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No mês que completa 46 anos, a Rede Globo passa a se dedicar à sua nova programação e vai 
além, caminhando aceleradamente para ocupar o segundo lugar no ranking das TVs abertas 
em todo o mundo no item faturamento publicitário, que remunera a maior parte da sua 
operação de transmissão de conteúdo gratuito. 
 
A previsão foi feita pelo diretor geral da emissora, Octavio Florisbal, na apresentação das 
novidades para 2011, na última terça-feira (29), no Teatro Alfa, em São Paulo, com direção de 
Luiz Gleizer que deixou de lado o formato power point para exibir um show ao vivo com 
destaques de seu elenco, liderado pelos âncoras Tiago Leifert e Fernanda Lima. 
 
O mercado brasileiro de televisão aberta é o quinto do mundo e dá passos consistentes para 
subir uma posição ainda este ano. No caso da Globo, segundo Florisbal, apenas TVs 
americanas superam seu desempenho. Ela está entre as três emissoras mais robustas e 
ambiciona o segundo posto, ultrapassando a americana ABC e encostando na CBS. 
 
O crescimento do canal no ano passado foi de aproximadamente 25%, equivalente a R$ 9 
bilhões de faturamento com publicidade. “Foi o melhor ano da história da Rede Globo”, 
sintetizou o acionista João Roberto Marinho. 
 
O balanço da emissora, divulgado na última quinta-feira (30), confirmou a expectativa, 
apontando R$ 10,4 bilhões em faturamento, 24% maior que o período anterior, dos quais R$ 
7,5 bilhões são provenientes da venda de espaços publicitários. Na avaliação de Florisbal, as 
TVs abertas do País vão continuar crescendo em volume de espaços negociados e também em 
audiência. 
 
Mesmo tendo como intenção principal a apresentação das novidades em sua grade, entre elas 
novas séries, como “Tapas & Beijos”, “Divã”, “Lara com Z”, “Macho Man” e “Mulher Invisível”; 
novelas como “Cordel Encantado”; as mudanças e incrementos em “Mais você”, “Zorra Total” e 
“Vídeo Show”; e o retorno de “A Grande Família”, “TV Xuxa” e “Som Brasil”, a festa serviu, 
principalmente, para destacar parte importante de seu planejamento, estratégia de atuação e 
metas de crescimento. “Quero aproveitar esta oportunidade única para dividir algumas de 
nossas prioridades para 2011”, continuou o diretor geral. Entre as ações previstas para início 
imediato, ganham destaque os investimentos em tecnologia. “Estamos trabalhando na 
ampliação da cobertura do sinal digital para todas as cidades brasileiras com mais de 50 mil 
habitantes. Vamos chegar à Copa do Mundo de 2014 com o mínimo de 70% de cobertura 
digital nacional”, garantiu o executivo. Outra preocupação da Globo é aumentar a 
apresentação de conteúdo em alta definição. “Devemos concluir em breve um projeto para 
estender a captação e transmissão de conteúdo em HD, hoje muito focada no horário nobre, e 
com isso auxiliar a popularização do recurso no Basil”, afirmou Florisbal. 
 
Multitelas  
 
O diretor geral da TV Globo também citou a preocupação da emissora em ser cada vez mais 
multiplataforma, chegando ao que chama de “5ª tela”. “Estamos realizando experiências de 
transmissão em novas telas, levando o sinal da Globo para ônibus, trens, transatlânticos e 
aviões. Queremos estar preparados e presentes também no segmento mobile, como no 
celular, no iPad e em outros devices”, citou Florisbal. 
 
O conteúdo gerado pelo conglomerado de mídia ganhará ainda mais presença na internet, com 
foco regional e participação das afiliadas como parceiras. “Vamos inaugurar 12 grandes portais 
junto com as afiliadas, focando cada região. Será um desdobramento do G1, trazendo 
conteúdo nacional, mas também regional e local, privilegiando o interesse de cada 
espectador”, contou o executivo. 
 
Publicidade  
 



Ainda no palco do Teatro Alfa, assistido por representantes de muitos dos principais 
anunciantes e agências do País, Florisbal elogiou o positivo momento econômico do mercado 
brasileiro como introdução às metas de crescimento da Rede Globo. “Quero registrar o grande 
otimismo com o Brasil, que finalmente encara um futuro cheio de oportunidades em todas as 
áreas. Na comunicação, queremos ser os protagonistas deste momento”, enfatizou, para, em 
seguida, dar números expressivos sobre a relevância mundial da emissora no quesito 
publicidade. “São, por ano, uma média de 50 mil marcas e mais de 17 milhões de comerciais, 
o que nos coloca entre as três maiores TVs do mundo em receita publicitária. E as previsões 
são cada vez mais positivas”, ressaltou. 
 
Florisbal também destacou a pluralidade de opções que procura ofertar em sua grade, desde 
público a ser impactado a formas de exposição. “Hoje são mais de 50 maneiras diferentes de 
se colocar uma marca no ar”, informou o diretor, citando dos tradicionais 30 segundos a 
vinhetas, selos em programas e filmes, ações de merchandising em atrações ao vivo e 
novelas, patrocínio e top de 5 segundos, entre outras. “Esse é o espírito da Globo: dedicação e 
paixão pelo que faz, procurando atender da melhor forma possível o espectador e o mercado 
publicitário”, completou. 
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