


 
 

Análise económica e financeira do sector dos media 
em Portugal 

 

 

Introdução 
Este estudo analisa económica e financeiramente o sector dos media com base 
na informação de balanços e demonstrações de resultados de um conjunto de 
empresas deste sector. 
O estudo baseia-se na apreciação de várias rubricas das demonstrações 
financeiras, mas também em rácios económico-financeiros, pois estes 
constituem um bom instrumento de apoio e síntese na análise económica e 
financeira. 
O relatório tem a seguinte estrutura. O primeiro capítulo descreve a amostra. 
As empresas foram separadas em quatro ramos de modo a haver coerência 
nas comparações. Os ramos são: grupos económicos, imprensa, rádio e 
televisão. Cada um dos capítulos seguintes analisa em pormenor cada ramo. O 
segundo capítulo analisa os grupos económicos do sector dos media. O 
terceiro capítulo analisa a imprensa. O quarto capítulo analisa a rádio e o 
quinto capítulo a televisão. O capítulo seis faz uma pequena comparação entre 
sectores e o capítulo sete conclui.  
Dentro de cada capítulo temos a seguinte ordem. Em primeiro lugar, a análise 
económica, avaliando-se a evolução dos activos, das receitas e dos resultados 
operacionais também conhecidos em linguagem anglo-saxónica por Earnings 
Before Interest and Taxes (EBIT). A rendibilidade operacional é calculada 
através do rácio EBIT sobre receitas, e permite corrigir o efeito da dimensão da 
empresa nos valores descritos. Este tipo de análise destina-se a conhecer a 
capacidade da empresa de criar resultados económicos.  
Em segundo lugar, estuda-se a solvabilidade financeira. Procura-se detectar o 
nível de risco de endividamento das empresas, e a capacidade das mesmas de 
fazerem face aos encargos financeiros. Para isso analisamos o rácio de 
endividamento da empresa, os resultados financeiros e o rácio de cobertura 
dos encargos financeiros. 
A análise da rendibilidade sintetiza a análise económica e financeira. Avaliamos 
os resultados líquidos e rácios frequentemente utilizados neste tipo de estudos: 
Return on Assets (ROA), a rendibilidade económica dos activos investidos, e o 
Return on Equity (ROE), a rendibilidade dos accionistas.  
Por fim completamos com uma análise do número de efectivos das empresas e 
da produtividade.  
O período do estudo começa no ano de 2001 e acaba no ano de 2005. Este 
período foi marcado por um abrandamento da actividade económica mundial e 
nacional, que teve efeitos no sector da comunicação social como iremos ver. 
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1. A Amostra 
Para a realização deste estudo foram reunidas informações de carácter 
económico e financeiro de diversas empresas. Os relatórios e contas das 
empresas foram a principal fonte de informação, complementada por 
informações disponibilizadas pelas empresas, informação disponível na web e 
ainda na base de dados SABI da Bureau van Dijk Electronic Publishing. Apesar 
dos esforços, os dados apresentam algumas lacunas sendo as principais: a 
falta de informação sobre o ano de 2005 para algumas empresas e falta de 
informação sobre o número médio de empregados, principalmente nas 
empresas do sub-sector imprensa.  
De modo a haver coerência nas comparações entre empresas, estas foram 
divididas em quatro grupos. 

• Grupos Económicos: grupos empresariais cuja principal actividade é no 
sector dos media. 

• Imprensa: empresas na área da publicação de jornais e revistas. 

• Rádio: empresas de difusão radiofónica. 

• Televisão (TV): empresas concessionárias de televisão. 
 
O Quadro 1.1 mostra as empresas classificadas nos diversos ramos. 
Nos grupos empresariais, encontramos dois grupos cotados em mercado 
bolsista, o grupo Media Capital e o grupo Impresa. Decidiu-se incluir também o 
grupo do estado a RTP, SGPS. Apesar de não ter a mesma lógica empresarial 
que os grupos privados, e isto lhe dar características diferentes como iremos 
ver ao longo do estudo, a sua forte presença na rádio e na televisão justifica a 
sua inclusão na amostra. Todavia, desde já alertamos para o facto de muitas 
vezes os valores dos seus indicadores serem de uma ordem de grandeza 
completamente diferente das outras empresas. 
Da amostra fazem parte ainda a Investec Media, a holding que gere as 
participações nos media do grupo Cofina, uma holding com participações em 
vários sectores de actividade e o grupo Lusomundo Media, que pertenceu ao 
grupo Portugal Telecom até agosto de 2005, sendo comprado então pela 
Controlinvest.  
Todos estes grupos têm a maior parte da sua actividade no sector dos media. 
O quadro mostra que a maior parte dos grupos privados surgiu nos finais da 
década de 80 e início da década de 90.  
O Quadro 1.1 mostra ainda a subdivisão das empresas para a imprensa, rádio 
e televisão. 
No ramo imprensa encontramos a Edisport, detentora do jornal O Record e a 
Presselivre que detém O Correio da Manhã, ambas pertencentes ao grupo 
Cofina. A Sojornal detém o semanário o Expresso entre outros, e pertence ao 
grupo Impresa e a Global Notícias, que pertence à Lusomundo Media, detém 
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entre outros O Diário de Notícias. Por fim, o jornal Público é pertença do grupo 
Sonae. 
A amostra de empresas da rádio é composta pela Rádio Renascença, pertença 
do Patriarcado português, a RDP que pertence ao grupo RTP, a Rádio Notícias, 
que tem a TSF, e pertence ao grupo Lusomundo Media e analisamos ainda o 
segmento da rádio do grupo Media Capital. No caso da Media Capital, embora 
não constitua uma empresa autónoma, as contas do grupo apresentam, em 
alguns anos, informação para o segmento rádio, pelo que pensamos ser útil e 
interessante a comparação. 
 

