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Meio & Mensagem — Diante do desempenho da Globo em 
2007, qual a projeção para 2008?  
Octávio Florisbal — Fechamos 2007 de acordo com o 
que tínhamos previsto: em linha e até um pouquinho 
acima do mercado. Foi um número muito positivo, e 
não só nos resultados operacionais. Foi um ano em 
que nós trabalhamos muito também com a grade, com 
novas tecnologias, a implantação da TV digital, houve 
investimentos em várias áreas da empresa e melhoria 
da nossa capacidade de gestão.   
  
M&M — Como foi o primeiro trimestre de 2008, com toda 
essa expectativa de crise?   
Florisbal — O crescimento previsto para o ano, tanto para 
a TV Globo como para a Rede Globo, considerando as 
afiliadas, é da ordem de 8%. Concluímos agora o primeiro 
trimestre e atingimos por volta de 10% sobre o mesmo 
período de 2007. Estamos acompanhando essa crise na 
economia internacional e aparentemente isso ainda não 
afetou — e esperamos que não chegue a afetar — o mer
cado interno, porque os meios de comunicação, de ma
neira geral, e a TV aberta em especial dependem muito 
do mercado interno. As suas variáveis, ou fundamentos, 
estão muito bem: a evolução da economia brasileira, do 
número de empregos, da renda, do consumo — o que 
é muito positivo para a publicidade de um modo geral 
e para a televisão, especificamente, que trabalha com 
setores da economia voltados para produto de massa.  
  
M&M — E as demais receitas, fora da publicidade convencional?   
Florisbal — Evidentemente, a publicidade, no caso da 
TV aberta, é fundamental, e sua receita representa 90% 
do conjunto da TV Globo. Mas há uma série de outras 
receitas que compõem os demais 10% e que vão, por 
exemplo, desde a venda de licenciamento de produtos, 
de programas para outros países (vendemos para mais 
de 80 países), até receitas que vêm da TV paga, pois 
temos canais de TV por assinatura que são geridos pela 

TV Globo (GloboNews e Sportv). Nosso canal interna
cional tem crescido muito e já está praticamente com 
500 mil assinantes. E há a própria receita de internet, 
já que administramos toda a parte de publicidade da 
Globo.com, dos portais e dos nossos sites, que também 
têm crescido e têm acompanhado a expansão acelerada 
da web, acima de 45%, 50% ao ano.   
  
M&M — Sobre as afiliadas, há algum projeto diferenciado 
neste ano, com a questão do sinal regional?   
Florisbal — São 28 grupos afiliados, 116 emissoras. Nos 
últimos anos temos procurado fazer uma gestão bastante 
participativa, uma integração cada vez maior, a partir 
dos acionistas da TV Globo e acionistas afiliados, em reu
niões periódicas em todas as áreas. As afiliadas também 
tiveram boa performance em 2007 e a expectativa para 
este ano é muito positiva, principalmente no primeiro 
semestre, quando todas as verbas governamentais têm 
que ser concentradas até 30 de junho.   
  
M&M — Observa-se uma importância crescente no papel das 
afiliadas.  
Florisbal — Temos um trabalho interno chamado Mapa 
da Mina, um documento anual, feito a várias mãos. Ele 
mostra que a economia brasileira está se descentralizan
do na direção do interior dos Estados. E isso é observado 
claramente em todas as regiões. No Nordeste, tornouse 
mais visível em função também de todo o planejamento 
social do governo federal e dos governos estaduais. Hou
ve um aumento substancial na renda per capita e no 
consumo e tem havido um crescimento importante da 
publicidade local, com os interiores crescendo bastante. 
E um aspecto muito importante, principalmente no in
terior dos Estados, é que o preço da publicidade em TV 
aberta é muito acessível, mesmo aos microanunciantes. 
É uma excelente oportunidade para nossos afiliados. E 
queremos incentivar, na medida do possível, que amanhã 
o governo venha a fazer novas licitações, de novas ou

torgas para novas áreas. Queremos continuar inclusive 
dividindo os nossos sinais, e acho que há uma série de 
áreas que merecem novas emissoras de TV, o que vai 
significar mais conteúdo regional e novas oportunidades 
de publicidade local.   
  
