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Notas: 
Estes dados foram actualizados na 
Bloomberg no dia 23/04/2021 às 15h35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Walt Disney (Ticker: DIS US) 
  

 Descrição           
A Walt Disney é uma empresa de media sediada nos EUA. Os principais segmentos de 
negócio são canais de media, parques e hotéis, estúdios de cinema e produtos de retalho 
e media interativa. A Disney está num processo de transformação em que irá passar a 
vender conteúdos diretamente aos consumidores através das suas plataformas de 
streaming. Ao mesmo tempo está a ser afetada em grande medida pela pandemia da 
Covid-19 devido ao encerramento de cinemas, parques de diversões e hotéis. 

 Conteúdos que serão lançados nos próximos 2 anos pela Disney 
A “Força” está nos conteúdos: Atualmente existe uma crescente procura por conteúdos 
de vídeo, motivo pelo qual a Netflix (plataforma de streaming) foi forçada a desenvolver 
também os seus próprios filmes e séries. Neste sentido, as empresas que tiverem o 
conteúdo mais apelativo aos consumidores deverão atingir os melhores resultados. A 
Disney para além dos conteúdos de animação Disney e Pixar possui também direitos 
sobre conteúdos Marvel e sobre a saga Star Wars da LucasFilm, que geraram em 2017 
mais de USD 6 mil mi em receitas de bilheteira nos cinemas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ticker MyBolsa/website BiG  DIS

Ticker BiGlobal Trade DIS

Ticker BiGTrader24 DIS

Ticker BiG Power Trade DIS

P/E Ratio 2021E 98,02

P/BV Ratio 3,88

EV/Sales 6,22

The Walt Disney

Preço 183,12

Máx. 52 sem. 203,02

Mín. 52 sem. 98,86

YTD 1,1%

Volume diário 11 656 981

Capitalização Bolsista 332 402

Beta 1,05

Dividendo 0,88

Lucros por ação -1,58

Preço e Performance (Valores em USD)

Vendas (USD milhões) 65 388

EBITDA (USD milhões) 10 038

Número de colaboradores 203 000

ROA -2,5%

ROE -5,7%

D/E 17,5%

Dividend Yield -

Dados Financeiros

https://www.big.pt/OndeInvestir/EquityAdvisor/Geral
https://www.big.pt/InformacaoMercados/AnalisesBig/TradingNotes
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 Receitas e Margens 
O ano fiscal da Disney termina no final de Setembro. Daí que o impacto da pandemia nas 
receitas fiscais de 2020 não seja muito significativo. Metade do ano fiscal (de Março a 
Setembro de 2020) a Disney operou numa capacidade reduzida, mas de Outubro de 2019 
até Março de 2020, o negócio não foi afetado de forma significativa pois ainda não havia 
confinamento nessa altura.  
 

• Media:  No ano fiscal de 2020 as receitas com licenças de conteúdo para 
afiliados aumentaram +12% para USD 15 mil milhões, devido a preços 
contractuais +8% acima, +6% devido à consolidação de ativos da Fox, +2% 
devido à semana extra do ano, sendo parcialmente impactados por -4% de 
queda de subscritores dos canais.  
As receitas com publicidade continuaram a cair (-8%) para USD 6,4 mil milhões, 
devido ao menor número de telespectadores.  
Já as receitas com distribuição de conteúdos aumentaram +58% para USD 7 mil 
milhões devido à venda deste conteúdo para a Hulu e Disney+, mas menores 
vendas para serviços de terceiros. 
Os custos de programação e geração de conteúdo ascenderam a USD 16,6 mil 
milhões (vs USD 14,7 mil milhões em 2019). 
 

• Parques, hotéis e experiências: Devido à suspensão de atividades dos parques 
durante metade do ano fiscal de 2020, registou-se uma queda de cerca de 46% 
na venda de bilhetes, produtos, comida e hotelaria, que somaram no total USD 
10,8 mil milhões de receitas. A receita com as licenças de produtos teve uma 
queda menos pronunciada de -7% para os USD 4,2 mil milhões. 
 

• Estúdios: As receitas com cinemas caiu -55% para USD 2,1 mil milhões. A venda 
de filmes em DVD e digital ascendeu a USD 1,5 mil milhões (-12%). Já a venda 
de conteúdos para plataformas de streaming Disney+ e Hulu aumentou +28% 
para USD 6 mil milhões. 

 

• Negócio direto ao consumidor e Internacional: O aumento de subscritores da 
Disney+ e da Hulu originou receitas de USD 7,6 mil milhões em comissões de 
subscrição. As comissões a afiliados aumentaram +33% para USD 3,7 mil 
milhões e as receitas com publicidade +26% para USD 4,5 mil milhões. As venda 
de licenças de distribuição de conteúdos ascendeu a USD 1,1 mil milhões 
impulsionadas pelas vendas de pay-per-view da Ultimate Fight Championship e 
das receitas com a venda do filme Mulan nos serviços de streaming. 
Os custos com programação e produção de conteúdos ascenderam a USD 12,3 
mil milhões vs USD 6,9 mil milhões em 2019. 

 

• Eliminações: Este segmento representa a eliminação de receitas principalmente 
da venda de conteúdos entre segmentos da empresa. 