Quadro 1.1: Descrição da Amostra 

GRUPOS EMPESARIAS Data de Início 

RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, SGPS, S.A. 1955 

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS, S.A. 1992 

IMPRESA-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇOES SOCIAIS, S.A. 1990 

INVESTEC MEDIA-SGPS, S.A.  1992 

LUSOMUNDO MEDIA, SGPS, S.A. 1988 

IMPRENSA   

EDISPORT-SOCIEDADE DE PUBLICAÇOES DESPORTIVAS, S.A. 1991 

SOJORNAL-SOCIEDADE JORNALISTICA E EDITORIAL, S.A. 1972 

IMPALA- EDITORES, S.A. 1983 

GLOBAL NOTÍCIAS - PUBLICAÇOES, S.A. 1946 

PUBLICO - COMUNICAÇAO SOCIAL, S.A. 1989 

PRESSELIVRE - IMPRENSA LIVRE, S.A. 1979 

RÁDIO   

RÁDIO RENASCENÇA,  LDA.  1931 

RÁDIODIFUSAO PORTUGUESA, S.A. 1976 

RÁDIO NOTÍCIAS -PRODUÇOES E PUBLICIDADE, S.A. 1993 

RADIO MEDIA CAPITAL - 

TELEVISÃO   

SIC-SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇAO, S.A. 1987 

RÁDIOTELEVISÃO PORTUGUESA-SERVIÇO PUBLICO DE TELEVISÃO, S.A. 2004 

TVI/ TV MEDIA CAPITAL  -  

(Nota: os nomes das empresas foram abreviados durante o estudo). 

 
No ramo televisão são analisadas as três concessionárias de televisão 
existentes em Portugal. O canal público RTP (note-se que no âmbito da 
reestruturação do grupo foi criada uma empresa autónoma em 2004), a SIC do 
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grupo Impresa e o segmento televisão do Grupo Media Capital, ou seja a TVI1. 
À semelhança da análise que fazemos para o sub-sector rádio, analisamos 
com base na informação disponível o segmento televisão das contas do grupo. 
Esta divisão da amostra permite fazer comparações entre os diversos 
segmentos de actividade que, embora pertencendo ao sector dos media, têm 
características diferentes. 
De notar que encontramos dois tipos de grupos económicos neste sector: 
grupos especializados nos media, tais como a Impresa e a Media Capital, e 
grupos que actuam em diversos sectores de actividade e que têm uma 
participação nos media tais como a Sonae, a Cofina e a Controlinvest. Nestes 
grupos optou-se por considerar as empresas específicas dos media de modo a 
não desvirtuar as comparações. Finalmente, o sector dos media tem ainda a 
particularidade de contar com a presença do estado e da igreja.  
Há ainda a registar a introdução de novos critérios contabilísticos (International 
Finantial Reporting Standards) para as empresas cotadas em bolsa no ano de 
2005, o que afecta as comparações ao longo do tempo e as comparações com 
empresas não cotadas.  

                                            
1 Note-se que a partir de 2003, as contas do segmento de televisão da Media Capital incluem 
também as empresas do Grupo NPB. 
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2. Grupos Económicos 

Análise económica 
O Gráfico 2.1 mostra o valor dos activos líquidos entre 2001 e 2005 para os 
diversos grupos empresariais no sector dos media 2 . O valor dos activos 
registou um ligeiro decréscimo, revelando pouco investimento no sector. Entre 
2001 e 2004, anos para as quais temos dados de todos os grupos económicos, 
a totalidade dos activos dos grupos teve um decréscimo anual de 1.5%. Para 
essa tendência contribuíram essencialmente os grupos Impresa e Media 
Capital, com taxas de –9.5% e –2.6% respectivamente. Todavia, no ano de 
2005, o grupo Impresa regista um crescimento nos activos de mais de 40% 
face ao ano de 2004.  
O valor das receitas de exploração (Gráfico 2.2) do sector tem registado uma 
evolução positiva. Entre 2001 e 2004, as receitas dos grupos registaram uma 
taxa anual média de crescimento de cerca de 3.6%.  
Quanto aos resultados operacionais, Earnings Before Interest and Taxes 
(EBIT), a tendência global foi para um crescimento ao longo dos anos excepto 
para a Lusomundo Media (Gráfico 2.3). A Investec Media teve durante todo o 
período EBIT positivos. A Impresa e a Media Capital começaram o início da 
década com resultados negativos, mas recuperaram substancialmente ao 
longo do tempo tendo os resultados mais elevados no ano de 2005. A RTP 
teve sempre resultados operacionais muito negativos, conseguindo em 2005, 
no âmbito da reestruturação da empresa, resultados positivos. O grupo 
Lusomundo Media teve resultados positivos, com excepção do ano de 2003.  
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Os dados apresentam algumas lacunas, pois não existe informação disponível para todos os 
anos para todos os grupos, nomeadamente para o grupo Lusomundo Media. 
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Gráfico 2.1: Evolução dos Activos (Grupos Económicos) 
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Gráfico 2.2: Evolução das Receitas (Grupos Económicos) 

  0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

RTP MEDIA CAPITAL IMPRESA INVESTEC MEDIA LUSOMUNDO MEDIA

2001 2002 2003 2004 2005

 
 

