receberam financiamento governamental, revelam uma perspetiva mais positiva para  
o próximo ano.

1. 
Políticas 

governamentais de 
apoio às PME  

(31%)

3. 
Melhor gestão  
do cash flow  

(25%)

2. 
Financiamento, 

incluindo emprés-
timos bancários e 

subsídios  

(25%)

4. 
Melhor 

formação dos 
colaboradores  

(24%)
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Este estudo mostra que as grandes mudanças que as PME fizeram durante os 
anos da pandemia, começarão a ver um retorno significativo dos seus esforços 
em 2022. 

Além disso, as PME que mais mudaram (e que se prepararam durante a 
pandemia) são as que têm melhores perspetivas para 2022.  

Analisámos quatro segmentos de PME:

Segmento 1. “Os que se adaptaram” (27%)

Segmento 2. A Geração COVID (14%)

Segmento 3. Os Resilientes (18%)

Segmento 4. “Os que ficaram para trás” (9%)

A pandemia mudou  
a forma como as  
PME trabalham 
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As quatro mudanças que “os que se adaptaram” fizeram para superar as suas adversidades:

37%

37%

44%

36%

24%

24%

31%

24%

Adotaram mais tecnologia para vender mais e 
para se manterem ligadas aos seus clientes.

• 37% “Os que se adaptaram” vs. 24% média.

Otimizaram a forma como operam através  
da tecnologia.

• 37% “Os que se adaptaram” vs. 24% média.

Cortaram nas despesas gerais/custos.

• 44% “Os que se adaptaram” vs. 31% média.

Disponibilizaram novos produtos ou serviços  
aos seus clientes.

• 36% “Os que se adaptaram” vs. 24% média.

  ”Os que se adaptaram”  

  A média

0 10 20 30 40 50

Segmento 1. “Os que se adaptaram” ( 27%)

Os “Adopters” caracterizam-se por terem enfrentado uma vasta gama de 
adversidades, mas afirmam que lidaram bem com elas.

• Este segmento enfrentou mais adversidades no último ano do que a média, no entanto, ainda se 
sentem confiantes em relação ao sucesso futuro. Um fator-chave por trás deste otimismo é a sua 
adaptabilidade – estas PME utilizaram mais estratégias e recursos externos do que a maioria com vista 
a ultrapassar as suas adversidades.

“Os que se adaptaram” :

• Têm maior probabilidade de serem do sexo masculino (58%) do que de outro sexo.

• São muitas vezes médias empresas (50-249 funcionários) (53%). 

• Estas empresas de média dimensão, são as mais prováveis de terem recebido financiamento 
governamental (31%).

Têm maiores níveis de confiança:

• 4 em cada 5 (76%) sentem-se confiantes de que irão atingir o nível adequado de recursos humanos 
nos próximos 12 meses.

• 3 em cada 4 (79%) estão confiantes nas competências digitais dos seus colaboradores durante os 
próximos 12 meses. 



16Pequenos negócios, grandes oportunidades?

Segmento 2. A Geração COVID (14%)

 

Empresas criadas durante a COVID-19 e que, apesar de revelarem adversidades 
para o sucesso, superiores à média, têm grandes planos de crescimento para os 
próximos anos*. 

Cinco fatores chave sobre elas:

• 57% deste grupo prevê que a sua receita cresça nos próximos seis meses, mais do que as empresas 
nascidas antes da pandemia (48%)

• 71% já contrataram pelo menos uma pessoa.

• São muito mais adaptáveis às restrições da COVID-19 (apenas 29% dizem que foram afetadas muito 
negativamente pela pandemia nos últimos 12 meses, por exemplo, na redução do tráfego de clientes 
ou nas restrições de viagem).

• 58% preveem aumentar o investimento em tecnologia ao longo do próximo ano, 32% esperam mantê-lo.

• Maior probabilidade de implementarem mudanças para se tornarem mais sustentáveis (91% vs. 86%).

A Geração COVID enfrenta maiores barreiras ao sucesso do que a média:

• Apenas 56% estão satisfeitas com os seus níveis de staff atuais, em comparação com 65% das PME 
criadas antes da pandemia.

