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No final de Outubro, à entrada desta nova fase

de agravamento das medidas de combate à

pandemia, que configuram, de forma imediata e

simultânea, condicionantes ao funcionamento da

oferta e aos comportamentos da procura, já se

observava uma estabilização da recuperação

dos números globais do Sistema (a economia

dos -10%). A prevalência da ausência de turistas

explica em parte essa realidade, acrescendo o

efeito do que já havia sido o comportamento e

funcionamento em Estado de Calamidade.

A entrada em Novembro com (i) um fim de

semana em que a circulação entre concelhos

esteve limitada, (ii) o decretar de medidas

especiais de confinamento para 121 concelhos de

maior risco, (iii) o decretar do Estado de

Emergência e (iv) com este, a obrigatoriedade de

recolher obrigatório aos fins de semana a partir

das 13h, precipitou uma nova fase de quebras

do consumo (em contraciclo com o que seria a

natural tendência observada a pouco mais de um

mês do Natal)

A 2ª quinzena de Novembro definiu um

marcante retomar de agravar de perdas para

muitos setores, a incapacidade de se entrar numa

dinâmica de “tempo de Natal”, assim

configurando-se um final de ano que pouco

contribuirá para recuperar as brutais perdas

acumuladas a partir do 1º Estado de Emergência.

Vivemos tempos em que, mesmo sem níveis de

Confinamento equivalentes aos de Março e Abril,

o multiplicar de medidas / regras para o

abrandamento dos números da Pandemia, tem

tido impactos diretos no “acesso” / “consumo” de

categorias de maior discricionariedade (moda,

perfumaria, restauração, hotelaria, etc).

O arranque de Dezembro com duas semanas

absolutamente atípicas, com feriados e

tolerâncias de pontes com fortes restrições, foi

pautado por um acelerar de consumos em quase

todas as categorias. O início do espírito de Natal?

O consumo acelerou em 4 dias sem trabalho

(apesar dos horários de recolhimento) para

muitos portugueses. Perceber o caminho até ao

final do ano, será crítico para validar se o Natal

pode ajudar os sectores em maior perda a

recuperar em termos de números acumulados.
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No global do Sistema de Retalho, e após uma

relativamente rápida e acentuada

recuperação observada entre maio e final de

agosto, os níveis de faturação têm, desde

então, revelado uma tendência de

estabilização em valores um pouco mais de

10% abaixo dos períodos homólogos.

Houve um ligeiro piorar da performance no

decurso de um “estranho” mês de Novembro

(condicionado por um conjunto de novas e

exigentes medidas para limitar a evolução da

Pandemia), do qual, aparentemente, se está a

recuperar em Dezembro (apenas 8% abaixo

do homólogo – baixando da barreira

psicológica dos 2 dígitos)

Em grande parte, o Gap resulta do prevalecer

da ausência de consumidores estrangeiros

(turismo), o que leva a perspetivar que a

recuperação em falta possa ainda demorar

longos meses (anos) a ser concretizada (em

meados de Novembro, a IATA publicou novos

cenários em que projecta o retomar dos

níveis de “viagens aéreas” de 2019 apenas

em 2024).

Esta aparente estabilização (numa espécie de

“Economia dos 90%”) evidencia, por outro

lado, a configuração de um novo base case

de comportamentos de consumo de uma

sociedade ainda em modo “Mundo COVID”

(com segmentos relevantes da sociedade

ainda em modo Teletrabalho) - um tempo que,

antecipamos, se deverá projetar por mais 1 a

2 trimestres.

A realidade que o gráfico seguinte reflete, em

que se observa uma quebra acumulada para

o ano de perto de 18% do retalho, e o

exercício de projeção dos próximos meses

será mais nítido analisando os últimos

números da OCDE para a economia

portuguesa: uma quebra do PIB de 8,4% este

ano, seguida por 2 anos de uma recuperação

muito modesta, +1,7% em 2021 e +1,9% em

2022 (o que nos levará a entrar em 2023 com

um PIB mais de 5% abaixo do de 2019).
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Até à entrada do mês de Novembro

observava-se uma relativa convergência entre

o número de transações em 2020 e em 2019

(em parte fruto do efeito do aumento de

Terminais de Pagamento no sistema

REDUNIQ), ainda que, naturalmente, com um

mix de categorias e tickets médios diferentes.

Novembro, que tipicamente seria o mês do

arranque do “fenómeno” Natal, com um

aumento do número transações (ver linha

vermelha do gráfico seguinte), revelou este

ano uma incapacidade de aceleração do

consumo. As novas restrições foram, de facto,

limitantes na relação com um amplo conjunto

de categorias que deveriam ter conseguido

crescer e que, pelo contrário, agravaram

quebras face ao homólogo de 2019 (para

mais, num período em que se enquadrou a

“Black Friday”)

A recuperação do arranque de Dezembro, é

assim, melhor explicada pelo efeito da subida

do ticket médio do que pelo efeito do

aumento do número de transações.

Nota: a análise destes números deve ter em

perspetiva o facto de 2020 estar a ser

pautado por um impressionante crescimento

do uso de contactless no que, em parte, pode

estar a configurar uma transferência de

pagamentos em dinheiro vivo – notas e

moedas – para o sistema REDUNIQ (zoom in

adiante no presente relatório). Neste

contexto, parte da recuperação da faturação

e do número de transações pode ser

explicada por este fenómeno de

desmaterialização de pagamentos.
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