  7 



Gráfico 2.3: Evolução dos EBIT (Grupos Económicos) 
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Por fim analisamos a rendibilidade operacional calculada através do quociente 
dos EBIT sobre as receitas de exploração. O padrão de evolução é semelhante 
aos EBIT, registando-se uma evolução positiva com o decorrer dos anos 
(Gráfico 2.4).  
A Investec Media e a Media Capital tiveram durante o período uma 
rendibilidade operacional positiva e crescente. A Impresa tinha uma 
rendibilidade operacional negativa no início da década devido ao facto dos 
EBIT serem negativos, mas recuperou substancialmente, tendo a rendibilidade 
mais elevada dentro dos grupos estudados, cerca de 12% em 2005. A RTP 
teve a rendibilidade negativa devido aos EBIT serem negativos, mas no âmbito 
da reestruturação, o grupo consegue recuperar para valores próximos do zero. 
O grupo Lusomundo Media teve no ano de 2003 uma rendibilidade negativa, 
tendo uma rendibilidade baixa nos outros anos, cerca de 1% a 2%.  
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Gráfico 2.4: Evolução da Rendibilidade Operacional (Grupos Económicos) 
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Solvabilidade Financeira 
O objectivo desta análise é avaliar o nível de endividamento das empresas e o 
risco associado ao mesmo.  
Em primeiro lugar analisamos o rácio de endividamento, ou seja, o quociente 
do valor dos capitais alheios, em linguagem corrente dívida, sobre o valor dos 
activos (Gráfico 2.5). É visível a diferença que existe entre o nível de 
endividamento do grupo estatal e dos grupos privados. Nos grupos privados 
destaca-se o elevado nível de endividamento da Lusomundo Media rodando os 
100%.  
A maior parte dos grupos reduziu o nível de endividamento, como o grupo 
Media Capital de perto de 100% em 2002 para 62.5% em 2005, ou a Investec 
Media de 79% para 46% nos mesmos anos. O grupo Impresa manteve o nível 
de endividamento regular entre os 60% e 70%. 
De seguida, o Gráfico 2.6 apresenta os resultados financeiros. Os resultados 
financeiros são negativos devido aos custos financeiros serem superiores aos 
proveitos financeiros.  
O principal facto a destacar é a existência de uma redução substancial em 
termos absolutos dos encargos financeiros resultante dos baixos níveis de 
taxas de juro, mas também, para alguns grupos, da redução do nível de 
endividamento.  
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Gráfico 2.5: Evolução do rácio de endividamento (Grupos Económicos) 
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Gráfico 2.6: Evolução do Resultados Financeiros (Grupos Económicos) 
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Gráfico 2.7: Evolução da cobertura dos encargos da dívida (Grupos Económicos) 
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O rácio de cobertura dos encargos da dívida indica em que medida os 
resultados operacionais conseguem cobrir os encargos financeiros, e são 
calculados com base no quociente dos EBIT sobre os resultados financeiros, 
sendo estes ajustados por –1, pois são normalmente negativos. Se o rácio for 
maior que a unidade, significa que os resultados operacionais cobrem na 
totalidade os resultados financeiros, reduzindo o risco da empresa ter 
resultados líquidos negativos.  
Nos grupos económicos destaca-se o facto da RTP ter vindo a recuperar 
(Gráfico 2.7) passando de valores negativos para positivos embora ainda não 
superiores à unidade. Isto significa que as receitas de exploração têm vindo a 
cobrir cada vez mais os encargos financeiros.  
O grupo Media Capital consegue cobrir nos anos de 2004 e 2005 os encargos 
financeiros. A Impresa teve um ano negativo em 2001, recuperando a partir de 
2002, e no ano de 2004 e 2005 já consegue cobrir totalmente os encargos 
financeiros. A Investec Media teve sempre uma boa cobertura financeira da 
dívida com um rácio superior à unidade. A Lusomundo Media tem sempre um 
rácio inferior à unidade revelando que os resultados de exploração não chegam 
para cobrir os encargos financeiros.  
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Análise da rendibilidade 
A rendibilidade dos grupos não tem sido positiva. Os anos de 2001, 2002 e 
2003 foram anos onde a maior parte dos grupos teve resultados líquidos 
negativos com excepção da Investec Media, que teve sempre resultados 
líquidos positivos durante o período analisado (Gráfico 2.8).  
O grupo RTP tem vindo a registar uma melhoria substancial na sua situação 
económica e financeira, os resultados líquidos revelam essa melhoria apesar 
de continuarem negativos. Tanto a Impresa como a Media Capital tiveram em 
2005 resultados líquidos positivos.  
O grupo Lusomundo Media tem registado resultados negativos. Note-se que a 
análise anterior mostra que o grupo tem um elevado nível de endividamento e 
que os resultados operacionais não cobrem os encargos financeiros. 
Em termos de rácios analisamos a rendibilidade dos activos investidos, Return 
on Assets (ROA), e a rendibilidade dos accionistas, Return on Equity (ROE). 
Ambos registaram uma melhoria no período analisado. 
Para avaliar o desempenho dos capitais investidos pelos grupos analisamos o 
quociente dos EBIT sobre os activos (Gráfico 2.9). Este rácio mostra uma 
melhoria na rendibilidade económica das empresas, rondando em média os 
10% nos anos de 2004 e 2005. 
A remuneração dos accionistas é calculada com base no quociente dos 
resultados líquidos sobre os capitais próprios. O rácio da RTP é positivo porque 
ambos os valores são negativos (Gráfico 2.10). O mesmo acontece com o valor 
da Media Capital no ano de 2003, o valor dos capitais próprios é negativo. 
Ambas as situações são atípicas e não devem ser levadas em consideração na 
análise. 
No ano de 2005, o ROE oscila entre os 10% para o grupo Media Capital e 16% 
para o grupo Impresa.  
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Gráfico 2.8: Evolução dos Resultado Líquidos (Grupos Económicos) 
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Gráfico 2.9: Evolução dos ROA (Grupos Económicos) 
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Gráfico 2.10: Evolução dos ROE (Grupos Económicos) 
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Estrutura do Pessoal e Produtividade 
O número de empregados pode ser interpretado como um indicador de 
crescimento do sector, mas também está relacionado com a competitividade e 
eficiência do sector. Observa-se no geral uma tendência para uma quebra no 
número médio de empregados dos vários grupos, embora se tenha verificado 
uma melhoria na exploração económica e solvabilidade financeira.  
Em termos de grupos económicos, o grupo público apresenta o maior número 
de trabalhadores (Gráfico 2.11). Todavia, com a reestruturação da empresa, a 
maior parte dos empregados passou para a RTP, SA explicando a queda neste 
indicador. 
Nos grupos privados, a Impresa tem o maior número de trabalhadores, apesar 
da redução que tem efectuado. O grupo Media Capital tem mantido o número 
de trabalhadores, enquanto o grupo Lusomundo Media tem reduzido. 
A redução do número de trabalhadores tem-se reflectido no peso dos custos de 
pessoal nas receitas (Gráfico 2.12). Este indicador registou uma grande quebra 
entre o ano de 2001 e os anos finais da amostra. Passou de uma média de 
37% em 2001 para 24% em 2005 devido à redução do número médio de 
efectivos e simultaneamente ao aumento das receitas.  
Também nos custos de pessoal por trabalhador houve globalmente uma 
redução nos valores (Gráfico 2.13).  
Em termos de produtividade, os grupos cotados em bolsa são os mais 
produtivos, apresentam o valor mais elevado de receitas por trabalhador 
(Gráfico 2.15) e também do EBIT por trabalhador (Gráfico 2.16). O valor da 
RTP não é comparável, devido à reestruturação da empresa.  
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Gráfico 2.11: Evolução do número médio de trabalhadores (Grupos Económicos) 
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Gráfico 2.12: Evolução dos Custos pessoal/Vendas (Grupos Económicos) 
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Gráfico 2.13: Evolução dos custos pessoal por trabalhador (Grupos Económicos) 
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Gráfico 2.14: Evolução do activo por trabalhador (Grupos Económicos) 
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Gráfico 2.15: Evolução das receitas por trabalhador (Grupos Económicos) 
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Gráfico 2.16: Evolução dos EBIT por trabalhador (Grupos Económicos) 
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Conclusões 
Os grupos económicos registaram uma recuperação económica nos anos de 
2004 e 2005, após um início de década difícil para alguns grupos, havendo um 
incremento nos EBIT e na rendibilidade operacional. 
No geral, houve também uma tendência para uma redução do nível de 
endividamento e do volume dos custos financeiros devido também à descida 
das taxas de juro. Verificou-se assim uma melhoria na solvabilidade financeira 
dos grupos.  
A evolução positiva económica e financeira é traduzida na rendibilidade dos 
grupos, através do aumento da rendibilidade dos capitais e dos resultados 
líquidos. 
Os grupos efectuaram também uma redução do número médio de empregados, 
e dos custos de pessoal por trabalhador, o que se reflectiu na redução do peso 
dos custos de pessoal no total das receitas, registando-se uma grande 
diferença entre o ano de 2001 e os anos posteriores.  
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3. IMPRENSA 

