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Sector da Restauração e Bebidas em
Portugal com maior peso no sector do
Turismo (INE 2004):
• 76% do Pessoal ao Serviço;
• 91% das Empresas;
• 55 % do Volume de Negócios;
• 52% do VAB pm;
Índice de Preços na Restauração e Bebidas
em Portugal (INE) aumentou 2,2% entre
Janeiro/06 e Janeiro/07;

BARÓMETRO N.º 2

Índice de Preços dos Produtos Alimentares
para a Restauração registou um acréscimo
de 5,8% entre Dezembro/05 e Dezembro/06;

DO SECTOR DA
RESTAURAÇÃO E BEBIDAS

Custo médio de uma refeição nos
restaurantes aumentou 0,4% entre Janeiro
2006 e Fevereiro 2007;
Preço do pacote de 25 produtos nas
pastelarias e cafetarias aumentou 0,7%
entre Janeiro/06 e Fevereiro/07.
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1. APRECIAÇÃO GLOBAL
Nesta edição n.º 2 do Barómetro do Sector da Restauração e Bebidas, para além da produção de informação regular que tem vindo a ser
divulgada desde o N.º 0 desta publicação, demos particular enfoque ao peso do nosso sector dentro das principais actividades que
caracterizam o sector do Turismo, nomeadamente, o alojamento, as agências de viagens e o rent-a-car. Assim, ressalte-se a
preponderância fortíssima do nosso sector de actividade nos principais indicadores económicos, como sejam o número de empresas,
onde representamos mais de 90% do total das empresas no sector do Turismo, o pessoal ao serviço, o volume de negócios, entre outros.
Refira-se igualmente que um dos objectivos do Barómetro é a apresentação de dados do nosso sector em Espanha e em França, onde,
no caso francês, em 2005, no âmbito das actividades características do Turismo, 70,5% das empresas são de restauração, tendo-se
registado a entrada de 7.582 novas empresas, para um total de 25.988 empresas que retomaram ou iniciaram a actividade nesse ano. Em
relação à nossa vizinha Espanha, em 2005, registou-se um crescimento da oferta na ordem dos 1,8%, sendo que a lotação da totalidade
dos restaurante ascendeu aos 4,3 milhões de lugares.
Dos dados conjunturais para Portugal apresentados nesta edição, no período de Janeiro de 2006 a Fevereiro de 2007, o preço médio das
refeições dos restaurantes registaram um aumento muito ténue, apenas 0,4%, tendo-se fixado, no último mês do período em análise, nos
16,70 €. No caso das pastelarias e cafetarias, e considerando o pacote de produtos mais consumidos, detectou-se para o mesmo período
que as bebidas registaram um aumento de 2,3%, ao passo que o aumento dos produtos sólidos foi de apenas 0,8%.

NOTA METODOLÓGICA
A informação que consta do presente número do Barómetro deriva
de fontes primárias e secundárias.
No primeiro caso, emergem os dados decorrentes da rotina
estatística mensal criada pela ARESP sobre o acompanhamento da
procura e dos preços praticados nos estabelecimentos de
restauração e de bebidas. Em termos metodológicos, esta
operação consiste na inquirição de uma amostra representativa do
universo ARESP, a qual respeita princípios de proporcionalidade e
de representatividade, tendo por base critérios de localização
regional e de dimensão dos estabelecimentos.
Apresenta-se seguidamente, a composição da amostra que foi
objecto de tratamento desde Novembro de 2005, a qual aponta
para o seguinte painel global de estabelecimentos:

Em conformidade com um calendário pré-estabelecido, realizaramse duas recolhas mensais de informação, abrangendo
invariavelmente um dia útil e um dia do fim-de-semana, de forma a
viabilizar-se o tratamento de dados numa base mensal. A
devolução dos inquéritos processou-se por correio, e-mail e fax,
tendo a equipa técnica da ARESP mantido uma observação
permanente sobre os níveis de respostas registadas.
No caso das pastelarias e cafetarias, o estudo incidiu sobre os
produtos que constam do seguinte pacote: Café; Galão; Carioca de
limão; Meia de leite; Descafeinado; Chá; Garrafa de água mineral
(0,25l e 0,50l); Garrafa de cerveja – marcas nacionais (0,33l);
Cerveja a copo (0,20l); Refrigerante engarrafado (0,33l); Sumo
natural; Sanduíche de fiambre; Sanduíche de queijo; Sanduíche
mista; Torrada; Tosta mista; Prego no pão; Bifana no pão;
Cachorro; Croissant com fiambre ou queijo; Empadas (galinha,
vitela e camarão); Folhados (carne e salsicha); Salgados fritos
(croquetes, rissóis e pastéis de bacalhau); Pastelaria (Variada, Fina
e com cremes, e Especialidades).
A rotina mensal é objecto de processamento através de uma
solução informática específica, a qual utiliza como software de base
o SPSS, possuindo um módulo específico de validação de registo
de dados.
Obteve-se um painel fixo de estabelecimentos respondentes que
correspondeu, em média, a cerca de 60% dos associados da
ARESP inquiridos, pelo que a amostra trabalhada revelou-se
representativa da população, tendo uma margem de erro de 5%,
para um nível de confiança de 95%.
Para permitir a comparabilidade entre os três países em
permanente análise; Portugal, Espanha e França, os índices foram
ajustados para uma base=100 em Janeiro de 2004.

Por outro lado, ao nível das fontes secundárias, a ARESP analisou
e integrou informação proveniente de várias entidades nacionais e
estrangeiras, cuja listagem se indica seguidamente:
Portugal
AEP – Associação Empresarial de Portugal
Banco de Portugal
DGE – Direcção-Geral de Empresas
DGCC – Direcção-Geral do Comércio e da Concorrência
DGT – Direcção-Geral do Turismo
Franchising Portugal
GEE – Ministério da Economia
IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas
ICEP Portugal – Instituto das Empresas para os Mercados Externos
INFTUR – Instituto de Formação turística
INE – Instituto Nacional de Estatística
IPQ – Instituto Português da Qualidade
ITP – Instituto de Turismo de Portugal
MFAP – Direcção-geral de estudos e Previsão
IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional
DECO
Espanha
Exceltur - Alianza para la Excelencia Turística
Idescat – Institut d’Estadística de Catalunya
INE España
IET – Instituto Estúdios Turísticos
IGE – Instituto Galego de Estatística
INC - Instituto Nacional Del Consumo
INEM – Instituto de Empleo Servicio Publico de Empleo Estatal
Tour Spain
Banco de España
Info Franchising
França
COE-UMIH (Centre d’Observation Economique et de Recherches
pour l’Expansion de l’Economie et le Développement dês
Enterprises – Union des Metiers et des Industries de l’Hotellerie)
ENSAE France
Insee – Instittut Nacional de la Statistique et dês Études
Économiques
Ministère délégué au Tourisme
ONT – Observatoire National du Tourisme
Ministère dês Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la
Mer
Statistiques en restauration et en hotellerie
Banque du France
Info Franchising
Internacionais
ETC – European Travel Commission
Eurobarometer
EUROSTAT
FERCO – European Federation for Contract Catering Organisations
HOTREC – Hotels, Restaurants and Coffees in Europe
IHRA - International Hotel & Restaurant Association
OCDE – Organisation for Economic Co-operation and Development
WTTC – World Travel and Tourism Council
WTO – World Tourism Organisation

1. O PESO DO SECTOR DA RESTAURAÇÃO E BEBIDAS
Analisando o peso do nosso sector na estrutura da economia
nacional, e na estrutura da cadeia do Turismo, onde para além da
Restauração, fazem parte igualmente os sectores do Alojamento, das
Agências de Viagens e do Rent-a-Car, os indicadores referentes ao

número de trabalhadores (empregabilidade), número de empresas,
volume de negócios e VAB pm (Valor Acrescentado Bruto a preços de
mercado) assumem-se como os que melhor traduzem o peso do
sector na estrutura económica nacional.

No caso do pessoal ao serviço, o sector da Restauração e Bebidas
assume-se claramente como o sector de maior peso, em 2004, tendo
representado cerca de 76% do total do pessoal ao serviço ao nível do
sector do Turismo.

Em termos de evolução, apesar de termos registado o maior peso,
apenas acusámos uma evolução de 2,5%, face a 2003, tendo sido o
sector do Rent-a-Car a proporcionar a evolução mais elevada, 8,2%.

