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Introdução 
 

 
O ano de 2020, em função da crise pandémica, foi um ano singular, com profundas implicações nos vários 

sectores da atividade económica, e os media não foram exceção. Uma publicação de Junho do BBVA1 fazia 
notar o índice de stress sentido pela indústria dos media, nas diferentes partes do mundo, deixando perceber 

um cenário de profunda turbulência e incerteza. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

No meio de toda a turbulência registada, e tendo em conta o quadro de desafios quase imprevisíveis que foram 
resultando dos vários períodos de confinamento e desconfinamento, prever o comportamento dos diferentes 

sectores de media afigurou-se uma tarefa desafiante. Tal como a equipa do Observatório refere no seu primeiro 
relatório de Março de 20202, logo no primeiro parágrafo de um trabalho que se estabelecia como um primeiro 
avanço no âmbito da interpretação dos efeitos do coronavírus no ecossistema dos media, “À data de lançamento 

deste documento, a situação ainda se encontra em evolução e é provável que não seja possível fazer uma 
interpretação totalmente informada da mesma, nos meses que temos pela frente”.  

 
1 https://www.bbva.com/en/a-big-data-analysis-of-media-coverage-shines-light-on-covid-19-impact/ 
2 https://obercom.pt/impacto-do-coronavirus-e-da-crise-pandemica-no-sistema-mediatico-portugues-e-global/ 

https://www.bbva.com/en/a-big-data-analysis-of-media-coverage-shines-light-on-covid-19-impact/
https://obercom.pt/impacto-do-coronavirus-e-da-crise-pandemica-no-sistema-mediatico-portugues-e-global/
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Sumário Executivo 
 

 
Este terceiro relatório produzido pelo OberCom, sobre o impacto do período pandémico na indústria dos media, 

permite, desde logo, constatar um aspeto muito próprio que se prende com o facto de muitos dos cenários 
desenhados para o impacto da crise terem surgido ainda antes do fim da primeira vaga. Períodos subsequentes 

mostraram que as principais tendências convergiam fortemente àquelas apontadas ainda num período de 
relativo desconhecimento face ao que viria, resultando num número menor de publicações sobre o impacto da 
pandemia nos media. Entre as grandes tendências registadas, assinalamos algumas principais que são 

transversais à grande quantidade de análises feitas, especialmente durante o primeiro semestre de 2020, altura 
em que inúmeros relatórios começaram a tentar despistar alguns cenários para o impacto da pandemia na 

indústria dos media.  
 

1) Com os cidadãos a passarem mais tempo em casa, há mais horas de entretenimento para preencher. 

Neste contexto, os produtores de entretenimento tentam melhorar a oferta de conteúdos capazes de 
responder a esta tendência, estando as plataformas de streaming numa posição fortemente competitiva 

face a produtos tradicionais de conteúdos de entretenimento, por questões relacionadas com a 
variabilidade, originalidade e novidade desses mesmos conteúdos.  

 
2) Embora o consumo de produtos que compõem a economia digital esteja em alta, a receita em geral 

caiu, já que a publicidade acabou por conhecer uma forte contração, o que levou à paragem de 

segmentos inteiros.  
 

3) Para além da escassez de receita publicitária, a produção de conteúdos está hoje em full stop, numa 
altura em que as pessoas consomem mais e passam mais tempo na Internet. Esta tendência continua 

a causar uma pressão adicional às bibliotecas de serviços e à oferta em geral. 
 

4) O Gaming continua a ser o segmento que regista maior crescimento nestes períodos de recolhimento 

em casa, levando à expansão do género e-sports.  
 

5) Deverá, quando possível, continuar a haver corte nos custos com uma parte da produção, melhorando 
nomeadamente a eficiência operacional de alguns programas. 
 

6) Mudar para a Nuvem (cloud), de forma a ser melhorado o impacto comercial dos produtos.  
 

7) Continuar a encontrar novos fluxos de receita (inserções de anúncios dinâmicos, visualização de 
desportos gamificados, experiências de música digital ao vivo e interativa, etc.). 
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8) Adoção de abordagens diretas ao consumidor. 
 

9) Internalizar a ideia de que a volatilidade do consumo é uma característica inerente ao impacto da 
pandemia em todos os sectores da atividade económica, nomeadamente os media. As marcas devem 

perceber que jogam num tabuleiro esquivo e que uma assinatura ou um pay per view pode no mês 
seguinte ser quebrada. Neste contexto, quanto maior for a crise, maior será a probabilidade de os 

consumidores de produtos de media começarem a largar estes serviços, pelo simples facto de os 
poderem ver como não essenciais3.  
 

10) A tendência para o despedimento e para racionalização de recursos nas organizações de media. O 
jornal Observador4 lembra, numa publicação de Agosto de 2020, que a pandemia COVID-19 acabou 

por assumir um impacto avassalador nos media, provocando despedimentos nos media e acelerando o 
fim do papel e da economia física das notícias – uma peça do The Guardian, em Abril de 2020, dava já 
conta disto mesmo, ou seja, que a imprensa escrita tradicional poderia não sobreviver ao fenómeno do 

coronavírus5. 
 

11) Embora o entretenimento - com exceção das apresentações ao vivo - seja facilmente consumido fora 
de locais públicos, o processo de produção da maior parte do conteúdo ainda inclui contacto humano 

significativo e, portanto, está vulnerável à COVID-19. Se a pandemia persistir por tempo suficiente e 
se mantiver a população confinada em casa por longos meses, tanto as empresas de música quanto as 
organizações de TV irão começar a ficar sem conteúdo novo para entregar ao seu público, o que 

constitui um problema sério de resposta às necessidades da audiência. A indústria dos jogos, no 
entanto, é um cenário muito diferente, com muitos editores de jogos capazes de continuar o 

desenvolvimento de jogos com trabalhadores que trabalham a partir de casa.  
 

12) A transmissão ao vivo de espetáculos ainda é incipiente e a COVID-19 pode ter chegado um pouco 
cedo, o que impede o sector de encontrar uma forma que permita capitalizar monetariamente este 
momento – embora experiências no teatro e ópera demostrem a possibilidade de ingressos, mas com 

valor monetário inferior aos praticados ao vivo.  
 

13) Embora existam muitos modelos baseados em evidências para prever o provável impacto de uma 
recessão global, as evidências modernas para o impacto de uma pandemia global continuam a ser 

escassas e amplamente teóricas. O impacto económico da crise COVID-19 é um território desconhecido. 
No entanto, é provável que as empresas que têm confiança e capacidade para investir no crescimento 
durante e além da pandemia estejam em melhor posição quando a crise diminuir. 

