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Além da televisão, a Globo tem outras quatro divisões de negócios. A Globo Marcas foi criada 
em 2000 para trabalhar as marcas da Rede Globo para licenciamento de produtos e serviços. 
Desde o seu lançamento, já foram licenciados mais de 1.500 itens em diversas categorias. 
Hoje a Globo Marcas tem um acervo de 147 títulos diferentes de DVDs, além de 90 títulos de 
livros lançados com conteúdos da TV Globo. 
 
Já a Globo Filmes foi criada em 1998, como braço cinematográfico da TV Globo, com o objetivo 
de produzir obras de qualidade e valor artístico, valorizar a cultura nacional, fortalecer a 
indústria audiovisual brasileira, atrair novos talentos e aumentar a sinergia entre o cinema e a 
televisão. Entre os lançamentos da Globo Filmes estão sucessos estrondosos do cinema 
nacional como “Se Eu Fosse Você”, “Cidade de Deus” e “Dois Filhos de Francisco”. 
 
Na internet, a Rede Globo está presente com o Globo.com, portal responsável pela distribuição 
do conteúdo das Organizações Globo. Ele também auxilia as empresas na oferta de seu 
conteúdo via celular. O Globo.com inclui aproximadamente 350 sites de parceiros e afiliadas da 
TV Globo. A ideia é construir o relacionamento entre as marcas das Organizações Globo e seus 
consumidores através da internet. 
 
A Globo ainda atua na área fonográfica, por meio da Som Livre. A gravadora nasceu por conta 
das novelas, mas ampliou a sua atuação. Desde 1971, quando surgiu com o objetivo de 
comercializar trilhas sonoras dos folhetins da TV Globo, a Som Livre cresceu até se transformar 
em uma gigante da indústria fonográfica. Entre os artistas que gravaram pela Som Livre estão 
Tim Maia, Rita Lee, Barão Vermelho, Cazuza, Luiz Melodia, Elis Regina, Moraes Moreira, Djavan 
e Novos Baianos. 
 
Com a energia que consome, a emissora abasteceria uma cidade de 240 mil habitantes. Se 
concentrasse num só lugar toda a área construída para sua operação no Rio e em São Paulo, a 
Globo ocuparia o equivalente a 62 campos de futebol. A empresa se espalha por 38 imóveis 
operacionais divididos nas cidades do Rio, São Paulo, Recife, Belo Horizonte e Brasília. Nas 
cinco capitais, 26 estúdios – dez deles na Central Globo de Produção/RJ – abrigam os 
programas da emissora. 
 
A logística da Globo  é composta por oito almoxarifados, com 17.802 itens em estoque e 49 
mil equipamentos e acessórios armazenados, incluindo aí material de engenharia de televisão 
e cenografia. Ainda passam pelo sistema de armazenamento 47 mil itens de estoque e 214 mil 
equipamentos e acessórios mensais. 
 
O arquivo de mídia merece destaque, afinal, armazena a programação de 45 anos da Globo. 
Responsável pela preservação do acervo da emissora, o prédio climatizado onde estão 
guardados os documentos eletrônicos tem dois robôs automáticos de 11 metros de altura e 40 
metros de profundidade. O arquivo tem capacidade para abrigar 350 mil fitas. Por mês, pelo 
menos 80 mil delas entram e saem do arquivo. A  Globo ainda faz a reutização de cerca de 
70% das fitas, gerando economia de mais de R$ 5,6 milhões por ano. 
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