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Criada em 1988, a Associação 
Portuguesa de Anunciantes (APAN) 
é uma associação empresarial, 
que tem por objetivo específico a 
defesa, a salvaguarda e a promoção 
dos interesses dos seus membros 
em todos os aspetos relacionados 
com a comunicação de marketing. 

Os associados da APAN representam 
atualmente, no seu conjunto, cerca 
de 80% da totalidade do investimento 
publicitário no nosso país. 
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A publicidade é um motor económico fundamental. 
Gera enorme valor para a economia: cria empregos, 
incentiva e promove a concorrência, impulsiona a inovação 
nos produtos e nos serviços. Traz ainda outros benefícios 
significativos à sociedade, nomeadamente proporcionando 
a liberdade de imprensa, financiando, totalmente ou em 
parte, a comunicação social, a informação e o entretenimento. 
É indispensável para a liberdade de expressão, para a promoção 
e prática das atividades culturais e desportivas e para 
a divulgação de causas humanitárias e dos direitos humanos. 
E como tal, as restrições à publicidade têm importantes 
consequências económicas, sociais e culturais.

A publicidade inspira e motiva. Contribui para a mudança  
e para a alteração de mentalidades. Promove a criatividade  
e a responsabilidade. Mobiliza comunidades e vontades. 

Foi para demonstrar o valor da publicidade, não só de forma 
quantitativa, através do PIB, da criação de emprego e dos 
resultados fiscais mas, também, pelo impacto que tem 
na sociedade que a Associação Portuguesa de Anunciantes 
(APAN), em parceria com a Deloitte, decidiu lançar este estudo.

A APAN é a única organização que representa e defende os 
interesses das empresas anunciantes e dos seus profissionais. 
Ao longo dos seus 30 anos vem ajudando a estabelecer critérios 
para uma comunicação comercial responsável e incentivando 
padrões que vão além da conformidade com os existentes  
na indústria.

A APAN orgulha-se dos resultados deste estudo e compromete-se 
a continuar a liderar uma comunicação comercial responsável  
e atenta aos principais desafios da nossa sociedade.

António Casanova 
Presidente da APAN
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01. Sumário Executivo

Leo Burnett 

"O que ajuda  
as pessoas ajuda 
o negócio".
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Sumário Executivo
A publicidade desempenha  
um papel fundamental e extenso 
na economia e sociedade 
portuguesa, observando múltiplas 
vertentes de influência.

01.

A mensuração do impacto da publicidade 
não é um exercicio totalmente objectivo, 
dada a influência que exerce, de forma 
direta e indireta, em vários vetores da 
economia e sociedade. A publicidade 
remove barreiras de comunicação 
entre as empresas e os consumidores, 
fornecendo aos últimos informação 
relevante que apoia a compra de 
produtos e serviços. Ao mesmo tempo, 
origina a criação de novos negócios, 
produtos e mercados através do incentivo 
à competitividade que lhe está subjacente. 

Por outro lado, a grande parte dos 
serviços de media e entretenimento 
observam o seu modelo de negócio 
fortemente sustentado na receita 
proveniente de anunciantes. Esta 
atividade não só acrescenta valor 
aos consumidores, pois reduz o custo 
de media, mas também permite a 
existência de novos negócios que 
utilizam os canais de media para 
promover o seu produto ou serviço.

O presente estudo promovido pela 
Associação Portuguesa de Anunciantes 
(APAN) tem como principal objetivo 

avaliar e comunicar o impacto do 
setor publicitário em Portugal nas 
vertentes económica, social e fiscal. 
No desenvolvimento desta análise, 
observam-se avaliações quantitativas 
e o recurso a indicadores de atividade, 
quando possível, assim como 
ponderações de caráter qualitativo 
devidamente sustentadas (anexo I).

Caracterização do Setor 
Publicitário

A televisão é o principal palco da 
publicidade em Portugal, captando 
mais de 50% do investimento. Por outro 
lado, a publicidade digital tem vindo a 
crescer de importância, ultrapassando 
meios tradicionais como o outdoor, rádio, 
imprensa e cinema.

Em 2017, o investimento total em 
publicidade estima-se em € 571 M, tendo 
evoluído a um ritmo médio anual de 2,4%, 
desde 2012. Note-se que este volume 
de investimento publicitário não inclui 
ações de sponsorship (eg: eventos), ou 
de endorsement (eg: bloggers/youtubers). 
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01. Sumário Executivo

2017 (Milhões de Euros)

Televisão 308,8

Internet 116,5

Outdoor 66,8

Rádio 40,8

Imprensa 36,0

Cinema 1,8

Total 570,8

Sendo reconhecida por cobertura 
abrangente e brand awareness,  
a televisão absorveu mais de 50%  
do investimento publicitário em 2017.  
Por outro lado, a imprensa diária  
e não-diária observa uma queda 
total de 54%, entre 2012 e 2017, 
tendo sido ultrapassada pela rádio. 

Em sentido inverso, é possível observar 
o crescimento dos meios digitais.  
Em 2017, a internet representa 20,4% 
do investimento total em publicidade. 
Quanto ao meio outdoor, este regista 
desde 2013 um ritmo de crescimento 
médio anual de 6,9%. 

A televisão é o principal palco 
da publicidade em Portugal, 
captando mais de 50% do 
investimento. Por outro lado,  
a publicidade digital tem vindo 
a crescer de importância, 
ultrapassando meios tradicionais 
de outdoor, rádio, imprensa 
e cinema.

O presente estudo promovido pela Associação Portuguesa  
de Anunciantes (APAN) tem como principal objetivo avaliar  
e comunicar o impacto do setor publicitário em Portugal  
nas vertentes económica, social e fiscal. 
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Relação entre 
o investimento 

publicitário  
e o PIB em 2017

fig. 01

€ 4,39

€ 1

Investimento 
Publicitário 

Impacto no PIB 
Português

O investimento publicitario não é 
dominado por qualquer setor especifico, 
mas sim por cinco principais industrias 
que compuseram mais de 50% do total 
do investimento publicitário em 2017, 
a saber: comércio (11,4%), farmacêutica 
(10,8%), automóvel (10,5%), alimentação 
(10,4%) e higiene pessoal (10,4%).

Impacto na Economia

Em 2017, estima-se que o investimento 
publicitário de € 570,8 M tenha 
suportado a criação de cerca  
de € 2.500 M no PIB, no curto prazo, 
sendo representativo de 1,3% do total 
produzido em Portugal neste ano.

O efeito multiplicador do investimento 
publicitário na riqueza gerada é 
explicado pelos mecanismos de impacto 
identificados, nomeadamente a atividade 
económica diretamente gerada pelo 

setor publicitário, a sustentação 
financeira do setor dos meios de 
comunicação, o incentivo à concorrência 
e o estímulo à inovação, entre outras 
vertentes de impacto que se possam 
cruzar com estas dimensões.

A relação entre o investimento 
publicitário e o PIB torna-se mais 
tangível em forma de multiplicador. 
O multiplicador da publicidade em 
Portugal, no curto prazo, é 4,39, ou seja, 
em média, € 1 investido em publicidade 
gera um total de € 4,39 em riqueza 
agregada.

Nota: As estimativas quantitativas estão 
baseadas em frameworks desenvolvidas 
internacionalmente e devem ser 
interpretadas apenas como um valor 
de referência indicativo. Podem-se 
observar circunstâncias locais que, 
em última análise, influenciem a escala 
dos impactos de um país do modelo.

€ 570,8 M

€ 2.500 M

Atividade económica
Financiamento Media
Concorrência
Inovação
Outros
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Impacto na Sociedade

Em 2017, o impacto total 
da publicidade na geração 
de emprego em Portugal 
é estimado em 51.250 postos 
de trabalho, o que representa 
1,1% do emprego total nacional.

Este impacto reparte-se em emprego 
direto (18%), emprego colateral nos 

Financiamento dos Media

A publicidade é a principal fonte de 
financiamento dos principais meios 
de comunicação, incluindo imprensa, 
rádio e televisão.

Também plataformas digitais como Google 
e Facebook dependem da publicidade, 
a qual constitui cerca de 87% e 99% 
das suas receitas, respetivamente para 
providenciarem serviços digitais gratuitos 
aos seus utilizadores.

2.000 €

1.600 €

1.200 €

800 €

400 €

0 €

Evolução do 
Volume de 

Negócios 
e do Valor 

Acrescentado 
Bruto do Setor 

Publicitário

fig. 02 2012-2016, Milhões de €

2012 2013 2014 2015 2016

Volume  
de Negócios

VAB

CAGR
1,9%

CAGR
0,7%

Fonte: INE (dados 
disponíveis a 19/11/2018); 

Análise Deloitte

Para além dos meios de comunicação, 
os anunciantes contribuem para 
produções culturais e cinema 
independente através da taxa sobre 
publicidade de 4% (3,2% receita do 
Instituto do Cinema e 0,8% receita 
da Cinemateca).

Estima-se que 3.050 postos de trabalho 
no setor dos media sejam sustentados 
pelas receitas da publicidade.

media (6%) e emprego criado ao longo 
da cadeia de valor e pelo rendimento (76%).

A grande parte do emprego é 
gerado na cadeia de valor e por 
efeitos no rendimento, sendo postos 
suportados pela atividade económica 
adicional criada pelo uso de inputs 
de/em certas indústrias, aumento 
da procura, entre outros.
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Salário Médio 
do Setor 

Publicitário 
e Media

fig. 04 21

18

15

12

9

6

3

0

2016, € Milhares

Média Setor 
Publicitário  

e Media

Média  
da Economia

Fonte: OECD; 
Análise Deloitte

Em 2016, o salário médio anual obtido  
no setor publicitário e dos meios  
de comunicação é superior à média 
nacional, situando-se em € 18.350, 
enquanto a média da totalidade dos 
setores cifra-se em € 15.665.

Os anunciantes não só 
contribuem fortemente para a 
sustentação financeira dos meios 
de comunicação em Portugal, 
mas também apoiam produções 
culturais e cinema independente 
através da taxa adicional sobre 
a publicidade recolhida pelo ICA.

de receitas do ICA  
e Cinemateca em 2017

+18 M€

Geração de 
Emprego

fig. 03

Dados do Eurostat 
disponíveis até 2015. Para 

estimar o emprego em 
agências publicitárias em 

2017, foi utilizada a taxa 
de crescimento geral do 

emprego na economia 
portuguesa como proxy do 

crescimento do emprego 
no setor publicitário.

Fonte: INE; Eurostat; 
Análise Deloitte

Emprego pelo 
impacto colateral

Emprego 
Direto

Emprego na Cadeia 
de Valor e Induzido

3.050
9.500
38.700

Postos de trabalho

51.250
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Impacto Fiscal

No total, as receitas fiscais geradas pelo 
setor publicitário, em 2016, acresceram  
a cerca de € 287 M, sendo representativo 
de 0,39% das receitas fiscais totais 
(Estado e Segurança Social).

