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Jornalista 
Franc$sco Pinto Balsemao 
entrou nos media através 

do Jornal da familia: 
Diário Popular. Em 1973. 

fundou e dirigiu o 
sernanano Expressa 

Dinheiro 

    

     

     

MEDIA. AS MUDANÇAS NO MAIOR GRUPO PORTUGUES 

CORTAR UM BRA 
PARA CONTINUA 

RESISTI 
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Dívida 
É a maior 

limitação da 
Impresa: lá caiu 
desde o pico em 

2008, mas 
mantém-se 
muito alta. 

Valores em 
milhões de euros 

A pressão dos números e do principal credor, o BPI, impôs o 
plano adiado há dois anos: o maior desinvestimento nos media 

em papel no mercado português. Chegará? Por Bruno Faria Lopes 

m Novembro de 1972, 
Francisco Pinto Balsemão 
foi a Londres para formali-
zar e agradecer os estágios 

que o The Sunday Times cedera a 
três jovens jornalistas do Expresso. 
um  deles o futuro gestor da banca 
Fernando Ulrich. O interlocutor de 
Balsemão era Roy Thompson. um  
canadiano. austero na gestão. que 
se transformara num barão da im-
prensa britânica e num barão em ti-
tulo, tendo sido distinguido por 
"serviço público" em 1964. "Estava 
um pouco nervoso porque ele era 
um grande homem dos media", 
conta Balsemão sobre Lord 
Thompson. numa entrevista citada 
na biografia escrita pelo jornalista 
Joaquim Vieira. "Fiz um grande dis-
curso sobre a liberdade de impren-
sa e ele ouviu, ouviu e disse: 'Are 
you making money?' (Está a ter lu-
cro?' Tinha toda a razão. Sem di-
nheiro, fica-se refém dos bancos". 

Balsemão faria o seu caminho 
para se tornar o maior empresário 
de comunicação social em Portu-
gal. à frente da Impresa. grupo que 
foi ficando cada vez mais depen-
dente dos bancos. sobretudo do 
BPI - a instituição que acabaria 
por ser gerida precisamente pelo 
estagiário que enviara a Londres. 
Fernando Ulrich. No final do ano 
passado, quase metade dos 183 mi-
lhões de euros de dívida da Impre-
sa estavam nas mãos do BPI - este 
peso nas contas do parceiro histó-
rico de Balsemão lá foi superior. 
mas ainda assim comanda um grau 
significativo de influência. 

Por isso, quando no inicio de 
Agosto a administração da Impre-
sa. liderada por Francisco Pedro 
Balsemão, o filho mais novo do 
fundador, decidiu pôr à venda to-
dos os títulos da unidade de im  

prensa - excepto o Expresso e a 
Caras - a palavra do BPI foi im-
portante. Perante o contexto geral 
de degradação do negócio e a si-
tuação particular da Impresa - que 
tem de servir uma divida muito alta 
num mercado em compressão es-
trutural - o banco, agora controla-
do pelos catalães do CaixaBank, 
queria uma acção mais incisiva na 
unidade de negócio que contribui 
pouco para os resultados e que 
desde 2010 perdeu 63% da receita 
de publicidade e 39% na de circu-
lação: as publicações em papel. 
Contactado sobre este assunto, o 
banco não respondeu. 

A SÁBADO ouviu a mesma tese 
proferida por várias fontes ligadas 
à Impresa: mais do que a mudança 
de propriedade do BPI. conta a 
pressão que o banco sofre do Ban-
co Central Europeu para acautelar 
exposições significativas e poten-
cialmente problemáticas a alguns 
clientes. A entrada dos espanhóis 
implica mudança, mas não um 
abalo sísmico na relação - Fernan-
do Ulrich. agora administrador não 
executivo, [em estado nas reuniões 
entre Francisco Pedro Balsemão e 
o madrileno Pablo Forero. o presi-
dente executivo do banco.  