• Apenas 51% estão satisfeitas com a sua capacidade de recrutar talentos, em comparação com 58% das 
empresas criadas antes.

• Apenas 58% estão satisfeitos com os seus níveis de produtividade, em comparação com 68% das 
empresas criadas antes.

• Apesar destes desafios, apenas 13% dizem que estão a lidar mal com os mesmos.

Mas, este segmento, tem muito maior probabilidade de esperar que estes desafios melhorem nos 
próximos 12 meses:

• 53% esperam conseguir lidar melhor com o aumento dos custos (contra 35%).

• 66% esperam conseguir gerir melhor o cash flow (em comparação com 51% das empresas pré-pandémicas)

• 63% esperam conseguir trabalhar melhor com a COVID (em comparação com 55% das empresas  
pré-pandémicas)

É muito mais provável, em comparação com a média, que estejam presentes nos seguintes setores.

+94% mais provável 
que estejam nos 
serviços de bem-estar, 
por exemplo, fitness

+24% mais provável 
que estejam em setores 
de produção 

+41% mais provável 
que estejam nas 
indústrias criativas

Muito menos provável do que a média que estejam nos seguintes setores.

51% menos provável 
que estejam na 
educação 

28% menos provável 
que estejam na 
hotelaria

45% menos provável 
que estejam em 
serviços para as 
empresas

*Este grupo refere-se a empresas que foram criadas em 2020 e 2021, e não é um segmento mutuamente exclusivo em 
relação aos grupos “Os que se adaptaram”, PME Resilientes e “Os que ficaram para trás” 
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Segmento 3. Os Resilientes (18%)

 

As PME resilientes foram fortemente atingidas pela pandemia e pensam no 
futuro do seu negócio com cautela. 

Não têm muita nem pouca confiança no sucesso dos seus negócios daqui a  
12 meses e, em vez de tentarem crescer, continuam concentradas em superar os 
desafios que têm vindo a enfrentar no último ano.

As PME resilientes:

• Têm maior probabilidade de serem jovens (41% têm entre 18 e 34 anos).

• Têm menor probabilidade do que a média de terem recebido financiamento do governo.

• Têm maior probabilidade de trabalhar nos setores da tecnologia (11%) e dos serviços para as 
empresas(11%).

Enfrentam o futuro com menos certezas:

• Apenas 1 em cada 4 PME Resilientes (26%) estavam confiantes no sucesso do seu negócio há 12 meses. 

• A confiança no próprio negócio é apenas ligeiramente superior atualmente (27%).

• A maioria não espera alterações a nível dos funcionários (61%), receitas (52%) e investimento em 
tecnologia (50%). 
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Segmento 4. “Os que ficaram para trás” (9%)

 

As PME neste segmento estão a lutar para manter a sua sobrevivência e 
algumas relatam um fraco desempenho do seu negócio que as pode forçar a 
encerrar a atividade em 2022. 

Nenhuma destas PME está confiante no sucesso do seu negócio daqui a 12 
meses e nenhuma prevê um crescimento das receitas.

As PME “que ficaram para trás” 

Têm maior 
probabilidade 
de serem 
microempresas.

Têm maior 
probabilidade 
de gerir 
pequenos 
negócios 
(entre dois a 49 
funcionários).

Têm menor 
probabilidade 
do que a média 
de terem 
recebido 
financiamento 
do governo.

Têm maior 
probabilidade 
de estar nos 
setores dos 
transportes e 
logística (11%) e 
dos serviços de 
bem-estar (11%).

Enfrentaram obstáculos críticos para o negócio:

• 4 em cada 10 dizem que, nos últimos 12 meses, não conseguiram realizar as suas operações como 
habitualmente devido à COVID-19 (39%).

• 26% foram afetadas de forma negativa pelo aumento dos custos ao longo dos últimos 12 meses.

• 27% estão a notar uma procura significativamente inferior por parte dos clientes.

• 23% estão a enfrentar problemas de cash flow e liquidez. 
 