Nos custos operacionais incluem-se uma despesa de amortização de USD 2,8 mil milhões 
relacionada com os ativos intangíveis da Fox e da Hulu. Em 2019 este valor foi de USD 1,6 
mil milhões. 

No ano fiscal de 2020 as imparidades ascenderam a USD 5,7 mil milhões, das quais USD 5 
mil milhões relacionadas com Goodwill e ativos intangíveis do segmento de canais 
internacionais e USD 782 milhões em despesas de reestruturação. 

Registou também receitas adicionais de USD 1038 milhões devido maioritariamente à 
revalorização da posição na empresa de jogos móveis DraftKings. 

Demonst. Resultados (USD mi) 2020 2019

Media 28393 24827

Parques e hotéis 16502 26225

Estúdios 9636 11127

Negócio directo ao consumidor 16967 9386

Eliminações -6110 -1958

Receitas 65388 69607

Custos operacionais 61594 57777

Restruturação e Imparidades 5735 1183

Outros custos (receita) -1038 -4357

(Ganhos) perdas associadas -651 103

Gastos Operacionais 65640 54706

EBIT -252 14901

Custos com juros 1491 978

EBT -1743 13923

Impostos 699 3026

Resultado Líquido -2442 10897

Resultado por acção -1,58 6,64
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 Fluxos de Caixa 
Em 2020 os fluxos de Caixa operacionais foram acima de 2019, dado que grande parte da 
queda no resultado líquido da empresa se deveu a questões contabilísticas como a 
depreciação, amortização e imparidades.  
 
Relativamente à depreciação, USD 2,3 mil milhões deveram-se aos ativos relacionados 
com parques, hotéis e experiência, e USD 2 mil milhões com amortização de conteúdos 
da Fox e Hulu. As imparidades de USD 5 mil milhões devem-se aos ativos do segmento de 
canais internacionais. 
 
Os investimentos em 2020 referem-se maioritariamente à remodelação dos parques 
(USD 2,9 mil milhões) e ao investimento em tecnologia das plataformas de streaming 
(USD 600 milhões). 
 
Os dividendos semianuais foram suspensos em Maio de 2020, depois da primeira tranche 
do dividendo já ter sido distribuída, daí que o valor que a empresa registou foi cerca de 
metade de 2019. 

 Balanço 
A Disney optou por em 2020 reforçar a liquidez do seu balanço emitindo mais dívida, 
mantendo no entanto a dívida líquida perto dos USD 41 mil milhões. A maior parte da sua 
dívida está em USD. No final de Dezembro de 2020 a dívida líquida ascendia a USD 36 mil 
milhões. 
As maiores componentes dos seus ativos são intangíveis e Goodwill (USD 34 mil milhões 
relativos ao segmento de Canais Media, USD 5,5 mil milhões relativos aos parques, USD 
18 mil milhões relativos aos estúdios e USD 20 mil milhões do segmento de vendas 
diretas ao consumidor). 

 

 Impacto da Covid-19 
Em 2020 devido à pandemia de Covid-19 e consequentes confinamentos, a Disney teve 
de encerrar parques de diversões, hotéis e cruzeiros, tendo perdido também as receitas 
associadas aos cinemas, que também encerraram. No total a empresa estima um impacto 
de cerca de USD 7,4 mil milhões no resultado operacional. 

• Parques de diversões, experiências e produtos (impacto USD 6,9 mil milhões): 
Desde Março de 2020 que os parques estão limitados. No caso dos parques na 
Califórnia, foram encerrados e apenas reabriram em Abril de 2021. Na Flórida foi 
permitida a reabertura ainda durante 2020 mas com capacidade muito reduzida. 
A maioria dos 32.000 despedimentos da Disney no ano passado são referentes a 
colaboradores dos parques. Os cruzeiros da Disney estão suspensos desde 
Março de 2020, podendo alguns começar a operar no Verão de 2021. 
 

• Cinemas: Desde o início dos confinamentos que os cinemas estão limitados em 
termos de capacidade, o que se refletiu de forma significativa nas receitas de 
bilheteira. Em Janeiro de 2020 por exemplo o filme Sonic (da Paramount) atingiu 
num fim de semana prolongado USD 164 milhões nos EUA. Em comparação em 
Abril de 2021 o filme “Godzilla vs Kong” (Warner Bros) apenas angariou também 
num fim de semana prolongado USD 48,5 milhões em receitas de bilheteira, 
apesar de 90% dos cinemas nos EUA já estarem abertos.  

 
Para Bob Chapek, CEO da Disney, os cinemas não vão recuperar a maioria das 
receitas que tinham anteriormente já que as pessoas se habituaram a consumir 
mais conteúdo de vídeo em casa. Assim a Disney planeia divulgar os seus filmes 
nos cinemas e na sua plataforma de streaming Disney+ (a um custo acrescido) de 
forma a aumentarem as receitas por filme. 