O passo pedido à Impresa e deci-
dido pela sua administração é. 
também. um  teste à capacidade de 
decisão da nova liderança de Fran-
cisco Pedro (que mantém o pai 
como influência crucial nos basti-
dores). No Início de 2016. aos 35 
anos, sucedeu a um gestor reco-
nhecido pelo mercado, Pedro Nor-
ton. que advogava precisamente 
este tipo de reorganização. Em 
2015, ainda durante o seu consula-
do, a Impresa esteve à procura de 
compradores para as revistas. Para 
Norton, que liderara cortes su- O 

ÇO 
RA 

Empresário 
Resiste a perder o 

controle familiar do grupo 
que fundou. Como 

obstáculos transversais 
ao sector, tem a dívida e as 

dificuldades no negócio. 
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nIllhetto 

O cessivos de custos, não era ra-
cional continuar a cortar aos pe-
daços sem assumir opções de 
fundo dolorosas, que focassem a 
estratégia da empresa onde se ge-
ravam mais resultados operacio-
nais: a televisão (SIC e as respec-
tivas marcas no cabo), o Expresso 
e a área digital. 

O gestor entendia que a empresa 
podia tomar estas medidas por sua 
iniciativa ou vir mais tarde a ser 
obrigada a fazê-lo. Foram feitos 
contactos com potenciais interes-
sados no mercado, procurando 
agrupar os piores títulos do ponto 
de vista comercial à volta de um ti-
tulo interessante para vender em 
pacote (havia interessados, mas 
não para todos os títulos). 

Os contactos foram feitos com o 
conhecimento de Francisco Balse-
mão - que reunia semanalmente 
com Pedro Norton sem o resto da 
comissão executiva que acabou 
por considerar que ainda não era 
tempo de avançar. Norton sairia no 
final desse ano. Insatisfeito com a re-
lutãncia de Balsemão em agir de for-
ma mais profunda e em abrir o capi-
tal da Impresa a parceiros estratégi-
cos com capacidade financeira e de 
gestão, passo que poderia implicar a 
perda de controle da família Balse-
mão (no mercado, a convicção geral 
é a de que o fundador tem uma liga-
ção afectiva aos títulos e dificuldade 
em tomar derisões duras, mas uma 
fonte que conhece bem Balsemão 
contraria esta visão: é capaz de deci-
sões duras, embora não goste de dar 
a cara por elas). 

Entre 2015 e 2017 várias cir-
cunstáncias mudaram, a ponto de 
ditarem a imposição agora anun-
ciada da reestruturação profunda. 
O anúncio cai bem na comissão 
executiva do BPI e na comunida-
de de analistas, não só pela liber-
tação futura de recursos mas por-
que o produto do encaixe - difícil 
de estimar mas que segundo fon-
tes de mercado não deverá ser 
avultado - servirá para abater à 
dívida global da Impresa. 

Já. a maioria dos trabalhadores - 
sobretudo os mais de 200 que traba- 
lham nas publicações visadas - foi 
apanhada de surpresa pelo alcance 

da nova estratégia. até porque alguns 
títulos, com destaque para a Vi.sda 
estão a registar um bom ano. O ob-
lectivo de focar a actividade onde 
havia mais receita presente e futura 
já tinha sido assumido pela Impresa 
ao mercado em Março. na apresen-
tação do plano estratégico entre 
2017 e 2019. mas isso não tinha sido 
comunicado Internamente como um 
abandono drástico do papel, o maior 
na história do grupo e no mercado. 

Para já. há cinco interessados nas 
13 revistas postas à venda, que in-
cluem títulos históricos como a VI-
sdo, a Exame, a Etittz ou o Jornal de 
Letras, apurou a SÁBADO Junto de 
fonte próxima da administração. Há 
interessados na compra de todos os 
títulos e outros apenas em alguns. 
Não é líquido que todos tenham 
ofertas. como também não é forçoso  

que os que não sejam vendidos aca-
bem por ser fechados, apurou a SÁ-
BADO. A Impresa admite até ficar 
com alguns. desde que adaptados 
ao formato digital e profundamente 
restruturados - ou sela o papel é 
mesmo para desaparecer, com ex-
cepção do Expresso (titulo histórico 
à prova de venda e que oferece uma 
margem que a empresa considera 
interessante) e da Caras (com liga-
ção a um canal no cabo). 