Em 2016, a receita tributária do Estado 
totalizou € 40.243 M, tendo o setor 

publicitário contribuído em 0,52% (€ 209 M). 
No mesmo ano, as contribuições  
à segurança social do setor publicitário 
significaram 0,23% do total das receitas 
desta entidade.

Note-se que, na realidade, os impactos 
fiscais do setor publicitário são 

Externalidades 
Positivas

Informação
Promoção da independência da informação  
e partilha total, ou parcialmente gratuita de conteúdos  
aos consumidores.

Desporto
Financiamento de entidades desportivas, assim como  
incentivo à prática de desporto.

Cultura
Parcerias e apoio a instituições culturais para apoio  
à exibição e reconhecimento artístico. 

Eventos
Financiamento, organização e promoção de eventos  
à escala local/nacional.

Cariz Social
Apoio a organizações de saúde e criação de fundações  
de apoio à educação e ao ambiente.

A publicidade origina outros impactos na sociedade  
sobre a forma de externalidades positivas, nomeadamente  
a disseminação de informação, promoção do desporto,  
da cultura e da identidade local (eg: eventos, sponsorship), 
assim como solidariedade social.
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Impacto Tributário 
(IRC + IVA + IRS)

Impacto Segurança 
Social (SS)

Fonte: 
 Análise Deloitte 

Imposto sobre  
o Rendimento  
Coletivo

€ 32,8 M

+

€ 113,9 M
Imposto  
sobre o Valor 
Acrescentado

€ 61,9 M
Imposto sobre  
o Rendimento  
Singular

€ 78,0 M
Impacto  
Segurança  
Social

+

+

Impacto  
Fiscal Total 

do setor 
publicitário

fig. 05

IRC

IVA

IRS

SS
2016, Milhões de Euros

Impacto Total

€ 286,6 M

superiores aos estimados, uma vez  
que nesta análise não são considerados 
os impactos criados pelo setor dos 
meios de comunicação, assim como 

o impacto fiscal induzido pelo aumento 
da concorrência, estímulo à inovação,  
entre outros.

 78,0

Impacto Tributário

208,6 
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02. Introdução ao Estudo

Stephan Loerke,  
CEO da World Federation of Advertisers

"A Publicidade  
é um motor vital 
na economia 
que impulsiona 
a competitividade".
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A publicidade desempenha um papel 
fundamental e extenso na economia 
e sociedade portuguesa, observando 
múltiplas vertentes de influência. 
A mensuração do seu impacto não 
é totalmente objetiva, devido à influência 
indireta observada na economia, 
sociedade e outras áreas. A publicidade 
remove barreiras de comunicação 
entre as empresas e os consumidores, 
fornecendo aos últimos informação 
relevante que apoia a compra de 
produtos/serviços. Ao mesmo tempo, 
origina a criação de novos negócios, 
produtos e mercados através 
do incentivo à competitividade que 
lhe está subjacente. 

Por outro lado, a grande parte dos 
serviços de media e entretenimento 
observam o seu modelo de negócio 
fortemente sustentado na receita 

Introdução ao Estudo
Avaliar e comunicar  
o impacto do setor  
publicitário em Portugal  
nas vertentes económica,  
social e fiscal. 

02.

proveniente de anunciantes.  
Esta atividade não só acrescenta valor  
aos consumidores, pois reduz o custo  
de media, mas também permite  
a existência de novos negócios que 
utilizam os canais de media para 
promover o seu produto ou serviço.

O presente estudo promovido pela 
Associação Portuguesa de Anunciantes 
(APAN) tem como principal objetivo 
avaliar e comunicar o impacto  
do setor publicitário em Portugal nas 
vertentes económica, social e fiscal. 

No desenvolvimento desta análise, 
observam-se avaliações quantitativas 
e o recurso a indicadores de atividade, 
quando possível, assim como 
ponderações de caráter qualitativo 
devidamente sustentadas (anexo I).
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02. Introdução ao Estudo

No decurso do presente estudo foram entrevistados vários  
stakeholders do setor publicitário português.

Âmbito do 
Estudo

Período de Análise

O estudo recorre à versão mais recente 
dos dados estatísticos registados, tendo 
considerado os anos entre 2012 e 2017. 

Ademais, a fonte e o ano de referência 
dos dados aparecem juntamente  
aos mesmos aquando a sua análise.

Fontes de Informação

• INE

• Eurostat

• PORDATA

• OBERCOM

• ERC

• CSIMarket

• Marktest

• Omnicom

Geografia

Açores

Madeira
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Âmbito do 
Estudo

Impacto na Economia

Neste capítulo, pretende-se aferir à contribuição do setor 
publicitário para o PIB português numa vertente agregada. 
O impacto económico agregado considera os impactos 
decorrentes não só da atividade económica diretamente 
gerada pelo setor publicitário, mas também do financiamento 
do setor dos media, do incentivo à concorrência entre 
empresas e do estímulo à inovação, entre outros. Dada 
a complexidade de determinação dos impactos individuais 
de cada vertente e a potencial margem de erro associada, 
é desenvolvida uma abordagem top-down que pretende 
concluir a influência última do investimento em publicidade 
no PIB português.

Impacto na Sociedade

O setor publicitário contribui, direta e indiretamente,  
para a criação de emprego em Portugal, produzindo ao mesmo 
tempo externalidades positivas para a sociedade através  
das ferramentas publicitárias. A geração de emprego por parte 
do setor publicitário reflete-se de forma direta (emprego  
no setor publicitário), de modo colateral (emprego no setor  
dos meios de comunicação) e ao longo da cadeia de valor 
(potenciada pelos consumos intermédios dos setores 
publicitário e de meios de comunicação). 

Impacto Fiscal

Também, numa vertente fiscal, torna-se possível aferir  
o impacto do setor publicitário através da identificação  
dos impostos associados e estimativa do volume fiscal para  
o período. Desta forma, é considerada a contribuição tributária  
e social ao nível empresarial (IRC, IVA e Segurança Social), 
assim como ao nível particular (IRS e Segurança Social).

Caracterização do Setor 
Publicitário

De modo a compreender de forma 
objetiva a atividade económica 
diretamente gerada pela indústria, 
torna-se fundamental analisar o setor 

publicitário em Portugal ao nível  
da cadeia de valor, volume de negócios 
gerado e respetivo Valor Acrescentado 
Bruto (VAB), consumos intermédios 
observados, o volume de exportações 
líquidas de importações e o montante 
de investimento publicitário.



A caracterização do setor 
publicitário em Portugal  
é fundamental para compreender 
de forma objetiva a atividade 
económica diretamente gerada  
pela indústria.

PUBLICITÁRIO



03.
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03. Caracterização do Setor Publicitário

Anunciante

Anunciantes de menor dimensão tendem 
a interagir diretamente com o agregador 
de conteúdos, enquanto anunciantes 
com maior escala tendem a desenvolver 
uma cadeia de valor mais complexa.

Agência Publicitária

As agências publicitárias podem ter  
um caráter criativo, enquanto produtoras 
de conteúdo publicitário, e/ou assumir 
a gestão de compras e vendas de 
espaço publicitário, assim como de 
monitorização das operações dos seus 
clientes. Frequentemente, encontram-se 
ambas as funções na mesma agência.

Produtor de Conteúdos

Os produtores e proprietários dos 
direitos de conteúdos audiovisuais 
podem comercializar os seus conteúdos 

Caracterização do Setor Publicitário
Principais intervenientes 
no processo de produção 
e distribuição de publicidade.

03.

Os principais intervenientes no processo 
de produção e distribuição de publicidade 
são os anunciantes, as agências,  
os produtores de conteúdos audiovisuais, 
os agregadores e os distribuidores.

a um agregador de conteúdos, havendo 
casos em que ambas as figuras de 
produtor e agregador se encontrem 
aglutinadas numa única entidade.

Agregador de Conteúdos

O papel dos agregadores passa  
por integrar os conteúdos e deste modo 
formar uma programação audiovisual. 

Dependendo do caso, pode ser o 
produtor ou o agregador a comercializar 
os espaços publicitários existentes, 
sendo esta a principal fonte de receita.

Distribuidor de Conteúdos

Os distribuidores comercializam pacotes  
de conteúdos audiovisuais, podendo 
também operacionalizar a agregação  
de conteúdos em grelha, ou outro 
formato, e fornecer serviços de valor 
acrescentado.



19

APANEstudo sobre o Impacto do Setor Publicitário em Portugal

Agência  
Publicitária

Agência  
Publicitária

Agência  
Publicitária

Agência  
Criativa

Plataformas 
Digitais Estações 

de Rádio

Canais 
de Televisão

Operadores 
Telecomuni- 

cações

Jornais  
e Revistas

Locais  
de Venda

Cadeia de 
Valor do Setor 

Publicitário 
(High‑Level)

fig. 06

Anunciante

Produtor  
de Conteúdos

Agregador  
de Conteúdos

Distribuidor  
de Conteúdos

Em 2016, o volume de negócios regista 
um valor de € 1.725,2 M, representando 
0,53% do volume de negócios nacional.

Retirando ao volume de negócios 
os consumos intermédios do setor 
obtém-se o VAB, o qual contribui 
diretamente para o PIB. Este cifra-se em 
€ 495,2 M para a economia portuguesa, 
simbolizando 0,31% do PIB português.

Valor representativo  
do PIB português em 2016

0,31 %Volume de 
Negócios 

e Valor 
Acrescentado 

Bruto (VAB) 
do Setor 

Publicitário 
em 2016

fig. 07

Volume  
de Negócios

VAB

Em 2016, o setor publicitário 
apresenta um valor 
acrescentado bruto de € 495 M, 
representativo de 0,31% do PIB 
português, tendo este valor 
observado uma evolução média 
anual positiva, desde 2014,  
na ordem dos 6,0%.

CONSUMIDOR Exemplos de Modelos de Negócio no Setor em Portugal

Agência  
Publicitária

(Setor Publicitário)

Agências Criativas

Agências de Meios

Imprensa Televisão Internet Rádio

Fonte: INE (dados 
disponíveis a 19/11/2018); 

Análise Deloitte

Fonte:  
Análise Deloitte 
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Tanto o volume de negócios como 
o valor acrescentado bruto do setor 
publicitário se encontram relativamente 
estáveis entre 2012 e 2015, tendo 
evoluído em termos acumulados,  
0,9% e -4,0%, respetivamente,  
no decurso de quatro anos. Em 2013,  
o volume de negócios do setor sofre  
um declínio de cerca de -5,3%, (€ -85 M), 
observação que pode ser justificada 
pelos efeitos de recessão económica 

decorrentes nesse período, assim  
como outros fatores de ordem política  
e regulatória. 

