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Ele já foi o todo-poderoso da Rede Globo e decalcou seu nome definitivamente na história da 
televisão do País. Aos 67 anos de idade, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, desligou-se 
de vez da TV de Roberto Marinho em 31 de janeiro. Ele recebeu Meio & Mensagem em seu 
escritório no Leblon, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, dia 12. Nesta entrevista, aquele 
que é considerado o maior gênio da televisão brasileira fala da sua grande paixão, mas não poupa 
críticas ao veículo que o notabilizou. Para Boni, o Big Brother - programa dirigido por seu filho, 
Boninho -, por exemplo, é deprimente. Antes da entrevista, porém, ele pediu um minuto para 
escrever um e- mail para Caetano Veloso, que andou espalhando não ter vontade de comparecer à 
premiação do Oscar por conta de sua interpretação de Burn it Blue, do filme Frida, indicada como 
melhor música. "Conclamo o amigo a respirar fundo e enfrentar as chatices e receios, só para 
mostrar a eles que nós somos bons", apela, em um texto rascunhado à mão que parece um 
garrancho de médico. "Sou charlatão mesmo, todos os meus companheiros são meus clientes. Só 
não fui preso porque não cobro nada." 
  
Meio & Mensagem - Muita gente acha que você tem o melhor emprego do mundo. É bom ser pago 
para não trabalhar? 
 
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho - Não tenho mais, perdi no dia 31 de janeiro (risos). Que 
nada. O melhor emprego do mundo é aquele em que você produz alguma coisa, intelectual e 
funcionalmente está ativo, no qual você vê o resultado de seu trabalho rapidamente e, se 
possível, no dia -a-dia. Não há dinheiro que compense isso. 
 
M&M - Mas o seu contrato de saída da Globo previa essas férias remuneradas e muitos morreram 
de inveja... 
 
Boni - Combinamos que haveria uma quarentena de dois anos, que acabou se transformando em 
quatro. Como havia ficado parado os dois anos iniciais, fiz um apelo para que a Globo me 
liberasse, mas surgiu a hipótese de ativar a consultoria em algumas áreas, como o canal jovem 
que acabou não vingando e um laboratório de mídia que também não saiu do papel. Com o 
afastamento da Marluce Dias (diretora geral da TV Globo), a coisa ficou mais distante ainda. Só 
não previ que na função de consultor eu não seria consultado (risos). Mas foi bom, senão teria 
que prescrever alguma coisa para alguém, como um médico que receita remédios para o 
paciente. Como não fui consultado, não tenho problema de consciência. 
 
M&M - Nesse meio tempo, surgiram propostas de outras emissoras? 
 
Boni - Durante meus 36 anos de Globo, em todo final de contrato eu era consultado. No período 
da quarentena, pintou um convite de Silvio Santos. Cheguei a assinar um contrato de risco, com 
participação nos lucros, e que só teria valor se eu conseguisse o desligamento oficial da Globo 
sem ser na Justiça ou com pagamento de multa. No início da quarentena, eu recebia salário de 
diretor e uma participação na emissora. Depois, estava previsto que eu cumpriria dois anos sem 
receber nada. A Globo pagaria uma indenização e em troca ganharia esse tempo todo de 
proteção. Mas não existe quarentena sem remuneração, embora eu tivesse acertado assim. Com 
a proposta do SBT, ou eu entrava na Justiça ou tentava amigavelmente minha liberação. A Globo 
preferiu manter a quarentena e acertamos uma remuneração adequada, com a promessa de que 
iríamos tentar um trabalho em que eu pudesse receber além daquele preço mínimo negociado. 
 
M&M - Que tal seria trabalhar com o dono do Baú da Felicidade? 
 
Boni - Teria sido muito bom, porque o mercado no Brasil está muito reduzido. Quase todos os que 
trabalharam comigo ou foram formados por mim na Globo precisariam da chance de ter outro 
mercado de trabalho. A Globo é a única emissora que abre mercado para os artistas brasileiros. 
No meu contrato anterior, eu tinha uma participação na empresa porque foi assim que eu comecei 
lá, sem salários. No início, a Globo era uma empresa endividada e o Walter Clark (diretor geral da 



Rede Globo de 1965 a 1977) não tinha recursos para me pagar. Fiz um contrato de risco. Hoje, 
sou empregado de mim mesmo. Sou empresário e estamos desenvolvendo vários projetos. São 
três empresas diferentes: a Big Bang, que atua na área de consultoria para televisão e meios de 
comunicação, a ABPC - Adib Boni Publicidade e Consultoria, e a Boni Comunicações, proprietária 
da emissora de Taubaté. 
 