Um golpe duplo 
O que aconteceu nos últimos dois 
anos que forçou Balsemão a corri-
gir a decisão anterior e a avançar 
com uma reorganização dura? É 
preciso partir da principal circuns-
tancia do grupo: com um camião 
de divida às costas e estando num 
negócio cada vez mais difícil, há 
dificuldade em gerar resultado 
operacional suficiente para abater 
significativamente essa mesma dí-
vida. Esta dívida tem história. A 
criação da SIC exigiu endividamen-
to. que em 2001 lá superava 117 
milhões de euros, mas foi a decisão 
de Balsemão de comprar participa-
ções de outros accionistas que en-
tretanto foram vendendo - os 49% 
do BPI na SIC, os 50% de um grupo 
suíço na Edipress - que levou ao 
aumento súbito da dívida na déca-
da passada. Esta chegou a atingir 
241 milhões no final de 2008. 

As dificuldades do negócio aden-
saram-se desde 2015 não só devido 
ao declínio dos resultados da uni-
dade de imprensa. mas devido a 
um duplo golpe na receita: a entra-
da da francesa Altice na PT nesse 

CLIStOS 
Tal como 

outros grupos 
de media, a 
Impresa tem 

vindo a cortar 
Custos: menos 

20% desde 
2010. 

HÁ CINCO 
INTERESSA- 

DOS NAS RE- 
VISTAS À 

VENDA: AL- 
GUNS 

OLHAM 
PARA TUDO, 
OUTROS SÓ 
PARA PARTE 
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ano e o colapso da receita das cha-
madas de valor acrescentado. 

A primeira resultou num corte de 
30% no valor próximo de 30 mi-
[Ws de euros pago pela PT para 
poder distribuir os conteúdos da Im-
presa pelo cabo (no MEO) - um mo-
vimento que não só privou a Impre-
sa de receita, como abriu a porta 
para cortes futuros dos outros ope-
radores (o contrato com a NOS expi-
ra este ano, por exemplo). Na gestão 
de Zelnal Bava à frente da PT - que 
fazia depender todas as decisões 
importantes da luz verde de Ricardo 
Salgado. líder do BES e accionista da 
PT -  Balsemão conseguira ainda 
uma negociação favorável. Contudo, 
a entrada dos franceses mudou o 
logo: a proposta inicial de corte foi 
mesmo de 50%, sendo depois suavi-
zada para cerca de 30%. 

Quase ao mesmo tempo, cata a 
pique o que se arrecadava em 
chamadas de valor acrescentado 
(que também afectou a concor-
rência da SIC). A pressão negociai 
das operadoras - que sentiam que 
os canais ficavam com toda a re-
ceita dessas chamadas feitas atra-
vés da sua Infra-estrutura - e a 
mudança nos tarifários (que tor-
naram mais transparente junto 
dos espectadores o custo das cha-
madas) mataram esta fonte de re-
ceita que. em 2016, caiu 32%, cer-
ca de 6,6 milhões de euros. 

Estes factores novos estão espe-
lhados nos números do ano passa-
do e da primeira metade deste ano 
-  a receita total em 2016 caiu 11% e 
o resultado operacional quase um 
terço: até Junho deste ano a princi-
pal receita do grupo. a publi-
cidade. caiu 5%. A dívida do 
grupo Interrompeu a trajec-
tória de descida que vinha 
tendo até 2015, subindo li-
geiramente para 183 mi-
lhões de euros no fi-
nal do ano passado. 