 
3 https://www.warc.com/newsandopinion/opinion/covid-19-three-scenarios-for-the-impact-on-media-planning/3448 
4 https://observador.pt/2020/08/07/pandemia-provocou-despedimentos-nos-media-e-acelerou-fim-do-papel/ 
5 https://www.theguardian.com/media/commentisfree/2020/apr/12/newsprint-coronavirus-newspapers 

https://www.warc.com/newsandopinion/opinion/covid-19-three-scenarios-for-the-impact-on-media-planning/3448
https://observador.pt/2020/08/07/pandemia-provocou-despedimentos-nos-media-e-acelerou-fim-do-papel/
https://www.theguardian.com/media/commentisfree/2020/apr/12/newsprint-coronavirus-newspapers
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14) Uma das consequências não intencionais da crise COVID-19 pode ser um renascimento criativo. Na 
história da produção artística, a adversidade geralmente resulta na criatividade mais poderosa. 
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Estudos anteriores do OberCom 
 

 
O OberCom, desde os momentos iniciais do primeiro confinamento de Março de 2020, procurou perceber e 

assinalar tudo aquilo que ia acontecendo nos vários sectores de media, em Portugal e no estrangeiro. Esta 
observação cuidada e alargada aos meses seguintes, permitiu confirmar tendências, mas também oscilações 

que foram dissecadas nos dois relatórios produzidos pela equipa do observatório, publicados nos meses de Abril 
e Junho de 2020.  
Vejamos então aquilo que foi discutido em cada um dos relatórios.  

No primeiro relatório de Março de 2020, destacámos o seguinte:  
 

1. Uma aceleração exponencial das mudanças estruturais a ocorrer no setor dos media. Para se 
perceber o ponto de partida para o ecossistema mediático em contexto de crise pandémica, é 
fundamental compreender que os efeitos da crise de 2008 foram devastadores para o setor, e que 

muitas das mudanças por ela provocadas ainda estavam, até ao início do surto pandémico, a ser 
assimiladas. Em Setembro de 2020, o parlamento do País de Gales publicou um relatório intitulado 

“Impacto do surto de COVID-19 no jornalismo e nos media locais” que reforçava precisamente esta 
ideia. Entre as várias considerações deixadas no relatório, fez-se notar que, apesar do efeito 

insofismável da pandemia na indústria dos media, é imperioso ressalvar que a crise dos media é 
uma crise de longa data e é preciso, em primeiro lugar, compreender aquilo que está na sua origem.  
 

2. Uma alteração do mindset de consumo out-of-home e in-home. Sem se saber quanto tempo iria 
durar esta crise e as restritivas medidas de confinamento que a mesma começou por impor, 

havendo uma grande possibilidade de estas se prolongarem no tempo, de serem intermitentes e, 
até, de que tenham mudado definitivamente alguns padrões de consumo históricos, tais como a 

relevância da rádio nas migrações pendulares automobilísticas, observou-se que a mudança foi tão 
brusca que até players que saíram beneficiados com ela terão tido dificuldades na adaptação às 
mesmas, podendo, no médio e longo prazo, sair fortalecidos (plataformas de streaming, por 

exemplo). Se a crise pandémica afetou significativamente tudo e todos os que dependem do 
ajuntamento de pessoas em espaço público (cinemas, teatros, espaços culturais, etc.), afetou 

também significativamente os meios de comunicação que chegam até nós nas nossas casas: as 
audiências históricas de televisão concentraram-se nas notícias, enquanto que o entretenimento, 
género-âncora fundamental para as marcas portuguesas, ficou pura e simplesmente parado, em 

termos de produção. Por outro lado, o mercado publicitário volatilizou ainda mais esta mudança 
brusca, ameaçando estruturas de previsibilidade históricas que eram o garante dos setores clássicos 

no ecossistema mediático português.  
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3. Aprofundamento das crises laborais e existenciais no jornalismo. Poucos setores dos media terão 
sofrido tanto com a crise de 2008 como o da imprensa e do jornalismo. Com a circulação impressa 

em queda, e níveis de investimento publicitário também a diminuir, e a passar para o digital (e 
para as plataformas ancoradas fora de Portugal, diga-se), a perda de receitas acentuada no decurso 

dos primeiros meses de confinamento, pôs a descoberto a forte precariedade que vigora no setor. 
A perda de bons profissionais, por outro lado, correu o risco de se tornar particularmente aguda 

num contexto em que a desinformação é de francamente mais fácil (e barata) disseminação. Com 
o seu valor de troca já em causa, em virtude da crise de 2008, a crise pandémica que começámos 
a viver complexificou ainda mais essa equação, na medida em que o aumento de subscritores 

digitais de conteúdos noticiosos se concentrou em marcas com modelos de negócio digital 
minimamente consolidados, concentração que afeta seriamente a diversidade e pluralidade de 

fontes e práticas jornalísticas no mercado português (ver exemplo americano, “winners take all” ou 
“few winners, lots of losers”).  
 

4. Uma consolidação do poder das plataformas no sistema mediático global, onde a crise pandémica 
começou a determinar uma ainda maior consolidação de uma posição já por si hegemónica. 

 
5. Ocorrência de uma mudança de paradigmas da sociabilidade e da utilização do espaço público. 

Ainda que esta possa ter parecido uma consequência secundária ou anexa a outras de maior ordem, 
a reordenação da narrativa pública em virtude da forma como nos juntamos, fisicamente, passou 
a ser um fator preponderante – e singular – para a reflexão sobre o que seriam os media daí em 

diante.  
 

6. Uma incerteza na definição de políticas económicas a nível nacional e / ou comunitário. Neste ponto 
referimo-nos em Março de 2020 a políticas estruturais orientadas para a salvaguarda do sistema 

mediático nacional e europeu, mas foi para nós importante lembrar que estas medidas só poderiam 
ser consolidadas no quadro mais vasto de uma intervenção económica ao nível da União Europeia. 
Nos últimos anos temos assistido a esforços por parte da liderança comunitária no sentido de 

fortalecer o ecossistema mediático comunitário: disponibilização de linhas de crédito, incentivos 
diretos e indiretos aos sectores, etc.  

 
Nos meses seguintes, o Observatório da Comunicação publicou um complemento a este primeiro relatório, no 

qual se destacaram as seguintes considerações6:  
 

1. De uma forma geral, as tendências gerais observadas no primeiro relatório, verificaram-se no segundo, 

nomeadamente o impacto da crise pandémica nos sectores históricos do ecossistema comunicacional 
português e mundial, a saber, televisão, imprensa e rádio.  

 
6 https://obercom.pt/wp-content/uploads/2020/05/Covid_impacto_update_FINAL.pdf 

https://obercom.pt/wp-content/uploads/2020/05/Covid_impacto_update_FINAL.pdf
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2. Neste último caso, salientou-se que os impactos na rádio eram, em Junho, menos acentuados do que 

no caso da televisão e da imprensa, fazendo-se uma vez mais prova da resiliência e da capacidade do 
mercado da voz em resistir às adversidades.  

 
3. Falou-se, igualmente, do surgimento de nova informação relativa ao impacto desta crise pandémica no 

negócio das grandes plataformas. Neste plano de análise, as conclusões extraídas do primeiro relatório 
verificaram-se uma vez mais: havia em Junho, efetivamente, perdas para empresas como a Google e 
o Facebook, numa espécie de afetação oriunda da crise nas marcas que introduzem nas grandes 

estruturas de distribuição os seus conteúdos.  
 

4. No entanto, havia em Junho um novo dado que tivemos em conta: o mercado da publicidade digital é 
extremamente dinâmico e tenderia a recuperar de forma mais célere do que os sectores publicitários 
tradicionais, pelo que, como afirmámos no segundo relatório, se as plataformas de indexação e 

sociabilidade sofrem também com esta crise, estarão porventura numa posição privilegiada para sair 
dela de forma mais rápida. 