Fluxos de Caixa 2020 2019

Operacional 7616 5984

Resultado Líquido -2442 10897

Depreciação e Amortização 5345 4167

Imparidades Goodwill e Intangíveis 4953 0

Alterações no Fundo de Maneio -645 -5644

Outros 405 -3436

Investimento -3850 -15096

Investimentos -4022 -4876

Aquisições 0 -9901

Outros 172 -319

Financeiro 8695 -464

Variação da dívida 11233 3677

Dividendos -1587 -2895

Outros -951 -1246

Variação de Caixa 12461 -9576

Efeitos de conversão cambial 38 -98

Caixa e Equiv final 17954 5455

Balanço 2020 2019

Activos 201549 193984

Caixa e Equivalentes 17914 5418

Contas a receber 12708 15481

Imóveis, Maquinaria 32078 31603

Inventários 1583 1649

Custos filmes e tv 27193 27407

Activos Intangíveis / Goodwill 96862 103508

Outros Activos 13211 8918

Passivos 113286 100095

Dívida 58628 46986

Contas a pagar e receitas diferidas20917 22484

Outros Passivos 33741 30625

Total Capital Accionista 88263 93889

Total Capital e Passivos 201549 193984
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• ESPN: O adiamento de eventos desportivos acabou por resultar numa queda das 
receitas com publicidade, em parte compensado por menores custos com 
direitos desportivos.  

 
De modo a preservar liquidez a empresa decidiu: 

• Não declarar dividendos relativos ao ano fiscal de 2020 

• Suspender certos investimentos 

• Reduzir custos discricionários (ex: marketing) 

• Redução da compensação da gestão 

• Eliminação das fees dos membros da Board 

• Dispensar temporariamente 120 mil colaboradores 

• Redução de 32 mil postos de trabalho 
 

A Disney estima também custos adicionais de USD 1 mil milhões para o ano fiscal de 
2021, relacionados com medidas de higiene e segurança relacionadas com a pandemia. 

 Investor Day 2020 (10 de Dezembro de 2020) 
 
Disney+: 

• Subscritores: Nesta altura a Disney contava já com 86,8 milhões de subscritores 
na Disney+ dos quais cerca de 30% foram migrados da Hotstar. Assim a Disney 
aumentou os objetivos de subscritores para 2024 para entre 230 a 260 milhões 
(vs a previsão anterior entre 60 a 90 milhões).  

 

• Preços: Revelou também uma subida nos preços do serviço Disney+ a partir de 
Março de 2021, cobrando por mês USD 7,99 (USD +1) nos EUA e EUR 8,99 (EUR 
+2) na Europa. 

 

• Custos Conteúdos: Em 2024 a Disney antecipa gastar por ano entre USD 8 a 9 
mil milhões em conteúdos para a Disney+, vs USD 2 mil milhões gastos em 2020. 
Este dinheiro será gasto em novas séries da Marvel, Star Wars e Disney 
principalmente. Haverá também investimento em conteúdo local nas diversas 
regiões. 

 

• Lucros: A Disney planeia que em 2021 se atinja o pico de perdas da Disney+, 
dados os elevados custos com o lançamento e ainda em fase de crescimento de 
subscritores. Em 2024 espera atingir lucros. 

 
Hulu: 

• Subscritores: Até final de 2024 a Disney antecipa atingir entre 50 a 60 milhões 
de subscritores do serviço Hulu (anteriormente esperava entre 40 a 60 milhões). 
 

• Lucros: A empresa antecipa atingir lucros em 2023 vs anteriormente entre 2023 
e 2024. 

 
ESPN+: 

• Subscritores: Em 2024 espera atingir entre 20 a 30 milhões de subscritores 
pagos, vs anteriormente entre 8 a 12 milhões. 
 

• Lucros: Manteve-se a expectativa de lucros em 2023. 
 

Custo com conteúdos: No total espera-se gastar em conteúdos para os serviços diretos ao 
consumidor cerca de USD 14 a 16 mil milhões anualmente em 2024. 

Glossário de termos financeiros 
 
EPS: Earnings per Share – rácio entre o 
resultado líquido atribuível aos 
accionistas e o número total acções 
ordinárias em circulação.  
 
EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortisation – lucros 
antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização. Constitui uma métrica de 
avaliação da performance operacional de 
uma empresa. 
 
ROA: Return on Assets – rácio entre o 
resultado líquido e os activos totais. 
 
ROE: Return on Equity – rácio entre o 
resultado líquido atribuível aos 
accionistas e o capital próprio total. 
 
D/E: Debt to Equity – rácio entre o 
passivo total e o capital próprio total da 
empresa, ambos em valores 
contabilísticos.  
 
Dividend Yield: Rácio entre o mais 
recente dividendo anunciado anualizado 
e o preço de mercado da acção. 
 
Beta: Valor que mede a volatilidade de 
uma acção em relação ao mercado. 
Quando acima de 1, a acção é mais 
volátil, se menor que 1 a acção é menos 
volátil. 
 
Net Debt/EBITDA: rácio entre o 
montante de dívida líquida e o EBITDA. 
 
P/E: Price to Earnings – rácio entre o 
preço de mercado e o resultado líquido 
da acção. 
 
EV/EBITDA: Enterprise Value to EBITDA – 
rácio entre o valor de mercado da 
empresa e o EBITDA dos últimos 12 
meses. 
 
EV/Sales: Enterprise Value to Sales – 
rácio entre o valor de mercado da 
empresa e o total de receitas dos últimos 
12 meses. 
 
YTD: Year-to-Date – variação do preço da 
acção desde o início do ano até ao 
momento. 
 