M&M — Todos os contratos de TV prevêem a transmissão em 
high definition (HD)?  
Florisbal — Temos aí duas magnitudes. Há os eventos 
internacionais que já são gerados em HD: Copa do 
Mundo, Olimpíadas, Fórmula 1 — gerados geralmente 
do exterior para cá, que vêm em HD e vamos exibilos 
em HD à medida que as praças passem a transmitir em 
digital. São Paulo já está fazendo isso. Nesse primeiro 
semestre seguem o Rio e Belo Horizonte. Para 2008 ain
da teremos mais seis ou sete grandes capitais cobertas 
pela Rede Globo e suas afiliadas, que também vão estar 
lá. Para eventos daqui, fundamentalmente o futebol e 
outros, vamos aumentar nossa capacidade. Hoje temos 
uma unidade móvel para transmitir eventos em HD; 
encomendamos já uma segunda, que chega no final 
deste ano. Isso requer investimentos altos. Esperamos 
que, nos próximos dois anos, possamos fazer os grandes 
eventos esportivos e também os culturais — carnaval, 
Réveillon, Criança Esperança, Festival de Verão da Bahia. 
Na nossa carteira de filmes, em que detemos as grandes 
distribuidoras, há um custo adicional à cópia em HD.   
  
M&M — Ou seja, no que depender da programação, a TV 
digital neste ano decola?  
Florisbal — Com a implantação da TV digital nas grandes 
capitais e nas cidades grandes do interior, com mais con
fiança por parte dos fabricantes — que hoje produzem 
equipamentos com mais segurança para evitar recall — e 
com o varejo mais interessado em promover esses produ
tos, acho que vai haver um grande interesse do público 
telespectador. Nós acreditamos muito que a TV portátil 
realmente vai se transformar em um grande sucesso.   

Octávio Florisbal

Diplomacia na TV
Só a Globo supera a própria Globo. Em 2007, o maior veículo de 
comunicação do País faturou R$ 5,8 bilhões, montante que sobe 
a R$ 6,9 bi quando somadas as receitas das suas afiliadas. Este 
volume é maior do que o total faturado pela Globo Comunicação 
e Participações (R$ 6,7 bi), que envolve outras empresas da holding. O homem forte 
à frente dos números da TV e da rede, Octávio Florisbal, é hoje o melhor porta-voz 
que a organização poderia ter. É cortês, porém firme, seja diante de uma indús-
tria que atravessa a convergência das tecnologias, seja perante anunciantes que  
questionam a política vigente de remuneração das agências de publicidade pelos veículos, ou ainda ante 
uma platéia de jornalistas ávidos por uma frase que denuncie fraqueza da líder. Diretor geral da emissora, o 
executivo fala, nesta entrevista exclusiva, dos desafios impostos à Globo nos novos tempos das internet, do 
mercado, das audiências e — por que não? — da concorrência.

Edianez Parente 
Fotos de José Bassit
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“Defendemos a não entrada 

no Brasil de birôs de mídia, 

porque são predatórios: só 

iriam trazer muita confusão 

para o mercado, depreciando 

agências médias e pequenas e 

os veículos de maneira geral”

M&M — Há aposta na portabilidade como uma maneira até 
de crescimento de audiência?   
Florisbal — Acreditamos que sim. O Fórum TV Digital 
encomendou uma pesquisa que mostra realmente o 
interesse crescente do telespectador de maior renda 
no televisor em HD, em comprar a caixinha para ter 
melhor qualidade. E também um interesse grande pela 
portabilidade, tanto para o celular, que pega a TV de 
forma gratuita, quanto para as pequenas TVs portáteis. 
Sobre essa TV portátil ou celular, com capacidade de 
pegar TV aberta gratuita, a pesquisa mostra que 60% 
dos proprietários de celular têm interesse em comprar 
um novo aparelho. Isso vai gerar uma nova audiência 
fora do lar — hoje a TV aberta é fundamentalmente 
audiência no lar —, concentrada em determinados 
horários de pico, como de manhã, no almoço e na volta 
para casa; serão milhões e milhões de aparelhinhos. É 
uma audiência adicional.   
  