Análise económica 
Ao contrário dos outros sectores analisados neste estudo, o ramo Imprensa 
registou um crescimento dos activos no período analisado (Gráfico 3.1). A taxa 
de crescimento anual entre 2001 e 2004 foi em média de 14.6%. O Público foi 
a única empresa que registou uma quebra nos seus activos.  
Também as receitas de exploração registaram um crescimento significativo 
com uma taxa de crescimento anual entre 2001 e 2004 de 14% (Gráfico 3.2). 
Para 2005, só dispomos de informação para o Público e a Sojornal, que têm 
comportamentos completamente diferentes. O Público registou uma quebra 
acentuada na facturação, cerca de 20%, enquanto que a Sojornal aumentou a 
sua facturação em 25% face a 2004. 
A evolução dos EBIT foi todavia diferente (Gráfico 3.3). Só a Sojornal teve uma 
evolução sistematicamente positiva ao longo do período analisado. Ao contrário, 
a Edisport, a Global Notícias e o Público tiveram uma queda gradual nos 
resultados. A Presslivre aumentou ligeiramente os resultados entre 2001 e 
2003 e em 2004 teve uma quebra. A Impala manteve os seus resultados 
operacionais relativamente constantes. 
A rendibilidade operacional confirma a anterior análise (Gráfico 3.4). A Sojornal 
recuperou após um ano difícil de 2002. Todas as outras empresas têm uma 
rendibilidade operacional positiva com excepção do Público. A Global Notícias 
viu deteriorada a sua rendibilidade operacional para valores próximos de 3% 
em 2003 e 2004.  
A Global Notícias apesar de ser a maior empresa em termos de activos e 
facturação, apresenta, comparativamente, valores baixos para os EBIT e 
rendibilidade operacional. 