De forma preocupante, as PME “que ficaram para trás” preveem, na sua maioria, que estas 
adversidades se agravem no próximo ano  

Seriamente em risco no futuro:

• Mais de metade (54%) pensam que a procura por parte dos clientes irá piorar nos próximos 12 meses.

• Quase 6 em cada 10 (58%) consideram que os seus problemas de cash flow/liquidez irão piorar nos 
próximos 12 meses.
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Repartição por grupos 3 

“Os que se adaptaram” 

27% da população 
global

Geração COVID 

14% da população 
global

Os Resilientes 

18% da população 
global

“Os que ficaram para trás” 

9% da população  
global

EM PARTICULAR: DESTAQUES REGIONAIS

Em particular.  
África do Sul: líder mundial do otimismo

A confiança das PME sul-africanas é superior à média e a maioria das PME espera que tanto o número de 
funcionários como as receitas aumentem no próximo ano. 

• 75% das PME sul-africanas estão confiantes sobre o sucesso do seu negócio neste momento,  
10 pontos acima da média global (65%).

• 80% sentem-se confiantes sobre o sucesso do seu negócio ao longo dos próximos 12 meses  
(contra 69% a nível global).

• Mais de metade (56%) esperam ver crescer o número de funcionários ao longo do próximo ano – 
significativamente acima da média global de 46%.  .  

Em particular.  
EUA: as PME impulsionam a recuperação

• A confiança está em alta entre os decisores dos EUA para os próximos 12 meses; quase três quartos 
(73%) sentem-se confiantes quanto ao sucesso do seu negócio, quatro pontos percentuais acima da 
média global (69%).

• Em termos de receitas nos próximos 6 meses, os decisores das PME nos EUA estão mais positivos do 
que a média global: uma maioria de 54% espera um aumento das receitas, em comparação com os 
49% da média.  

• Além disso, 54% preveem que o número de funcionários aumente ao longo do próximo ano, o que 
está claramente acima da média global de 46%. Isto inclui 22% que esperam um aumento significativo, 
enquanto apenas 13% das PME a nível mundial esperam o mesmo. 

Resultados por país

 3 Devido ao método de segmentação, os segmentos não totalizam 100%.
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Em particular.  
Reino Unido: dificuldades no imediato, mas otimistas quanto ao futuro

• 64% das PME no Reino Unido sentem-se confiantes no sucesso do seu negócio no momento atual, 
ligeiramente abaixo da média global (65%). 

• As PME referem que estão a enfrentar adversidades significativas. 26% afirmam ser incapazes de 
operar normalmente o seu negócio devido à COVID-19, a nível global. 25% dizem estar a sofrer o 
impacto do aumento dos custos.

• Este otimismo é mais forte em relação ao futuro, com 68% confiantes no seu sucesso dentro de 12 meses.

Em particular.  
Alemanha: menos confiante no crescimento futuro

• Pouco mais de metade (52%) das PME alemãs sentem-se confiantes no sucesso do seu negócio 
neste momento, um número significativamente inferior à média global (65%).

• Esta falta de confiança está relacionada com as baixas expectativas relativamente ao crescimento 
das receitas, uma vez que apenas 2 em cada 5 (39%) esperam que as suas receitas aumentem nos 
próximos seis meses, contra 49% a nível global. 

• Quando olham para o futuro, apenas 38% esperam que o seu investimento em tecnologia aumente 
no próximo ano, em comparação com 51% das PME a nível mundial.

Em particular.  
França: receio sobre a produtividade e perspetivas de impacto nos colaboradores

• As PME em França estão mais insatisfeitas com o seu nível geral de força de trabalho (62% vs. 69% 
globalmente).

• Isto deve-se em parte ao aumento do nível de insatisfação com a produtividade do negócio (28% vs. 
16% globalmente) e com a sua capacidade de recrutar talento (31% vs. 17% globalmente).

• Este facto é a principal razão pela qual as PME em França estão mais insatisfeitas com o seu nível geral 
de força de trabalho (29% vs. 16% globalmente).    

Em particular.  
Espanha: elevados níveis de satisfação com a força de trabalho melhoram as perspetivas

• As PME em Espanha estão mais confiantes do que a média global no sucesso dos seus negócios 
atualmente (73% vs. 65% globalmente).