M&M - A Globo não implicou com a aquisição da emissora de Taubaté? 
 
Boni - Não. Eu e o meu primo Roberto Buzzoni de Oliveira (diretor de programação da TV Globo) 
participamos de uma concorrência pública e ganhamos a licitação com a concordância da Globo.  
 
Vamos colocá-la no ar a partir de abril. Por contrato e compromisso assumido, será afiliada e 
subsidiária da Rede Vanguarda de São José dos Campos, que pertence ao Boninho, ao Buzzoni e à 
Rede Globo. Toda a rede vai alcançar 28 cidades do Vale do Paraíba. São José dos Campos e 
Taubaté são geradoras.. 
 
M&M - Ficar afastado da televisão melhorou sua percepção sobre ela? 
 
Boni - Curti uma certa frustração na medida em que eu deixei de contribuir de alguma maneira 
com o veículo. Não digo só em relação à Globo, porque seria inconveniente ficar palpitando de 
fora. Percebo que a Globo não tem explorado devidamente sua condição de líder do mercado.  
 
Quem lidera deve andar na frente, abrir caminho, ser um desbravador. A crise no mercado 
obrigou a emissora a fazer concessões, embora eu continue achando que a única coisa que existe 
de importante na televisão brasileira seja a TV Globo. Depois de a Globo assumir a hegemonia do 
mercado, só em raras ocasiões presenciamos momentos de brilho em outras emissoras, como no 
passado foram os Festivais da Record, as novelas da Tupi e da Excelsior, os programas de 
vanguarda do início da Rede Tupi. Não estou afirmando que haja incompetência nas outras 
emissoras, mas há falta de vontade e comodismo. Não vejo ousadia por parte delas de querer 
enfrentar a Rede Globo. E a crise apenas agrava essa situação. 
 
M&M - Para quem idealizou o padrão Globo de qualidade, deve ser decepcionante ver a 
proliferação de programas sensacionalistas, reality shows, pegadinhas... 
 
Boni - Na minha época, havia uma preocupação com um conteúdo bom e nós estávamos sempre 
insatisfeitos. Desanima porque fizemos um grande esforço ao longo de todas essas décadas. Eu, o 
Walter Clark, o Daniel Filho, o cartunista Borjalo, o Walter Avancini, o Augusto Vannucci, o Paulo 
Ubiratan. Há um retrocesso em curso. Sem crítica a ninguém, eu assisto à televisão vendo um 
naco desse trabalho indo parar na lata de lixo. Não precisava ser assim. Perdemos parte da nossa 
conquista. É como entregar de graça para o inimigo parte do território conquistado arduamente.  
 
Houve problema de mercado, mas o planejamento da competição foi malfeito. Um líder de 
mercado com 50% de penetração não pode ficar disputando guerra de audiência de maneira 
insana, usar as táticas do inimigo. Você pode perder num horário, perder uma batalha, o negócio 
é ganhar a grande guerra. 
 
M&M - Big Brother é um programa que você aprovaria? 
 
Boni - A Globo, que continua fazendo bons produtos, deveria evitar algumas coisas. O Big Brother 
é muito ruim, deprimente e o elenco é fraco. Se tivesse que fazer porque foi um sucesso lá fora, 
buscaria uma tropicalização, um formato diferente. Não escalaria gente que não tem nada para 
dizer. Por que não pegaram três pessoas pensantes? 
 
M&M - E os programas policiais? 
 
Boni - Também são muito ruins. O Linha Direta começou na nossa época como cópia de um 
programa americano, bem-feito e menos sensacionalista. Fiz meia dúzia de programas e retirei do 



ar. Chegava em casa e via que eu não podia fazer aquilo, que nem melhorar dava. Hoje, acho que 
deveria mesmo ter saído da Globo, porque eu não poderia fazer o que ela faz atualmente, tão 
popular. Não é culpa de nenhum diretor, não tem nada a ver com a orientação da emissora e 
tenho o maior respeito pela inteligência e competência da Marluce Dias, mas de repente você 
adota uma filosofia de entregar a responsabilidade nas mãos de alguém e ele acaba se tornando 
mais realista que o rei. Ele acha que o seu trabalho será avaliado apenas pelo resultado de vendas 
do programa e de audiência. Sou democrata na questão empresarial, mas, no tocante à 
comunicação, é preciso seguir uma linha definida, um objetivo claro. Tudo na televisão é uma 
obra coletiva. 
 
M&M - As pegadinhas também viraram praga, todo mundo faz... 
 
