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As duas maiores empresas de comunicação do País, Organizações Globo e Editora Abril, 
divulgaram na semana passada seus balanços financeiros referentes ao ano de 2008, 
mostrando que a crise econômica que despertou no final do último semestre pouco repercutiu 
em seus resultados. 
 
O Grupo Abril apresentou crescimento de 24% em 2008, totalizando R$ 3 bilhões com 
receita. Já a Globo apresentou um crescimento de 14% na receita líquida do grupo passando 
de R$ 6,6 bilhões em 2007 para R$ 7,6 bilhões em 2008. 
 
Conglomerado que mais fatura no Brasil, as Organizações Globo que envolve a emissora de 
TV aberta, Glosat, Globo.com, TV Globo Internacional, Globo Filmes, Editora Globo e Som 
Livre, teve receita bruta consolidada com vendas, publicidade e serviços de R$ 8,453 bilhões 
aumento de 14,3% em relação a 2007 - sendo que deste total, aproximadamente 70% vêm 
da arrecadação da TV Globo.  
 
A empresa demonstra ainda possuir dívida com perfil de longo prazo, sendo que menos de 
2,5% da dívida total consolidada é de curto prazo, totalizando R$ 1,4 bilhão aumento de 
16,5% em relação a 2007, quando o valor era de R$ 1,2 bilhão. 
 
O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da Globo foi de R$ 1,7 
bilhão em 2008. Em 2007, o valor foi de R$ 1,3 bilhão, o que representa que de um ano para 
o outro houve um crescimento de 22,2%. 
 
Em comunicado, Roberto Irineu Marinho, presidente das Organizações Globo, afirmou que a 
crise financeira internacional aumentou a convicção da empresa na estratégia financeira 
conservadora.  
 



"Acreditamos que a empresa deve contar com as melhores condições para atuar em suas 
atividades operacionais e que a estrutura de capital e gestão financeira são elementos de 
suporte desse objetivo", completou. 
 
Ainda segundo o comunicado, uma das prioridades da Globo em 2008 foi investir nas mídias 
digitais, não apenas do ponto de vista tecnológico, mas em novas linguagens e formatos.  
 
O grupo produziu em 2008 aproximadamente 10 mil horas de conteúdo nacional, 
empregando cerca de 12 mil colaboradores e contratando 90 produtores audiovisuais 
brasileiros. Por meio da venda de programas, a emissora levou seu conteúdo 130 diferentes 
países. 
 
Abril 
 
Constituída em 2001, a Abril S/A - formada pela Editora Abril, Editora Ática, Editora Scipione, 
Abril Digital (Abril no Celular e Abril.com), MTV, FIZ, Ideal, TVA (sociedade com a Telefônica) 
e Treelog S/A Logística e Distribuição (Dinap - Distribuidora Nacional de Publicações e 
Fernando Chinaglia) - contabilizou R$ 894 milhões com venda de publicidade, a melhor dos 
últimos cinco anos. A elevação da captação de publicidade sobre o ano anterior foi de 18,8%. 
 
O patrimônio líquido das empresas da holdind liderada pelo empresário Roberto Civita foi de 
R$ 234 milhões no ano passado, um avanço sobre 2007 quando a soma chegou a R$ 43 
milhões negativos. O grupo também anotou um saldo de caixa de R$ 117 milhões no ano 
fiscal de 2008 - que é o resultado dos saldos de caixa e das aplicações financeiras do período 
que incluem o líquido e o endividamento total do Grupo Abril. 
 
A receita líquida da Editora Abril, incluindo circulação e venda de publicidade, foi de R$ 1,92 
bilhão. O volume de exemplares vendidos em 2009 foi de 161,9 milhões, um crescimento de 
7,3%. São 27,9 milhões de leitores e quatro milhões de assinaturas. A empresa Edita títulos 
como Veja que tem cerca de 1,2 milhão de exemplares vendidos por semana. 
 
A Editora Abril, com esses números do balanço de 2008, passa a ter 53,6% de market share. 
"Em qualquer cenário não abrimos mão da excelência de tudo aquilo que fazemos e de 
valorizar nossos talentos. Temos avançado, e muito, nas atividades voltadas para o mercado 
editorial, educação, logística, distribuição, televisão e internet. E temos sido, principalmente, 
pioneiros no setor em uma série de ações voltadas para a sustentabilidade”, afirmou 
Giancarlo Civita, presidente executivo do Grupo Abril. 
 
Já segundo o vice-presidente de finanças e controle do Grupo Abril e diretor de relações com 
investidores, Douglas Duran, os números são prova de que a Abril enfrentará 2009 com 
operações, gestão financeira e administração saudáveis.  
 
UOL 
 
Outra empresa que mostrou crescimento no período foi o portal UOL. No quarto semestre de 
2008 (período no qual a crise foi acentuada) a receita com publicidade e outros foi de R$ 88,3 
milhões crescimento de 49% em relação ao mesmo período de 2007. No ano inteiro, a receita 
chegou a R$ 283,8 milhões, o que representa um aumento de 48% sobre 2007. Esse 
crescimento deveu-se principalmente ao aumento das receitas de publicidade de marca e das 
receitas com produtos. 
 
O Ebitda totalizou em 2008 R$ 123,2 milhões, representando uma redução de 20% sobre 
2007. Já o lucro líquido no ano foi de R$ 96,2 milhões, representando redução de 12% em 
relação ao ano anterior. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 30 mar. 2009, p. 19.   


