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Legado de qualidade
Octávio Florisbal deixa o comando da TV Globo após trajetória marcante à frente da maior emissora do País

Por TERESA LEVIN tlevin@grupomm.com.br

A virada do ano trará um novo momen-
to para a TV Globo. O primeiro dia 

de 2013 marca o fim da atuação de Octá-
vio Florisbal à frente da direção-geral da 
emissora, cargo que passará a ser ocupa-
do por Carlos Henrique Schroder. Mais 
do que isso, marca o fim de uma etapa na 
trajetória de sucesso de um executivo ad-
mirado pelo mercado, seja por profissio-
nais de agências, anunciantes ou veículos 
— inclusive concorrentes. Agora ele pas-
sa a ocupar uma cadeira no conselho de 
administração das Organizações Globo e 
tocará um projeto pessoal acalentado por 
muitos anos, o Instituto Helena Florisbal.

Com seu jeito afável e sereno, Floris-
bal deixou marcas relevantes ao longo 
de sua trajetória profissional. Apesar da 
atuação marcante na TV Globo, onde es-
tá desde 1982, começou a atuar em agên-
cia, na década de 60, tendo passado pe-
la Thompson (duas vezes) e pela Norton 
até ingressar na Lintas. Neste período foi 
criado o Grupo de Mídia São Paulo, do 
qual participou da fundação. “A ideia foi 
do Wanderlei Fucciolo, diretor de mídia 
na Thompson. A primeira reunião foi na 
casa dele e eu era o mais jovem, por isso 
fiz a ata”, recorda.

Presidente do Grupo de Mídia algu-
mas vezes, ele aponta a importância da 
entidade para o mercado publicitário: 
“Foi responsável por uma evolução muito 
importante da mídia brasileira, equipa-
rando-a, do ponto de vista técnico, com 
o que existia de melhor nos Estados Uni-
dos, na Europa. Nesta época ganhei meu 
primeiro Caboré. E o primeiro Caboré a 
gente nunca esquece”, lembra o executi-
vo, que conquistou o troféu na categoria 
Profissional de Mídia em 1980, ano em 
que a premiação foi instituída.

Apesar da trajetória de sucesso em 
agências de publicidade, uma guinada 
levaria sua carreira para outro rumo. “Es-
tava na Lintas em setembro de 1982 quan-
do recebi convite do Interpublic para fi-
car dois anos na Lintas House, em Lon-
dres, e na volta assumir a presidência da 
agência no Brasil”, recorda. Tudo estava 
pronto para a viagem, mas o Interpublic 
achou melhor que ele fosse um pouco 
mais tarde, após o inverno, para facilitar 
a adaptação. O que parecia certo mudou 
subitamente, com um convite de Dioní-
sio Poli, na época superintendente co-
mercial da TV Globo. 

“Ele me chamou para montar a divi-
são de marketing, com alguns objetivos: 
criar um canal de comunicação entre a 
área comercial, atendendo às demandas 
do mercado, e a área de criação. Desen-
volver novos formatos de projetos para o 
mercado publicitário, apoiar nossa área 
de atendimento e de vendas na relação 
com agências e anunciantes, além de in-
vestir em pesquisa e mídia, desenvolven-
do esta área. Acabei aceitando, fui para a 
Globo em São Paulo trabalhar como di-
retor de marketing”, detalha.

para renovação. Deveria sair no final de 
2000 e iria morar na Toscana. Mas como 
a Marluce Dias tinha acabado de assu-
mir a direção-geral da TV Globo com a 
saída do Boni (José Bonifácio de Oliveira 
Sobrinho), ela pediu para que eu ficasse 
um pouco mais e saísse em 2002, com tu-
do em ordem”, conta. 

Mais uma vez, imprevistos o levaram 
a outro caminho. Marluce contraiu um 
câncer, que a afastou da Globo, inicial-
mente, por dois anos. A ideia era que ele 
assumisse o cargo de diretor-geral inte-
rinamente, mas o tratamento era mais 

A trajetória na Globo teria outros ru-
mos inusitados. Com pontos relevantes 
em sua atuação no departamento de mar-
keting — incluindo a criação dos pacotes 
de futebol e Fórmula 1, entre outros (veja 
quadro) —, ele sedimentou a relação com 
a emissora e apontou o novo caminho, a 
superintendência comercial, que, após 
um convite, assumiria no final de 1990. 