Por outro lado, de 2015 a 2016, observa-se 
o crescimento no volume de negócios 
do setor publicitário em cerca de 
6,8%, evidenciando uma recuperação 
económica da indústria. Este acréscimo  
é confirmado pelo VAB, que cresce 7,4% 
no mesmo período anual.

2.000 €

1.600 €

1.200 €

800 €

400 €

0 €

Evolução do 
Volume de 

Negócios 
e do Valor 

Acrescentado 
Bruto do Setor 

Publicitário

fig. 08
2012-2016, Milhões de €

2012 2013 2014 2015 2016

Volume  
de Negócios

VAB

CAGR
1,9%

CAGR
0,7%

Fonte: INE (dados 
disponíveis a 19/11/2018); 

Análise Deloitte
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Consumo 
Intermédio 

do Setor 
Publicitário

fig. 09

A quantificação dos impactos indiretos 
na geração de riqueza e emprego  
é efetuada com recurso à Matriz de 
Input-Output referente à Economia 
Portuguesa, disponibilizada pela OCDE 
e ajustada pelo INE, sendo 2013 o último 
ano disponível.

O consumo intermédio do 
setor publicitário – gerados 
pelo próprio setor, por serviços 
de programação/radiofusão, 
por serviços de edição e 
por trabalhos de impressão 
e gravação – estimam-se 
em € 1.230 M em 2016.

Naturalmente, o setor publicitário 
observa maior interação com serviços 
de programação e radiodifusão, serviços 
de edição e trabalhos de impressão 
e gravação.

Os principais inputs intermédios 
totalizam cerca de € 855 M e vêm  
do próprio setor (30,5% do total) e de 
serviços de programação e radiofusão 
(26,8% do total), sendo estes essenciais 
enquanto elementos de distribuição  
de publicidade.

Os recursos importados e os serviços 
de edição também demonstram serem 
inputs importantes na produção e 
distribuição de publicidade (9,7% e 9,5%, 
respetivamente), podendo estar uma 
grande parte dos serviços importados 

Serviços  
de publicidade e 

estudos de mercado

Serviços  
de programação  

e radiofusão

Inputs importados

Outros

Serviços de edição

Trabalhos de 
impressão e gravação

Serviços  
desportivos, de 

diversão e recreativos

Fonte: INE (dados 
disponíveis a novembro 

2018); Análise Deloitte 

2,1% 3,2%

9,5%

9,7%

18,2%

26,8%

Serviços de publicidade  
e estudos de mercado
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relacionada com plataformas digitais 
internacionais. Em menor grau, observa-se 
o consumo de trabalhos de impressão  
e gravação (3,2%).

Por outro lado, o setor publicitário aloca 
2,1% dos seus consumos intermédios 

a serviços desportivos, de diversão 
e recreativos, tendo em conta a taxa 
publicitária de 4% referente ao Instituto 
do Cinema e Audiovisual (ICA)  
e Cinemateca, cuja finalidade principal  
é sustentar produções culturais  
e recreativas independentes.

Exportações  
e Importações 

de Serviços 
do Setor 

Publicitário 
em 2016

(Balança 
Comercial) 

fig. 10

2016, Milhões de Euros

Importações

Exportações

O setor publicitário regista, em 2016,  
um saldo comercial positivo de € 38,2 M, 
verificando um volume de exportações 
de € 338,7 M, ou 0,50% das exportações 
portuguesas do mesmo ano.

Por outro lado, as importações 
cifram-se em 301 milhões de euros, 
o que representa 0,43% do total de 
importações nacionais em 2016.

Evolução das 
Exportações e 

Importações de 
Serviços do Setor 

Publicitário  
(Balança  

Comercial)

fig. 11

2012-2016, Milhões de Euros

2012 2013 2014 2015 2016

Exportações

Importações

CAGR
7,6%

CAGR
17,9%

156

253

97
93

58 56 38

183

276

245 273

329
303

301

339

Fonte: PORDATA;  
INE (dados disponíveis  

a novembro 2018);  
Análise Deloitte

Fonte: PORDATA;  
INE (dados disponíveis  

a novembro 2018);  
Análise Deloitte

301339

Desde 2012, o setor publicitário 
regista um valor superior  
em exportações relativamente 
às importações – apesar 
do crescimento das últimas – 
observando, em 2016, um saldo 
positivo de 38,2 milhões  
de euros.
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A televisão é o principal palco 
da publicidade em Portugal, 
captando mais de 50% do 
investimento. Por outro lado, 
a publicidade digital tem vindo 
a crescer de importância, 
ultrapassando meios tradicionais 
de outdoor, rádio, imprensa 
e cinema.

Em 2012, as exportações líquidas  
de importações ascendiam a € 97 M.  
Este valor decresce até 2016, quando  
é possível observar uma menor diferença 
entre os volumes de exportações  
e importações de € 38 M.

O ritmo médio de crescimento das 
importações para o período é superior ao 
das exportações, com principal enfoque no 
decréscimo no saldo comercial entre 2013 
e 2014. Entre outros fatores, a aceleração 

do crescimento das importações de 
serviços publicitários neste ano poderá 
estar relacionada com o crescimento 
da importância da publicidade digital 
e a queda de investimento na imprensa 
diária e não-diária. 

Mantendo-se a tendência de 
crescimento do investimento em players 
internacionais digitais, o saldo desta 
balança comercial poderá revelar-se 
deficitário em anos vindouros.

2017 (Milhões de Euros)

Televisão 308,8

Internet 116,5

Outdoor 66,8

Rádio 40,8

Imprensa 36,0

Cinema 1,8

Total 570,8

Em 2017, o 
investimento 

total estimado 
em publicidade 
foi de cerca de 

€ 570,8 M

Em 2017, o investimento total em 
publicidade cifra-se em € 570,8 M, tendo 
evoluído a um ritmo médio anual de 2,4%, 
desde 2012. Note-se que este volume 

Evolução do 
Investimento 

em Publicidade 
por Meio

fig. 12 2012-2017, Milhões de €

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Outdoor

Cinema
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Rádio

Internet
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CAGR
1,7%

-0,3%
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Fonte: OBERCOM; 
Omnicom; Análise Deloitte 
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Em 2017, o número de inserções 
publicitárias (excluindo cinema) totaliza 
3,24 M, tendo evoluído a um ritmo médio 
anual de 2,5%, desde 2012. Novamente, 
este volume de inserções não inclui 

Evolução das 
Inserções 

Publicitárias  
por Meio

fig. 13 2012-2017, Milhões de inserções

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CAGR
9,1%

-5,5%

-0,1%

0,2%

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0Outdoor

Televisão

Imprensa

Rádio

Por um lado, a televisão observa 
um crescimento anual médio 
de 9,1% ao nível das inserções 
publicitárias exibidas, totalizando 
em 2017 cerca de 2,4 milhões. 
Por outro lado, a imprensa tem 
vindo a registar uma queda anual 
de inserções na ordem dos 5,5%.

2017 (Milhões, excluindo cinema)

Televisão 2,35

Rádio 0,73

Imprensa 0,14

Outdoor 0,02

Total 3,24

Em 2017,  
o número  

de inserções 
publicitárias 

totaliza  
3,24 M 

(excluindo 
cinema)

de investimento publicitário não inclui 
ações de sponsorship (eg: eventos), ou 
de endorsement (eg: bloggers/youtubers). 

Sendo ainda o meio com maior cobertura 
e penetração em Portugal, a televisão 
absorveu mais de 50% do investimento 
publicitário em 2017. Excluindo 2012, 
o investimento neste meio cresce a uma 
média anual de 4,6%.

Por outro lado, a imprensa diária  
e não-diária observa um queda total  

de 54%, com um investimento de € 88 M 
em 2012 a decrescer para € 36 M em 2017, 
tendo sido ultrapassada pela rádio. Em 
sentido inverso à queda de circulação da 
imprensa tradicional, é possível observar 
o crescimento dos meios digitais, cujo 
investimento em 2012 regista € 37 M 
e cresce para € 117 M em 2017 (evolução 
média anual de 25,5%). Em 2017, a internet 
representa 20,4% do investimento total 
em publicidade. Quanto ao meio outdoor, 
este regista desde 2013 um ritmo 
de crescimento médio anual de 2,6%. 

Fonte: OBERCOM; 
Marktest; Análise Deloitte
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Dada a distribuição de pesos entre 
os vários setores, é possível concluir 
que o investimento publicitário não 
é assertivamente dominado por um 
setor em específico, mas sim por cinco 
principais indústrias que compõem 
mais de 50% do total do investimento 
publicitário em 2017.

Em 2017, o comércio (retalho) 
e as indústrias farmacêutica, 
automóvel, de alimentação 
e higiene pessoal foram 
responsáveis por mais de 50%  
do investimento publicitário.

ações de sponsorship (eg: eventos), ou 
de endorsement (eg: bloggers/youtubers). 

A televisão apresenta uma tendência 
crescente desde 2012, com um crescimento 
médio anual de 9,1% e tendo visto o número 
de inserções publicitárias aumentar de  
1,5 M em 2012 para 2,4 M em 2017.

Os meios de rádio, imprensa e outdoor 
observam o menor número de inserções 
publicitárias, tendo este indicador 
observado valores relativamente estáveis 
durante 2012 e 2017.

O comércio (retalho) é o setor que 
mais aposta em publicidade, sendo 
responsável por 11,4% do total 
do investimento. 

Em seguida, com valores de 
investimento semelhantes, é relevante 
considerar a contribuição das indústrias 
farmacêutica (10,8%), automóvel (10,5%), 
alimentação (10,4%) e de higiene 
pessoal (10,4%).

Por outro lado, dos setores considerados, 
as indústrias dos serviços pessoais  
e do papel, artes gráficas e edição de 
publicações são as que apresentam 
menor peso em investimento publicitário.

Nota: O cinema não foi considerado na 
análise das inserções publicitárias com 
vista a garantir o não enviesamento dos 
resultados. Apesar de registar o menor 
volume de investimento, o cinema  
é o meio com mais inserções publicitárias 
durante o período considerado  
(+7 milhões). A discrepância deste valor 
em comparação com os outros meios, 
deve-se ao método de cálculo utilizado 
que multiplica o número de inserções 
pela quantidade de salas de exibição 
monitorizadas (447), assim como  
ao número de sessões por dia (5).

Investimento 
Publicitário 

por Setor de 
Atividade  

em 2017 (%)

fig. 14 11,4%

10,8%

10,5%

10,4%

10,4%

6,8%

6,6%

4,4%

3,6%

3,5%

2,1%

2,0%

1,8%

1,6%

1,3%

12,8%

Comércio (Retalho)

Indústria Farmacêutica

Indústria Automóvel

Indústria Alimentação

Higiene Pessoal

Serviços e Equip. de Comunicação

Art. e Serviços Recreativos/Culturais

Bebidas

Bancos e IMF

Higiene do Lar

Seguros

Informática

Serviços Prestados à Coletividade

Serviços Pessoais

Indústria Papel, Artes Gráficas e Edição

Outros
Fonte: OBERCOM; 

Marktest; Análise Deloitte



O investimento em Publicidade 
reflete-se em contribuição para  
o Produto Interno Bruto (PIB). 
Aumenta  a competitividade 
gerando inovação, e mais opções  
de bens e serviços.