Quando analisamos o número de empresas, mais uma vez o sector
da Restauração e Bebidas assume claro destaque, e neste caso
particular, dentro do sector do Turismo, representamos, em 2004,
mais de 90% do total de empresas.

Refira-se igualmente que, em termos nacionais, cada um dos
restantes sectores do Turismo, não chegam a representar 1% do total
de empresas, ao passo que a Restauração e Bebidas representa
cerca de 10%

Relativamente ao volume de negócios gerado por cada um dos
sectores, o sector da Restauração e Bebidas apurou mais de 6 mil
milhões de euros em 2004, representando mais de 50% do total
volume de negócios do sector do Turismo

Quando comparado com 2003, apenas o sector do Rent-a-Car
assinalou uma variação negativa, -7,7%, sendo de destacar o
aumento de 19,2% no volume de negócios das Agências de Viagens.

1. O PESO DO SECTOR DA RESTAURAÇÃO E BEBIDAS (continuação)

No caso do Valor Acrescentado Bruto (VAB), em 2004, o sector da
Restauração e Bebidas assinalou um total de 1.800 milhões de
euros, cerca do dobro do verificado no sector do Alojamento. Uma vez
mais, no total do sector do Turismo, o nosso sector representou mais
de 50% do VAB pm.

Não obstante os quatro indicadores analisados anteriormente
traduzirem a importância de um determinado sector na
estrutura económica nacional, indicadores como a
Produtividade (VAB pm / Pessoal ao Serviço) e a Facturação
Média por Empresa (Volume de Negócios / Número de
Empresas) complementam o conhecimento da magnitude
dessa incidência.
Neste sentido, ao nível da produtividade, o sector da
Restauração e Bebidas assinalou um valor médio, em 2004,
de 9.620,00€ por trabalhador, sendo o que apresentou o
menor valor do total dos quatro sectores do Turismo, o que
decorre das características da própria actividade.
No que se refere à Facturação Média por Empresa, e dado o
nosso sector apresentar um número de empresas
significativamente superior aos demais sectores, bem como,
por se caracterizar como um sector onde predominam as
micro e pequenas empresas, a Restauração registou o valor
mais baixo, com 102.404,00€ de facturação média por
empresa.

… de variação, face a 2003, o sector do Rent-a-Car registou
Em termos
a única variação negativa, -20,3%, tendo sido o sector das Agências
de Viagens o que assinalou a variação homóloga positiva mais
elevada, +21,2%

2. A RESTAURAÇÃO EM FRANÇA E EM ESPANHA
A Restauração em França
A restauração em França ocupa um papel de claro relevo no
contexto das actividades turísticas. Assim, de acordo com os dados
fornecidos pelo INSEE – Institut National de la Statistique et des
Études Économiques, o número de empresas a operar nas
actividades características do turismo ascendia, em 2005, a cerca
de 231,9 milhares, das quais 70,5% inseriam-se na área da
restauração e bebidas (cerca de 163,6 milhares). Vejamos:

Utilizando os indicadores criados pela COE-UMIH, procede-se a
uma breve descrição da evolução da actividade na restauração
tradicional no período compreendido entre 2000 e 2005.

Fonte: INSEE

O ritmo anual de entrada em funcionamento de novas empresas na
área da restauração e bebidas tem-se pautado por padrões muito
semelhantes, como decorre da apreciação do quadro seguinte:

Fonte: INSEE

Por outro lado, os abates no número de empresas em actividade
têm-se localizado num plano inferior (24.465 em 2005), sendo que
dentro destes, os casos derivados de processos judiciais de
falências atingiram os seguintes valores:

Fonte: INSEE

Em termos estruturais do sector de restauração e de bebidas, os
últimos dados disponíveis apontam para a seguinte caracterização
média empresarial:
Dados Estruturais sobre o Sector da Restauração e Bebidas

Fonte: INSEE

Fonte: COE-UMIH (Centre d’Observation Economique et de
Recherches pour l’Expansion de l’Economie et le
Développement dês Enterprises – Union des Metiers et des
Industries de l’Hotellerie)

Após um período de crescimento contínuo entre 1996 e 2000, a
actividade registou uma contracção nos anos de 2002 e de 2003, a
qual se expressou na redução do número de couverts e numa
quebra no volume de vendas no último destes anos.
Em 2004, a situação começou a melhorar ligeiramente (aumento de
0,3% em volume e de 1,5% em valor), acentuando-se esta
tendência aumentativa no ano seguinte, onde os patamares de
crescimento se elevaram para 0,8% no número de couverts e para
2,6% no volume de vendas.
Em 2006, os resultados obtidos para o 1º semestre indicam um
aumento do número de couverts em relação ao período homólogo
anterior (+0,7%), o que permite perspectivar uma evolução anual
semelhante à detectada em 2005.

