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Num período marcado pela intervenção 
do Programa de Assistência Económica e 
Financeira (PAEF), continua a existir uma 
minoria de empresas vital para a economia 
pela importância na criação de emprego: 
as Empresas de Crescimento Elevado 
(ECE). Caracterizam-se por terem mais 
de 10 empregados no início do período e 
um crescimento orgânico médio anual de 
empregados superior a 20% durante três 
anos consecutivos. Entre as ECE destacam-se 
as empresas Gazela, que têm cinco anos ou 
menos no final do período em análise e que 
representam 19% das ECE.
Esta é a 5.ª edição do estudo “Empresas 
de crescimento elevado: 2010-2013”, 
realizado pela Informa, em que se constata 
que as ECE são maioritariamente PME 
que contribuem com 9% do emprego 
criado pelas empresas no período e que, 
apesar da crise, mantêm uma elevada 
performance também no crescimento do 
volume de negócios, das exportações e dos 
resultados líquidos.

CRESCIMENTO NAS ECE (2010-2013)
✓ Existem atualmente 848 ECE, 
que representam 0,3% do universo 
empresarial. 
✓ As ECE contribuíram com 9% do 
emprego criado em cada ano do período.
✓ O crescimento do número de 
empregados nas ECE foi de 162%,  
um valor em contraciclo, que revela  
que são empresas musculadas, capazes  
de prosperar em qualquer conjuntura.
✓ 180% foi a percentagem 
de crescimento do número de 
empregados nas empresas Gazela,  
as mais jovens entre as ECE.
✓ As ECE criaram 56 018 novos 
empregos entre 2010 e 2013, dos quais 
8395 foram gerados em empresas Gazela.
✓ O crescimento do volume de 
negócios das ECE ascendeu aos 51%, 
atingindo 5934 milhões de euros em 2013. 
Já o volume de negócios das empresas 
Gazela cresceu 106%, atingindo os 695 

As ECE 
representam 
apenas 0,3% 
do universo 
empresarial, mas 
são responsáveis 
por 9% do 
número de 
empregos criados.

milhões de euros em 2013.
✓ As exportações das ECE no período 
cresceram 80% (o aumento das  
exportações nas empresas Gazela 
ascendeu aos 241%), atingindo 2125 
milhões de euros em 2013. 
✓ As ECE também apresentaram  
resultados líquidos com taxas de 
crescimento elevadas (+43%), com a 
maioria das empresas a registar resultados 
líquidos positivos no início e no final 
do período. Os resultados líquidos das 
empresas Gazela subiram 376%.
✓ Mais de um quarto das ECE (29%) 
subiram de escalão de dimensão de 
empregados: 24% das ECE passaram  
de pequena para média dimensão; 0,8% 
de pequena para grande dimensão; 4%  
de média para grande dimensão.
✓ A etapa de crescimento elevado 
não alterou significativamente 
a autonomia financeira das ECE. 
Aumentou a percentagem de ECE com rácio 
de autonomia financeira igual ou superior a 
35% (no final do período foram 35% das 
ECE, contra 33% no início do período), e a 
percentagem de ECE (de 16% para 17%) 
com autonomia financeira entre 25% e 35% 
e diminuiu a percentagem de empresas mais 
vulneráveis (com um rácio de autonomia 
financeira igual ou inferior a 25%).
✓ Também o risco não aumentou 
significativamente durante o período 
de crescimento elevado, mantendo-se 
a percentagem de ECE com risco elevado 
nos 25%.
✓Numa perspetiva de resiliência, as ECE 
deste período mantiveram-se mais 
em atividade do que as empresas 
equivalentes (mais de 10 empregados) 
e as restantes empresas do universo 
empresarial (98,6%, contra 97,8% e 
94,4% das empresas equivalentes e do 
universo empresarial, respetivamente).
Estas ECE apresentam também menor 
percentagem de insolvências (0,8%) do que 
as empresas equivalentes (1,2%) e menor 
percentagem de encerramentos (0,2% para 
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as ECE, em comparação com 0,4% e 3,9% 
de empresas equivalentes e do universo 
empresarial, respetivamente).

EVOLUÇÃO DO PERFIL DAS ECE  
Análise das ECE das 5 edições
✓ O perfil de crescimento do 
universo empresarial e das empresas 
equivalentes alterou-se: maior 
percentagem de empresas em contração  
(decréscimo médio anualizado do número 
de empregados e do volume de negócios), 
menor percentagem de empresas em 
expansão (crescimento médio anualizado  
do número de empregados e do volume  
de negócios).
✓ O número de empresas que atinge 
crescimento elevado num período de  
3 anos tinha vindo a descer; 2010-2013  
é o primeiro período em que esta tendência 
se inverte, registando 848 ECE.
✓ É também a primeira vez, desde o 
período 2006-2009, que o número de 
empregos criados por estas empresas 
inverte a tendência de queda: as ECE 
2010-2013 geraram mais 9,1% de novos 
empregos do que as do período anterior 
(que foram as que geraram o valor mais 
baixo de novo emprego desde a 1.ª edição 
deste estudo: 51 340 novos empregos).
✓ A percentagem de ECE exportadoras 
cresceu. Mais de metade das ECE 2010- 
-2013 (54%) exportaram, o que 
representou um crescimento de 5pp  
em relação às ECE 2009-2012 e de 15pp 
em relação às ECE 2006-2009.