Gráfico 3.1: Evolução dos Activos (Imprensa) 
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Gráfico 3.2: Evolução das Receitas (Imprensa) 
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Gráfico 3.3: Evolução dos EBIT (Imprensa) 
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Gráfico 3.4: Evolução da Rendibilidade Operacional (Imprensa)  
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Solvabilidade Financeira 
O nível de endividamento na imprensa tende a ser elevado (Gráfico 3.5). A 
evolução do rácio de endividamento foi um pouco díspar entre empresas. 
Certas empresas como a Edisport, a Impala e a Presslivre viram reduzido o seu 
nível de endividamento, enquanto que outras aumentaram o nível de 
endividamento, destacando-se o elevado nível de endividamento do Público e 
da Global Notícias.  
Os resultados financeiros são tendencialmente negativos devido ao 
endividamento (Gráfico 3.6), embora empresas como a Edisport e a Presslivre 
apresentem resultados financeiros positivos. As restantes empresas viram 
reduzidos os encargos financeiros devido à evolução favorável das taxas de 
juro e à redução do nível de endividamento. 
Na maior parte das empresas os resultados financeiros conseguem cobrir os 
encargos da dívida excepto no Público (Gráfico 3.7). Empresas como a 
Edisport, a Sojornal e a Presslivre apresentam inclusive uma situação bastante 
confortável no rácio de cobertura da dívida, com rácios bastante elevados. 
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Gráfico 3.5: Evolução do rácio de endividamento (Imprensa)  
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Gráfico 3.6: Evolução dos Resultados Financeiros (Imprensa)  
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Gráfico 3.7: Evolução da cobertura dívida (Imprensa)  
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Análise da rendibilidade 
O sector da imprensa teve no geral uma rendibilidade positiva (Gráfico 3.8). A 
Edisport, a Sojornal e a Presslivre apresentaram resultados líquidos positivos 
durante o período analisado. Todavia, os resultados da Sojornal apresentaram 
uma trajectória ascendente e a Presslivre e a Edisport descendente. A Impala 
teve um ano de 2001 com resultados líquidos negativos recuperando nos anos 
seguintes. Os resultados do Público e da Global Notícias têm tido uma 
trajectória mais irregular, apresentando uns anos resultados líquidos negativos, 
outros positivos. 
Quanto à rendibilidade económica dos capitais investidos (Gráfico 3.9), tende a 
ser positiva para todas as empresas excepto para o Público. Todavia, ela decai 
no ano de 2004 para empresas como a Edisport, a Presslivre e a Sojornal. 
A rendibilidade dos accionistas tende a ser positiva para as várias empresas do 
sector da imprensa, pois as empresas apresentam resultados líquidos positivos, 
excepto para a Global Notícias no ano de 2003 e para o Público (Gráfico 3.10). 
Globalmente, o sector da imprensa não foi muito afectado com o fraco 
crescimento da actividade económica no início da década, mas os anos de 
2004 e 2005 parecem indicar alguma deterioração da parte operacional, 
reflectindo talvez a entrada em circulação dos jornais de distribuição gratuita e 
outros factores conjunturais ou de carácter mais estrutural do mercado 
português.  
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Gráfico 3.8: Evolução dos Resultados Líquidos (Imprensa) 
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Gráfico 3.9: Evolução dos ROA (Imprensa) 
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Gráfico 3.10: Evolução dos ROE (Imprensa) 
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Estrutura de pessoal e produtividade 
Neste item temos várias lacunas nos dados disponíveis, não sendo possível 
fazer a comparação para todas as empresas. A nossa amostra fica reduzida a 
quatro empresas e só a Sojornal e o Público disponibilizaram informação sobre 
o número médio de trabalhadores para os vários anos. Note-se que estas 
empresas têm tido evoluções económicas e financeiras opostas, devendo 
qualquer inferência sobre a evolução do sector ser feita com cautela.  
Com base na informação disponível, a tendência geral parece ser uma quebra 
no número de efectivos nas várias empresas do sector (Gráfico 3.11). 
O peso dos custos de pessoal na facturação aumentou para a Impala e a 
Global Notícias, situando–se próximo dos 30% (Gráfico 3.12). Também o 
Público aumentou o peso dos custos de pessoal nas receitas sem dúvida 
devido à quebra nas receitas. 
Os custos de pessoal por trabalhador registaram um crescimento, tendo a 
Sojornal quase que duplicado os seus custos (Gráfico 3.13). O Público também 
registou um ligeiro incremento, acompanhando o valor da inflação. 
Em termos de produtividade o grupo Sojornal apresenta um maior volume de 
activos (Gráfico 3.14), de receitas (Gráfico 3.15) e de resultado operacional por 
trabalhador (Gráfico 3.16). 
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Gráfico 3.11: Evolução do número médio de trabalhadores (Imprensa) 
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Gráfico 3.12: Evolução dos Custos pessoal/Vendas (Imprensa) 
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Gráfico 3.13: Evolução dos custos pessoal por trabalhador (Imprensa) 
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Gráfico 3.14: Evolução dos activos por trabalhador (Imprensa) 
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Gráfico 3.15: Evolução da receita por trabalhador (Imprensa) 
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Gráfico 3.16: Evolução dos EBIT por trabalhador (Imprensa) 
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Conclusões 
A imprensa não parece ter sido muito afectada pelo abrandamento da 
actividade económica no início da década. Os activos e as receitas de 
exploração aumentaram a um bom ritmo até 2004. Todavia, os resultados 
operacionais não reflectiram esse crescimento. 
A maior parte das empresas deste ramo reduziu o nível de endividamento e viu 
reduzido os encargos financeiros, melhorando a sua solvabilidade financeira.  
A rendibilidade económica e dos accionistas foi tendencialmente positiva no 
período analisado, embora apresentasse pontualmente alguns problemas. 
Os anos de 2004 e 2005 parecem indicar algum decréscimo na parte de 
exploração económica, com excepção da Sojornal.  
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4. RÁDIO 

Análise económica 
O sector da rádio foi o sector dos media onde se registou a maior quebra dos 
activos (Gráfico 4.1). Entre 2001 e 2004 registou-se uma variação média anual 
negativa de 13.6%, valor essencialmente influenciado pela RDP. As outras 
empresas mantiveram o valor dos seus activos estável. 
O valor das receitas do sector registou também uma evolução negativa 
verificando-se uma quebra anual nas receitas de cerca de 4.34% (Gráfico 4.2). 
A única rádio que viu a sua facturação crescer foi a Rádio Renascença. A RDP, 
apesar da quebra registada, é, em termos absolutos a rádio com maior volume 
de activos e facturação.  
Os EBIT tiveram uma evolução irregular (Gráfico 4.3). Para a Rádio 
Renascença só possuímos o valor dos EBIT de 2004, sendo estes os mais 
elevados desse ano para as empresas do sector. A RDP viu os seus resultados 
decrescerem, apenas com a interrupção do ano de 2003. A Rádio Notícias teve 
resultados positivos excepto no ano de 2002, e a Media Capital Rádio teve 
tendencialmente EBIT negativos nos anos analisados.  
A rendibilidade operacional reflecte exactamente essa evolução irregular dos 
EBIT (Gráfico 4.4). A Rádio Renascença e Rádio Noticias têm rendibilidades 
semelhantes em 2004 cerca de 13%.  
 