2. A RESTAURAÇÃO EM FRANÇA E EM ESPANHA (continuação)
A Evolução da Oferta da Restauração em Espanha
A Federación Española de Hostelería (FEHR) editou recentemente
o seu último estudo periódico sobre os sectores da “Hostelería”, o
que permite actualizar a informação disponibilizada pela ARESP
através do projecto de investigação realizado sobre “A
competitividade da restauração portuguesa face à oferta
equivalente existente em Espanha”. Neste sentido, apresentam-se
seguidamente alguns elementos ilustrativos da evolução da oferta
pertencente aos estabelecimentos de restauração e de bebidas.
No tocante aos restaurantes, a evolução recente aponta para uma
moderação do crescimento da oferta anual, o qual se fixou em
1,8% em 2005. Por outro lado, neste ano, a lotação existente nos
restaurantes aproximou-se dos 4,3 milhões de lugares.

Assinale-se que a dimensão média por estabelecimento, continuou,
em 2005, a ser mais elevada nas “cafetarias” (65,8 lugares) do que
nos restaurantes (62,3 lugares).

Finalmente, no âmbito dos “Cafés-bares”, o total de unidades em
funcionamento aproximou-se dos 242 milhares em 2005,
evidenciando um aumento de 0,6% face ao ano anterior

No sector das cafetarias, o número de estabelecimentos em
funcionamento atingiu cerca de 14,5 milhares em 2005, com uma
capacidade disponível que rondou os 972,1 milhares de lugares.

3. OS PREÇOS DA ALIMENTAÇÃO CONSUMIDA FORA DE CASA
O índice de preços no consumidor, ao nível da alimentação
consumida fora de casa, patenteou uma evolução crescente para
os três países em análise. Assim, no período compreendido entre
Janeiro/05 e Janeiro07, a Espanha apresentou o crescimento mais
significativo, 6,7%, seguida de Portugal (4,9%) e, por fim, a França
(4,4%).
No que respeita às variações homólogas, entre Janeiro de 2006 e
de 2007. Os três países em análise apresentam valores muito
aproximados, estando a França destacada com 2,3%, seguida de
Portugal com 2,2% e por último a Espanha com 2%.

4. OS PREÇOS DOS PRODUTOS ALIMENTARES
O Índice relativo aos preços do cabaz de produtos alimentares
(constituído por: carne de porco; carne de vaca; carne de borrego;
frutas, produtos hortícolas; leite, óleos e gorduras; açúcar;
manteiga; café e água mineral) revelou que, no período
compreendido entre Janeiro de 2005 e Dezembro de 2006,
Portugal registou uma taxa de variação homóloga positiva (+5,8%),
superior à registada em França (+5,3%). No caso da Espanha,
apesar de se verificar uma redução do índice desde Setembro de
2006, esta apresentou o índice mais elevado em todo o período,
bem como a variação homóloga positiva mais dilatada (+8,9%).
No que respeita ao custo efectivo do cabaz de produtos em cada
um dos países, em França regista-se o preço do cabaz mais
elevado, no período aqui considerado, tendo-se verificado que, no
final do período, o valor do cabaz foi igual ao do início do mesmo,
ou seja, 72,15€; Portugal e Espanha apresentam valores
semelhantes; no entanto, em Dezembro de 2006, o valor do cabaz
em Espanha (46,95€) era 3,33€ mais caro do que o de Portugal
(43,62€).
Refira-se que a Espanha foi o país que assinalou o crescimento
positivo mais elevado, 13,3%, seguida de Portugal, com um
crescimento de 4,6% em Dezembro de 2006, face a Junho de
2004. No caso específico da França, não se registou qualquer
crescimento, uma vez que o valor do cabaz em Dezembro de 2006
foi igual ao de Junho de 2004.