ECONOMIA
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Impacto na Economia
Vetores de influência do 
setor publicitário no Produto 
Interno Bruto.

04.

Vetores  
de influência 

do setor 
publicitário  
no Produto 

Interno Bruto

Com vista a produzir uma quantificação 
dos vetores de influência do setor 
publicitário no PIB, é possível considerar 
duas abordagens:

Abordagem Bottom‑Up

Quantificação dos impactos individuais 
de cada vetor de influência e soma dos 
mesmos para determinar o impacto geral. 

Como analisado previamente, 
em 2017, o setor publicitário 
regista um Valor Acrescentado 
Bruto (VAB) de € 495 M, isto é, 
um contributo de 0,31% para o 
PIB português. Contudo, existem 
outros mecanismos acionados pelo 
setor publicitário que impactam 
este indicador macroeconómico.

Atividade Económica Direta  
do Setor Publicitário
Atividade económica gerada pelo setor e refletida no VAB, 
consumos, balança comercial e investimento.

1
Sustentação Financeira  
do Setor dos Media
Sustentação financeira de outros setores como o dos meios  
de comunicação e produções culturais.

2

Incentivo à Concorrência
Publicidade enquanto promotora de informação ao consumidor 
e aumento da escolha do mesmo.

3

Estímulo à Inovação
Ampliação do retorno potencial com investimento  
em novos produtos/serviços.

4
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Dados os múltiplos mecanismos de 
influência da publicidade na economia, 
alguns dos quais podem interagir 
ou cruzar-se, torna-se complexo 
calcular de forma exclusiva o impacto 
da publicidade na sustentação 
financeira de outros serviços (2) 
incentivo à concorrência (3) e estímulo 
à inovação (4).

Abordagem Top‑Down 
(Abordagem adotada)

Quantificação do impacto agregado 
dos vetores de influência da publicidade 
no PIB português utilizando como 
variável explicativa uma proxy do 
Investimento/Despesa Publicitária. 

Modelo econométrico (Deloitte 
20171) que captura a totalidade dos 
mecanismos de impacto do investimento 
em publicidade no PIB.

Abordagem que captura a grande 
parte dos mecanismos de impacto 
da publicidade no PIB tendo em conta 
as interações entre as várias dimensões. 
Por outro lado, não permite a segregação 
individual destes impactos.

Para compreender o efeito agregado 
líquido da publicidade no PIB, este 
estudo utiliza os resultados do modelo 
econométrico desenvolvido pela Deloitte1. 
Considerando o período entre 1998 
e 2014, este modelo extrai os impactos 
do investimento publicitário, controlando 
os restantes determinantes do PIB.

Uma vez que a despesa/investimento 
publicitário pode também exercer 
influência no PIB, torna-se crucial testar 
e validar o impacto desta variável (AD). 
A regressão utiliza a técnica logarítmica 
como proxy do crescimento (%) da 
variável, pretendendo-se aferir o impacto 
da evolução da despesa/investimento 
publicitário (AD) na evolução 
do PIB (GDP).

A medida de impacto 
determinada pela abordagem 
top-down inclui os 
impactos diretos, indiretos 
e intersectoriais do setor 
publicitário na economia. 
Capta também as interações 
existentes entre estes 
mecanismos, produzindo 
um resultado agregado.

Log∆GDPt = α
0
 + (ρ - 1) Log∆GDPt-1 + β

1
LogADt + β

2
LogADt-1+ Logχ'tθ1 + Logχ't-1θ2 + λt + εt 

Log∆GDPt - Crescimento do PIB real  
português no ano t

ADt - Despesa/investimento publicitário 
português no ano t

χt - Vetor dos determinantes de crescimento 
económico (despesa pública, comércio 
internacional, investimento e população)

λt - efeito específico associado ao ano t

εt - termo de erro do ano t
Para mais detalhes,  

visitar o anexo II.

1 Deloitte (2017), “The 
Economic Contribution  

of Advertising in Europe – 
A report for the WFA”

O modelo desenvolvido testa a 
existência de impacto de longo prazo 
ao introduzir a variável de lag para a 
despesa publicitária (ADt-1). Contudo, 
conclui-se que a relação de longo 
prazo entre as variáveis dependente 
e explicativa não é estável o suficiente 
para ser conclusiva. Desta forma, este 
estudo analisa os impactos de curto 
prazo da publicidade.
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Relação entre 
o investimento 

publicitário  
e o PIB  

em 2017

fig. 15

Relação entre 
o investimento 

publicitário  
e o PIB em 

forma de 
multiplicador 

fig. 16

Em 2017, estima-se que  
o investimento publicitário  
de € 570,8 M tenha suportado 
a criação de cerca de € 2.500 M 
no PIB, no curto prazo, sendo 
representativo de 1,3% do total 
produzido em Portugal neste ano.

O efeito multiplicador do investimento 
publicitário na riqueza gerada é 
explicado pelos mecanismos de impacto 
acima identificados, nomeadamente a 
atividade económica diretamente gerada 
pelo setor publicitário, a sustentação 
financeira do setor dos meios de 
comunicação, o incentivo à concorrência 
e o estímulo à inovação, entre outras 
vertentes de impacto que se possam 
cruzar com estas dimensões.

A relação entre o investimento 
publicitário e o PIB torna-se mais 
tangível em forma de multiplicador. 
O multiplicador da publicidade em 
Portugal, no curto prazo, é 4,39, ou seja, 
em média, € 1 investido em publicidade 
gera um total de € 4,39 em riqueza 
agregada.

Nota: As estimativas quantitativas 
estão baseadas em frameworks 
desenvolvidas internacionalmente e 
devem ser interpretadas apenas como 
um valor de referência. Podem-se 
observar circunstâncias locais que, 
em última análise, influenciem a escala 
dos impactos de um país do modelo.

€ 4,39

€ 1

€ 2.500 M

€ 570,8 M

Investimento 
Publicitário 2017

Impacto no PIB 
curto prazo

Investimento 
Publicitário 

Impacto no PIB 
Português

Atividade económica
Financiamento Media
Concorrência
Inovação
Outros
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Atividade 
económica 

diretamente 
gerada pelo 

setor publicitário 
reflete‑se no valor 

acrescentado, 
na balança 

comercial e no 
investimento 

realizado 

fig. 17 Uma vez quantificado o impacto 
dos principais vetores de 
influência do setor publicitário 
na economia portuguesa, torna-se 
relevante refletir e caracterizar 
cada uma destas dimensões 
de impacto de forma a concretizar 
uma avaliação completa.

4.1. Atividade Económica 
Direta do Setor Publicitário

A primeira dimensão de impacto é a 
atividade económica diretamente gerada 
pelo setor publicitário, a qual se reflete 
no valor acrescentado, na balança 
comercial e no investimento realizado.

Como analisado anteriormente, 1€ em 
investimento/despesa publicitária gera 
4,39€ no PIB do mesmo ano. O VAB  
do setor publicitário cifra-se em € 495 M, 
representando 0,31% do PIB em 2016, 
pelo que a riqueza diretamente gerada 
pelo setor é apenas uma parte  
do impacto económico do investimento 
em publicidade.

Consumo 
Intermédio e VAB

Volume  
de Negócios

Balança 
Comercial 

fig. 18

Importações

Exportações

2016, Milhões de Euros

38,2M€
Saldo da Balança 

Comercial 

Investimento 
Publicitário 

fig. 19
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4.2. Sustentação Financeira  
do Setor dos Media

Com vista a determinar a contribuição 
do setor publicitário na geração 
de receita por parte dos meios de 
comunicação é elaborado um benchmark 
a partir da análise dos Relatórios 
e Contas de 2017 das grandes empresas 
de cada meio em Portugal, sendo 
que apenas algumas disponibilizam 
publicamente as suas contas.

Os meios imprensa e televisão observam 
uma menor dependência publicitária em 
termos financeiros, observando outras 

fontes de receita associada à aquisição 
do seu produto/serviço por parte 
do consumidor – preço de aquisição/
subscrição. 

Apesar destes meios de comunicação 
obterem quase metade das suas receitas 
através da publicidade, as plataformas 
digitais e a rádio dependem em maior 
grau, nomeadamente 93% e 95%, 
respetivamente. Sendo ambos os meios 
de acesso livre e gratuito, a dependência 
publicitária é naturalmente superior.

Para além dos meios de comunicação, os 
anunciantes contribuem para produções 
culturais e cinema independente através 
da taxa sobre a publicidade de 4% 
(3,2% receita do Instituto do Cinema 
e 0,8% receita da Cinemateca). 

Assumindo que o investimento 
publicitário registado em 2017  
de € 570,8 M considera o preço final 
suportado pelos anunciantes, então  
no mesmo ano as receitas do ICA  
e Cinemateca provenientes desta taxa 
ter-se-ão situado em cerca de € 18 M.

Benchmark 
de grandes 

empresas  
de Media em 

Portugal

fig. 20
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A publicidade contribui 
fortemente para o financiamento 
do setor dos meios de 
comunicação, permitindo 
a transmissão de informação 
com custos reduzidos ou nulos, 
criando deste modo valor para 
o consumidor.
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Peso Médio da Receita Publicitária 
da Imprensa Tradicional  
na Receita Total
Analisando as áreas de publishing 
de dois grupos portugueses, a 
publicidade representa, em média, 
40% das receitas, sendo outros 50% 
referente a circulações. Deste modo, 
a imprensa tradicional observa a menor 
dependência publicitária.

Por outro lado, a intensificação 
do consumo de informação em formato 
digital na última década tem contribuído 
para a diminuição gradual do número 
de volumes em circulação.

Peso Médio da Receita Publicitária 
da Televisão na Receita Total
Considerando os principais atores do 
setor televisivo nacional, afere-se que a 
receita publicitária representa, em média, 
47% dos proveitos totais.

A receita publicitária dos principais 
grupos privados significa entre 64% 
e 69% do total. A RTP, por outro lado, 
regista 9% de receita a provir desta fonte, 
garantindo 82% do seu rendimento com 
a contribuição audiovisual.

Os anunciantes não só 
contribuem fortemente para a 
sustentação financeira dos meios 
de comunicação em Portugal, 
mas também apoiam produções 
culturais e cinema independente 
através da taxa adicional sobre 
a publicidade recolhida pelo ICA.

Tanto os produtores de imprensa tradicional como os 
operadores de televisão observam duas significativas fontes 
de receita – o preço pago pelo consumidor (aquisição/
subscrição) e a comercialização de espaços publicitários.