Boni - Ao abrir mão de um conceito de conteúdo e estético, tudo pode ser feito, desde que bem-
feito. Quem costuma ver as pegadinhas do Candid Câmera (programa americano pioneiro nesse 
gênero) percebe que nada ali é grosseiro e ofensivo. O que não dá para fazer é falsificar 
pegadinha, usar um ator para participar da encenação. E o pior é que eles pensam que estão 
enganando o telespectador - que é mais inteligente que o cara que está fazendo aquilo. O falso 
causa desconforto e, na comunicação, isso é imperdoável. Se quem assiste percebe que está 
sendo zombado, vira antagonista. 
 
M&M - E os programas forrados com produtos disso e daquilo? Interrompe-se o que está sendo 
exibido para o apresentador faturar uns trocados... 
 
Boni - Quem criou o plim plim da Globo fui eu. Quando o Saul Bess (artista gráfico autor de 
grandes aberturas do cinema, como West Side Story) veio fazer uma visita ao Brasil, disse que a 
coisa mais ética que ele viu na televisão brasileira foi a separação do entretenimento do 
comerc ial. Porque não engana o espectador. O que vemos hoje é comercial ao vivo, dos 
primórdios da televisão. Naquela época, ao menos, tinha-se a dignidade de inseri-los nos 
intervalos. Imagina interromper uma entrevista, caminhar até o estande amontoado de produtos 
contra calos, para queda de cabelo... Isso é agressivo. Fico pensando que, se eu voltasse à 
televisão hoje, daria um jeito de banir esse tipo de coisa. Tem que se criar uma solução decente, 
digna, sem perder dinheiro. Eu consegui isso no futebol e na Fórmula 1. O locutor dá a deixa, aí 
entra a mensagem gravada com outra voz e assinatura em cima. Sem interrupções. É curioso o 
anunciante achar que o seu comercial, feito no meio do tumulto e com o auditório fazendo 
barulho, vai ser mais eficiente que um comercial inteligente e criativo feito por agências de 
publicidade de qualidade. 
 
M&M - Não há mais nada de bom na televisão brasileira? 
 
Boni - Tem coisas boas também, sobraram as minisséries (risos). A Casa das Sete Mulheres é 
ótima. O telejornalismo da Globo, mesmo com momentos ruins, é muito bem-feito e competente.  
 
Tudo o que tem padrão de qualidade contamina o resto. Na medida em que é preciso fazer uma 
coisa popular, no mau sentido, aumentar a receita e o faturamento custe o que custar, o 
balizamento muda de lugar. Aí você fica o tempo todo fazendo Globo Repórter de bichinho em vez 
de denúncia. O pessoal que está lá sabe fazer e é competente. Mas onde queremos chegar e por 
que estamos fazendo isso? É um veículo de publicidade ou é um pouquinho mais que isso? 
 
M&M - Você concorda com a definição de que TV aberta é feita para o povão e TV por assinatura 
destina-se à elite? 
 
Boni - Discordo. Se você olhar o resto do mundo, a TV paga não é feita para determinada classe, 
mas para algum segmento específico. Ela pode ser extremamente popular se for uma TV pornô, 
por exemplo. O mercado americano hoje tem mais de 90% dos lares com TV paga. Portanto, é de 
massa. No Brasil não é assim porque os custos são elevados e a programação não é adequada ao 
nosso mercado. Há um erro de enfoque, estratégico e de planejamento. Ela sempre existirá, vai 
saltar a tecnologia do cabo e pular para a de satélite. 



 
M&M - O que você acha das novas tecnologias que se apresentam, como a TV digital e a 
interativa? 
 
Boni - A tecnologia analógica morreu, tornou-se obsoleta, o que não quer dizer que não funcione.  
 
Mas, antes de discutir qual o modelo digital a ser adotado, é necessário discutir o modelo de 
negócio. É para aumentar o número de canais? Para alta definição? Nos Estados Unidos o sentido 
é um, no Japão outro, a Europa já definiu que será uma democratização dos sinais. Em última 
análise, o que o usuário quer? Não se pode antecipar o modelo de negócio de conteúdo com a 
discussão tecnológica do padrão. É um absurdo discutir padrão técnic o antes de discutir que 
televisão queremos fazer. É como se um cozinheiro estivesse escolhendo a panela antes de saber 
se vai fritar ovo ou cozinhar macarrão. Em uma vai água e na outra azeite. 
 
M&M - Existe realmente interatividade hoje? 
 