Stop Loss: Preço a partir do qual o 
investidor não está disponível para 
incorrer em mais perdas. 
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Q&A Investor Day (resumo adaptado): 
 
P: Qual vai ser a vossa estratégia em termos de divulgação de novos conteúdos primeiro 
para o cinema, vs diretamente para as plataformas de Streaming? 
R: Dos mais de 100 títulos que falamos hoje, 80% vão diretamente para a Disney+. No 
entanto vamos ser flexíveis na adaptação da recuperação dos cinemas e das escolhas do 
consumidor decidindo filme por filme se a divulgação é feita primeiro no cinema ou em 
simultâneo nas plataformas de streaming. 
 
P: Como se vai adequar a inclusão de desporto nas plataformas de streaming na América 
Latina, vs os canais da ESPN que vocês já disponibilizam na região? 
R: Nós procuramos satisfazer em todos os mercados as preferências dos consumidores. 
Por exemplo na Europa sabemos que o conteúdo generalizado da Star é muito valorizado 
e por isso incluímos esse conteúdo na Disney+. Na América Latina sabemos que o 
Desporto é muito valorizado e por isso ajustamos a oferta para incluir desporto. Não 
descuramos a importância dos parceiros atuais nos canais de desporto mas mantemos a 
flexibilidade para nos irmos adaptando às necessidades dos consumidores. 
 
P: Qual é a vossa estratégia em relação ao preço das plataformas e a possibilidade de 
receitas de publicidade? 
R: Quando olhamos para a marca Disney, vemos bastante conteúdo de filmes e por isso 
achamos que não será uma boa experiência para os consumidores a existência de 
publicidade na Disney+. Na Hulu estamos a explorar essa via de receitas com opções de 
preços que incluem e excluem publicidade. Na América Latina, nos conteúdos de desporto 
teremos obviamente publicidade nos intervalos etc. Em termos de receitas por utilizador 
vai depender muito da expansão para diferentes geografias e o tipo de preço praticado 
nesses locais, mas estamos focados em melhorar essa variável. 
 
P: Que tipo de margem poderíamos antecipar para os serviços diretos ao consumidor? 
R: Para já estamos ainda numa fase inicial de lançamento destes serviços e de aumento do 
número de subscritores pelo que não iremos para já fornecer objetivos de margem. 
 
P: Continuarão a vender conteúdo a terceiros tal como têm feito até agora? 
R: Para já ainda temos alguns contractos em que vendemos conteúdo a outras empresas 
mas o objetivo é concentrar o nosso conteúdo nas nossas plataformas, logo essas receitas 
vão diminuir. 

 

 Resultados 1ºT 2021 (Outubro a Dezembro de 2020) 
No trimestre que terminou em Dezembro de 2020, a Disney atingiu receitas de USD 16,25 
mil milhões, batendo as estimativas de USD 15,91 mil milhões. Os resultados por ação 
cifraram-se nos USD 0,32 vs estimativas de prejuízo de USD -0,38 e USD 1,53 no período 
homólogo. A dívida líquida situava-se nos USD 36 mil milhões no final do trimestre. 
 
Em termos de segmento a Disney passou a dividir as receitas em 2 segmentos: 

• Distribuição de canais de Media e de Entretenimento: Receitas de USD 12,66 
milhões (-4,8% face ao período homólogo) e resultado operacional de USD 1,5 
mil milhões (-2%). Este segmento inclui: 

o Canais: vendas de USD 7,7 mil milhões (+2%) e res. operacional USD 1,7 
mil milhões (-4%). 
 

o Negócio direto ao consumidor: vendas de USD 3,5 mil milhões (+73%) e 
resultado operacional USD -466 milhões. Subscritores do Disney+ 
atingiram os 94,9 milhões (vs est. 90,7 milhões), ESPN+ 12,1 milhões e 
Hulu 39,4 milhões. 
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o Venda de conteúdos: vendas USD 1,7 mil milhões (-56%) e res. 

operacional USD 188 milhões (-76%). 
 

• Parques Experiências e Produtos: Receitas de USD 3,59 mil milhões (-53%) e 
resultado operacional negativo de USD -119 milhões. 

o Parques e Experiências: Receitas caíram cerca de 70% para USD 1,9 mil 
milhões e resultado operacional foi negativo em USD -1 mil milhões. 
Isto devido ao facto de grande parte dos parques ainda se encontrar 
encerrada. 

o Produtos de consumo: Receitas de USD 1,7 mil milhões (+2%), 
resultado operacional de USD 941 milhões (+5%). 
 

 
Q&A 1T 2021 (resumo adaptado): 
 
P: Esperam este ano operar os parques à capacidade máxima?  
R: A capacidade dos parques vai depender do ritmo de vacinação mas a procura por 
bilhetes tem sido bastante forte. Conseguimos também nos parques que já estão a operar 
com capacidade reduzida como Shanghai ajustar os nossos custos de modo a que mesmo 
com pouca capacidade, ainda conseguimos gerar lucro. Por outro lado dada a procura 
forte por bilhetes e reduzida oferta devido às restrições de capacidade vai ser possível ter 
receitas por bilhete mais altas. 
 
