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Quais os principais pontos da sua gestão à frente da direção geral da 
Rede Globo nos últimos dez anos? 
Vou enumerar três momentos dessa trajetória iniciada de forma interina 
em 2002, quando substituí a diretora-geral Marluce Dias da Silva. O pri
meiro ocorreu com a reestruturação da dívida das Organizações Globo, 
que foi um período extremamente difícil em que eu, recém-chegado à 
direção geral, tive de reunir a equipe e passar a todos coragem, estímu
lo e vontade de superar uma situação muito delicada, o que realmen
te fizemos, com a colaboração de todos os funcionários, um belíssimo 
trabalho. O plano era pagar a dívida em dez anos, mas ela foi quitada 
em três anos e meio. O segundo período, entre 2005 e 2006, foi a estru
turação de todas as áreas da TV Globo, com amplo processo de revisão 
para dotá-las com modelos de gestão mais modernos, desenvolvimen
to das equipes, planejamento estratégico contemplando o presente e o 
futuro, além da transição da era analógica para uma plataforma digital, 
não apenas nas emissoras próprias, mas também na rede de afiliadas 
constituída por 118 emissoras. Outro ponto foi avançar o projeto de te
levisão paga, internet e mobile. O terceiro ciclo, que acredito tenha per
meado esses dez anos e que considero o mais importante, é o trabalho 
com as equipes e as pessoas que as integram. As empresas de comu
nicação, TVs, revistas, jornais, rádios, produtoras e agências de publici
dade são muito parecidas na estrutura. A diferença entre elas, e que vai 
determinar o maior ou o menor sucesso, está no talento das pessoas e 
na capacidade dos gestores para desenvolver toda a sua potencialidade 
e habilidades. Ao oferecer essas condições abre-se a porta para que elas 
se apaixonem pelo que fazem. Esse trabalho de motivação e incentivo 
faz parte da minha agenda até os dias de hoje, quando me preparo para 
passar para o conselho administração do grupo. Resgatar o orgulho de 
trabalhar na Globo traz ao resultado final, no que diz respeito à produ
ção de conteúdo e em todos os outros serviços que prestamos, um dife-

rencial competitivo enorme que nos deixa em 
uma situação privilegiada. 

E na área publicitária? 
Quando assumi interinamente o comando da 
empresa, eu estava na área comercial havia 
aproximadamente 12 anos. Comecei em 1990, 
em pleno Plano Collor. Minha responsabilida
de foi montar, modernizar e posicionar a estru
tura estrategicamente como uma parceira das 
agências e dos anunciantes, com a preocupa
ção de gerar resultados para ambos os lados. 
Criamos normas comerciais, formatos e proje
tos de comunicação como Fórmula 1, Futebol, 
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Carnaval etc, que estão na emissora até hoje. Foi uma passagem muito 
proveitosa. Também procuramos defender o mercado brasileiro jun
tamente com outros veículos e as entidades corporativas do segmento 
para não permitir a entrada dos bureaux de mídia. A criação de um mo
delo brasileiro de publicidade foi essencial nessa época porque se tor
nou a base das normas-padrão materializadas pelo Conselho Executivo 
das Normas-Padrão (Cenp), que mais tarde, com mais trabalho ainda, 
se transformou na Lei 12.232 do então deputado federal José Eduardo 
Cardoso, hoje ministro da Justiça. Não foi, porém, uma luta solitária. Ela 
envolveu nossas afiliadas, veículos do trade, entidades corporativas do 
mercado e as agências publicitárias para estruturar essa iniciativa. 

Qual o seu papel na estruturação da divisão de marketing da Rede 
Globo? 
Eu cheguei à emissora nos anos 80 a convite do Dionísio Poli, que era o 
superintendente comercial, e meu papel era desenvolver exatamente a 
área de marketing, que não existia até então. Ela teria uma face externa 
para relacionamento com o mercado publicitário e outra interna para se 
relacionar com as divisões de conteúdo (entretenimento, dramaturgia, 
esportes e jornalismo). Eu mantinha reuniões regulares no Rio de Janei
ro com o Boni e sua equipe e trazia ideias para desenvolver formatos 
e soluções mercadológicas para os produtos da emissora. Outro ponto 
importante foi a contribuição que o marketing da Rede Globo ofereceu 
em termos de conteúdo e princípios materializada através de publica
ções como o boletim BIP e a revista Mercado Global. Participamos ativa
mente do 3o Congresso Brasileiro de Propaganda, em 1988, quando foi 
constituído o arcabouço do Código Brasileiro de Autorregulamentação 
Publicitária (Conar), e, mais recentemente, implantamos a Uniglobo, 

que é um trabalho interno de ensino a distân
cia via internet para treinar os profissionais da 
rede de afiliadas, que envolve as disciplinas de 
jornalismo, programação, recursos humanos, 
pesquisa, marketing e comercialização. A ideia 
é que a Globo e suas afiliadas sejam homogê
neas para tratar o mercado igualmente e de 
forma padronizada. 