 
5. Explorámos também aprofundadamente a questão do cinema, que é paradigmática nos mercados da 

comunicação contemporâneos: a insistência em paradigmas tradicionais de distribuição, e a fraca 

perceção de que o grande ecrã compete hoje em dia com outros ecrãs, potencialmente mais interativos 
(streaming de vídeo e séries e, também, gaming), poderia ditar no curto prazo uma irrelevância em 

termos económicos, cada vez maior, para o sector associado à projeção em salas. As grandes 
plataformas de streaming tenderiam, à semelhança das suas congéneres da sociabilidade e indexação, 
a cimentar o seu peso e dominação do mercado global do audiovisual, ficando as estruturas tradicionais 

de produção e distribuição fragilizadas com esta crise, e aumentando a sua dependência dos 
monopólios da visualização digital. 

  
6. Quanto à imprensa, revelou-se infelizmente um sector onde as piores previsões se tendiam a prolongar 

no tempo. Com diversas estruturas históricas a colapsar, e centenas de profissionais do jornalismo em 

risco, os incentivos do Governo Português procuraram nesta fase actuar como um paliativo para as 
adversidades que o sector enfrentava, e enfrenta. 

  
7. É importante ressalvar, tal como o fizemos no primeiro documento, que o futuro da imprensa em 

Portugal depende não só da salvaguarda das grandes marcas, eixos fundamentais de ligação dos 
portugueses à atualidade, mas, também, da proteção de todo o património informativo regional e local, 
que vive uma situação verdadeiramente asfixiante, com poucas formas de garantir a continuidade da 

sua lógica operativa. 
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A difícil tarefa de prever e alguns sinais mais óbvios 
 

 
Tal como se observa num artigo com a chancela “What´s new in pulishing7”, é ainda muito cedo para entender 

todas as implicações da pandemia COVID-19 no sector dos media, sendo que, para alguns, pode ser um “evento 
generalizado de extinção”, afetando organizações de todo o mundo, e, para outros, haverá certamente atores 

que acabarão por emergir ainda mais fortes, como resultado do robustecimento da economia digital e 
recrudescimento de toda a economia física. Contudo, ressalva-se que, aconteça o que acontecer, é provável 
que toda a indústria pareça muito diferente depois da crise, podendo-se desde já falar em possíveis tendências, 

tais como algumas mudanças de hábitos de consumo: no final de maio, um em cada cinco lares do Reino Unido, 
por exemplo, assinava um novo serviço de streaming de vídeo. Adicionalmente, as redes sociais, os serviços de 

mensagens e os jogos atingiam valores crescentes – um relatório da Smart Things8 refere que os utilizadores 
de redes sociais gastam em média, nos EUA, 2 horas e 24 minutos por dia em várias redes sociais, numa média 
de 8 redes sociais e aplicativos de mensagens, ao passo que a adoção de jogos móveis também continuou a 

crescer em 2020. Os jogos casuais dominaram o mercado em termos de downloads (78%). Com muitas pessoas 
isoladas devido a bloqueios e quarentenas COVID-19, os jogos móveis que ofereciam interação social cresceram 

em várias partes do mundo, incluindo os EUA, onde os jogos têm já um peso superlativo9.  

 

 
7 https://whatsnewinpublishing.com/covid-19s-impact-on-the-media-in-10-charts/ 
8 https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/ 
9 https://www.maistecnologia.com/appstores-batem-recordes-em-2020/ 

https://whatsnewinpublishing.com/covid-19s-impact-on-the-media-in-10-charts/
https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/
https://www.maistecnologia.com/appstores-batem-recordes-em-2020/
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Por outro lado, os editores e produtores viram-se na necessidade de apostar em novos produtos e em novos 
formatos. Em resposta aos novos hábitos de consumo de media e às mudanças nas necessidades de 

informação, muitos editores acabaram por encetar esforços no descartar do acesso pago, com a esperança de 
converter alguns fly-by's em assinantes, e lançar novos produtos como (mas não exclusivamente) podcasts e 

alertas de coronavírus e boletins informativos. Com efeito, e de acordo com os membros do Painel da WAN-
IFRA, mais de metade das organizações haviam lançado novos produtos como resultado da pandemia, 

nomeadamente boletins informativos sustentados em infografias, vídeo e blogs ao vivo. 
De salientar, também, o facto de algumas organizações locais observaram aumentos significativos dos seus 
consumos. Entre os maiores beneficiários, estão os sites de notícias locais - jornalismo local e de proximidade, 

sugerindo-se, assim, uma mudança do consumidor para os media locais, que têm lutado para aumentar as suas 
bases de assinaturas tão rapidamente como os principais veículos de notícias nacionais e editoras de conteúdo 

especializado.  
Por último, avança o relatório, tornou-se claro que, com os períodos alargados passados no espaço doméstico, 
a multitude de géneros em dietas de programação mais diversificadas tornou-se uma vantagem competitiva 

que é impossível ignorar. Para um estudo do Pew Researcher Center10, tal  deve-se sobretudo a um cansaço 
extremo de tudo o que é notícia sobre o coronavírus, levando os consumidores a procurar uma diversidade 

enorme de conteúdos que os permitam abandonar o mundo da realidade pandémica.  
Contudo, o mesmo What´s New In Publishing11 acabaria por defender que escrever um artigo de previsão para 

a indústria dos media, em 2021, afigura-se uma tarefa muito difícil, desde logo porque ainda não é possível um 
entendimento muito completo do impacto de 2020 na indústria, até que tenhamos a oportunidade de refletir 
sobre tudo o que efetivamente se ganhou e perdeu.  

Para já, há uma segunda tendência que ganha força significativa ao longo de 2021 - a perceção de que os 
investimentos feitos na captação de grandes audiências nos media sociais, parecem não estar a compensar. 

Isto porque as plataformas sociais são construídas para uma escala massiva de públicos e o seu trabalho passa 
simplesmente por acender fogos virais, amplificando as vozes das personalidades mais provocantes e 

incendiárias. Este ciclo desviou com sucesso uma tremenda receita de empresas de media, ao mesmo tempo 
que leva a uma alienação de fãs e públicos vários.  
Por outro lado, uma publicação do Reuters Institute, intitulada “Few winners, many losers: the COVID-19 
pandemic’s dramatic and unequal impact on independent news media”, observa que os meios de comunicação 
comerciais foram os mais afetados pela crise, especialmente os que se baseiam na publicidade, bem como os 

jornais e os meios de comunicação locais, sendo que estas são já as partes da indústria de notícias 
tradicionalmente mais desafiadas pela normalidade digital.  