Boni - A participação do telespectador tende a aumentar. Hoje acontece pelo telefone, ou da 
forma mais estranha do mundo, que é o sujeito parar de ver televisão, correr para o computador 
e votar em alguma besteira. Se eu fosse um anunciante, não pagaria se na hora de colocar meu 
anúncio no ar mandassem meu telespectador parar de me ver para ir ao computador. Esse 
negócio de internauta é uma falsa interatividade. Existem tecnologias em estudo e a Globo está 
avançando nisso, o que prevê a participação cada vez maior do espectador na audiência da 
televisão, fazendo com que ele participe olhando para a tela do televisor, e não para a do 
computador. 
 
M&M - A crise vivida hoje pela mídia é circunstancial ou conjuntural? 
 
Boni - Vamos separar crise financeira de crise de modelo. Enxugar quadro de funcionários é 
normal, mas deveriam existir outras empresas para absorver esse contingente de mão-de-obra.  
 
Não conheço ninguém que foi mandado embora que não fosse competente. É circunstancial 
quando não se percebe uma mudança na atitude dos concorrentes da Rede Globo. Ela é a única 
que não pode mudar porque é vanguarda, ou seja, é a coisa mais conservadora do mundo porque 
está aprisionada a um modelo. O papel da pesquisa de linguagem e do experimental não cabe à 
líder, mas à concorrência. Quando o líder vai fazer uma experiência, primeiro faz um laboratório.  
 
No passado, quantas e quantas pessoas eu fui buscar na concorrência. Que talento eu levaria 
hoje? Não que não exista, mas está mal utilizado. 
 
M&M - Mas desprezar a concorrência não pode ser perigoso? 
 
Boni - O problema das outras é querer competir de igual para igual com a Globo sem dispor do 
mesmo cacife. Vão quebrar a cara. O negócio é buscar o seu próprio modelo. Com algum 
investimento e ousadia, você consegue fazer até mais barato que a Globo. É preciso continuidade 
e paciência. A Bandeirantes produziu Os Imigrantes, uma novela de Benedito Ruy Barbosa 
extremamente bem-feita e dirigida. Mas cadê a continuidade? Cadê o fôlego financeiro e de 
marketing para ir aos clientes e dizer que ela pode continuar fazendo isso? Não, a emissora pára.  
 
Outro caso é a Manchete, com a novela Pantanal. Não teve continuidade e paciência. Se a 
próxima novela der errado, automaticamente irá se pensar que Pantanal deu certo por acaso.  
 
Porque não pensam que esta deu errado mas que a próxima será outro Pantanal? 
 
M&M - A paciência é a alma do negócio? 
 
Boni - A filosofia básica hoje chama-se imediatismo. Tem que ter audiência hoje, faturar hoje e 
brigar hoje minuto a minuto. Aí culpa-se o Ibope. Pura bobagem. É uma instituição de tradição. O 



dia em que eles deixarem de ser corretos estão perdidos. Na Globo, o Roberto Marinho primava 
pela paciência. Nós chegamos quando a empresa devia US$ 8 milhões, um valor aparentemente 
impagável. Ele perguntava: "Quanto tempo para chegar a algum resultado?". A gente respondia:  
 
"De três a cinco anos". Ele apoiava. Hoje, se falo isso, me matam (risos). 
 
M&M - Por causa da incompetência das outras, podemos concluir que a hegemonia da Globo vai 
continuar por muitos e muitos anos ainda? 
 
Boni - Não vejo como pode estar ameaçada. No geral, a televisão perdeu um pouco do número de 
espectadores com aparelho ligados, mas a circulação continua aumentando porque subiu também 
o número de aparelhos. Os anunciantes sabem que a Globo tem audiência qualificada, tem 
cobertura nacional, uma política de comercialização. Volta e meia as emissoras se reúnem para 
questionar o amplo domínio da Globo no mercado publicitário. Mas falta-lhes uma política 
comercial coerente. Se amanhã mudar o diretor comercial da TV Globo, a política de 
comercialização vai continuar igual, pode até ter retoque, mas permanece coerente. Nas outras, 
se sai o fulano, muda tudo. Ninguém sabe se os descontos continuam, se mudam os preços, se as 
afiliadas vão exibir. 
 
M&M - A entrada de capital estrangeiro nas empresas de comunicação do País, por meio da lei dos 
30%, pode ser uma saída para a crise? 
 