Gráfico 4.1: Evolução dos Activos (Rádio) 
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Gráfico 4.2: Evolução das Receitas (Rádio) 
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Gráfico 4.3: Evolução dos EBIT (Rádio) 
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Gráfico 4.4: Evolução da rendibilidade operacional (Rádio) 
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Solvabilidade Financeira 
O objectivo desta análise é avaliar o nível de endividamento das empresas e a 
sua capacidade de fazer face aos compromissos financeiros. 
Todas as empresas de difusão radiofónica reduziram o nível de endividamento 
no período analisado (Gráfico 4.5). No geral, o nível de endividamento é 
bastante mais baixo que os outros sectores que temos analisado, se 
excluirmos a Media Capital. 
Os resultados financeiros são tendencialmente negativos devido ao 
endividamento (Gráfico 4.6), tendo a Rádio Renascença resultados financeiros 
próximos do zero. A RDP e a Rádio Notícias reduziram os seus encargos 
financeiros, enquanto que a Media Capital Rádio tem encargos financeiros 
muito elevados comparativamente às suas congéneres e que aumentaram no 
período analisado.  
Quanto à cobertura dos encargos da dívida, se o rácio é inferior à unidade 
significa que os resultados operacionais não cobrem os encargos financeiros 
(Gráfico 4.7). A Rádio Renascença tem uma boa cobertura da dívida, porque 
os encargos financeiros são muito baixos. A RDP que tinha normalmente uma 
boa cobertura da dívida viu a sua situação deteriorar-se no ano de 2005 
enquanto que a Rádio Noticias viu a sua situação melhorada. A Media Capital 
Rádio não consegue cobrir os encargos financeiros, evidenciando 
simultaneamente uma situação económica e financeira menos positiva.  
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Gráfico 4.5: Evolução do rácio de endividamento (Rádio) 
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Gráfico 4.6: Evolução dos Resultados Financeiros (Rádio) 
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Gráfico 4.7: Evolução da cobertura da dívida (Rádio) 
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Análise da rendibilidade 
A evolução dos resultados líquidos foi um pouco irregular (Gráfico 4.8). A Rádio 
Renascença é a única rádio que apresenta uma tendência crescente e 
consistente nos resultados líquidos. Ao contrário, a RDP tem visto os seus 
resultados líquidos deterioram-se apesar do ano atípico de 2002. Também a 
Rádio Notícias teve um mau ano de 2002, tendo nos outros anos resultados 
líquidos positivos. O segmento rádio da Media Capital evidencia uma má 
performance económica e financeira com a maior parte dos anos com 
resultados líquidos negativos. 
Quanto à rendibilidade dos capitais investidos foi positiva no período analisado 
excepto para a Media Capital Rádio (Gráfico 4.9). No ano de 2004 foi próximo 
do zero e no ano de 2005 foi negativa. A Rádio Renascença apresenta o maior 
rácio em 2004 e a RDP tem visto cair a sua rendibilidade. A Rádio Notícias teve 
um mau ano de 2002 como já foi referido, mas tem vindo a recuperar. 
Quanto ao Return on Equity, a Rádio Renascença apresenta um ROE positivo 
durante o período analisado (Gráfico 4.10). A RDP e Rádio Noticias têm um 
rácio baixo em 2002 pois os resultados líquidos são negativos, melhorando nos 
anos seguintes. Todavia para a RDP os valores oscilam entre 0% e 1%, 
valores muito baixos. Quanto à Media Capital, o nível elevado de 
endividamento faz com que os capitais próprios sejam muito pequenos 
elevando a rendibilidade dos accionistas nos anos de 2004, mas é um efeito 
resultante do denominador ser muito pequeno. No ano de 2005 apresenta um 
ROE negativo, pois os resultados líquidos são negativos nesse período. 
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Gráfico 4.8: Evolução dos Resultados Líquidos (Rádio) 
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Gráfico 4.9: Evolução dos ROA (Rádio) 
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Gráfico 4.10: Evolução dos ROE (Rádio) 
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Estrutura de Pessoal e Produtividade 
O número médio de trabalhadores manteve-se aproximadamente constante no 
sector da Rádio excepto para a RDP, que registou uma quebra neste número 
de cerca de 30% entre 2001 e 2005 (Gráfico 4.11). Apesar disso, o grupo 
estatal apresenta ainda o maior número de efectivos. A Rádio Renascença, a 
Rádio Notícias e o grupo Media Capital não apresentaram grandes oscilações 
no número de funcionários.  
O peso dos encargos com pessoal nas receitas é elevado, ronda os 50% das 
receitas, excepto para a Media Capital com cerca de 30% (Gráfico 4.12).  
Quanto à evolução dos custos com pessoal por trabalhador tem registado um 
crescimento acompanhando o nível da inflação (Gráfico 4.13). A Rádio Noticias 
e a Media Capital Rádio têm encargos médios mais baixos que as outras duas 
empresas.  
Em termos de produtividade a Media Capital destaca-se em termos de valor de 
activos por trabalhador, enquanto a RDP tem vindo a reduzir simultaneamente 
os seus activos e o número médio de trabalhadores, mas mais os activos, 
reflectindo-se neste indicador (Gráfico 4.14). Quanto às outras rádios têm 
mantido constante o seu volume de activos por trabalhador.  
Nas receitas por trabalhador destaca-se a elevada produtividade da Media 
Capital, seguida da Rádio Renascença (Gráfico 4.15). No ano de 2003 este 
indicador foi bastante elevado para a RDP, mas reduziu-se nos anos seguintes. 
Em termos de EBIT por trabalhador, a Rádio Renascença apresenta os 
melhores resultados no ano de 2004 (Gráfico 4.16). A tendência para a RDP é 
decrescente apesar do ano de 2003, e apesar da diminuição do número médio 
de empregados. A Rádio Notícias melhorou este rácio no período analisado. 
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Gráfico 4.11: Evolução do número médio de trabalhadores (Rádio) 
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Gráfico 4.12: Evolução dos custos pessoal/Vendas (Rádio) 
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Gráfico 4.13: Evolução dos custos pessoal por trabalhador (Rádio) 
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Gráfico 4.14: Evolução dos activos por trabalhador (Rádio) 
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Gráfico 4.15: Evolução das receitas por trabalhador (Rádio) 
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Gráfico 4.16: Evolução dos EBIT por trabalhador (Rádio) 
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Conclusões 
A rádio é o sector dos media que sofreu mais com o abrandamento da 
actividade económica no início da década, tendo as receitas de exploração 
decrescido no geral, e tendo algumas empresas resultados operacionais 
negativos em alguns anos.  
A maior parte das empresas conseguiu reduzir o nível de endividamento vendo 
decrescer consequentemente o volume de encargos financeiros.  
O facto da rendibilidade operacional ter sido negativa nalguns anos afectou 
negativamente os resultados líquidos nesses mesmos períodos.  
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5.TELEVISÃO 