M&M — Quanto à migração dos jovens da TV para outras 
mídias, principalmente para a internet, a portabilidade não 
seria uma forma de chegar a esse público também?   
Florisbal — Vamos integrar muito a TV Globo e a internet 
e vice-versa, focando fundamentalmente esse público 
mais jovem, que é o grande usuário da web. Observamos 
que as crianças e adolescentes hoje, aqueles que estão 
mais situados na classe média, têm o interesse desper-
tado pela internet, videogame e outros aparelhos dessa 
natureza. Não deixam de assistir à TV aberta, mas divi-
dem o seu tempo com essas novas mídias. Então, temos 
de encontrar maneiras de atraí-los para a TV aberta, 
através dos nossos portais ou dos nossos sites, com 
os nossos conteúdos, até para atraí-los, se necessário, 
primeiro na internet e depois trazê-los para a TV. Essa 
é uma estratégia montada por TV Globo e Globo.com.   
  
M&M — Mas a TV Globo vai conseguir colocar na internet de 
forma gratuita os mesmos conteúdos da rede aberta?  
Florisbal — Essa é a nossa proposta! Em jornalismo, en-
tretenimento e esporte, vamos utilizar cada vez mais o 
vídeo. Uma nova filosofia implantada é que vamos passar 
a criar e produzir os nossos portais de notícia, de esporte, 
de entretenimento e os sites dos nossos programas.
  
M&M — E o conteúdo em vídeo na web será patrocinado tal 
como na TV?  
Florisbal — É nisso que pretendemos evoluir. Acho que 
uma das maneiras de explorar ou monetizar esses con-
teúdos é através da publicidade. Hoje, já fazemos isso: 
toda a comercialização de publicidade da Globo.com e 
dos portais e sites dos programas da TV Globo é feita 
pela área comercial da TV Globo.   
  
M&M — As diferentes janelas já provocam algum impasse. 
Uma atração que a Globo detém com exclusividade na TV 
aberta acaba liberada na internet, como o seriado Lost, no 
portal Terra. O que está mudando nesse mercado?   
Florisbal — Nossa proposta é dividida em duas partes. O 
conteúdo nacional será cada vez mais disponibilizado na 
web de acordo com os hábitos, costumes e desejos dos 
internautas. Para os conteúdos internacionais, adotamos 
uma nova política: ao comprar os direitos de filmes e 
séries, adquirimos tanto os direitos de TV aberta quanto 
de internet. No futuro, vamos ter um novo ano do Lost, 
de 24 Horas, e vamos disponibilizar — se necessário for 
— na internet.   
  
M&M — Falando sobre a concorrência, houve deslocamentos 
de maior peso em alguns horários ao longo de 2007 e tam-
bém no começo deste ano. Como a Globo vê esse movimento 
do segundo e do terceiro colocados, Record e SBT?  
Florisbal — A TV aberta brasileira está entre as maiores 
do mundo, em domicílios com TV, telespectadores e re-
ceita publicitária. Quando analisamos os últimos quatro, 
cinco ou dez anos, os 30 maiores programas são todos 
pertencentes à TV Globo. Enfim, nossa posição de líder 
é consolidada, e respeitamos os nossos concorrentes 
— quero dizer todos os nossos concorrentes, seja aquele 
que está em segundo ou em terceiro, seja o que está 
em quinto. Todos eles são extremamente importantes 
porque 1 ponto de audiência, ou 1 ponto de mercado 
publicitário, tem um significado muito importante. 

Quer dizer, 1 ponto de audiência em mercado nacional 
equivale basicamente a 1 milhão de telespectadores. É 
uma quantidade de público extremamente importante. 
Se você pegar 1 ponto ou 1% da verba publicitária de 
TV aberta, são mais de R$ 100 milhões. São números 
muito significativos. Uma vez ou outra detectamos que 
um concorrente nosso avança ou recua. Ao longo do 
tempo, se você pegar os últimos cinco anos, ou últimos 
dez anos, verá que o segundo, terceiro ou quarto lugar 
se alteram e, quando somadas as audiências, elas mais 
ou menos são constantes. Então, hoje há um horário 
em que a concorrência obtém melhores resultados, 
aquela faixa das 22h às 23h; tem um segundo colo-
cado que tem uma novela que se posicionou; tem um 
terceiro que já foi segundo ali e tem uma outra linha 
de programação. Mas quando você soma as audiências 
dos dois, o segundo e o terceiro estavam em situações 
contrárias lá atrás. Ao somar, verá que ambos sempre 
totalizaram 23 ou 24 pontos de audiência, ou seja, não 
tiram necessariamente as audiências da TV Globo. Elas 
vêm de outras redes, ou de aparelhos antes desligados, 
mas nós temos conseguido manter basicamente a nossa 
posição. Há um momento ou outro de queda em uma 
ou outra cidade, mas estamos sempre atentos.  