Por meio de pesquisas, já se sabia que 
o departamento comercial teria de mu-
dar seu formato para atender agências e 
anunciantes. “Fizemos uma grande refor-
mulação, criamos o setor de atendimen-

to comercial e a área de desenvolvimento 
comercial”, cita, entre outras iniciativas, 
como o plano de incentivo. “Era a antiga 
Bonificação de Volume, para dar recur-
sos às agências para contratarem me-
lhores profissionais, para comprar pes-
quisa”, conta.

Direção-geral
Apesar do sucesso, Florisbal planejava 

sair da emissora após alguns anos à frente 
da superintendência comercial. “Na época 
tinha um princípio que, quando chegasse 
aos 60 anos, teria de abrir mão do cargo, 
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“Não sei ainda exatamente o 
papel que exercerei (no conselho 
de administração), mas vou para 
lá com muito entusiasmo e 
disposição de colaborar”
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As marcas que Florisbal deixa na Globo

No marketing 
• desenvolvimento de formatos comerciais como projeto de futebol, Fórmula 1 e Car-
naval, hoje os mais demandados pelo mercado
• lançamento do comercial em rede no Jornal Nacional e, posteriormente, em nove-
las e nas demais atrações da emissora 
• desenvolvimento da área de pesquisa de mídia, com apoio a institutos (em particu-
lar o Ibope), auxiliando na criação do painel nacional de audiência 

Na superintendência comercial
• criação do setor de atendimento comercial (antiga área de vendas), com a função 
de executivo de contas — um representante da emissora com total autonomia nas 
agências de publicidade
• criação da área de desenvolvimento comercial
• início das operações eletrônicas ligando a Globo a todas as afiliadas e agências de 
publicidade, processo que hoje possibilita conexão online com 1,2 mil agências para 
a realização de todas as operações comerciais
• criação do Plano de Incentivo das agências, antiga Bonificação de Volume

Na direção-geral
• reestruturação da dívida
• reestruturação da TV Globo
• transformação da TV Globo em uma empresa multiplataforma
• projeto de talentos em todas as áreas e níveis, visando dar condições de trabalho, 
facilidade, comodidade e tecnologia, ouvindo os funcionários e trabalhando em con-
junto por um resultado comum

sério do que o imaginado e Marluce não 
voltaria. “Roberto Irineu me convidou 
para ser efetivado como diretor-geral em 
2004. Comigo sempre foi assim: era dire-
tor de agência, virei diretor de marketing; 
estava feliz e virei superintende comer-
cial; ia sair, virei diretor-geral interino e 
aí, diretor-geral. Tem gente que persegue 
um norte, na minha vida as coisas foram 
acontecendo”, fala. 

Agora está na hora de passar o cargo. 
“E vem um companheiro muito compe-
tente que é o Carlos Henrique Schroder”, 
aponta. Sua carreira como diretor-geral 
tem pontos marcantes, como a reestrutu-
ração da dívida da empresa, a reformula-
ção das áreas, a melhoria dos processos 
de gestão de pessoas e equipes, o inves-
timento em TI e a migração da Globo de 
uma TV aberta para uma rede de televi-
são multiplataforma.

Novos rumos
Florisbal acredita que a valorização do 

conteúdo audiovisual profissional, com 
o uso cada vez maior de vídeos na inter-
net, só aumentou a relevância da televi-
são, trazendo-a para o centro de um siste-
ma midiático. “Todas as mídias têm a sua 
importância e aquela grande ameaça que 
era a internet virou um associado”, avalia. 
Para ele, a TV tem hoje alguns desafios. 
“O primeiro e mais importante é conhe-
cer perfeitamente esse misto de telespec-
tador internauta, nas classes sociais, nas 
faixas etárias, nas regiões do País,  para sa-
ber as suas necessidades e demandas. Vai 
prevalecer quem tiver o melhor conteú-
do. Pertinente, adequado, com qualidade 
criativa, de produção”, destaca. 

As Organizações Globo concluíram es-
te ano uma reformulação na chamada go-

vernança corporativa. Foi criado um no-
vo conselho de administração, que tem 
na presidência Roberto Irineu Marinho e 
como vice-presidentes João Roberto e Jo-
sé Roberto Marinho. Há mais três assen-
tos de conselheiros, um ocupado por Jor-
ge Nóbrega e outro por Pedro Carvalho. 
Florisbal ficará com a terceira cadeira.