Em cima destas 
dificuldades ope-
racionais surgiu 
outra, financeira: 
por falta de In-
vestidores inte-
ressados, a Im-
presa falhou no fi- 

Uma factura pesada 
O negócio do grupo gera resultados 
positivos, mas nem sempre sufici-
entes para fazer mossa na divida. 

Valores em milhões de euros 

Resultado operacional 

Juros suportados 
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1&791 

31289 

20 
0 
9=10.927 

31689 
2010 ffi  9.481 

22.271 
2011  111111763 
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10.890 

31.944 
2014  ffi  10.062 
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2015  ■ 

5.919 

15.526 
2°16 

4.687 

Fonte Relatórios e contas da impresa R.S. 

nal de julho um pedido de em-
préstimo de 35 milhões de eu-
ros no mercado obrigacionis-
ta, depois de dois adiamentos 
do prazo. O objectivo era ga-

nhar oxigénio para pagar 
outro empréstimo 
obrigacionista. de 30 
milhões de euros. 
que vence em No-
vembro do próxi-
mo ano. 

São muito poucas 
as grandes empre-

sas em Portugal 
com dimensão para se 

o 
Balsemão no 
Expresso, Jornal 
que fundou em 
1973 e que dirigiu 

o 
Francisco Pedro. 
filho mais novo. 
lidera a Impresa; 
o pai mantém 
Influência 
decisiva 

o 
Pablo Forero, 
o madrileno 
que gere o maior 
credor, o BPI 

Biografia 
Não autorizada, 

assinada por 
Joaquim Vieira, 
foi publicada 

a coincidir com 
os 80 anos 

de Balsemão. 
no dia 1 de 
Setembro 

BALSEMÃO 
RESISTE: 
SÓCIOS 

NOVOS Só 
COM VISÃO 
IDÊNTICA 

E CONTROLE 
FAMILIAR 

É PARA 
MANTER 

financiarem no mercado obrigado-
nista internacional. o que as deixa 
dependentes do mercado doméstico, 
com destaque para os bancos - no 
caso da Impresa. nenhum banco quis 
tomar firme as obrigações (ou seja. 
assegurar o sucesso da operação fi-
cando com todos os títulos não sub-
scritos). Na comunidade financeira, e 
dentro da própria Impresa, estranha-
se que se tenha anunciado publica-
mente a operação - montada pelo 
banco de investimento Haltong -
sem ter um grau de certeza fiável so-
bre o seu sucesso. Na administração 
- que está a estudar outras formas 
para pagar os 30 milhões - admite -

se o impacto negativo na imagem e o 
acréscimo de pressão, mas nega-se 
que a reorganização do grupo tenha 
sido ditada em função deste revés. 

~rejeita casar.massempressa 
Fontes do mercado financeiro ouvi-
das pela SÁBADO elogiam o passo 
anunciado pela impresa. mas desta 
cam a dívida multo elevada do grupo 
e a necessidade de continuar a gerar 
margem em volume suficiente para 
cumprir juros e reduzir o fardo - o 
que o jornalista Joaquim Vieira cha-
ma "grande nau, grande tormenta" na 
biografia de Balsemão. Os negócios 
que vão ficar, com destaque para a 
televisão, têm resultados operacio-
nais positivos, mas há vários riscos no 
horizonte: alguns imediatos, como o 
impacto da compra da TVI pela Altice 
(a PT pode passar a ter menos inte-
resse nos canais da impresa. sugerem 
alguns analistas): outros mais estrutu 
rais e de longo prazo, como a mu-
dança da forma como se vê televisão 
e da publicidade neste meio. 

A percepção geral é de que a 
Impresa ganharia com a entrada 
de um parceiro que trouxesse ca-
pital e gestão. Na empresa não se 
nega este caminho - tem havido 
conversas muito preliminares 
com potenciais interessados -
desde que o accionista tenha uma 
visão semelhante à de Balsemão e 
que a família não ceda o controle. 
No fundo, a linha de resistência 
que o fundador mantém desde o 
Início - resta saber se a realidade 
do mercado e a influência dos 
credores o permitirá. O 
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