Você foi publicitário atuante e trabalhou 
em agências de grande porte como a JWT 
e a Levei International Advertising Sales 
(Lintas). Como essa experiência foi cogniti
va para a fase televisiva? 
Eu comecei trabalhando em propaganda nos 
anos 1960 na J. Walter Thompson, hoje JWT, 
onde fiquei dez anos. Mais tarde tive uma 
passagem pela Norton e depois permaneci na 
Lintas durante mais dez anos. Tive o privilégio 
de ser contemporâneo de grandes publicitá
rios da época como Rodolfo Lima Matersen, 
Renato Castelo Branco e Geraldo Alonso. 
Outros com quem não trabalhei diretamente, 
mas que atuavam fortemente pelos interesses 
coletivos do setor, como Mauro Salles, Alex Pe-
riscinotto e Caio Aurélio Domingues, só para 
citar alguns, também exerceram influência 
decisiva na minha formação profissional. Na 
Thompson e na Lintas aprendi muito do que 
pus em prática na Rede Globo. Na década de 
60, esses eram os responsáveis pelas produ
ções de novelas, radionovela, musicais e até 
reality shows. Foi uma fase muito 
importante da minha carreira por 
todas essas características da época. 
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Depois, na Lintas, nos anos 70 e começo dos 
anos 80, montamos uma equipe bem estru
turada de profissionais para desenvolver uma 
visão estratégica de mídia, trazendo forma
tos do exterior para adaptar aos meios locais, 
além de investir em pesquisas e negociações 
com os veículos com foco em resultados. Po-

rém, olhávamos para os interesses dos dois lados: do canal de mídia e do 
anunciante. Essa postura foi muito contributiva para o desenvolvimento 
do setor, numa época em que o Grupo de Mídia de São Paulo estava se 
fortalecendo e eu tive a oportunidade de ser um dos seus fundadores e 
colaboradores. Quando cheguei à TV Globo, todo esse aprendizado foi 
importante para a minha trajetória na emissora, embora seja uma ope
ração bem diferente de uma agência de propaganda. 

A Lintas, além de ser a house-agency da Gessy-Lever (atualmente 
Unilever), também tinha uma enorme estrutura de produção cine
matográfica. Ter no repertório da agência um núcleo de conteúdos 
visuais contribuiu de que forma para a sua atuação na TV Globo? 
Era uma característica das agências da época produzir as atrações que 
queriam que fosse à mídia. As emissoras de televisão nas décadas de 60, 
principalmente, e 70 enfrentaram dificuldades econômicas que as impe
diam de estar à frente das produções. Então, a Gessy-Lever e a Colgate-
-Palmolive, por exemplo, produziam as novelas e os canais as exibiam 
em troca dos patrocínios e dos comerciais. Uma espécie de permuta que 
chamávamos de barter. Grandes nomes daquela época dessas empresas 
e suas agências migraram para a TV. O Boni foi meu contemporâneo na 
Lintas e depois ele se tomou um dos arquitetos do chamado Padrão Glo
bo de Qualidade. Claro que essa fase me deu conhecimento e expertises 
pontuais para as minhas múltiplas funções na emissora. Na verdade, as 
Organizações Globo sempre foram buscar na área de publicidade seus 
principais executivos. Posso citar o Walter Clark, o Boni, a Marluce Dias da 
Silva e eu, todos oriundos do mercado publicitário. A Marluce é exceção 
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até certo ponto. Ela dirigiu a Mesbla, que é anunciante, mas que teve uma 
grande agência interna, a Provarejo. A publicidade, sem dúvida alguma, 
contribuiu para a formação das redes de televisão aberta no Brasil. 