P: Diferença na estratégia de colocar um filme diretamente no Disney+ como o “Soul” vs 
em formato de extra pagamento no caso da “Mulan”? 
R: No caso do filme Soul que estreou nos cinemas e no serviço de streaming ao mesmo 
tempo no dia de Natal, foi um sucesso em termos de atrair e fidelizar os nossos 
subscritores. Na “Mulan” experimentamos o formato de pagamento extra para os 
subscritores terem acesso ao filme ao mesmo tempo que no cinema, e o resultado foi 
positivo, de modo a que vamos agora implementar o mesmo modelo no filme “Raya”. 
Para futuros filmes temos esta flexibilidade entre escolher lança-los apenas para o 
cinema, vs ao mesmo tempo para o streaming a um custo superior ou até apenas lança-
los para o streaming sem custo extra. 
 
P: Como foi o resultado do lançamento da série WandaVision? 
R: O que reparamos foi que ao lançarmos novos episódios todas as semanas, o número de 
horas que os subscritores usam a plataforma aumentou. Assim, a nossa estratégia no 
futuro é conseguir lançar novos conteúdos todas as semanas de modo a garantir a 
assiduidade dos nossos subscritores e por isso a sua perceção de valor do serviço. 
 
P: Aumento de preços das plataformas de streaming pode levar a cancelamentos? 
R: Achamos que o aumento de preços foi razoável e adequado ao aumento de conteúdos 
que estamos a lançar. Assim esperamos que os consumidores se apercebam que apesar 
do aumento do preço vai haver um aumento substancial de conteúdo novo e exclusivo 
principalmente dos franchises Marvel e Star Wars, que os nossos subscritores valorizam 
bastante. Vamos também investir em marketing tal como até agora para garantir que os 
clientes e possíveis clientes sabem dos novos conteúdos que estamos a lançar. 
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 Equipa de Gestão 
Robert Iger (Executive Chairman): Bob Iger liderou a Disney desde 2005, sendo fulcral 
nas aquisições da Pixar, Marvel, LucasFilm e ativos da Fox. Foi sob a sua liderança que a 
Disney desenhou e implementou o lançamento do serviço de streaming Disney+.  
Bob Iger nasceu em 1951 nos EUA e graduou-se em Comunicações e Ciências da Televisão 
e Rádio. Começou a carreira como apresentador do tempo, desejando fazer a transição 
para apresentador de notícias de TV. Iger fazia alguns trabalhos de melhoria de sets de TV 
e em 1988, quando era diretor do programa das Olimpíadas de Inverno de Calgary, 
destacou-se ao criar conteúdos sobre as histórias pessoais dos atletas devido a uma 
paragem nas olimpíadas devido ao mau tempo. Por ter atingido recordes de audiência e 
ter demonstrado que lidava bem sob pressão atraiu a atenção dos diretores da ABC que o 
convidaram para diretor da ABC Entertainment em 1989. Em 1995 a Disney adquiriu a 
ABC, depois de Iger ter ascendido a presidente da empresa. Em 1999 foi promovido para 
presidente da Disney International, e em 2000 para COO (diretor de operações) da Walt 
Disney.  

Robert Chapek (CEO): Bob Chapek foi eleito para CEO a 25 de Fevereiro de 2020. 
Anteriormente desempenhava funções como Diretor dos Parques e Resorts da Disney 
desde 2015, onde ajudou a lançar o parque da Disney em Shanghai em 2016, as diversões 
do Avatar no Animal Kingdom em 2017 e o projecto do Star Wars na Disneyland e Walt 
Disney World. Foi um dos responsáveis pela criação da estratégia de “vault” dos filmes da 
Disney, em que após serem divulgados para o cinema e vendidos em cassete ou DVD 
deixavam de estar disponíveis nas lojas de modo a gerar mais vendas quando os 
introduziam novamente no futuro como remakes. Também organizou uma parceria com 
a Hasbro para a venda de brinquedos relacionados com os personagens da Disney, Star 
Wars etc. 
Chapek nasceu em Chicago em 1960, e relembra as suas idas à Walt Disney World na 
Flórida em criança como fonte da sua paixão pela Disney que o levou a entrar na empresa 
em 1993. Em entrevistas menciona também o facto de ambos os pais trabalharem, como 
impulsionador da sua própria motivação. Em 1981 completou a licenciatura em Ciências 
na Universidade de Bloomington e em 1984 um MBA em Michigan.  

Kareem Daniel (Chairman de Distribuição Media e de Entretenimento): É responsável 
desde Outubro de 2020 pela monetização dos conteúdos da Disney no mundo inteiro, 
que inclui os serviços de streaming de vídeo, estações de TV, cinemas, licenças e 
distribuição de conteúdo e publicidade. Anteriormente liderou os departamentos de 
Produtos de Consumo e Media Interactiva e dos Estúdios. Foi também diretor da 
estratégia corporativa da Disney em que trabalhou na aquisição da Marvel em 2009. 
Antes de entrar na Disney em 2007, esteve na Goldman Sachs 3 anos em Investment 
Banking do sector de Tecnologia, Media e Telecom. Tirou um MBA e uma licenciatura em 
Engenharia Electrónica, ambos em Stanford. 