Peso Médio 
da Receita 

Publicitária 
(2017, %)

fig. 21

Fonte: INE; Relatórios  
e Contas; Análise Deloitte

Imprensa  
Tradicional
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Por outro lado, a internet e a rádio, sendo disponibilizadas  
de forma livre e gratuita aos consumidores, observam uma 
maior dependência do setor publicitário para manterem  
a continuidade do seu modelo de negócio.

O modelo de subscrições revela 
crescimento nos últimos anos, chegando 
a representar 28% da receita de uma 
estação televisiva. 

Peso Médio da Receita Publicitária 
da Internet na Receita Total
De acordo com o INE, 46% das 
empresas portuguesas usam redes 
sociais para comunicar diretamente 
com os seus clientes.

Por sua vez, Facebook (social) e 
Google (search) alavancam o seu efeito 
de rede para fins publicitários com 
foco em targeted marketing, da qual 
provem, em média, cerca de 93% da sua 
receita total.

O mercado da publicidade digital 
encontra-se fortemente concentrado 
nestas nestas duas empresas.

Peso Médio da Receita Publicitária 
da Rádio na Receita Total
A análise de publicidade radiofónica foi 
possível para apenas um grupo de media 
em Portugal, para o qual a publicidade 
representava mais de 95% da receita.

O investimento neste meio tem vindo  
a aumentar, podendo estar relacionado 
com a capacidade da rádio se estar  
a reinventar no driving time. 

Com atributos favoráveis, a rádio permite 
um elevado nível de repetições, custos 
inferiores, campanhas e produções 
rápidas, entre outras vantagens.

Fonte: INE; Relatórios  
e Contas; Análise Deloitte

Rádio

95% 

Internet

93% 
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Efeito 
publicitário no 

incentivo  
à concorrência

fig. 22

Por sua vez, a publicidade promove a concorrência 
de mercado ao partilhar informação com 
consumidor que permite uma decisão de compra 
mais informada e consequentemente aumenta 
o seu leque de escolhas.

4.3. Incentivo à Concorrência

NEW

Anunciante cria inserção
publicitária para exibição

NEW

Anunciante converte 
investimento publicitário em receita

Consumidor reúne
informação acerca

de produtos/serviços

Consumidor toma
decisão de compra

com base na
informação recolhida

Anunciantes observam incentivo
financeiro a comunicar

os seus produtos/serviços

INCENTIVO À 
CONCORRÊNCIA

Consumidor tem
acesso a mais escolha

(produtos/serviços
mais targeted)
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Práticas  
de Consumo  

dos Media  
em Portugal

fig. 23

Uma vez que a população 
portuguesa apresenta níveis 
consolidados ao nível das 
práticas de consumo de media, 
infere-se que a publicidade 
tem um elevado impacto 
na promoção da informação 
ao consumidor e concorrência 
entre marcas.

O panorama dos media em Portugal 
é caracterizado pelo papel dominante 
da televisão em comparação com os 
restantes, sendo o meio com maior 
penetração na sociedade portuguesa. 
De acordo com a edição de 2016 
da pesquisa “Públicos e Consumos 
de Media”, realizado pela Entidade 
Reguladora da Comunicação Social (ERC),  

que fornece uma visão detalhada 
das práticas dos media portugueses, 
99% dos entrevistados assistem 
regularmente a televisão, sem diferenças 
significativas em termos de idade ou sexo. 
Comparativamente, 61% dos entrevistados 
usam frequentemente a internet, 68% 
leem regularmente jornais e revistas 
e 73% têm o hábito de ouvir rádio.

Fornece informação sobre 
produtos e serviços, marcas, 
atributos e localização.

Eg: Promoção de novo 
produto farmacêutico...

Capaz de alterar preferências 
do consumidor; 

Cria diferenciação de produto;

Promove brand loyalty;

Eg: Programas de desconto 
em cartão em supermercados

PUBLICIDADE 
INFORMATIVA

PUBLICIDADE 
PERSUASIVA

As práticas de consumo de media em Portugal revelam uma 
significativa exposição do consumidor à publicidade.

2015, % (Percentagem)
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Fonte: ERC – Públicos e 
Consumos de Media
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Publicidade 
Informativa 

e Publicidade 
Persuasiva 

fig. 24

A concorrência é um elemento 
crítico para a criação de 
valor para o consumidor 
e para a evolução do próprio 
setor. A publicidade pode, 
em simultâneo, ser um 
obstáculo para os novos 
participantes de mercado, e 
um impulsionador à entrada 
de novas marcas no mercado. 

O esforço das empresas para ganhar 
quota de mercado, baseado no 
investimento em publicidade, incentiva 
a concorrência e leva as mesmas 
a aumentar a qualidade/quantidade 
da oferta, estimulando o crescimento 
económico nacional.

Publicidade promove concorrência
Tipicamente, os mercados que observam 
um investimento em publicidade elevado 
verificam uma acentuada flutuação das 
quotas de mercado. 

Especificamente, os mercados em que os 
líderes/incumbentes têm vindo a perder 
posição tendem a observar níveis de 
investimento publicitário superior.

Publicidade durante recessão
Os investimentos publicitários tendem 
a ser os primeiramente afetados por 
planos de otimização de custos.

Estudos defendem que empresas que 
mantêm o investimento publicitário 
durante um período recessivo aumentam 
as quotas de mercado, sendo as marcas 
mais lembradas pelos consumidores 
após recuperação do poder de compra.

Menores 
barreiras à entrada

Maiores 
barreiras à entrada

Maior
Concorrência

Menor
Concorrência

PUBLICIDADE 
INFORMATIVA

PUBLICIDADE 
PERSUASIVA

Informação sobre 
as marcas disponíveis 
e suas características

Aumento da procura por 
determinado produto/serviço

Promoção do crescimento 
do mercado e concorrência

Produtos vistos 
como idênticos passam 
a ser diferenciados

Brand loyalty

Novas empresas têm 
dificuldade em ganhar 
quota de mercado

1

2

3

1

2

3

Fonte: Análise Deloitte
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4.4. Estímulo à Inovação

O investimento em inovar a oferta  
de produtos/serviços representa  
uma responsabilidade financeira ao  

Efeito 
publicitário no 

estímulo  
à inovação

fig. 25

nível do retorno para as empresas,  
pelo que sem a visibilidade 
proporcionada pelo efeito publicitário 
haveria um menor incentivo a apostar  
na inovação.

NEW

Empresas publicitam
os seus novos produtos/serviços

Empresas investem em inovar
o seu produto/serviço

ESTÍMULO 
À INOVAÇÃO

Consumidor tem acesso
a mais escolha (produtos/serviços

mais targeted)

NEW

Empresa converte
investimento em inovação
e publicidade em receita

Acelerador de Inovação
A publicidade pode ser considerada uma alavanca da 
inovação,  pois permite a divulgação de novos produtos 
e serviços, a diferenciação perante a concorrência e, 
consequentemente, a geração de receita suplementar. 

Fonte: Análise Deloitte
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Impacto  
na Economia ‑ 

Wrap‑Up

O impacto agregado do setor publicitário 
na economia (PIB) é estimado em € 2.500 M, 
traduzindo a geração de € 4,39 por cada euro 
investido em publicidade.

Em 2017, estima-se que o investimento publicitário de € 570,8 M 
tenha suportado a criação de cerca de € 2.500 M no PIB, no 
curto prazo, sendo representativo de 1,3% do total produzido 
em Portugal neste ano.

Desde 2013, o setor publicitário demonstra sinais 
de evolução económica positiva.

Em 2016, o volume de negócios regista um valor de € 1.725 M 
(0,53% do total nacional), apresentando uma crescimento médio 
anual de 4%, desde 2013. 

Totalizando € 571 M em 2017, o investimento em publicidade 
é dominado pelo meio televisivo (+50%). Por outro lado, a 
publicidade digital tem vindo a crescer, ultrapassando meios 
tradicionais de outdoor, rádio, imprensa e cinema.

A publicidade representa cerca de 50% da receita 
dos operadores de televisão e imprensa e mais 
de 90% dos proveitos da rádio e da internet.

O setor publicitário contribui significativamente para 
a sustentação financeira dos media. 

Tanto a imprensa tradicional como a televisão observam duas 
significativas fontes de receita – o preço pago pelo consumidor 
(aquisição/ subscrição) e a venda de espaços publicitários. 

A internet e a rádio, sendo disponibilizadas de forma livre e gratuita, 
observam maior dependência financeira do setor publicitário.

A publicidade pode incentivar a concorrência 
e favorecer a inovação, através da divulgação 
de informação aos consumidores.

A publicidade com caráter informativo fornece informação 
sobre produtos e serviços aos consumidores. O consumidor 
tomará decisões de compra baseadas no conhecimento 
adquirido e a procura pelo produto/serviço publicitado 
aumenta, expandindo deste modo o mercado.

As empresas concorrem pela visibilidade ao consumidor, 
viabilizando investimentos que de outra forma não seriam 
financeiramente sustentáveis, tal como a inovação.

1

2

3

4



SOCIEDADE

O setor publicitário tem um 
impacto social positivo ao nível 
da geração de emprego.
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Impacto na Sociedade
O setor publicitário tem um 
impacto social positivo ao nível  
da geração de emprego.

05.

O setor publicitário tem um impacto social 
positivo ao nível da geração de emprego no 
próprio setor e noutros por si sustentados, assim 
como externalidades positivas relacionadas com 
ações de sponsorship e de responsabilidade social.

Impacto 
do setor 

publicitário 
na Sociedade 

portuguesa

Emprego Direto
Emprego diretamente criado pelo setor publicitário.1

Emprego Colateral  
(Meios de Comunicação)
Emprego nos meios de comunicação suportado pelo 
financiamento por parte do setor publicitário.1

2

Emprego na Cadeia de Valor  
e por Rendimento 
Emprego criado ao longo da cadeia de valor por via 
de consumos intermédios e componente induzida.2

3

1 Para mais detalhes,  
visitar o anexo III

2 Para mais detalhes,  
visitar o anexo IV

Externalidades Positivas
Promoção da Identidade Local, Solidariedade Social,  
entre outros.

4
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Em 2017, o impacto total  
da publicidade na sustentação  
de emprego em Portugal  
é estimado em 51.250 postos  
de trabalho, o que representa 
1,1% do emprego total nacional.

Tendo em conta as fontes de dados 
utilizadas para a produção das 
estimativas de emprego gerado pelo 
setor publicitário no presente estudo, 
torna-se relevante explicitar o conceito 
de qualidade do emprego (job quality):

• Qualidade do rendimento: 
rendimento auferido em termos 
médios e distribuição entre  
a população empregue no setor;

• Segurança do mercado de trabalho: 
risco associado a trabalhos 
precários e instabilidade laboral  
e benefício auferido por 
consequência de desemprego;

• Qualidade do ambiente de trabalho: 
captura aspetos não económicos 
que incluem a natureza e conteúdo 
do trabalho desenvolvido, horários 
praticados, relações laborais.