M&M — Mas houve queda de audiência em 2007.  
Florisbal — De fato, no ano passado, detectamos uma 
diminuição de aparelhos ligados no segundo semestre 
e isso nos afetou. Acabamos também perdendo 1 ou 2 
pontos, dependendo da faixa horária. Acreditamos ser 
muito mais em função de uma queda acima da curva 
normal e histórica de aparelhos ligados, e creditamos 
isso a alguns fatores como maior poder aquisitivo, 
pessoas saindo mais de casa nesse período de verão, 
com temperatura acima do normal, e períodos de festas 
e de compras. De outubro a dezembro, e no começo 
de janeiro, realmente houve uma queda nos aparelhos 
ligados; agora tudo está voltando ao normal. Há uma 
curva histórica que vai de abril a setembro, conside-
rando os períodos de outono e inverno. Acreditamos 
muito que isso voltará ao normal agora e estamos 
bastante confiantes na grade de programação lançada 
em abril, por estar renovada, oxigenada, muito bem 
embalada com a nossa marca que foi rejuvenescida, 
com campanhas de qualidade. 

M&M — Divulgada a pauta do IV Congresso da Abap, o mer-
cado abre a discussão do modelo vigente na indústria. Qual 
a posição da Globo diante disso?  
Florisbal — Primeiramente, considero muito importante 
a realização do IV Congresso. Também sou daqueles que 
reconhecem que ele já deveria ter acontecido há muito 
mais tempo. Eu diria que há o modelo brasileiro de co-
municação, que rege a TV aberta, jornais e revistas, rádio, 
internet, cinema... enfim, todas as mídias e as novas mídias; 
e o modelo de publicidade brasileiro, que rege as relações 
entre anunciantes, agências e veículos. Os dois modelos 
estão, digamos, assentados nas normas-padrão que foram 
criadas pelo Cenp há dez anos e de que todos nós partici-
pamos. Nós, da TV Globo, defendemos as normas-padrão. 
Entendemos que o modelo de comunicação como o de 
publicidade brasileiro é o mais adequado para o merca-
do e, evidentemente, ele pode merecer um exame mais 
profundo. Deve receber ajustes em diferentes aspectos, 
mas é o melhor modelo para o tamanho do Brasil, para a 
diversidade dos meios de comunicação, a quantidade de 
agências e anunciantes, e acredito que é o que mais inte-
ressa ao País como um todo. A nossa proposta é participar 
do IV Congresso, seja através das nossas entidades, como a 
Abert e outras, ou individualmente, procurando realmente 

ressaltar os pontos positivos do modelo brasileiro, das 
normas-padrão e de como elas poderiam ser modernizadas 
para continuar produzindo bons resultados.   
  
M&M — Onde caberia ajuste?  
Florisbal — Tem de ter ajuste na relação entre anunciante 
e agência do ponto de vista de remuneração. Devem 
permanecer algumas premissas importantes, como o 
plano de incentivos que os veículos oferecem às agên-
cias, através das quais as agências reúnem as condições 
necessárias para prestar bons serviços aos anunciantes, 
sem o quê elas não teriam como fazer isso. Defendemos 
também a não entrada no Brasil de agências de mídia e 
birôs de mídia, porque eles são predatórios: só iriam tra-
zer muita confusão para o mercado brasileiro, certamen-
te depreciando agências nacionais, médias e pequenas, 
e os veículos de maneira geral, de qualquer magnitude. 
A liberdade de expressão comercial é extremamente 
importante na defesa da liberdade de expressão — acho 
que são pontos que o congresso deve abordar. 
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