COMPARAÇÃO DO PERFIL DAS ECE  
(ECE 2006-2009 vs ECE 2010-2013)
✓ As Indústrias Transformadoras 
passaram a liderar em número de 

ECE (23,3%), ultrapassando os Serviços 
(22,6%). As Indústrias transformadoras 
são o setor que mais aumentou o seu peso 
em número de ECE (representando mais 
4,7pp do que as ECE2006-2009), seguido 
da Agricultura, pecuária, pesca e caça 
(+2,4pp) e do setor Grossista (+1,6pp).
✓ Os setores que reduzem a sua 
importância em número de ECE foram 
a Construção (- 6,7pp), o Retalho (-1,4pp) 
e os Serviços (-1,2pp).
✓ O norte continua a apresentar o 
maior número de ECE (39% das ECE 
2010-2013), tendo aumentado a sua 
importância (+ 2,8pp). Lisboa é a segunda 
maior região em ECE (27%), mas reduziu 
a relevância em 6,8pp. O Algarve e o 
Alentejo também aumentaram o seu peso 
em 2,6pp e 2,2pp, respetivamente. 
✓ 87% das ECE 2006-2009 e 86% 
das ECE 2010-2013 são de pequena 
dimensão (entre 10 e 49 empregados).  
A percentagem de ECE de dimensão média 
(entre 50 e 249 empregados) cresceu 2 pp.
✓ A idade média das ECE 2010-2013  
é de 13,1 anos, semelhante à das ECE 
2006-2009 (12,8 anos).
✓ Mais de metade das ECE são 
empresas adultas (entre 6 e 19 anos) 
nos dois períodos, mas o seu peso reduziu 
6,2pp. As empresas Gazela aumentaram 
1,2pp e as empresas maduras (20 anos  
ou mais) aumentaram 5pp.
✓ O crescimento elevado é uma fase 
na vida das ECE. A maior parte das ECE 
de um período de análise já não o são no 
período seguinte. O mais importante para 
a economia é que existam sempre ECE.

O período 
entre 2010 e 
2013 inverteu 
a tendência 
de descida do 
número de ECE 
que se verificava 
desde 2006.

Fonte: Análise Informa D&B. Dados: Informação Empresarial Simplificada (IES) / Ministério da Justiça; SICAE.
Universo Empresarial: Empresas públicas e privadas não financeiras (sociedades comerciais não financeiras) com indícios de atividade comercial no ano. O 
universo é composto por uma média de 295 mil empresas no período 2006-2013.
Definições: Empresas de crescimento elevado (ECE): empresas com, no mínimo, 10 empregados, que registam um crescimento orgânico médio anual de 
empregados superior a 20% durante três anos consecutivos. Empresas Gazela: ECE que têm cinco ou menos anos de idade no final do período em análise. 
Empresas equivalentes: empresas com 10 ou mais empregados no início do período em análise (comparáveis com as ECE).

A Informa D&B é especialista no conhecimento do universo empresarial. Através de análises inovadoras, disponibiliza o acesso a informação atualizada e 
relevante sobre a atividade de empresas e gestores, fundamental para a condução dos negócios dos seus clientes. A Informa D&B está integrada na maior 
rede mundial de informação empresarial, a D&B Worldwide Network, com acesso aos dados de mais de 243 milhões de agentes económicos em 221 países.
www.informadb.pt / (+351) 213 500 300

Para ter acesso ao estudo completo, contacte-nos 

pelo e-mail: estudosbarometros@informadb.pt.
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EMPRESAS GAZELA

✓ 159 empresas

✓ 15% do emprego criado pelas ECE 
em cada ano

✓ 180% crescimento dos empregados

✓ 8395 novos empregos

✓ 106% crescimento do volume  
de negócios em 2013

✓ 695 milhões de euros de volume  
de negócios em 2013

✓ 241% crescimento das exportações

✓ 132 milhões de euros de exportações 
em 2013

✓ 45% são exportadoras

✓ 45% peso das exportações no volume 
de negócios das Gazela exportadoras

✓ 376% crescimento dos resultados 
líquidos

EMPRESAS DE CRESCIMENTO ELEVADO 2010-2013 EM NÚMEROS

Autonomia financeira das ECE 
 (rácio de autonomia financeira)

Nível de risco das ECE

20132010

Mínimo

Reduzido

Moderado

Elevado

Não atribuído

2013 47% 17% 36%

2010 51% 16% 33%

25% a 35%≤ 25%  ≥ 35%

A etapa de crescimento elevado  
não aumentou a percentagem de 

empresas com risco elevado

11%
7%

41%
35%

22%
33%

25%
25%

1%
1%

ECE 2010-2013 Universo empresarial 2013

Insolvente

Ativa Encerrada

Aquisição

Dormant

As ECE mantêm-se mais em atividade, 
apresentando menor percentagem
de encerramentos

SITUAÇÃO ATUAL DAS EMPRESAS (em 2015)

98,7%

0,2% 0,1%

0,2%0,8%

94,4%

0,1% 1,2%

3,9%0,4%

EMPRESAS DE CRESCIMENTO ELEVADO

✓ 848 empresas (0,3% do universo 
empresarial)

✓ 9% do emprego criado em cada ano

✓ 162% crescimento dos empregados

✓ 56 018 novos empregos

✓ 51% crescimento do volume  
de negócios

✓ 5934 milhões de euros de volume  
de negócios em 2013

✓ 80% crescimento das exportações

✓ 2125 milhões de euros de exportações 
em 2013

✓ 54% são exportadoras

✓ 56% peso das exportações no volume 
de negócios das ECE exportadoras

✓ 43% crescimento dos resultados 
líquidos

19%
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