 
 
 

 

 
10 https://www.journalism.org/2020/04/29/about-seven-in-ten-u-s-adults-say-they-need-to-take-breaks-from-covid-19-news/ 
11 https://whatsnewinpublishing.com/how-the-media-industry-rebuilds-by-becoming-human-again/ 

https://www.journalism.org/2020/04/29/about-seven-in-ten-u-s-adults-say-they-need-to-take-breaks-from-covid-19-news/
https://whatsnewinpublishing.com/how-the-media-industry-rebuilds-by-becoming-human-again/
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Velhas e novas cadeias de valor 
 

 
Num longo artigo publicado pela Nagarro12, observa-se que, como qualquer outra crise histórica, a crise COVID-

19 também reforçou a proeminência dos media na vida e esfera públicas. Apesar de a receita reduzida de 
publicidade e da falta de conteúdos novos, os media lineares tiveram um aumento repentino na audiência, 

numa primeira fase, enquanto os media digitais testemunhavam um aumento nas assinaturas. A Netflix, por 
exemplo, conseguiu milhões de novos assinantes durante os períodos de confinamento, convertendo-se, em 
Portugal, como a plataforma de streaming mais usada13. Portugal lidera, com efeito, a lista de países da União 

Europeia (UE) que mais aderem a serviços de streaming. Segundo o Observatório Europeu do Audiovisual 
(OEA), há no país 14 serviços de televisão por subscrição e cerca de 1,4 milhões de subscritores (cerca de 10% 

dos portugueses)14, o que, por arrasto, levou a receitas record no mercado dos operadores – A Vodafone teve 
277 milhões de receita no último trimestre de 2020, só em Portugal, totalizando mais 22 milhões face ao ano 
anterior, depois de atingir 3,7 milhões de lares e empresas, uma subida de 8% face ao terceiro trimestre fiscal 

de 201915. 
O relatório sobre tendências de consumo de serviços de televisão por subscrição a pedido em 2020, na União 

Europeia, revelou que os três operadores "mais populares" entre os portugueses são a Netflix (47%), a AppleTV 
(21%) e a Amazon (13%). 

A nova rotina também mudou os padrões de consumo anteriores dos públicos. Durante o confinamento, as 
pessoas exploraram novos meios e géneros de diversos tipos de conteúdo que alteraram as suas escolhas e 
padrões de consumo. Como em qualquer crise, a necessidade de se manter a par das notícias e entretido 

aumentou a procura e o consumo de conteúdos diversificados, esperando-se que esta tendência se mantenha 
elevada. Para os autores do estudo, duas tendências acabaram por sair reforçadas da pandemia, e acabarão 

por instituir-se quase como um novo normal:  
 

1. em primeiro lugar, a engenharia digital, antes limitada à cadeia de valor (transmissão e no consumo), 
deu e continuará a dar lugar a uma necessidade de criar conteúdo remotamente, agrupando conteúdo 
de diferentes fontes e personalizando as recomendações para os utilizadores finais, enfatizando-se 

assim a importância da engenharia digital no início da cadeia de valor, para a criação, agregação e 
distribuição de conteúdos. 

2. Em segundo lugar, esta necessidade de criação de conteúdo de forma remota, dará lugar à relevância 
de novos formatos, nomeadamente o hiperlocal, reforçado pela necessidade de as pessoas conhecerem 
assuntos e informações dos sítios onde habitam e trabalham.  

 

 
12 https://www.nagarro.com/en/blog/media-industry-covid19-impact-new-normal 
13 https://4gnews.pt/netflix-e-a-plataforma-de-streaming-mais-usada-em-portugal-diz-a-oea/ 
14 https://ionline.sapo.pt/artigo/724223/cerca-de-10-dos-portugueses-subscrevem-alguma-plataforma-de-streaming?seccao=Portugal_i 
15 https://www.dinheirovivo.pt/empresas/vodafone-como-277-milhoes-de-receitas-no-terceiro-trimestre--13309518.html 

https://www.nagarro.com/en/blog/media-industry-covid19-impact-new-normal
https://4gnews.pt/netflix-e-a-plataforma-de-streaming-mais-usada-em-portugal-diz-a-oea/
https://ionline.sapo.pt/artigo/724223/cerca-de-10-dos-portugueses-subscrevem-alguma-plataforma-de-streaming?seccao=Portugal_i
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/vodafone-como-277-milhoes-de-receitas-no-terceiro-trimestre--13309518.html
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Mais horas online 
 
 

A grande conclusão tirada do estudo ClickZ16 centra-se sobretudo na ideia de que as pessoas, ao trabalharem 
a partir de casa, passam em média mais três horas na Internet, por dia, o que dá às empresas de media a 

possibilidade de capitalizarem este prolongamento da actividade e da experiência online. Para o grupo, à medida 
que a economia física recrudesce, o investimento em operações e conteúdos online torna-se uma 
inevitabilidade, convidando a oportunidades de crescimento futuro em vários estilos e géneros, sendo que esta 

transição não ocorrerá da noite para o dia, mas também não será um processo demorado. Os gastos com 
software e em tecnologia crescerão assim rapidamente, ultrapassando potencialmente os gastos com hardware. 

Estas ações também aumentarão a procura pela largura de banda nas soluções 5G em evolução nas telcos. Os 
padrões SMTE para codificação de media provavelmente precisarão de se adaptar face à crise atual, e 
organizações em todo o mundo são forçadas, e continuarão a sê-lo, a fazer downgrade dos seus serviços, no 

sentido de não sobrecarregarem as larguras de banda do consumidor, enfraquecidas pelo incrível aumento na 
pressão dos servidores. A colocação antecipada de filmes em serviços de streaming significará um aumento da 

pressão sobre os servidores, já que os filmes têm por princípio chegar mais rápido aos consumidores. Mesmo 
excluindo as modalidades de e-sports e streaming, as plataformas individuais viram números recordes. As 

principais empresas de media necessitarão, assim, e sobretudo, de repensar rapidamente o alcance dos seus 
serviços em termos da sua própria resiliência à procura avassaladora. Para um artigo da Deloitte17, a resiliência 
da infraestrutura será um aspeto determinante na própria resiliência das marcas, e isto levou mesmo os 

operadores, em Janeiro de 2021, a garantir que estão preparados: “Operadores garantem que esforços e a 
experiência adquirida durante o primeiro período de confinamento da população, entre março e abril de 2020, 

permitem olhar de outra forma para o novo confinamento. Operadores estão confiantes na resiliência das suas 
redes”18.  

 
 
 

 
 

 
16 https://www.clickz.com/understanding-covid-19s-effect-on-media-and-marketing/261313/ 
17 https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/understanding-covid-19-impact-on-the-telecom-
sector.html 
18 https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/confinamento-altice-e-nos-preparadas-para-novos-aumentos-no-consumo-das-comunicacoes-
688167 

https://www.clickz.com/understanding-covid-19s-effect-on-media-and-marketing/261313/
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/understanding-covid-19-impact-on-the-telecom-sector.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/understanding-covid-19-impact-on-the-telecom-sector.html
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/confinamento-altice-e-nos-preparadas-para-novos-aumentos-no-consumo-das-comunicacoes-688167
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/confinamento-altice-e-nos-preparadas-para-novos-aumentos-no-consumo-das-comunicacoes-688167
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Oportunidade 
 

 
Para o World Economic Forum19, apesar de tudo, a epidemia encerra em si uma oportunidade que a indústria 

deve abraçar. Para o WEF, a indústria dos media vai além do seu papel de informar e entreter. Desta forma, 
pode e deverá encontrar novas maneiras de causar impacto, nomeadamente em áreas onde há uma lacuna de 

confiança na relação dos media com os consumidores.  
Um relatório Econsultancy20 determinou, por sua vez, que a grande oportunidade para os media, em tempos 
de incerteza, consistirá sobretudo em encontrar modelos eficientes e com alta eficácia nos diferentes 

planeamentos escolhidos, o que equivale, de certo modo, a dizer que ninguém arrisca num modelo específico 
de produtos, para além daqueles mais ou menos óbvios como sejam os que resultam de uma procura maior 

exponenciada por contextos de confinamento. Em traços gerais, as diferentes oportunidades são descritas de 
uma forma mais ou menos vaga, apontando para uma aceleração da transição de produtos para o online e 
para a Internet, com excepção da Televisão que tem um peso muito substancial nas dietas dos consumidores 

de produtos de media21, mas que tenderá a sofrer novos danos adicionais se o período pandémico se prolongar 
no tempo e se a produção de conteúdos estancar.  