Rebecca Campbell (Chairwoman Operações Internacionais e Negócio direto ao 
consumidor): Responsável pelas equipas tecnológicas e de serviços que gerem as 
plataformas de streaming. Anteriormente desempenhou funções como responsável do 
parque Disneyland Resort, como responsável da Disney na região EMEA onde liderou a 
integração dos ativos da Fox nessa região. De 2010 a 2017 foi presidente dos canais da 
ABC. Juntou-se à Disney em 1997 depois de ter trabalhado em diversas produções de TV. 
É graduada pela universidade de Bloomsburg em jornalismo e ciências políticas. 

Dana Walden (Chairwoman Entretenimento e TV Disney): Antes deste cargo, Dana era 
responsável pelos canais de TV da Fox. Dana trabalhava na Fox em 1995 quando num 
retiro da empresa decidiu fazer uma apresentação sobre como a empresa poderia 
melhorar a forma como estava a adquirir conteúdo, trabalhando mais próximo dos 
criadores. Com esta apresentação impressionou a gestão da empresa que a convidou 
para integrar a equipa criativa.  
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Jimmy Pitaro (Chairman ESPN e Desporto): Apesar de ter formação em economia e 
direito, Jimmy integrou a Yahoo Sports tendo chegado a vice-presidente de Media. Entrou 
na Disney em 2010, tornou-se presidente da ESPN em 2018 e Chairman da ESPN e 
Desporto em Outubro de 2020. De 2016 a 2018 foi Chairman dos Produtos de Consumo e 
de media interativa da Disney, onde criou produtos digitais e físicos com base nas 
personagens da Disney, Pixar, Star Wars e Marvel. 

Peter Rice (Chairman de Conteúdo de Entretenimento): Peter está responsável por todo 
o conteúdo da empresa, incluindo os conteúdos para os serviços de streaming, canais de 
tv, cinemas etc. Anteriormente desempenhou funções como Presidente da 21st Century 
Fox e CEO da Fox Networks Group. Aí coordenou acordos com ligas de desporto, 
formação da National geographic Partners, realinhamento dos canais da Fox 
internacionais e integração da parte de publicidade. 

John Landgraf (Chairman FX): Iniciou a sua carreira nos anos 80 numa empresa de media 
em Los Angeles e de 1994 a 1999 foi vice-presidente da NBC onde desenvolveu alguns 
programas como The West Wing, Friends e JAG. Em 2004 foi nomeado Presidente de 
Entretenimento na FX Network, sendo responsável por séries originais como The Shield e 
Rescue Me.   

Michael Paull (Presidente Disney+ e ESPN+): Lidera desde 2017 a BAMTech Media tendo 
sido fulcral no lançamento dos serviços Disney+ e ESPN+. Previamente esteve 3 anos 
como vice-presidente do serviço de Vídeo da Amazon e 2 anos como responsável do 
serviço de música. Trabalhou também nos segmentos de serviços digitais da Sony, na Fox 
e Time Warner. Esteve também nas consultoras Boston Consulting Group e PwC. Obteve 
o seu MBA em Harvard. 

Kelly Campbell (Presidente Hulu): Kelly juntou-se à Hulu em 2017 como diretora de 
marketing, exercendo funções de presidente desde fevereiro de 2020. Anteriormente 
trabalhou na Google 12 anos em funções de marketing depois de ter completado o MBA 
em Harvard.  
Numa entrevista mencionou que apesar da Hulu se ter apoiado em conteúdos de 
terceiros, iria apostar mais em conteúdos próprios e aproveitar também os conteúdos da 
Fox e da Disney. 

Kathleen Kennedy (Presidente LucasFilm): Para além de Presidente da LucasFilm, 
Kathleen é produtora, incluindo dos filmes recentes do Star Wars e Mandalorian. 
Kathleen esteve envolvida na produção de mais de 70 filmes de renome, tendo inciado a 
sua carreira nos anos 80 com Steven Spielberg. Esteve envolvida nas produções do ET, 6º 
Sentido, Back to the Future, Gremlins, Schindler’s List entre outros. Já trabalhou também 
com David Fincher, Martin Scorsese, Clint Eastwood, Robert Zemeckis, JJ Abrams entre 
outros. 

Kevin Feige (Presidente Marvel Studios): Kevin é o principal criador e produtor dos filmes 
Marvel, tendo no total, produzido filmes que geraram mais de USD 26 mil milhões em 
receitas de bilheteira. Desde 2007 que está encarregue da Marvel Studios, tendo sido 
contratado pela Marvel em 2000. Foi convidado no início da sua carreira na Marvel para 
vice-produtor do filme X-Men devido ao seu grande conhecimento do universo Marvel. Já 
no início desse período, tinha a visão de criar um mundo de filmes interligados da Marvel. 

Sean Bailey (Presidente Estúdios Disney Motion Pictures): Desde 2010 que Sean 
desempenha esta função, onde tem dirigido remakes de filmes de animação antigos 
como por exemplo Alice in Wonderland (2010), Maleficient (2014), Cinderella (2015), The 
Jungle Book (2016), Beauty and The Beast (2017), Alladin (2019) e The Lion King (2019). 
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 Áreas de Negócio 

 
Canais de Media (margem operacional 30% em 2019):  
Este segmento inclui os canais de televisão ESPN (desporto), FX (incluindo Fox Channel, 
Fox Life, Fox Movies, Fox Crime, Fox Sports, Fox Traveler), ABC e Freeform 
(entretenimento), National Geographic (documentários) e o Disney Channel (conteúdo 
para crianças). Este segmento inclui receitas da publicidade nestes canais e da venda de 
conteúdos para as plataformas de streaming Disney+. Este segmento tem perdido 
receitas nos últimos anos à medida que mais pessoas transitam da televisão por cabo 
para serviços de streaming, já que muitas das receitas de publicidade dependem do 
número de espectadores.  
 