Boni - A lei tem nuances. Ninguém vai comprar 30% de uma empresa brasileira, mas pode 
comprar 65%. Pode comprar 30% da exibidora, como a lei prevê, e 100% da produtora, e assinar 
um contrato de exclusividade concedendo para essa produtora o direito de vender a 
comercialização. Com 100% da produtora e 30%, você detém 65%. Qualquer empresa 
estrangeira pode abrir uma produtora independente no Brasil. Com a globalização, as empresas 
pensam duas vezes se vale a pena usar um artifício dessa natureza para entrar num mercado 
onde você tem um líder com 70% da verba publicitária e 50% da audiência. A Globo está quase 
completando 40 anos. Nada foi por acaso. Eu, o Walter Clark e o Joe Wallack (na época 
representante da Time Life) nos entregamos de corpo e alma à televisão. 
 
M&M - Qual sua avaliação sobre os primeiros dias do governo Lula? 
 
Boni - Fiquei surpreso com sua firmeza ao assumir o governo e com sua sensibilidade em detectar 
e cuidar de problemas complexos. É um político extremamente preparado. Nunca tive esse receio 
infantil de um governo de esquerda, mesmo porque eu militei na juventude comunista brasileira. 
 
M&M - Parece que até o Roberto Marinho lulou?! 
 
Boni - Como liberal, ele nunca foi de esquerda nem um troglodita de direita. Durante a ditadura, 
não ganhou a concessão de nenhum canal de televisão, nem a Rede Globo recebeu dinheiro. O 
canal 4 do Rio de Janeiro foi concedido por Juscelino Kubitschek e o canal 5 de São Paulo foi 
comprado das Organizações Victor Costa. Sou testemunha de que Roberto Marinho nunca 
barganhou nem recebeu favores do regime militar. Roberto Marinho jamais foi comprado. 
 
M&M - É verdade que antes da Globo você trabalhou em uma funerária? 
 
Boni - Eu prefiro chamar de Organização de Luto São Luís, em Perdizes, porque é mais bonitinho 
(risos). Eu fazia plantão noturno. Na época, tinha 17 anos e trabalhava na Rádio Nacional 
escrevendo textos de humor. Eu não era o Zé do Caixão porque não fazia humor negro. Eu vendia 
coroa, anúncio no rádio e no jornal, caixão. Eu perguntava para o cliente se queria o caixão com 
janela ou não, se queria o aparelho ventilador de ozônio porque o defunto podia cheirar mal, se 
queria maquiagem porque o morto podia ficar verde. Era engraçado, mas quando precisava eu 
chorava junto (risos). 
 
M&M - Por causa dessa habilidade em chorar você pensou em ser ator? 



 
Boni - Foi por causa do Cassiano Gabus Mendes. Na época da televisão ao vivo, ele me botou 
como um repórter num programa da TV Paulista que desvendava o seqüestro de um maestro. Eu 
ia encontrar a gravata borboleta da vítima debaixo de um sofá da casa do seqüestrador. Mas cadê 
a gravata? O contra-regra esquecera de colocá-la no lugar combinado. Comecei a circular pela 
sala enrolando o quanto podia. Até que jogaram a gravata. Ufa! O programa, que levava uma 
hora, demorou meia hora a mais. 
 
M&M - Você é bom também em criar jingles? 
 
Boni - Prefiro chamar de roteiros para a televisão. Eu só escrevia, a melodia era feita por outros 
parceiros. Foram mais de 300. Fiz o da Varig, aquele que repete "Varig Varig Varig". Fiz o do 
croquinho chocolate da Kellogg's, "Enquanto dura o bate não bate, comer os meus croquinhos 
com sabor de chocolate". O do sabonete Lever: "As mulheres mais bonitas usam sabonete Lever, 
branco, puro, perfumado. Lever, sabonete das estrelas". 
 
M&M - Você já está no terceiro casamento. Parou por aqui? 
 
Boni - Acho que sim. Meu primeiro casamento durou cinco anos e foi com a Regina Helena, com 
quem tenho os filhos Boninho e Gigi. Por sinal, eles são primos da Marluce Dias porque ela é 
prima da Helena. Depois fiquei 15 anos com a Laís Simões, que me deu o Diogo. E agora faz 20 
que eu moro com a Maria de Lurdes, mãe de Bruno, de 17 anos, e trombonista de jazz. O que me 
dá muita alegria porque sou apaixonado por jazz, tenho mais de 10 mil músicas catalogadas em 
casa. Família é importante. Como fui workaholic durante muito tempo, precisava de tranqüilidade 
em casa. Trabalhei tanto que as minhas separações podem ser justificadas em parte pelo volume 
de trabalho que eu estava tendo, e a família acabou em segundo plano. Se me separar de novo, 
será porque sou vagabundo, estou aposentado e enchendo o saco da minha mulher em casa. 
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