Geração de 
Emprego3

fig. 26

3 Dados do Eurostat 
disponíveis até 2015. Para 

estimar o emprego em 
agências publicitárias em 

2017, foi utilizada a taxa 
de crescimento geral do 

emprego na economia 
portuguesa como proxy do 

crescimento do emprego 
no setor publicitário.

Fonte: INE; Eurostat; 
Análise Deloitte

Emprego  
Colateral

Emprego 
Direto

Emprego na Cadeia 
de Valor e Induzido

5.1. Geração de emprego 

Em 2017, o impacto total no emprego 
acresceu a 51.250 postos de trabalho, 
que representam 1,1% do total nacional. 

Este impacto reparte-se em emprego 
direto (18%), emprego colateral 
nos media (6%) e emprego criado 
ao longo da cadeia de valor e pelo 
rendimento (76%).

A grande parte do emprego é gerado 
na cadeia de valor e por efeitos no 
rendimento, sendo postos suportados 
pela atividade económica adicional 
criada pelo uso de inputs de/em 
certas indústrias, aumento da procura, 
entre outros.

Em 2016, o salário médio anual obtido  
no setor publicitário e dos meios  
de comunicação é superior à média 
portuguesa, situando-se em € 18.350, 
enquanto a média da totalidade dos 
setores cifra-se em € 15.665.2016, € Milhares

21

18
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9

6

3

0

Salário Médio 
do Setor 

Publicitário  
e Media

fig. 27

Média Setor 
Publicitário e Media

Média  
da Economia

Fonte: OECD; 
Análise Deloitte

3.050
9.500

Postos de trabalho

51.250

38.700
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Distribuição 
do Emprego 

Colateral 
(2016, %)

fig. 28

Fonte: INE; Eurostat; 
Análise Deloitte

O emprego no setor dos media 
suportado pelo papel da 
publicidade no financiamento 
desse setor é estimado em 
3.050 postos de trabalho.

5.1.1. Emprego Direto e Emprego 
Colateral (Meios de Comunicação)
O emprego direto criado pelo setor 
publicitário engloba os postos  
de trabalho envolvidos na produção de 
publicidade. De acordo com o Eurostat, 
o setor publicitário registava em 2017  
9.500 empregos. Na realidade, 
o emprego associado à produção 
de publicidade deverá ser superior,  
caso fosse considerada a produção 
de publicidade realizada in-house 
pelas próprias empresas.

Por outro lado, o impacto colateral 
representa o emprego no setor  
dos media suportado pelo papel  
da publicidade no financiamento deste 
setor. Em 2017, este impacto estimava-se 
em 3.050 postos de trabalho.

O emprego colateral encontra-se 
relativamente distribuído entre os 
meios de comunicação, concentrando 
na televisão e rádio cerca de metade 
do total de emprego suportado pela 
publicidade nos media.

O impacto direto da 
publicidade reflete-se na 
geração de 9.500 empregos.Emprego Direto 

9.500

Emprego Colateral 

3.050

13% Imprensa

34% Televisão

16% Internet

16% Outdoor

21% Rádio

1% Cinema

Emprego Colateral
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O emprego gerado ao longo 
da cadeia de valor (aquisição de 
inputs) e pelo efeito induzido no 
aumento da procura – incentiva 
o aumento da oferta e, 
consequentemente, do emprego 
e rendimento – representa 
76% do total gerado pelo setor 
publicitário.

5.1.2. Emprego na Cadeia de Valor  
e por Rendimento
Ademais, a publicidade permite a geração 
de emprego na cadeia de valor (indireto) 
– emprego gerado pela compra de inputs 
por parte do setor publicitário e do setor 

Emprego na cadeia  
de valor e induzido

38.700

dos media e no aumento do rendimento 
(induzido) – aumentando a procura 
por determinados produtos/ serviços, 
incentivando o crescimento da oferta 
e, consequentemente, gerando emprego 
e rendimento.

Através da análise dos multiplicadores  
de tipo II para Portugal, é possível 
estimar o impacto da publicidade por  
via indireta e induzida em 38.700 postos  
de trabalho em 2017.

Nota: As estimativas apresentadas 
são baseadas em frameworks 
internacionais e devem ser interpretadas 
apenas como um valor de referência. 
Podem-se observar circunstâncias locais 
que influenciem a escala dos impactos 
de um país do modelo.

5.2. Externalidades Positivas

A publicidade origina outros impactos 
na sociedade sobre a forma 
de externalidades positivas, 
nomeadamente a disseminação 

de informação, promoção do desporto, 
da cultura e da identidade local 
(eg: eventos, sponsorship), assim 
como solidariedade social.

Distribuição 
dos Consumos 

Intermédios 
do Setor 

Publicitário  
e dos Meios de 
Comunicação

(%)

fig. 29

Fonte: OECD; 
Análise Deloitte

3% Serviços de informação
3% Serviços de aluguer
5% Produção e edição audiovisual
5% Impressão e gravação
6% Edição

13% Programação e radiodifusão

17% Publicidade e estudos de mercado

18% Inputs importados

30% Outros

Consumo 
Intermédio
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A publicidade não só permite 
a disponibilização de conteúdos 
de forma total ou parcialmente 
gratuita, mas também promove 
a isenção e independência da 
informação, contribuindo deste 
modo para um desenvolvimento 
democrático da sociedade.

5.2.1. Informação
Os media produzem e distribuem 
conteúdos aos consumidores, integrando 
a publicidade dos anunciantes. 
O financiamento das operações de 
produção e distribuição de conteúdos 
possibilita a disponibilização de 
conteúdos aos consumidores, de forma 
total ou parcialmente gratuita, 
dependendo do meio de comunicação.

Externalidades 
Positivas

Desporto
Financiamento de entidades desportivas, assim como  
incentivo à prática de desporto.

Cariz Social
Apoio a organizações de saúde e criação de fundações  
de apoio à educação e ao ambiente.

Eventos
Financiamento, organização e promoção de eventos  
à escala local/nacional.

Cultura
Parcerias e apoio a instituições culturais para apoio  
à exibição e reconhecimento artístico. 

Informação
Promoção da independência da informação  
e partilha total, ou parcialmente gratuita de conteúdos  
aos consumidores.

Produção  
e distribuição  
de conteúdos 

de informação

fig. 30

NEW

MEIOS DE COMUNICAÇÃO CONSUMIDORES

Conteúdos de entretenimento e de caráter 
informativo isento

ou Grátis
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Por sua vez, a introdução de 
competitividade no setor dos meios 
de comunicação promove a isenção 
e independência da informação. 
Este fator contribui para a educação 
e informação do consumidor, contribuindo 
para o desenvolvimento democrático 
da sociedade.

Anunciantes, operadores 
e televisões estimulam a 
prática e internacionalização 
do desporto nacional, 
principalmente através de 
patrocínios e apoios. Por outro 
lado, promovem a cultura local 
ao desenvolverem parcerias 
com instituições locais.

5.2.2. Desporto
O sponsorship é uma forma de 
financiamento de entidades desportivas, 
como a Federação Portuguesa de 
Futebol, ou a seleção nacional. Por outro 
lado, múltiplos anunciantes em Portugal 
promovem a prática de desporto  
(eg: organização de maratonas).

Exemplos de práticas de apoio 
ao desporto em Portugal:

• Patrocínio da Federação  
Portuguesa de Futebol (FPF);

• Apoio à seleção nacional;

• Patrocínio de clubes de futebol;

• Patrocínio de clubes  
de basquetebol;

• Apoio ao desporto escolar  
e universitário;

• Planeamento de eventos desportivos 
(eg: maratonas);

• Promoção de outros desportos, 
como futsal, futebol de praia,  
rugby, padel, vela e ballet.

5.2.3. Cultura
Em Portugal, os anunciantes, 
operadores de telecomunicações 

e estações televisivas realizam parcerias 
com instituições culturais para apoio 
à exibição e reconhecimento artístico. 
Por outro lado, observam-se múltiplos 
acordos com autarquias e entidades 
locais para promover a identidade local.

Exemplos de práticas de apoio à cultura 
em Portugal:

• Parceria com autarquias e promoção 
de órgãos e festas locais através da 
organização de eventos e marketing;

• Parceria com estabelecimentos 
culturais (eg: MAAT);

• Parceria com estabelecimento 
de ensino (eg: Companhia Nacional 
de Bailado);

• Implementação de projetos 
culturais/educacionais (eg: política 
de reutilização de plástico);

• Promoção cultural com vista 
à atração turística.

Os anunciantes desempenham 
um papel fundamental na 
promoção da identidade 
local ao financiarem, 
organizarem e participarem 
em eventos locais.

5.2.4. Eventos
Observa-se o financiamento, 
organização ou presença em eventos 
de grande escala, tais como festivais de 
música, assim como de pequena escala 
com vista à promoção da identidade 
local, tais como festas, romarias e feiras.

Exemplos de práticas de organização 
de eventos em Portugal:

• Financiamento, organização 
e presença em mais de 5.000* 
eventos em Portugal por ano;

• Festivais de música (eg: NOS Alive, 
MEO Sudoeste, EDP Cooljazz);

• Concursos de música (eg: EDP  
Live Bands);

* número estimado  
com base na informação 

disponível. 
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• Festas, feiras e romarias (eg: OviBeja, 
Festival da Comida);

• Infraestrutura com finalidades 
culturais (eg: Altice Arena).

5.2.5. Cariz Social
Neste setor, observa-se o apoio 
a organizações de saúde, tais como 
hospitais e centros de saúde, e criação  
de fundações de apoio à educação  
e ao ambiente.

Exemplos de práticas deste tipo 
em Portugal:

• Criação de fundações de apoio 
à saúde (eg: Fundação Ronald 
McDonald);

• Criação de fundações  
de apoio social/educativo  
(eg: Fundação PT);

• Financiamento de espaços 
e infraestruturas (eg: family room  
no Hospital Santa Maria);

• Apoio a centros de saúde, institutos 
e associações (eg: ISN, Associação 
Portuguesa contra o Cancro);

• Sensibilização para temas de 
cidadania e segurança (eg: campanha 
de prevenção de incêndios).

Em 2017, a publicidade permitiu a sustentação de 
51.250 empregos, representando 1,1% do emprego 
total em Portugal.

A sustentação destes postos de trabalho tem origem em três 
fontes específicas, sendo 18% criado diretamente no setor 
publicitário, 6% devido à geração de emprego colateral no setor 
dos media e, a grande parte, 76% é gerado através de consumos 
intermédios e aumento do rendimento total.

Impacto  
na Sociedade ‑ 

Wrap‑Up 1

O financiamento, organização e participação em eventos  
é fundamental para a promoção da identidade local.
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Deste total, 9.500 são postos de trabalho no setor 
publicitário, enquanto 3.050 é o emprego colateral 
gerado nos media.