Análise Económica 
O Gráfico 5.1 mostra que quer a SIC quer a RTP viram reduzidos os seus 
activos no período analisado. A SIC registou uma quebra anual nos activos na 
ordem dos 12.9% desde 2002, acompanhando assim a tendência já 
encontrada noutros sectores dos media. 
As empresas privadas de televisão viram as suas receitas crescer, 
principalmente a SIC (Gráfico 5.2). Entre 2002 e 2005, as receitas cresceram 
11.8% anualmente. Todavia, apesar do crescimento verificado, a televisão 
estatal continua a ser a empresa com maior facturação. 
Apesar das elevadas receitas, a RTP tem resultados operacionais negativos e 
ligeiramente decrescentes de 2004 para 2005 (Gráfico 5.3). Em contraste, 
ambas as televisões privadas viram os EBIT terem uma evolução positiva no 
período analisado. A SIC passou de resultados operacionais negativos para 
positivos e a TVI viu duplicar os EBIT. 
A evolução positiva da rendibilidade operacional confirma exactamente essa 
tendência (Gráfico 5.4). Os resultados operacionais tiveram crescimento 
superior às receitas, excepto para a RTP melhorando a rendibilidade 
operacional. A TVI tem a rendibilidade operacional mais elevada das televisões, 
cerca de 26% em 2005, enquanto que a SIC tem 17%. 
 
 

Gráfico 5.1: Evolução dos Activos (TV) 
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Gráfico 5.2: Evolução das Receitas (TV) 
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Gráfico 5.3: Evolução dos EBIT (TV) 
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Gráfico 5.4: Evolução da Rendibilidade Operacional (TV) 
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Solvabilidade Financeira 
Quanto ao nível de endividamento das empresas, as televisões privadas 
reduziram o endividamento, nomeadamente a SIC, que passou de 90% de 
endividamento em 2002 para cerca de 57% em 2005 (Gráfico 5.5). Enquanto 
que a televisão estatal aumentou ligeiramente o endividamento. 
Os resultados financeiros são negativos devido ao endividamento das 
empresas (Gráfico 5.6). A SIC viu reduzidos os seus encargos financeiros 
enquanto que a TVI/TV Media Capital aumentou os seus encargos até 2004, 
reduzindo-os em 2005. A RTP viu ligeiramente aumentados os seus encargos 
financeiros, conseqüência do aumento do nível de dendividamento. 
O gráfico 5.7 mostra a cobertura dos encargos da dívida. A SIC viu melhorar os 
seus resultados operacionais e simultaneamente teve um decréscimo dos 
encargos financeiros, aumentando este rácio em 2005. A TVI/TV Media Capital 
viu o rácio de cobertura da dívida aumentar para um valor de nove o que 
significa que os EBIT cobrem nove vezes os encargos financeiros, um valor 
bastante confortável.  
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Gráfico 5.5: Evolução do rácio de endividamento (TV) 
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Gráfico 5.6: Evolução dos Resultados Financeiros (TV) 
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Gráfico 5.7: Evolução da cobertura dos encargos da dívida (TV) 
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Análise da rendibilidade 
Os resultados líquidos das duas televisões privadas tiveram uma evolução 
muito positiva no período analisado (Gráfico 5.8), reflectindo a melhoria da 
performance económica e também financeira. A SIC viu os resultados líquidos 
passarem de negativos para positivos e a TVI/TV Media Capital viu triplicar os 
resultados líquidos entre 2002 e 2005. Ao contrário, a TV estatal viu os 
resultados líquidos negativos agravarem-se com a diminuição dos EBIT e 
aumento dos encargos financeiros. 
O rácio ROA mostra a evolução da rendibilidade económica dos capitais 
investidos nas empresas (Gráfico 5.9). A SIC e a TVI viram essa rendibilidade 
melhorada com o aumento dos seus EBIT. Face ao capital investido a SIC é a 
empresa de televisão que apresenta maior rendibilidade. A RTP viu a sua 
rendibilidade deteriorar-se com o decréscimo dos EBIT. 
 