5. RESTAURANTES – EVOLUÇÃO DA PROCURA E DOS PREÇOS
Neste número do Barómetro da Restauração, os resultados
apurados, através da rotina estatística implementada pela ARESP®,
permitem acompanhar a evolução mensal de preços entre Janeiro
de 2006 e Fevereiro de 2007.
5.1. Preços dos Pratos de Carne
Procedendo a um confronto directo entre o primeiro e o último mês
da série, apuraram-se as seguintes variações:

De acordo com o mapa acima apresentado, podemos verificar
que ocorreram aumentos de preços nas diversas tipologias de
pratos, situação normal no princípio de cada ano. Ao nível do
“prato mais consumido” e no “prato mais barato” registou-se um
acréscimo de 10 cêntimos no seu preço, ao passo que, o “prato
mais caro” ficou 50 cêntimos acima do valor observado em
Janeiro/06.

5. RESTAURANTES – EVOLUÇÃO DA PROCURA E DOS PREÇOS (continuação)
5.2. Preços dos Pratos de Peixe
Reproduz-se seguidamente a trajectória dos preços dos pratos de
peixe, mantendo-se os mesmos critérios de observação para o
período em análise.

Conforme se pode verificar pelo quadro abaixo, confrontando os
preços entre os pratos de peixe e pratos de carne, destaca-se o
diferencial de preços entre estes. A diferença atinge o seu valor
mais alto no “prato mais caro” sendo o desvio de 68,8%. No “prato
mais barato”, a diferença cifra-se em apenas 9,8%.

Ao nível regional, Lisboa continua a evidenciar preços mais
caros, tendo as “outras regiões” denotado um comportamento
constante ao longo dos meses em análise, excepção feita na
passagem do ano em que ocorreu um ajuste no custo médio de
uma refeição. A maior diferença de valores ocorreu em Julho/06
com uma diferença de 2,10€. Comparando a média geral,
verifica-se que em Lisboa os preços são, em média, 1,84€ mais
caros que nas restantes regiões.

5.4. Rotatividade das Ementas
No tocante à composição das ementas, apurou-se que estas
incluem em média cerca de 52% de pratos fixos (Janeiro/06 a
Fevereiro/07), sendo esta percentagem praticamente constante
(variando entre 50% e 54%) para os meses em apreço. Vejamos:

5.3. Custo Médio de uma Refeição
Ainda ao nível dos restaurantes importa acompanhar o custo médio
por refeição. Assim, considerou-se um indicador denominado
“custo médio de refeição sem bebidas “, o qual deriva da junção
dos seguintes elementos: Preço médio dos pratos de sopa mais
consumidos+ Média entre os preços médios dos pratos mais
consumidos de carne e peixe+Preço médio das sobremesas mais
consumidas.
Conforme se pode verificar, no
conjunto de meses em análise,
detectou-se um aumento de 0,4%
no preço médio, sendo que a
subida mais significativa de
preços ocorreu em Julho e
Agosto/06. Deste mês em diante,
a tendência aponta para uma
estabilização dos preços médios,
quedando-se 10 cêntimos abaixo
dos valores verificados nos meses
de
Verão.
Em
Janeiro/07,
verificou-se um aumento de 1,2%
no custo médio de uma refeição.

5.5. Número Médio e Particularidades dos Clientes
No que se refere ao número médio de clientes por estabelecimento,
verifica-se que, entre Janeiro de 2006 e Fevereiro de 2007, ocorreu
um decréscimo no número médio de clientes. Nos almoços este
decréscimo foi na ordem dos 0,23% e nos jantares de 1,23%,
resultando numa redução de 0,71% na globalidade.

5. RESTAURANTES – EVOLUÇÃO DA PROCURA E DOS PREÇOS (continuação)
Ainda no domínio dos restaurantes, procedeu-se à inquirição sobre
a distribuição dos clientes por grupos. Os resultados apurados
permitiram a construção do gráfico seguidamente apresentado:

Assim, em termos médios para o acumulado dos meses estudados,
verifica-se a predominância dos clientes locais (residentes na zona
e pessoas deslocadas para fins do exercício da actividade
profissional quotidiana), os quais preencheram cerca de 57,5% do
movimento total; por sua vez, os visitantes residentes em Portugal
(turistas e excursionistas) representaram 32,8% do total, contra
9,7% dos visitantes estrangeiros.