• Este cenário deve-se em parte aos elevados níveis de satisfação com a qualidade dos seus 
colaboradores (46% vs. 42% globalmente) e aos elevados níveis de preparação para gerir o bem-estar 
dos colaboradores (50% vs. 45% globalmente).

• Em geral, 70% das PME’s estão satisfeitas com o nível dos seus colaboradores atualmente, em 
comparação com 64% a nível mundial.
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Em particular.  
Canadá: uma recuperação tardia provocada pela baixa confiança dos consumidores

• As PME no Canadá esperam que os seus negócios recuperem da pandemia um pouco abaixo da 
média global. 

• Apenas 74% das PME preveem regressar, pelo menos em parte, aos níveis de rentabilidade pré-
pandemia, abaixo da média global de 81%.

• 41% das PME que não estão confiantes em relação ao sucesso do seu negócio atualmente afirmam 
que a redução dos gastos por parte dos consumidores está a ter um impacto negativo contra 29% a 
nível global. 41% das mesmas PME ‘s dizem que estão a ser afetadas por uma base limitada de clientes, 
vs. 28% a nível mundial

Em particular.  
Austrália: em linha com as médias globais, suportada pela produtividade mais elevada

• A confiança entre as PME australianas é consistente com as tendências globais, com 71% a sentirem-
se confiantes sobre o sucesso do seu negócio nos próximos 12 meses, versus 69% a nível global.

• A satisfação com a produtividade é significativamente mais elevada na Austrália (72%) do que a média 
global (66%).

Em particular.  
Portugal: da pandemia emerge a resiliência  

• Quase dois terços (64%) das PME portuguesas acreditam que a pandemia tornou o seu negócio mais 
resiliente, um valor significativamente mais positivo do que a média global (50%).

• As PME em Portugal afirmam ter necessitado menos de apoio financeiro nos últimos 12 meses, do que 
qualquer outro país que fez parte deste estudo (35% vs. 46% globalmente). 

Em particular.  
Malásia: perspetivas positivas apesar das grandes barreiras

• As PME na Malásia são mais prováveis, do que a média global, de nomear uma série de adversidades 
que estão a impactar os seus negócios, sobretudo por não poderem trabalhar normalmente devido à 
COVID-19 (50% vs. 34% globalmente) e pelos aumentos dos custos (42% vs. 31% globalmente).

• No entanto, são referidos diversos benefícios que ajudaram a ultrapassar estas dificuldades, 
incluindo a redução de custos (44% vs. 32% globalmente) e a adoção de tecnologias para otimizar o 
funcionamento (39% vs. 24% globalmente).

Em particular.  
Singapura: menos confiantes do que a média global

• As PME em Singapura sentem-se muito menos confiantes neste momento (53%) do que a média 
global (65%).

• A diminuição do cash flow é a razão mais comum para esta falta de confiança que afeta, 
significativamente, muito mais as PME’s de Singapura em comparação com a média global  
(55% vs. 32% a nível global). 
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Detalhes da amostra  

A nossa amostra inclui um leque diversificad0 de decisores de PME a nível mundial. A dimensão das 
amostras para cada mercado é a seguinte: 

Dimensão da amostra por país  

Reino Unido  2040 

EUA  2034 

França  1082 

Espanha  1057 

Alemanha  1039 

Canadá  1087 

Austrália  1079 

África do Sul  1056 

Portugal  1046 

Malásia  1070 

Singapura  528

• A equipa de investigação especializada da Portland Communications realizou um inquérito online a 
13.118 “Decisores de PME” em 11 mercados entre quinta-feira, 25 de novembro 2021, e quinta-feira,  
2 de dezembro de 2021. 

• Os mercados incluídos como parte deste estudo são o Reino Unido, EUA, França, Espanha,  
Alemanha, Canadá, Austrália, África do Sul, Portugal, Malásia e Singapura.  

• Em cada mercado, falámos especificamente com decisores de empresas com menos de  
250 funcionários. 

• Os estudos de inquéritos online da Portland Communications são reconhecidos pelo  
British Polling Council. 

Metodologia
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