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A meta da convenção "Nada substitui o faturamento", que a DGC (Direção Geral de 
Comercialização) da Rede Globo de Televisão vai realizar dentro de duas semanas no Guarujá, 
em São Paulo, é fazer crescer operação de venda de publicidade que no ano passado teve 
elevação de 23%, equivalente a R$ 7,5 bilhões. O faturamento geral chega a R$ 9,2 bi. "2010 
foi o melhor ano da história da TV Globo", resumiu o acionista João Roberto Marinho. 
 
A convenção anual da área comercial será comandada pelo executivo Willy Haas, diretor geral 
da DGC, com a participação de 460 profissionais de todo o País. Para Haas o evento "é um 
momento de "celebração de resultados, integração das áreas, alinhamento de informações, 
revisão de metas qualitativas e quantitativas". A emissora aposta "no bom desempenho da 
economia do País e nos produtos que serão oferecidos ao mercado" para atingir seus objetivos. 
A TV Globo também aposta em novos formatos. 
 
"Essa é uma das atribuições da área comercial para atender às necessidades do mercado 
anunciante. A Globo é pioneira no desenvolvimento de novos formatos e é dona de um 
portfólio com mais de 50 deles. Todos os nossos formatos têm elevado grau de eficiência e 
aceitação pelas agências e anunciantes, justamente porque foram desenvolvidos para atender 
necessidades de todo o tipo de comunicação, para qualquer tamanho de investimento. E isso 
só é possível porque estamos permanentemente empenhados em conhecer o cliente, seus 
produtos, o mercado em que atuam e suas necessidades - uma operação de grande 
complexidade que envolve diversas áreas", ele afirmou. 
 
Haas explica que a operação de publicidade na TV Globo "é gigantesca, pois envolve a exibição 
de 17 milhões de inserções comerciais por ano. E é estratégica, envolve vigilância e análise 
permanente, num processo que inclui avaliações das demandas por programas e períodos de 
exibição, de forma a adequar as necessidades do mercado às oportunidades e necessidades de 
ocupação dos nossos intervalos. Esse processo é extremamente técnico e se aplica a todas as 
faixas horárias".  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 4 abr. 2011, p. 9.  