Finalmente, a forma de pagamento nos restaurantes é também
uma das áreas abordadas.

Constata-se, que os clientes dos restaurantes, para o período
analisado, utilizaram predominantemente dois meios de
pagamento: em numerário (48,7%) e por cartão – débito (23,7%) e
de crédito (24,9%) – equiparando estas formas de pagamento. As
restantes formas de pagamento, como se pode verificar, assumem
uma representatividade meramente residual. O cheque, o quarto
meio mais utilizado, é usado em apenas 2,3% dos pagamentos
realizados em restaurantes.

6. ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS – EVOLUÇÃO DA PROCURA
E DOS PREÇOS
6.1. Preços Médios Praticados
De acordo com o inquérito da ARESP, o pacote dos 25 produtos
considerados (ver nota metodológica) registou um acréscimo médio
de preços na ordem dos 0,9%, considerando a série compreendida
entre Janeiro/06 e Fevereiro/07. Esta evolução derivou sobretudo
do aumento na média de bebidas (2,3%), já que na média de
sólidos o acréscimo que se verificou de Dezembro/06 para
Janeiro/07foi apenas de 0,8%.

Detalhando para alguns produtos de maior consumo, obteve-se:

6. ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS – EVOLUÇÃO DA PROCURA
E DOS PREÇOS (continuação)
Assinale-se a estabilização do preço médio do café (0,54€).
Relativamente à sandes de fiambre, regista um aumento de 2
cêntimos (1,6%) de Dezembro/06 para Fevereiro/07; por
curiosidade, assinale-se que se observou uma variação absoluta de
idêntico valor na pastelaria variada.
6.2. Número Médio e Particularidades dos Clientes
No caso dos estabelecimentos de bebidas, os elementos
decorrentes do inquérito permitem caracterizar a clientela ao nível
do número médio de clientes e da sua distribuição por grupos.
Assim, no cômputo geral do período de Janeiro/06 a Fevereiro/07,
a média diária de clientes foi de 284 para os dias úteis e de 226
nos dias para os fins-de-semana.

Por outro lado, em termos da distribuição dos clientes por grupos,
na média para os meses em questão, a percentagem imputável aos
clientes locais fixou-se nos 77,6%, enquanto que os visitantes
nacionais e estrangeiros representaram, respectivamente, 13,2% e
9,1% da procura global. Conforme se pode retirar da leitura do
gráfico seguinte, as flutuações mensais foram mínimas em torno
desta distribuição, tendo-se verificado um aumento nos meses de
Verão no grupo “visitantes estrangeiros”.

Passando às formas de pagamento utilizadas, podemos
concluir que no caso dos estabelecimentos de bebidas
(pastelarias e cafetarias) os resultados divergem fortemente da
apresentada para os restaurantes. Assim, na média do período
em apreço, torna-se evidente a opção esmagadora pelo
pagamento em numerário, o qual representou 95,70% das
ocorrências, seguindo-se o recurso aos cartões de débito com
4,05%. Mensalmente, não se registaram grandes desvios,
rondando as percentagens dos pagamentos em dinheiro,
valores nunca inferiores a 94% e superiores a 96%.

7. OS DADOS DO TURISMO
As receitas do turismo, indicador económico que decorre da leitura da
respectiva rubrica ao nível da balança de pagamentos, evidenciaram entre
Janeiro de 2005 e Dezembro de 2006 (Espanha – Novembro 2006, últimos
dados disponíveis), uma evolução similar para a França e a Espanha; no
entanto, nos últimos dois meses do período em apreço, foi clara a supremacia
da Espanha, o que se pode explicar sobretudo pela incidência acrescida da
sazonalidade no seu turismo receptor, com clara concentração nos meses de
Verão.

No entanto, quando se analisa a variação homóloga referente ao acumulado de
Janeiro a Dezembro (no caso de Espanha, de Janeiro a Novembro), Portugal
apresenta uma variação homóloga positiva considerável, 7,4%, ao passo que a
Espanha apresenta uma variação homóloga de apenas 0,1%.