 

Prospectiva da Consultoria 
 
 
Um trabalho da KMPG22, com o intuito de dissecar sobre o impacto da pandemia na indústria dos media, começa 

por assinalar que a indústria dos media experimentou os efeitos da COVID-19 de uma forma manifestamente 
disruptiva, com algumas organizações a extinguirem partes ou a maior parte dos seus negócios e produtos, 

refletindo-se isto nos mercados de bolsa e de acções de grandes grupos, com os preços médios de acções a 
cair, em média, cerca de 40% durante os picos da pandemia. Os comportamentos de mercado que mudaram 
e os possíveis impactos da Covid-19 na indústria incluem: 

 
1. Interrupção de visualização. Os serviços de TV e streaming aumentaram drasticamente. A Nielsen 

relatou que o número total estimado de minutos transmitidos para a TV aumentou 85% nas primeiras 
semanas de Março, quando comparado a 2019. Tal, foi positivoi para as redes tradicionais e streamers, 

mas a monetização desse aumento, de receita de anúncios mais alta e / ou assinaturas, continua a ser 
um desafio fundamental.  
 

 
19 https://www.weforum.org/agenda/2020/06/covid-19-has-upended-the-media-industry-this-is-how-it-can-come-back-stronger/ 
20 https://econsultancy.com/uncertain-times-demand-efficiency-and-effectiveness-in-media-planning/ 
21 https://capitolcommunicator.com/media-insights-for-2021-planning-how-covid-19-changed-media-consumption/ 
22 https://advisory.kpmg.us/blog/2020/covid-19-and-media-industry.html 

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/covid-19-has-upended-the-media-industry-this-is-how-it-can-come-back-stronger/
https://econsultancy.com/uncertain-times-demand-efficiency-and-effectiveness-in-media-planning/
https://capitolcommunicator.com/media-insights-for-2021-planning-how-covid-19-changed-media-consumption/
https://advisory.kpmg.us/blog/2020/covid-19-and-media-industry.html
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2. Receitas via anúncios: Os gastos com publicidade estão fortemente relacionados com o PIB, e as 
recessões anteriores resultaram em quedas de 7 a 15%, de acordo com a análise da KPMG. Com uma 

previsão de declínio do PIB maior projetada por muitos economistas durante o período pandémico, mas 
também após, poderá ocorrer, como tem ocorrido, uma queda muito significativa da receita publicitária. 

3. Consumo de eventos: Mais de 20.000 eventos ao vivo foram suspensos nos meses anteriores devido a 
medidas de “distanciamento social”. Estima-se que a indústria de concertos poderá ter perdido quase 

9 mil milhões de dólares. 
 

4. Atrasos de produção: A maior parte da produção de filmes e conteúdos de TV foi, naturalmente, 

colocada em pausa, o que criou uma lacuna potencial ou “período cinzento” a que as organizações 
precisarão de dar resposta em termos de estratégia de conteúdos e distribuição, potencialmente 

lançando filmes caseiros e revisitando os conteúdos de arquivo.  
 
A KPMG observa que as empresas ainda estão focadas principalmente nas questões de curto prazo - lidando 

com liquidez e outras questões de solvabilidade. Construir liquidez é essencial, mas as empresas também devem 
trabalhar nos seus planos de recuperação para estarem prontas a competir numa nova realidade e num novo 

normal que insiste em prolongar-se durante meses. Assim, de forma a posicionarem-se melhor na sua própria 
sobrevivência e sucesso a médio e a longo prazos, mas também a curto prazo, as organizações de media 

deverão considerar uma resposta estratégica em três acções coordenadas:  
 

1. Resiliência, através de acções imediatas que garantam a continuidade dos negócios - os "Quatro Cs" 

(Customer, Cash, Cost, Capital). Exemplos de clientes: contratos ou renovações de assinaturas, 
lançamento antecipado de conteúdos, períodos de teste gratuitos mais longos. 

 
2. Recuperação, em acções de melhoria de desempenho para superar uma provável recessão e maximizar 

as opções em cenários da incerteza. Exemplo - realocar recursos para ofertas diretas ao consumidor; 
consolidar silos e funções comuns (vendas de anúncios, produção, marketing, etc.) 
 

3. Nova Realidade, através de acções resultantes da avaliação de novas oportunidades que surgem à 
medida que a disrupção no mercado se instala: exemplo - oportunidades para inspirar confiança e 

acelerar o retorno a grandes eventos e experiências ao vivo por via de protocolos de segurança e outras 
medidas. 

 
Para a consultora, serão as empresas que se concentram em passar dos desafios de curto prazo para a 
recuperação e preparação para uma nova realidade, aquelas que emergirão na melhor posição. 

Para o Reuters Institute23, 2021 será sobretudo um ano de mudanças digitais rápidas e profundas após o 
choque causado pela Covid-19. Bloqueios e outras restrições quebraram velhos hábitos e criaram outros tantos 

 
23 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2021 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2021
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novos, mas é apenas neste ano de 2021 que ficaremos a descobrir o quão fundamentais essas mudanças 
foram. Enquanto muitos de nós anseiam por um retorno ao "antigo normal", a realidade provavelmente será 

diferente à medida que emergimos com cautela num mundo onde o físico e o virtual coexistem hoje de novas 
formas. 

A equipa da PwC observa que a maioria das organizações já tem planos de continuidade de negócios, mas que 
esses planos deixaram de poder responder às variáveis rápidas e desconhecidas impostas por uma pandemia 

como a COVID-19. Planos de contingência típicos têm como objetivo confirmar a eficácia operacional após 
eventos como desastres naturais, incidentes cibernéticos e quedas de energia, entre outros, mas não 
contemplavam um fenómeno destas dimensões, nomeadamente o facto de não terem em consideração as 

quarentenas generalizadas, fechamentos prolongados de escolas e restrições de viagens, que podem ocorrer 
no caso de uma emergência de saúde pública mundial. Assim, a crise levanta um conjunto de desafios aos 

quais a indústria precisa de responder, sendo que algumas formas de contornar esses desafios, deverão 
contemplar algumas opções mais básicas, tais como:  
 

1. A suspensão da produção de filmes e de produtos de televisão marcados por atrasos em gravações; 
 

2. Apostar no streaming, no vídeo e na música, bem como publicações online no geral;  
 

3. Considerar o arrojado, ao invés do seguro; e planear e prever sempre, de forma atempada, as próximas 
fases da crise, jogando com essa previsão para apostar em conteúdos ganhadores.  