A Setembro de 2020 estimava-se, segundo a Nielsen Media Research, que a Disney tinha 
cerca de 85 milhões de subscritores nos EUA em cada um dos canais Disney Channel, 
ESPN, FreeForm, FX e National Geographic.  
 
A National Geographic é detida em 73% pela Disney e os restantes são detidos pela 
National Geographic Society. A Disney detém também 50% da A+E que está representada 
em investimentos em associadas. 
 
Parques, Experiências e Produtos (margem operacional 26% em 2019): 
Nesta divisão incluem-se as receitas com bilhetes dos parques temáticos, venda de 
comida, bebidas e produtos nos parques, hóteis e cruzeiros, venda de produtos nas lojas 
Disney e direitos recebidos de parques operados por terceiros. 

• Parques, resorts e experiências: A Disney detém em 100% os parques Disney 
World na Flórida, Disneyland Resort na Califórnia e Disneyland Paris. O parque 
em Hong Kong é detido em 48% e o de Shanghai em 43%. O de Tóquio não é 
detido pela Disney, no entanto a empresa tem direito a receber parte das 
receitas do mesmo e das licenças concedidas para a sua operação. Detém 
também a 100% a Disney Cruise Line (cruzeiros), Disney Vacation Club 
(timeshare), Adventures by Disney (agência de viagens) e o Resort e Spa no 
Hawaii. 
 

• Cruzeiros: A Disney tem 4 navios de cruzeiro, 2 com 875 quartos (Disney Magic e 
Disney Wonder) e 2 com 1250 quartos (Disney Dream e Disney Fantasy). A 
Disney já anunciou a compra de mais 3 navios, o primeiro a operar a partir do 
Verão de 2022, e os outros em 2024 e 2025. Cada um dos novos navios terá 
1250 quartos e será operado com gás natural liquefeito. 
 

• Produtos: Para além da venda de livros, revistas, bonecos, roupas e produtos da 
Disney, a empresa recebe pagamentos de licenças para que outras empresas 
fabriquem e vendam produtos associados à marca Disney, Marvel, Star Wars etc. 
A Disney opera 200 lojas na América do Norte, 60 na Europa, 45 no Japão e 2 na 
China. Recentemente anunciou o fecho de 20% das lojas para se focar no 
comércio online. 
 

 
Estúdios e entretenimento (margem operacional 24% em 2019):  
Esta área inclui as receitas com cinemas, venda de DVDs e bilhetes de teatro. A venda de 
direitos dos filmes a operadoras de telecomunicações ou plataformas de streaming 
também se inclui aqui. 
 
Negócio direto ao consumidor e internacional (margem operacional ainda negativa): 
Este é o novo segmento que inclui as receitas das vendas das subscrições dos serviços de 
streaming (Disney+, ESPN+ e Hulu) e a venda de publicidade nestas plataformas. 
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• ESPN+: No final de 2020 já existiam mais de 10 milhões de subscritores deste 
serviço, que tem um preço médio de USD 4,4 por mês. Focado em eventos 
desportivos entre os quais boxing, basebol, Futebol americano, rugby, hockey no 
gelo, golfe (PGA), ténis, futebol nos EUA e em Itália (Serie A) e UFC. 
 

• Disney+: No início de 2021 foram ultrapassados os 100 milhões de subscritores 
com um preço médio por mês de USD 4,8. No entanto a Disney está a adicionar 
mais conteúdos e por isso a aumentar o preço nos EUA e na Europa. O serviço 
foi lançado em Novembro de 2019 nos EUA com conteúdos da Disney, Pixar, 
Marvel, Star Wars e National Geographic. Expandiu-se em 2020 para a Europa, 
no Japão os subscritores do Disney Deluxe foram convertidos para Disney+ e o 
mesmo aconteceu com os subscritores do serviço Hotstar na Índia. No final de 
2020 o serviço foi lançado na América Latina e em 2021 será lançado em mais 
países asiáticos.  

 

• Hulu: Este serviço tem um formato só de conteúdos de streaming de vídeo que 
conta com mais de 30 milhões de subscritores e custa em por mês USD 5,99 
com publicidade ou USD 11,99 sem publicidade. Também têm este serviço com a 
inclusão de canais de televisão que tem mais de 4 milhões de subscritores com 
um preço de USD 64,99 por mês com publicidade e USD 70,99 sem publicidade. 

 
Pacotes:  

• Nos EUA a Disney oferece uma opção de pacote de conteúdos de streaming que 
inclui Disney+, Hulu com publicidade e ESPN+ por USD 13,99/mês.  

• Na América Latina é disponibilizada a opção de apenas Disney+ (sem Star), 
apenas Star+ (por USD 7,5/mês), ou um pacote com as duas incluídas (USD 
9/mês). A Star na América Latina incluirá desporto. 