O emprego direto criado pelo setor publicitário engloba  
os postos de trabalho envolvidos na produção de publicidade. 
De acordo com o Eurostat, o setor publicitário registava 
9.500 empregos, em 2017. 

Por outro lado, o impacto colateral representa o emprego  
no setor dos media suportado pelo papel da publicidade  
no financiamento deste setor. Em 2017, este impacto 
estimava-se em 3.050 postos de trabalho.

O impacto gerado pelos efeitos indireto (cadeia 
de valor) e induzido (rendimento) é o mais 
significativo, gerando 38.700 empregos.

Ademais, a publicidade permite a geração de emprego pela 
compra de inputs e pelo aumento do rendimento – a publicidade 
aumenta a procura por determinados produtos / serviços, 
incentivando o crescimento da oferta e, consequentemente, 
gerando emprego e rendimento.

Através da análise dos multiplicadores do emprego para Portugal, 
estima-se o impacto indireto e induzido da publicidade em 
38.700 postos de trabalho em 2017.

Apesar de difíceis de quantificar, as externalidades 
positivas da publicidade na sociedade dinamizam 
as áreas da saúde, desporto, cultura, entre outros.

O efeito gerado pela publicidade na sociedade reflete-se  
ao nível: 

(i)  da informação, pela independência e custos de acesso 
reduzidos/nulos;

(ii)  do desporto, através do financiamento de entidades  
e iniciativas desportivas;

(iii) da cultura, definindo parcerias e desenvolvendo concursos;

(iv) da organização de eventos; e 

(v)  da dedicação à solidariedade social, observando-se a criação 
de fundações de apoio à saúde, educação e ambiente.

2

3

4

Em 2016, o salário médio anual obtido no setor publicitário e dos 
media (€ 18.350) é superior à média nacional (€ 15.665).



FISCAL

O setor publicitário também 
observa uma contribuição 
relevante no crescimento das 
receitas tributárias e de Segurança 
Social em Portugal.



06.
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Impacto Fiscal
Contributo do setor 
publicitário ao nível dos 
impostos e segurança social.

06.

Neste capítulo, é apresentado o impacto 
e contributo fiscal do setor publicitário 
na economia nacional, tendo em conta 
as várias vertentes de contribuição, 
nomeadamente coletiva, de valor 
acrescentado, singular e segurança social.

Impacto 
Fiscal do setor 

publicitário

Imposto sobre o Rendimento Coletivo

Imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas,  
i.e. empresas no setor publicitário. 

Imposto sobre o Valor Acrescentado

Imposto sobre valor acrescentado dos serviços fornecidos  
pelo setor publicitário.

Imposto sobre o Rendimento Singular

Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares 
empregadas no setor de publicidade.

Segurança Social

Encargos de segurança social dos empregadores  
e empregados no setor publicitário.

IRC

IVA

IRS

SS
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IRC € 32,8 M - € 52,3 M
fig. 31

Fonte: INE; Ministério das 
Finanças; CSIMarket; Stern 

NYU; Análise Deloitte

O contributo fiscal foi 
determinado para o ano de 2016, 
considerando o emprego direto 
em Portugal gerado pelo setor 
publicitário, assim como empresas 
enquadradas neste setor, não 
considerando a carga fiscal gerada 
por parte de empregos e empresas 
criados de forma indireta 
ou induzida.

6.1. Imposto sobre  
o Rendimento Coletivo 

Estima-se que o contributo do setor 
publicitário ao nível do Imposto 
sobre Rendimento Coletivo esteja 
compreendido entre € 32,8 M e € 52,3 M, 
sendo este representativo de, no máximo, 
1,00% do total de IRC coletado pelo 
Estado português em 2016. 

6.2. Imposto sobre o Valor 
Acrescentado 

Em 2016, o contributo fiscal do 
setor publicitário relativamente ao 
Imposto sobre Valor Acrescentado 
acresceu a € 113,9 M, representando 
0,76% do total de IVA coletado pelo 
Estado português. 

Em 2016, o montante contribuído 
pelo setor cifra-se em € 113,9 M, 
representando 0,76% do total de IVA 
coletado pelo Estado português nesse 
ano. Desde 2014, este valor tem vindo  
a demonstrar uma evolução positiva,  
com um crescimento médio anual de 
6,0%. De facto, o IVA é a contribuição 
mais relevante para as receitas públicas 
a nível absoluto por parte do setor 
publicitário, tendo em conta as quatro 
fontes identificadas neste capítulo.

fig. 32

€ 113,9 M
Fonte: INE;  

Análise Deloitte

IVA
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6.3. Imposto sobre  
o Rendimento Singular 

De acordo com a estimativa produzida, 
o impacto do setor publicitário ao nível 
do Imposto sobre Rendimento Singular 
define-se em € 61,9 M. Este montante 
representa 0,51% do total do IRS 
arrecadado pelo Estado, em 2016. 

O setor publicitário gera emprego 
direto que, consequentemente, 
gera receitas ao nível do Imposto 
sobre Rendimento Singular, 
estimado em € 61,9 M sendo 
representativo de 0,51% do total 
arrecadado pelo Estado em 
sede de IRS.

fig. 33

€ 61,9 M
Fonte: INE; Eurostat; 

Análise Deloitte

IRS

O contributo à segurança social 
por parte dos empregadores 
e trabalhadores no setor 
publicitário situa-se em € 78,0 M, 
em 2016, tendo um peso de 0,48% 
no total das contribuições  
de segurança social.

6.4. Segurança Social 

O contributo à segurança social por parte 
dos empregadores e trabalhadores no 
setor publicitário situa-se em € 78,0 M, 
em 2016, tendo um peso de 0,48% no total 
das contribuições de segurança social.

fig. 34

€ 78,0 M
Fonte: INE;  

Segurança Social; 
Análise Deloitte

SS
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Impacto Total

Impacto Tributário 
(IRC + IVA + IRS)

Impacto Segurança 
Social (SS)

Fonte: 
 Análise Deloitte 

€ 286,6 MImpacto  
Fiscal Total 

do setor 
publicitário

fig. 35

6.5. Impacto Total

Em 2016, a receita tributária do Estado 
totalizou € 40.243 M, tendo o setor 
publicitário contribuído em 0,52%  
(€ 209 M). No mesmo ano, as 
contribuições à segurança social  
do setor publicitário significaram 0,23% 
do total das receitas desta entidade.  
No total, as receitas fiscais geradas pelo 
setor publicitário, em 2016, acresceram  
a cerca de € 287 M, sendo representativo 

de 0,39% das receitas fiscais (Estado  
e Segurança Social). 

Note-se que, na realidade, os impactos 
fiscais do setor publicitário serão 
superiores aos estimados, uma vez que 
nesta análise não são considerados  
os impactos criados pelo setor  
dos meios de comunicação, assim como 
o impacto fiscal induzido pelo aumento 
da concorrência, estímulo à inovação,  
entre outros.

Imposto sobre  
o Rendimento  
Coletivo

€ 32,8 M

+

€ 113,9 M
Imposto  
sobre o Valor 
Acrescentado

€ 61,9 M
Imposto sobre  
o Rendimento  
Singular

€ 78,0 M
Impacto  
Segurança  
Social

+

+

IRC

IVA

IRS

SS
2016, Milhões de Euros

 78,0

Impacto Tributário

208,6 



07. Tendências do setor em Portugal

Crescimento  
do ecommerce  
em coordenação 
com a publicidade 
digital

1

Aumento  
da influência  
do endorsement  
na publicidade

2

Impacto  
das câmaras  
de ressonância 
nas redes sociais

3

Aumento  
do investimento 
publicitário 
através  
do sponsorship 

4
As principais conclusões extraídas 
das diversas entrevistas e pedidos 
de informação levadas a cabo  
com os variados stakeholders do setor 
demonstram pontos convergentes 
relativamente às principais evoluções 
futuras na indústria. 
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Tendências do Setor em Portugal
Conclusões extraídas das 
diversas entrevistas e pedidos 
de informação.

07.

Desafios 
estruturais dos 
meios tradicionais 
na adoção de 
formatos digitais

5

Publicidade 
tradicional continua  
a crescer,  
destacando  
a televisão, a rádio  
e o outdoor

6

Degradação  
da força negocial  
dos anunciantes7

Constrangimentos 
setoriais  
provenientes  
da legislação 
publicitária 
portuguesa

8
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Crescimento do ecommerce em 
coordenação com a publicidade digital

Globalmente, existe uma tendência para o crescimento 
do ecommerce. Os negócios online representam 28% 
do retalho na China (2018) e 19% no UK (2015). Portugal, 
observa apenas 5%, comparativamente. Esta evolução 
positiva do ecommerce está coordenada com o aumento 
do investimento em publicidade digital que oferece ao 
anunciante a possibilidade de implementar investimentos 
publicitários mais mensuráveis.

Aumento da influência do endorsement  
na publicidade

A importância da opinião dos pares permitiu o crescimento 
de um novo mercado publicitário associado a bloggers/
youtubers – endorsement. O forte impacto deste novo 
formato advém do consumidor se identificar com quem 
promove a marca.

Impacto das câmaras de ressonância nas 
redes sociais

A interação dos utilizadores nas redes sociais permite 
o acesso a conteúdos que vão ao encontro dos seus gostos 
e preferências, tendo-se criado câmaras de ressonância que, 
através de fontes de baixa credibilidade, reforçam atitudes 
e opiniões repetidas não necessariamente baseadas  
em factos e que aumentam a polarização das opiniões.

Aumento do investimento publicitário 
através do sponsorship

Surgem mais anunciantes com capacidade de promover 
eventos (eg: festivais de verão). Através do sponsorship 
as marcas fortalecem a relação com o consumidor no local, 
beneficiando também do impacto mediático associado 
ao evento. Além disso, os anunciantes começam a revelar 
capacidade para trabalhar Big Data associada  
aos consumidores nestes eventos.

Tendências  
do Setor  

em Portugal
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Desafios estruturais dos meios tradicionais 
na adoção de formatos digitais

Os meios tradicionais têm dificuldade em adotar/
implementar modelos de publicidade digital, devido à 
natureza das suas plataformas. A publicidade programática 
torna-se exequível para os meios digitais, exigindo aos 
media tradicionais uma alteração significativa do seu 
modelo de negócio, infraestrutura, processos operacionais.

Publicidade tradicional continua a crescer, 
destacando a televisão, a rádio e o outdoor

Apesar do claro crescimento dos meios digitais,  
o investimento publicitários nos meios tradicionais da 
televisão, rádio e outdoor continua a evidenciar crescimento, 
sendo de notar a dinamização do driving time por parte da 
rádio, assim como a prevalecente importância dos folhetos 
físicos no setor do retalho.