 

No que diz respeito aos esforços empreendidos pela Deloitte para compreender o fenómeno24, destacam-se as 
seguintes medidas que deverão ser seguidas pelas organizações, de forma a que, independentemente dos 

contextos que possam surgir, não haja recorrência dos mesmos factores disruptores que caracterizaram, e 
continuam a caracterizar, o período Covid:  

 
1. Ajustar os modelos de negócios e a infraestrutura tecnológica para melhor usufruto do consumidor. 

 

2. Redefinir o relacionamento com os anunciantes e publicitárias em períodos de recrudescimento de 
investimento publicitário. 

 
3. Reforçar a produção e distribuição de conteúdos, de forma a que esta distribuição se consolide como 

algo "à prova de futuros imprevisíveis". 
 

4. Conseguir prever comportamentos de consumo que se possam tornar permanentes e, 

fundamentalmente, recorrentes.  
 

 
24 https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-outlook-on-media-industry.html 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19-outlook-on-media-industry.html
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A questão da preparação e consolidação de modelos e estratégias que possam prever sobretudo momentos de 
recorrência daquilo que são os grandes indutores de disrupção actual na indústria dos media, em função do 

período COVID, é uma análise que tem sido seguida por alguns organismos que se debruçam sobre as 
consequências do período pandémico na indústria dos media25.  

 

 
 

 

(Des)Confiança 
 

 
Um dos efeitos do coronavírus na indústria dos media é, como refere um artigo com a chancela Marketing 

Week26, o aumento da desconfiança nos media e nas notícias. Parte desta desconfiança é explicável pelo 
aumento de fake news nos media sociais, numa desconfiança que depois alastra aos legacy media.  

Aos olhos dos jornalistas, a confiança do público nos media está, assim, a diminuir. Para a Marketing Week, e 
de acordo com dados globais de 2020, os próprios jornalistas acreditam numa relação desta desconfiança 
generalizada com o fenómeno do alastramento de notícias falsas no ecossistema comunicacional.   

 
 

 
25 https://www.midiaresearch.com/blog/how-covid-19-will-affect-the-media-industries 
26 https://www.marketingweek.com/covid-19-affecting-trust-journalism-media/ 

https://www.midiaresearch.com/blog/how-covid-19-will-affect-the-media-industries
https://www.marketingweek.com/covid-19-affecting-trust-journalism-media/
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Rádio 
 

 
A rádio, por razões já discutidas nos dois últimos relatórios do OberCom, conseguiu resistir de uma forma 

consideravelmente positiva aos efeitos disruptivos do coronavírus e do período de confinamento. Tal é válido, 
sobretudo, para as rádios online. No Brasil27, por exemplo, o consumo de programas online de rádio cresceu 

exponencialmente. Aqui, “a média de horas consumidas com rádio digital, de segunda-feira a domingo, das 5h 
à meia-noite, chegou a 63 horas em abril (contra 58 de janeiro), 89 horas em maio (contra 52 de fevereiro) e 
109 horas em junho (contra 60 de março). Já nos agregadores, em abril, foram totalizadas 11h42 (contra 6h54 

de janeiro); em maio, foram 13h42 (contra 8h21 de fevereiro). Em junho, foram 13h52 (contra 8h13 de março), 
totalizando uma média de 10h21 no semestre. 

Noutras regiões, como é o caso do País de Gales28, a rádio comunitária e local tornou-se no principal canal para 
obter informações locais atualizadas e precisas dos Serviços Públicos e do Governo Galês, num ecossistema 
comunicacional que privilegia sobretudo os canais de alcance nacional. Este crescimento está relacionado com 

o facto de a circulação de jornais locais no formato físico ter praticamente desaparecido, o que obrigou um 
número considerável de cidadãos a procurarem informação das suas localidades, nas rádios locais. Neste 

sentido, a Rede de Rádio Comunitária do País de Gales disse ao Comité de apreciação, que o trabalho das 
estações de rádio comunitárias não deve ser subestimado, "particularmente quando a circulação de jornais 

locais e regionais está em declínio e outros canais de comunicação apresentam limitações.  
Em Portugal, a tendência não é diferente. Com efeito, um relatório da Marketeer29 de Janeiro de 2021 confirma 
que o “estudo Bareme Rádio da Marktest revela que o hábito de ouvir rádio pela Internet continua a crescer, 

evidenciando a procura por novas formas de consumo de um meio tradicional de comunicação (…) No segundo 
semestre de 2020, eram cerca de 2,8 milhões os residentes no Continente com 15 e mais anos que afirmavam 

ouvir rádio online. Este número representa 33,2% do universo em análise pela Marktest, ou seja, um em cada 
três portugueses”. Em resumo, “há cada vez mais portugueses a ouvir rádio… pela Internet”, o que recupera a 

ideia discutida no anterior relatório do OberCom, ideia essa que diz que, em período pandémico, a rádio é 
‘comida caseira’ para pessoas confinadas30.   
Um estudo recente da Nielsen31 mostra que, nos EUA, há mais 26% de ouvintes a partir de casa, mais 19% a 

partir de serviços móveis, mais 14% podcasts, 12% nos respectivos computadores, e 10% mais noutras 
plataformas.  

 
27 https://www.coletiva.net/noticias/durante-a-pandemia-cresce-consumo-das-radios-nas-plataformas-digitais-,379452.jhtml 
28 https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld13457/cr-ld13457-e.pdf 
29 https://marketeer.sapo.pt/ha-cada-vez-mais-portugueses-a-ouvir-radio-pela-internet 
30 https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/radio-is-comfort-food-as-media-consumption-rises-amid-covid-19-pandemic/ 
31 https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/radio-is-comfort-food-as-media-consumption-rises-amid-covid-19-pandemic/ 

https://www.coletiva.net/noticias/durante-a-pandemia-cresce-consumo-das-radios-nas-plataformas-digitais-,379452.jhtml
https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld13457/cr-ld13457-e.pdf
https://marketeer.sapo.pt/ha-cada-vez-mais-portugueses-a-ouvir-radio-pela-internet
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/radio-is-comfort-food-as-media-consumption-rises-amid-covid-19-pandemic/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/radio-is-comfort-food-as-media-consumption-rises-amid-covid-19-pandemic/
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Imprensa 
 
 

No caso da imprensa, e reportando-nos exclusivamente ao caso português, verifica-se um reforço do peso da 
economia digital no sector. Num relatório produzido no final do segundo semestre de 2020, o OberCom explorou 

esta questão32 a partir dos dados recolhidos no Boletim Informativo da APCT. Apurou-se que o recrudescimento 
das vendas e circulação em banca do papel se havia tornado bastante óbvio durante o primeiro semestre de 

2020, em resultado do primeiro período de confinamento generalizado que impôs uma espécie de estado de 
nojo relativamente a tudo aquilo que era objeto físico eventualmente passível de transmitir o vírus.  
Neste relatório, constatou-se o seguinte: “apesar de os valores associados à circulação digital paga (CDP)  das  

diferentes publicações analisadas crescerem, umas de forma mais residual e outras de forma mais significativa,  
esse crescimento em CDP não consegue, para a grande maioria dos casos, com exceção do Público e Expresso, 

compensar as perdas em circulação impressa paga (CIP), resultando numa diferença  negativa  de  pagos 
(CIP+CDP) para o período em análise (Jan/Jun 2019 –Jan/Jun 2020)”.  
Este mesmo relatório reforça a ideia de que os próximos boletins APCT permitirão confirmar se esta tendência 

de atomização da circulação impressa paga em período de confinamento se tenderá a transformar num evento 
sem retorno, ou se, findo o período pandémico, os costumeiros leitores de jornais do formato físico voltarão a 

esse tipo de consulta.  