• Na Europa a Star está incluída na Disney+ (EUR 8,99/mês). 
 
 

 Riscos 

Serviço de Streaming: A criação do seu próprio serviço de streaming irá acarretar alguns 
riscos. Inicialmente, será necessário um gasto significativo com publicidade de modo a 
atrair subscritores. Com o fim do contrato com a Netflix, serão também perdidas estas 
receitas que a Disney espera compensar e ultrapassar à medida que o número de 
subscritores do seu serviço aumentar, o que poderá levar mais tempo do que o previsto. 

Covid-19: Se os planos de vacinação não se desenrolarem da forma mais eficaz e rápida 
as restrições às capacidades nos parques e experiências da Disney poderão manter-se ou 
intensificar-se prejudicando o seu negócio.  

Cinemas: É ainda muito incerta a retoma da popularidade dos cinemas, especialmente 
agora que as pessoas se habituaram a consumir mais conteúdo de vídeo em casa. O 
equilíbrio entre conteúdos divulgados para os serviços de streaming vs cinemas vai ser 
crucial para conseguir maximizar a rentabilidade dos conteúdos produzidos, que 
anteriormente beneficiavam de grandes montantes de receitas de bilheteira. 
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 Fusões e Aquisições 
Hulu: Após adquirir a posição de 30% da Hulu à Fox, a Disney ficou com 60% da empresa. 
De seguida chegou a acordo para comprar os restantes 30% à Comcast dentro dos 
próximos 5 anos por pelo menos USD 5,8 mil milhões e mais tarde a Hulu comprou a 
restante posição à AT&T (9,5% por USD 1,4 mil milhões). O acordo com a Comcast prevê 
que os conteúdos da NBCUniversal sejam disponibilizados nesta plataforma até 2024. 
Para já a Disney detém 67% da Hulu e a Comcast os restantes 33%. 
 
Ativos da 21st Century Fox: Em Março de 2019 a Disney completou a aquisição destes 
ativos pelos quais pagou USD 69,5 mil milhões, vendendo posteriormente o negócio da 
Fox Sports por USD 10 mil milhões. USD 35,7 mil milhões foram pagos em dinheiro e USD 
33,8 mil milhões em ações da Disney. 
Entre os principais ativos adquiridos estão os estúdios de televisão e cinema, um 
conjunto de canais que incluem a FX Fox e o National Geographic, o negócio de televisão 
internacional que incluía a Star (da Índia) e 30% da posição na Hulu. 
O objetivo da aquisição, anunciada em 2017, era aumentar os conteúdos do serviço de 
streaming de vídeo a ser lançado pela Disney, como por exemplo: franchises do X-Men, 
Fantastic Four, Star Wars Episode IV, Avatar, Planet of Apes, Ice Age etc. 
 
LucasFilm: Em 2012 a Disney adquiriu a LucasFilm por USD 2,2 mil milhões em dinheiro e 
USD 1,86 mil milhões em ações. A LucasFilm foi fundada pelo produtor George Lucas e 
criou os franchises do Star Wars e Indiana Jones. As receitas de bilheteira dos 3 primeiros 
filmes da Star Wars em conjunto ultrapassaram o valor da aquisição. 
 
Marvel: Em 2009 após a crise financeira, a Disney completou a aquisição da Marvel por 
USD 4 mil milhões. Os 3 primeiros filmes dos Avengers, em conjunto, geraram receitas de 
bilheteira acima deste valor. Anteriormente a marvel já tinha acordos para as licenças de 
filmes do Spider Man com a Sony e do Hulk com a Universal, que se mantiveram. 
 
Pixar: Em 2006, a empresa comprou a Pixar por USD 7,4 mil milhões através de 
pagamento em ações da Disney. A Pixar é especializada em filmes produzidos totalmente 
a computador tendo feito o seu primeiro em 1995, Toy Story. Já produziu mais de 20 
filmes desde aí que em média geram cerca de USD 680 milhões em receitas de bilheteira. 
Os filmes mais conhecidos incluem The Incredibles, Finding Nemo, Ratatouille, Up, Cars e 
Monsters, Inc. 
 
 
 

 Gráfico 

 
 
 

 

Fonte: BiGlobal Trade (parceiro Saxo Bank); BiG Research 
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DISCLOSURES 

• O Banco de Investimento Global, S.A. é uma instituição registada e regulada pelo Banco de Portugal e pela Comissão do Mercado dos Valores 
Mobiliários, as duas principais entidades responsáveis pela regulação de actividades financeiras em Portugal.  
 

• O BIG dispõe de um Código de Conduta, aplicável a todos os colaboradores que desempenham a actividade de analistas financeiros, no 
sentido de continuar a assegurar o rigor, a competência e a excelência que caracterizam a sua imagem institucional. O referido documento está 
disponível para consulta externa, caso se verifique uma requisição nesse sentido. 
 

• Os membros da equipa de Research do BIG não recebem nem irão receber qualquer tipo de compensação no âmbito do exercício regular das 
suas recomendações, as quais reflectem opiniões estritamente pessoais. 

 

• Para mais informações consulte o nosso documento de Disclaimers online neste link, https://big.pt/InformacaoMercados/AnalisesBig/Outros , ou 
por favor contacte research@big.pt. 
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