“Este conselho terá sua atuação am-
pliada, olhando de forma holística o con-
junto da sociedade, da comunicação e 
das plataformas, no Brasil e no exterior, 
acompanhando a evolução disso, e tam-
bém o desenvolvimento das empresas, do 
grupo, as novas oportunidades. Não sei 
ainda exatamente o papel que exercerei, 
mas vou para lá com muito entusiasmo e 
disposição de colaborar”, garante.

Além de se dedicar à nova função, ele 
investirá em outro projeto: a criação do 
Instituto Helena Florisbal, plano acalen-
tado por sua falecida esposa. “Terá recur-
sos para apoiar outras instituições volta-
das para crianças, que precisam de apoio, 
de gestão, melhoria de estrutura, reforma 
física, melhoria no ensino, cultura”, expli-
ca. A ideia é que o instituto, em vez de fi-
nanciar estas iniciativas, faça o que cada 
entidade precisa. “Até porque dinheiro 
na mão é vendaval, como dizia a novela 
Pecado Capital. Vamos lá fazer.”

A sede ficará em São Paulo, perto da 
Globo, e já está em obras. A inauguração 
deverá acontecer em abril. Em um se-
gundo momento, a ideia é levar a inicia-
tiva para o Rio, sempre auxiliando enti-
dades que trabalhem com crianças e, em 
menor escala, com pessoas idosas. “Ele 
tem o nome da minha mulher e era uma 
ideia dela que vamos implantar. Não va-
mos para a Toscana, mas faremos boas 
ações”, conclui. 

“Por vício, talvez, não há cerimônia de 
premiação publicitária — local, nacio-
nal ou internacional — na qual eu não 
me pergunte quais as virtudes, defei-
tos, realizações, vazios dos ungidos. Nas 
muitas dezenas de efemérides do gêne-
ro a que compareci, só uma vez me fla-
grei sussurrando: ‘Este tem praticamen-
te tudo o que faz um profissional intei-
ro, da competência ampla à integrida-
de incomum’. Quem estava subindo ao 
palco? Octávio Florisbal.”

“Tive a oportunidade de encontrá-lo em 
vários eventos, a felicidade de participar 
da escolha do seu nome pela ABP como 
Personalidade do Ano em 2009, e o pri-
vilégio de vê-lo discursar em ocasiões 
de baixa, média e altíssima voltagem 
emocional. A característica do Octávio 
que me chamou a atenção em todos es-
ses momentos sempre foi a mesma: se-
renidade. Não é fácil manter-se sereno 
sob o peso de tantas responsabilidades, 
sob um mundo de olhares carregados de 
pressões e expectativas. Só os sábios 
conseguem. Os sábios e os que têm a 
certeza do dever cumprido.”

“A propaganda brasileira deve muito à 
ética, ao profissionalismo e ao amor à 
profissão, legado e exemplo que Flo-
risbal deixa para todos nós, ao encer-
rar sua brilhante carreira executiva. E 
a certeza de que, agora, no conselho da 
Globo, continuará a ser um grande de-
fensor do consagrado modelo brasilei-
ro de propaganda, que ele tanto ajudou 
a construir e a defender.”

“O trabalho dele, certamente, contribuiu 
para a valorização da publicidade brasi-
leira como uma das melhores e mais re-
conhecidas do mundo. É um símbolo do 
quão importante é o trabalho de um pro-
fissional de mídia, já que a origem dele 
é na mídia e, por meio disso, ele conse-
guiu construir uma trajetória tão bem-
-sucedida na Globo. É um grande conse-
lheiro, nunca negava atenção, seja para 
os assuntos relativos à Africa, ao Grupo 
de Mídia ou qualquer coisa sobre a qual 
eu o procurasse. Tive a honra de convi-
ver com ele um bom tempo. E acho que 
quem também teve deve agradecer.”

Armando 
Strozenberg, 
chairman do 
Havas Worldwide 
Brasil

Adilson Xavier, 
publicitário

Otto de  
Barros Vidal,  
chairman do  
Grupo PPR

Luiz Fernando 
Vieira, 
vice-presidente 
de mídia da Africa 
e presidente do 
Grupo de Mídia 
São Paulo

O executivo que conquistou o mercado, na visão dos líderes
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1540, p. , 17 dez. 2012.