 
32 https://obercom.pt/wp-content/uploads/2020/11/Circulac%CC%A7a%CC%83o_final_16Nov.pdf 

https://obercom.pt/wp-content/uploads/2020/11/Circulac%CC%A7a%CC%83o_final_16Nov.pdf
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Televisão 
 

 
Numa recente notícia do Diário de Notícias, noticia-se que o ano de “2020 sentou mais 350 mil portugueses 

por dia em frente à TV. A maioria a pagar. Com efeito, a televisão foi um dos media que mais resiliência mostrou 
ao impacto disruptivo da pandemia, não só em Portugal, como em grande parte do mundo, em particular por 

ser beneficiada pelos períodos de recolhimento em casa.  
No relatório anterior, o OberCom já havia feito referência a esta dinâmica. O consumo televisivo disparou em 
ano de pandemia, com mais de 196 mil espectadores a pagar para ver conteúdos no pequeno ecrã, em Portugal, 

isto porque houve um aumento muito significativo de assinaturas de canais streaming, que levou a que as 
plataformas de streaming superassem a televisão tradicional em períodos de confinamento33, com um aumento 

abismal do consumo de séries televisivas34. Esta é, provavelmente, a tendência mais significativa de 2020, isto 
é, o crescimento do número de pagantes de plataformas de streaming para fazer face aos longos períodos de 
recolhimento. Para o Público35, este comportamento deve-se sobretudo aos efeitos da pandemia que é a 

principal responsável pela mudança de hábitos de consumo.  
Outras tendências são registadas pela Meios e Publicidade36, com dados já divulgados no novo ano de 2021: 

consumo de TV cresceu 18% em ano de pandemia, havendo, no entanto, algumas diferenças - o share da SIC 
sobe e aquele registado para a TVI e RTP1 descem, face a 2019. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
33 https://espalhafactos.com/2020/11/09/plataformas-streaming-superou-televisao-tradicional-confinamento/ 
34 https://cultura.estadao.com.br/noticias/series,em-2020-o-streaming-decolou-com-o-consumo-em-massa-de-series-na-
pandemia,70003571150 
35 https://www.publico.pt/2020/11/08/culturaipsilon/noticia/streaming-ultrapassou-tv-tradicional-pandemia-mudou-habitos-1938238 
36 https://www.meiosepublicidade.pt/2021/01/audiencias-tv-2020-consumo-cresce-18-ano-pandemia-share-da-sic-sobe-tvi-rtp1-descem-
face-2019/ 

https://espalhafactos.com/2020/11/09/plataformas-streaming-superou-televisao-tradicional-confinamento/
https://cultura.estadao.com.br/noticias/series,em-2020-o-streaming-decolou-com-o-consumo-em-massa-de-series-na-pandemia,70003571150
https://cultura.estadao.com.br/noticias/series,em-2020-o-streaming-decolou-com-o-consumo-em-massa-de-series-na-pandemia,70003571150
https://www.publico.pt/2020/11/08/culturaipsilon/noticia/streaming-ultrapassou-tv-tradicional-pandemia-mudou-habitos-1938238
https://www.meiosepublicidade.pt/2021/01/audiencias-tv-2020-consumo-cresce-18-ano-pandemia-share-da-sic-sobe-tvi-rtp1-descem-face-2019/
https://www.meiosepublicidade.pt/2021/01/audiencias-tv-2020-consumo-cresce-18-ano-pandemia-share-da-sic-sobe-tvi-rtp1-descem-face-2019/
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Segundo o mesmo relatório, “A análise de audiências de TV da agência de meios Initiative, que integra o grupo 

Mediabrands, revela que em 2020, o consumo televisivo em Portugal cresceu 18% face a 2019. Com os 
portugueses a ficarem em casa na maioria do tempo fruto dos confinamentos impostos pelo governo português 

como medidas de prevenção à covid-19, as audiências dos canais aumentaram”. 
No entanto, a mesma Meios e Publicidade37 refere que as audiências foram superiores durante o semestre 

referente ao primeiro confinamento, e menores no segundo semestre. Este consumo cresceu então 22% no 
primeiro semestre de 2020 e recuou 8% logo em Junho desse ano.  
 

 

 
37 https://www.meiosepublicidade.pt/2020/07/audiencias-tv-consumo-cresceu-22-no-primeiro-semestre-ja-recuou-8-junho/ 

https://www.meiosepublicidade.pt/2020/07/audiencias-tv-consumo-cresceu-22-no-primeiro-semestre-ja-recuou-8-junho/
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De registar que os diferentes canais de TV registam diferentes picos ao longo do ano de 2020.  
Em relação aos conteúdos programáticos, e apesar de ser referido que os diferentes canais continuaram a sua 
aposta em produtos inovadores, futebol, reality shows e os programas de Ricardo Araújo Pereira estão entre 

aqueles que mais audiência conseguem agregar.  
 

 

Publicidade 
 

 
Já muito se disse sobre a variação de investimento publicitário durante o corrente ano, com alguns 

comportamentos mais ou menos erráticos consoante as diferentes fases de confinamento. O ponto mais 
consensual é a ideia de um recrudescimento do investimento publicitário na economia física, nomeadamente 

na imprensa tradicional impressa. Um relatório da Digital Media Solutions sugere que, apesar de tudo, o 
investimento publicitário cresceu cerca de 6% em 2020, face ao ano anterior, e que o mercado dos anúncios 
foi aquele que mais sofreu, ao passo que se registou um crescimento do investimento nos media sociais na 

ordem dos 25%, em connected TV de 19% e em vídeo digital de 18%. Contudo, e apesar deste aumento geral 
nos gastos com publicidade digital, a pesquisa concluiu que várias categorias de publicidade digital irão sofrer 

quedas neste ano, incluindo o digital fora de casa, podcasts e áudio digital. Com efeito, um relatório da 
Capgemini38 conclui que a receita publicitária, em geral, está em baixo, influenciando negativamente uma 

indústria que depende fortemente da publicidade, num momento em que pequenas e grandes empresas 

 
38 https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-Impact-on-Media-Entertainment-industry.pdf 

https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-Impact-on-Media-Entertainment-industry.pdf
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reduzem os seus gastos com marketing. Segmentos inteiros da indústria também estão parados: os cinemas 
estão fechados, os produtores e distribuidores de filmes lutam contra o estancamento de lançamentos nos 

cinemas, de música ao vivo - principal fonte de receita da indústria fonográfica, etc.  
O relatório observa ainda que a pandemia afetou naturalmente os orçamentos de publicidade, mas a publicidade 

digital ainda é considerada essencial para a maioria das marcas e produtores, oferecendo oportunidades para 
estas mesmas marcas chegarem aos consumidores nos momentos em que eles estão prontos para consumir. 

