
Rede Globo veicula 488 mil comerciais com aposta em tom social 
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Investimentos da emissora com volume de veiculações chegariam a R$ 697 milhões 
 
Lançada há dois meses, campanha promove a 24ª edição do projeto“Criança Esperança” cujo 
programa de televisão irá ao ar nos próximos dias 22 e 23 com transmissão ao vivo do HSBC 
Arena, no Rio de Janeiro, sempre com Renato Aragão como âncora e participação do elenco 
global, e este ano com patrocínio da Tramontina e Petrobras. No ano passado foram 
arrecadados R$ 13,5 milhões e a Rede Globo de Televisão aguarda crescimento para edição 
2009 do projeto que faz em parceria com a Unesco há cinco anos, antes com a Unicef. 
 
É uma das principais atividades da agenda de projetos sociais da emissora que também inclui 
Ação Global, Amigos da Escola, Esporte e Cidadania, campanhas de doação de sangue e 
prevenção à dengue, sem mencionar os espaços de merchandising social nas novelas cuja 
proposta é expor temas como direitos da pessoa com deficiência, preservação ambiental, 
corrupção, violência doméstica, exploração sexual, valorização da cultura e preconceito racial, 
por exemplo. O executivo Albert Alcouloumbre Jr., diretor de planejamento e projetos sociais 
da Central Globo de Comunicação, explica que é muito recente a cultura social corporativa nas 
empresas, mas que na Globo é uma prática natural. 
 
“Aqui somos cobrados quando diminuímos o ritmo. O Dr. Roberto Marinho impregnou esse 
conceito em toda a cadeia gerencial do grupo. Isso facilita o desenvolvimento das ações”, disse 
Alcouloumbre Jr., enfatizando que no ano passado 77 organizações do terceiro setor tiveram 
campanhas exibidas na grade da emissora. “Assim como a programação e a produção querem 
espaço para as atrações, o planejamento contempla as ações sociais. É uma questão 
estratégica”. 
 
A publicidade de ONGs na Rede Globo chega a 330 mil inserções por ano, equivalente a um 
investimento de R$ 4,330 milhões calculados pelo preço de tabela da emissora. Somadas às 
ações promovidas exclusivamente pela Globo, como a campanha de orientação à gripe suína 
no Rio de Janeiro, o volume de veiculações sobe para 488 mil, que exigiriam um investimento 
de R$ 697 milhões. “Os critérios de seleção são bem simples, mas o principal é o caráter 
meritório da ONG. A adequação das mensagens também é muito importante para não termos 
desconforto com forma e conteúdo. Em muitos casos até produzimos os comerciais”, finalizou 
Alcouloumbre Jr. 
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