Degradação da força negocial dos 
anunciantes

O aumento do volume dos anunciantes assim como a sua 
fragmentação pelos diferentes meios publicitários degrada 
o poder negocial que estes observam sobre os diferentes 
meios de comunicação. Alguns anunciantes consideram 
que os media tradicionais oferecem opções de publicidade 
pouco adequadas e sofisticadas, sendo este o principal 
motivo que os leva a procurar outros formatos.

Constrangimentos setoriais provenientes  
da legislação publicitária portuguesa

Apesar da regulação intencionar proteger o interesse do 
consumidor, torna-se fundamental avaliar o impacto destas 
medidas, uma vez que podem produzir efeitos negativos 
a nível da concorrência. Por vezes, observa-se uma maior 
rigidez da legislação portuguesa comparativamente 
à legislação da europeia. Determinados anúncios são 
adaptados para transmissão em território nacional. 
Em coordenação com a regulação europeia este tipo 
de normas podem ser revisitadas.
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Anexos
Informação complementar ao 
estudo sobre o impacto do setor 
publicitário em Portugal.

08.

I ‑ Stakeholders  
entrevistados

No decurso do presente estudo foram 
entrevistados vários stakeholders 
que desempenham um papel 
significativo ao longo da cadeia de 
valor do setor publicitário português, 
desde anunciantes a distribuidores de 
conteúdos, passando por agências, 
produtores e agregadores de conteúdos. 

Deste modo, os inputs partilhados por 
estas entidades permitiram uma fina 
compreensão dos movimentos e fluxos 
que se processam neste setor, em 
Portugal. Também, é possível observar 
uma reflexão acerca das principais 
tendências e desafios para estes agentes 
no capítulo 7. 

Entidades entrevistadas: 

• Unilever

• MEO

• EDP

• McDonald’s

• Nestlé

• SonaeMC

• SIVA

• L’Oreal

• Central de Cervejas e Bebidas

• GroupM

• IPG Media Brands

• WY Group

• J. Walter Thompson

• Global Media

• TVI

• SIC

• JCDecaux

• Google

• Câmara Municipal de Lisboa

II ‑ Detalhe técnico  
do modelo econométrico

O Modelo Econométrico

Múltiplos fatores influenciam o PIB  
de um determinado país, tais como  
a despesa pública, a balança comercial, 
os níves de investimento, ou o número  
de horas trabalhadas, entre outros 
fatores. Por isso, o desenvolvimento  
de um modelo econométrico ajuda 
a isolar o impacto da publicidade, 
enquanto mantém todos os outros 
fatores constantes.
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Deste modo, este estudo utiliza os 
resultados de um modelo econométrico 
utilizado previamente pela Deloitte 
(2017). Este modelo utiliza dados anuais 
de 35 países, incluindo Portugal,  

entre 1998 e 2014 para testar  
o impacto da publicidade no PIB no 
curto prazo, e no longo prazo. O modelo 
especifica a seguinte regressão linear 
multivariável:

Log∆GDPit = α
0
 + (ρ - 1) Log∆GDPit-1 + β

1
LogADit + β

2
LogADit-1+ Logχ'itθ1 + Logχ'it-1θ2 + λt + αi + εit 

Log∆GDPit - Crescimento do PIB real  
do país i no ano t

ADit - Investimento/despesa publicitária  
do país i no ano t

χit - Vetor dos determinantes de crescimento 
económico

λt - efeito específico do período

αi - efeito específico do país

εit - termo de erro

Abordagem para 
especificação 

do modelo  
Deloitte (2017)

O vetor de determinantes de crescimento 
económico é incluído de forma a isolar 
o impacto da publicidade, considerando 
variáveis como o Investimento total, 
a População, o saldo da Balança 
Comercial e a Despesa Pública. Ademais, 
assume-se que o termo de erro 
é independente entre países. O efeito 
temporal é incluído para capturar 
mudanças anuais que sejam comuns 
a todos os países e o efeito específico 
do país é incluído para capturar 
características do país não relacionadas 
com o tempo.

Do modelo descrito acima, o multiplicador 
da publicidade no curto prazo, isto  
é, a elasticidade da publicidade de curto 
prazo, é derivada da estimativa de β1,  
e a elasticidade de longo prazo  
é (β1+β2)/(1−ρ).

III ‑ Detalhe técnico  
do cálculo do emprego 
colateral  
(meios de comunicação)

Impacto Colateral

Esta abordagem utiliza dados  
do Eurostat e de investimento nos meios 
de comunicação para estimar o impacto 
colateral do setor publicitário nos media.

Devido aos limitação dos dados 
disponíveis para alguns meios  
de comunicação, este estudo utiliza 
a abordagem do valor acrescentado 
para estimar os impactos colaterais 
entre todos os meios de comunicação, 
exceto a internet. Para esta plataforma, 
foi desenvolvida uma abordagem 
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Estimativa 
do valor 

acrescentado

fig. 36

Abordagem do Valor 
Acrescentado

combinada para estimar o impacto 
colateral gerado no setor da internet  
de acordo com o seguinte racional:

• “Search” representa 50% do total  
do investimento na internet1;

• Dado que o Google é o motor  
de pesquisa mais utilizado  
na internet, estima-se o emprego 
utilizando a receita por colaborador 
reportada pela Google;

• Para o restante investimento 
publicitário na internet, é aplicada 
a média do rácio da receita 
publicitária/receita total de 
referência para o setor. Na ausência 
de outros dados, este pressuposto 
pode ser razoável uma vez que a 
publicidade financia uma variedade 
de websites, incluindo aqueles dos 
meios de comunicação; 

• Ademais, para o setor dos outdoors, 
é utilizada a média do rácio da 
receita publicitária/receita total  
de referência para o setor para  
as três métricas descritas acima, 
uma vez que não possui uma 
categoria NACE Rev.22 específica.

1 Foram utilizados os 
valores de referência de 

Espanha para o breakdown 
do mercado publicitário 

português na internet, 
sobre o pressuposto que os 

valores deverão rondar as 
mesmas importâncias.

2 NACE Rev.2 é a mais 
atual classificação 

estatística das diferentes 
atividades económicas na 

Comunidade Europeia.

Metodologia  
Input‑Output

3 Deloitte (2017), “The 
Economic Contribution of 
Advertising in Europe – A 

report for the WFA” and 
Scottish Government 
(2011), “Input-Output 
Methodology Guide”

Fonte: Deloitte (2017), 
“The Economic 
Contribution of 

Advertising in Europe 
– A report for the WFA”

IV ‑ Detalhe técnico  
do cálculo do emprego 
na cadeia de valor e pelo  
efeito rendimento

Efeitos na Cadeia de Valor  
e no Rendimento3 

Para além dos impactos diretos e colaterais 
na geração de emprego, este estudo 
também estima os impactos indiretos 
e induzidos do setor publicitário na 
economia portuguesa. Estes dois impactos 
adicionais são definidos da seguinte forma:

1. Impacto indireto: A publicidade e os 
media necessitam de inputs de outras 
indústrias para manterem e crescerem 
a sua atividade. Isto traduz-se em 
maior procura por bens e serviços 
por parte de cada player na cadeia 
de valor da publicidade e dos meios 
de comunicação e, consequentemente, 
no aumento do emprego necessário 
para dar resposta à produção destes 
inputs. Para responder a uma procura 
superior, cada player na cadeia de 
valor terá que também aumentar os 
seus consumos intermédios, o que irá 
resultar em receitas superiores para 
os seus fornecedores. Esta cadeia 
de impactos da procura continua 

=
Número  
total  
de empregos 
suportados  
em cada 
meio de 
comunicação

x
Valor 

Acrescentado/
Volume Neg.

Receita 
Publicitária 
dos Media

Valor  
Acrescentado  

por Colaborador
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ao longo da economia e em cada etapa 
as empresas observam necessidades 
de empregabilidade superiores devido 
ao crescimento da sua atividade. 
A soma deste impacto da publicidade 
e dos media no emprego é definida 
como o impacto indireto na geração 
de emprego.

2. Impacto induzido: À medida que 
o emprego e os rendimentos crescem, 
tenderá a existir um aumento no 
consumo realizado pelas famílias, 
o que estimulará a oferta. O emprego 
gerado pelo aumento da oferta 
necessária para satisfazer a procura 
verificada é definido como o impacto 
induzido da publicidade e media 
na geração de emprego.

Para estimar estes impactos, são utilizadas 
as tabelas de Input-Output (IO) para 
Portugal do Instituto Nacional de 
Estatística (INE). Os dados mais recentes 
datam de 2013, contudo assume-se que 
a estrutura e produtividade da economia 
portuguesa não alterou significativamente 
desde então. Deste modo, as tabelas IO 
de 2013 são utilizadas para rastrear os fluxos 
de compras de bens e serviços na economia 
e estimar os impactos para 2017. 

Aplicando álgebra matricial às tabelas 
Input-Output é possível estimar o impacto 
do aumento da atividade económica de 
alguns setores no equilíbrio da economia. 
No contexto do presente estudo, estamos 
interessados em estimar o impacto no 
equilíbrio quando um dos setores onde 
se encontram os meios de comunicação 
aumenta a sua atividade económica como 
resultado do aumento do investimento 
no mesmo meio. 

Denotando por d o vetor da procura final, 
A o valor da tabela Input-Output e x o vetor 
de output da economia, então a seguinte 
relação mantém-se em equilíbrio:

x = Ax + d

Esta equação pode ser interpretada como 
a condição de que a oferta (parte esquerda) 

é igual à procura (parte direita), onde Ax 
é a procura por bens/serviços intermédios 
e d é a procura final exógena agregada. 
Resolvida para x, a equação iguala:

x = (I - A)-1d

Em que I é a matriz identidade. 
Utilizando esta metodologia, é possível 
descobrir os multiplicadores do tipo I 
para cada setor e cada mercado. Isto 
é, o aumento total no output derivado 
em equilíbrio em resposta ao aumento 
unitário do output em determinado setor. 
Estes multiplicadores podem ser aplicados 
a estimativas de emprego direto gerado 
de forma a derivar estimativas do emprego 
total suportado. Multiplicadores to tipo 
I capturam os efeitos diretos e indiretos 
que advêm do aumento da atividade 
que impacta o equilíbrio económico.

Os multiplicadores do tipo II são estimados 
da mesma forma que os de tipo I acima 
descritos, contudo, sendo o seu objetivo 
também estimar os fluxos monetários das 
famílias e como isto impacta a economia 
por via do aumento do consumo das 
mesmas, é necessário endogeneizar o setor 
das famílias – isto é, modificar a matriz 
A para incluir as despesas das famílias.

Os multiplicadores de tipo II para o 
emprego gerado pelo setor publicitário e 
dos meios de comunicação são dados pela 
tabela abaixo:

Fonte: Análise Deloitte utilizando dados do INE

Tipo II

Agência Publicitária 3,16

Televisão 2,54

Rádio 2,54

Imprensa 3,36

Outdoor 3,16

Cinema 2,66

Internet 3,16
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