Estratégias de marketing digital otimizadas, que sejam eficazes em todos os canais, irão assim acabar por 
dominar o cenário da publicidade no futuro próximo, com o impacto da COVID-19 a poder acelerar a adoção 
digital não só das marcas, mas também dos consumidores. 

Em relação a investimento publicitário, a Omnicom destaca o seguinte cenário para o mercado português, no 
último ano de 2020, onde é possível constatar a forte retração resultante do período pandémico:  

 

Media 2019 2020 D% 20/19 

 
TV FTA 239 679 217 399 -9,3%  

Pay TV 64 537 58 050 -10,1%  

Newsp. & Mag. 25 419 15 461 -39,2%  

Radio 44 139 30 408 -31,1%  

Outdoor 73 288 53 600 -26,9%  

Cinema 2 254 1 031 -54,3%  

Digital 148 704 136 064 -8,5%  

Total 598 019 512 013 -14,4%  

Values in 000€    
 

Fonte: Omnicom Media Group (Dez-2020)  
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Cinema 
 
 

A indústria do cinema está, obviamente, entre os sectores mais devastados pelo período pandémico. Não só as 
produções pararam, para fazer face ao distanciamento social e confinamento, como a ausência de públicos em 

sala se estabeleceu como uma consequência dessas próprias imposições.  
Uma publicação da Business Insider39 observou que as indústrias do cinema e teatro estariam entre as indústrias 
mais prejudicadas pela pandemia.  

 

 

 
39 https://www.businessinsider.in/advertising/media/article/ey-analyses-covid-19s-impact-on-media-and-entertainment-industry-and-how-
it-can-revive-during-unlock-1-0/articleshow/76317063.cms 

https://www.businessinsider.in/advertising/media/article/ey-analyses-covid-19s-impact-on-media-and-entertainment-industry-and-how-it-can-revive-during-unlock-1-0/articleshow/76317063.cms
https://www.businessinsider.in/advertising/media/article/ey-analyses-covid-19s-impact-on-media-and-entertainment-industry-and-how-it-can-revive-during-unlock-1-0/articleshow/76317063.cms
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Numa publicação ECO40, é referido que os cinemas estão hoje em mínimos históricos, no que concerne a 
públicos em sala, por causa da pandemia, o que leva a NIT a defender a ideia de que “mais de metade dos 

cinemas em Portugal estão hoje em risco de fechar devido à pandemia41”.  
Com efeito, e recuperando a notícia ECO, “Na melhor semana de 2020, as salas de cinema tiveram menos 

público do que na pior semana do ano passado”. Estes dados registam com alguma clarividência aquilo que se 
passa neste que é talvez o sector mais atingido pela crise, dada a impossibilidade de frequência de públicos em 

sala e tendo em conta a paragem de produções.  
A somar a isto, um interessante artigo da Folha de São Paulo42 refere que o crescimento do streaming encerra, 
por si só, um desafio de grandes dimensões à indústria do cinema em sala, acelerando mudanças previstas há 

anos, num clima profundamente distópico que, adicionalmente, recupera produções antigas que se ajustam 
aos momentos vividos pelos cidadãos, como é o caso do filme “Contágio”, que se aproxima à realidade vivida 

no ano anterior.  
Num artigo produzido pelo The Conversation43, a abordagem ao futuro do cinema é fundamentalmente 
pessimista, isto porque a COVID-19 fez algo que duas guerras mundiais não foram capazes de alcançar, isto é, 

fechar cinemas. Contudo, há que esperar para ver, até porque haverá sempre pessoas disponíveis para voltar 
ao cinema, é preciso é saber quantas são e se aquelas que mudaram de hábitos, voltarão um dia. Desta forma, 

existem três cenários prováveis:  
 

• Cenário 1: com a migração dos públicos para o streaming, será cada vez mais usual assistir uma estreia, 
não na sala de cinema, mas sim numa plataforma streaming, o que limita a essência histórica do cinema 

em sala.  
 

• Cenário 2: retorno ao antigo sistema de estúdio de integração vertical, onde a produção, distribuição e 
exibição são propriedade de uma empresa. Os cinemas funcionariam com custo ou perdas, onde o 

novo material volta a ser exibido em sala, com os lucros a resultarem principalmente das vendas online 
e do merchandising. 
 
 

• Cenário 3: tal como nos velhos tempos. Neste cenário, os produtores e exibidores de filmes sobrevivem 
ao grande impacto financeiro da perda de público e produção provocado pela COVID-19, mas, uma vez 
as restrições da pandemia sejam suspensas, tudo continuará como de costume. 
 

 
40 https://eco.sapo.pt/2020/10/18/cinemas-em-minimos-historicos-por-causa-da-pandemia/ 
41 https://www.nit.pt/cultura/cinema/mais-de-metade-dos-cinemas-em-portugal-esta-em-risco-de-fechar-devido-pandemia 
42 https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/12/pandemia-e-alta-do-streaming-apressam-mudancas-ha-anos-previstas-no-
cinema.shtml 
43 https://theconversation.com/picture-this-3-possible-endings-for-cinema-as-covid-pushes-it-to-the-brink-146917 

https://eco.sapo.pt/2020/10/18/cinemas-em-minimos-historicos-por-causa-da-pandemia/
https://www.nit.pt/cultura/cinema/mais-de-metade-dos-cinemas-em-portugal-esta-em-risco-de-fechar-devido-pandemia
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/12/pandemia-e-alta-do-streaming-apressam-mudancas-ha-anos-previstas-no-cinema.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/12/pandemia-e-alta-do-streaming-apressam-mudancas-ha-anos-previstas-no-cinema.shtml
https://theconversation.com/picture-this-3-possible-endings-for-cinema-as-covid-pushes-it-to-the-brink-146917
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Mais otimista parece ser o Market Watch44, que refere que o cinema irá certamente sobreviver à crise 
pandémica. Isto porque, em última análise, as pessoas acreditam que o modelo de cinema funciona, e é por 

isso que o modelo, diz o estudo, não está quebrado, apenas interrompido. No entanto, refere o estudo, “a 
pandemia simplesmente acelerou as mudanças que já estavam a acontecer na indústria, à medida que as 

cadeias de cinema começavam a competir pela atenção do consumidor com serviços de streaming e videojogos.  
Ainda assim, nem todos esperam que o mundo pós-pandemia seja tão diferente. Assim que o mundo retornar 

à normalidade, as coisas continuarão, diz o estudo, o que acontece é que os problemas que existiam antes da 
pandemia serão ampliados, uma vez que mudam os hábitos de consumo e visualização agora que nos vamos 
acostumando a ficar em casa e a usar o streaming e os canais online para ver cinema, para assistir a peças de 

teatro, etc. No entanto, o período pandémico irá igualmente fomentar o desejo de quebra de rotina em casa e 
retorno às saídas, sendo provável que a busca de entretenimento exterior (cinemas, concertos, teatro, etc.) 

venha a produzir um aumento da procura, com efeitos de reajuste nas ofertas de entretenimento em casa.    
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
44 https://www.marketwatch.com/story/why-cinema-will-survive-the-2020-pandemic-2020-10-30 

https://www.marketwatch.com/story/why-cinema-will-survive-the-2020-pandemic-2020-10-30
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