O ROE também teve uma evolução positiva nos anos analisados para as 
televisões privadas (Gráfico 5.10). A RTP viu o ROE decair, com a queda dos 
resultados líquidos. 
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Gráfico 5.8: Evolução dos Resultado Líquidos (TV) 
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Gráfico 5.9: Evolução dos ROA (TV) 
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Gráfico 5.10: Evolução dos ROE (TV) 
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Estrutura de Pessoal e Produtividade 
No ramo da televisão, a RTP é a empresa com o maior número de funcionários, 
seguida pela TVI/TV Media Capital e da SIC (Gráfico 5.11). A TVI/TV Media 
Capital aumentou ligeiramente o número de trabalhadores, enquanto que a SIC 
e a RTP decresceram ligeiramente.  
Os encargos com remunerações representam uma baixa percentagem do 
volume de facturação com cerca de 20% (Gráfico 5.12). Todavia, entre 2002 e 
2005 houve um ligeiro aumento dessa percentagem para todas as empresas. A 
RTP é a empresa com maior peso dos custos de pessoal nas receitas. 
O valor de custos pessoal por trabalhador é bastante semelhante entre a RTP 
e TVI/TV Media Capital (Gráfico 5.13). A SIC é a empresa que apresenta o 
maior valor desta rubrica tendo registado um aumento substancial entre 2004 e 
2005. A TVI/TV Media Capital teve um ligeiro acréscimo dos seus custos com 
pessoal por trabalhador. 
No valor dos activos por trabalhador, a SIC tem o valor mais elevado em 2001, 
mas com a quebra do valor dos activos este valor decresce (Gráfico 5.14). 
Todavia, a SIC é a empresa mais produtiva em termos de receita por 
trabalhador (Gráfico 5.15) e de EBIT por trabalhador (Gráfico 5.16), 
destacando-se das outras. Os gráficos realçam sempre a má performance da 
TV estatal em termos de produtividade. 
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Gráfico 5.11: Evolução do número médio de trabalhadores (TV) 
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Gráfico 5.12: Evolução dos Custos pessoal/Vendas (TV) 
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Gráfico 5.13: Evolução dos custos pessoal por trabalhador (TV) 
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Gráfico 5.14: Evolução do activo por trabalhador (TV) 
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Gráfico 5.15: Evolução da receita por trabalhador (TV) 

  0

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000

 500 000

SIC RTP TVI/ TV Media Capit al

2001 2002 2003 2004 2005

 
 

Gráfico 5.16: Evolução do EBIT por trabalhador (TV) 
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Conclusões 
Na televisão, as empresas privadas registaram uma melhoria substancial na 
parte operacional com o crescimento das receitas e dos EBIT. Apesar da RTP 
ser a empresa com maior facturação absoluta, os resultados da exploração 
económica são negativos.  
Em termos financeiros, as empresas privadas de televisão decresceram o 
endividamento, principalmente a SIC, e em ambas os resultados de exploração 
cobrem folgadamente os encargos financeiros. 
No geral houve uma melhoria económica e financeira das TV’s privadas, com 
um crescimento dos resultados líquidos.  
A TV estatal evidencia uma situação crónica de problemas de exploração, no 
entanto a análise da mesma, nas comparações aqui realizadas, deve levar em 
conta o facto de se tratar de uma empresa televisiva de serviço público e, como 
tal, nem todas as decisões empresariais relevarem o aumento de lucros como 
objectivos principais e a redução de custos associado ao contrato celebrado 
com o estado português.  
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6. Comparação entre Sectores 
 
Este capítulo faz uma breve comparação entre os vários sectores dos media 
para os anos de 2004 e 2005. 
Em termos de análise económica, a rendibilidade operacional (Gráfico 6.1) 
tende a ser mais elevada nas televisões privadas. Todavia, empresas como a 
Sojornal, Rádio Renascença e Rádio Notícias têm uma rendibilidade 
operacional elevada e destacam-se nos sectores da imprensa e rádio. 

 

Gráfico 6.1 - Rendibilidade Operacional 
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A televisão aparece também como o sector com maior receita por trabalhador 
(Gráfico 6.2). Também a Imprensa, representada apenas por duas empresas 
tem uma elevada receita por trabalhador. O ramo da rádio é o que apresenta 
menor receita por trabalhador.  
No geral, em termos de rendibilidade não há homogeneidade dos sectores, 
havendo sempre empresas, em todos os ramos, que se destacam quer pela 
boa quer pela má performance económica e financeira. 
A rendibilidade dos capitais investidos (Gráfico 6.3) e dos capitais próprios 
(Gráfico 6.4) é mais elevada na Sojornal, seguida da SIC, duas empresas do 
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grupo Impresa e destacando-se ainda a Rádio Renascença. Pelo lado negativo, 
temos o Público, a RTP e a Rádio Media Capital que apresentam uma 
rendibilidade negativa.  
 

Gráfico 6.2-Receita por trabalhador 
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Os encargos com pessoal são semelhantes nos diversos sectores, destacando-
se as empresas do grupo Impresa por custos salariais mais elevados (Gráfico 
6.5). No extremo oposto, temos a Rádio Notícias e a Media Capital Rádio. 
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Gráfico 6.3-Return on Assets (ROA) 
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Gráfico 6.4-Return on Equity (ROE) 
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Gráfico 6.5-Custos pessoal por trabalhador 
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Gráfico 6.6-Nível de endividamento 
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Em termos de solvabilidade financeira, a imprensa é o sector que regista um 
nível de endividamento mais elevado, enquanto que a rádio é o sector que tem 
menor endividamento, se excluirmos a Media Capital Rádio (Gráfico 6.6).  
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7. Conclusões  
 
 
O início da década foi marcado por uma recessão económica no país que se 
reflectiu nas empresas do sector dos media. A evolução dos activos mostra que 
houve um desinvestimento ou reestruturação neste sector. Os anos de 2004 e 
2005 são marcados pela recuperação económica do sector, nomeadamente 
pelo crescimento das receitas, excepto no sector da rádio.  
A grande maioria das empresas do sector viu reduzido o seu nível de 
endividamento, melhorando a solvabilidade financeira. Conjuntamente com a 
descida histórica das taxas de juro, as empresas viram reduzidos os encargos 
financeiros, aumentado a sua rendibilidade global.  
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ANEXO 

 
Definição dos Rácios Utilizados 

Cobertura da Dívida Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)/ (-)*Resultados 
Financeiros 

Endividamento Capital Alheio/ Activo Líquido 

Rendibilidade Operacional Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)//Receitas Totais 

Return on Equity (ROE) Resultados Líquidos/ Capital Próprio 

Return on assets (ROA) Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)/ Activo 
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