Quando ainda ocupava a diretoria comercial da Rede Globo você 
teve papel importante no ambiente político do negócio (luta con
tra os bureaux de mídia, criação do Cenp, aprovação do decreto 
4.563/2002, incentivo à criação publicitária, pesquisas e orientação 
mercadológica, estruturação dos planos de incentivo, por exem
plo). A luta continua? 
Eu me lembro de que trabalhamos muito fortemente para defender o 
modelo brasileiro de publicidade que integra todas as disciplinas nas 
agências para não deixar que protocolos de fora fossem implantados 
no nosso mercado e, consequentemente, o descaracterizasse. O de
creto 4.563 foi muito importante porque desde 1997, quando o decre
to presidencial 2.262 extinguiu as regras de remuneração, o mercado 
viveu muitas incertezas. 

Dos alienígenas? 
Sim, dos alienígenas, interessados na descaracterização do nosso consa
grado modelo. Fomos felizes, como disse antes, porque dessas iniciativas 
corporativas surgiram o Cenp, as normas-padrão e todo esse trabalho. 

E atualmente? 
Passados quase 20 anos desse movimento, está na hora de novamente 
o mercado prestar atenção nessa questão. Eu entendo que as empresas 
anunciantes, os veículos de comunicação e as agências de publicida
de deveriam voltar a prestar mais atenção nesse tema, que é o modelo 
brasileiro para avaliar se as relações comerciais estão equilibradas entre 

as partes, e ficar atentos a um fato novo que é 
reflexo do crescimento da nossa economia: o 
Brasil é um grande mercado consumidor e em 
poucos anos se estima que será o segundo em 
volume do mundo ocidental. O que isso sig
nifica? Grandes empresas anunciantes estão 
se instalando no país ou comprando marcas 
brasileiras e os grupos globais de agências es
tão absorvendo as agências locais. Basta olhar 
o ranking de agências do Ibope Monitor: nas 
primeiras colocações estão apenas multina
cionais. Na área de veículos, em algumas pla
taformas como TVs por assinatura, internet, 
cinema e mobiliário urbano, há uma presença 
consistente de grupos estrangeiros atuando 
de forma ativa no nosso mercado. Como es
sas empresas trabalham de forma integrada 
em outros países, com base em outro modelo 
de negócios, devemos ficar atentos para que 
não queiram fazer interferências como já ten
taram. Fico muito preocupado quando vejo o 
movimento de mesas de compra que deteriora 
as relações comercias e as contribuições que 
agências, veículos e produtoras emprestam 
aos anunciantes. As mesas desconsideram 
isso, e acho que deveriam ter uma visão mais 
equilibrada. A internet, que faz parte deste 
novo mundo digital, está instituindo novas re
lações de vendas chamadas de ad exchange, 
que são quase bureaux de mídia, pois se com
pra de um portal uma quantidade de espaços 
e depois se efetua a revenda sem obedecer às 
regras. É preciso muito cuidado para que esse 
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assunto não se deteriore amanhã. Temos de 
levar em conta que no passado o mercado ti
nha lideranças muito coesas e presentes. Hoje 
me parece que há uma grande dispersão; está 
faltando um movimento para integrar e olhar 
em primeiro lugar as regras e as defesas do 
modelo brasileiro de publicidade para depois 
olhar as questões individuais. 

A renovação de lideranças ficou perdida? 
São épocas diferentes, e não quero ser saudo
sista, mas na minha visão tínhamos no passa
do líderes que, apesar da disputa de mercado, 
estavam mais coesos nas horas importantes. 
Hoje não vejo isso acontecer com tanta fre
quência, talvez pelo crescimento do mercado, 
que contempla mais de quatro mil agências, e 
até bem pouco tempo atrás tinha no máximo 
500. Mas acho que o mercado precisa de coe
são porque o nosso modelo de negócios pro
porciona resultados para toda a cadeia. 

Essa multinacionalização, por assim dizer, 
traz de volta o risco dos alienígenas e seus 
interesses de efetivar a sua cultura de sepa
rar a mídia da criação? 
Sim. 

O modelo brasileiro é lucrativo? Muitos 

grupos começam a observar que nas operações de mídia separadas 
como unidade de negócios os custos aumentam e os lucros dimi
nuem? 
Aparentemente sim, mas às vezes se quer que prevaleça o modelo no 
qual se está trabalhando no mundo todo para atender às sinergias con
tábeis, por exemplo. 

Na verdade, sua saída deveria ter acontecido quando completou 
65 anos. Uma mudança no estatuto foi providencial para ampliar 
o tempo da sua gestão? Esse tempo foi essencial para implantar 
suas ideias? 
Quando a Marluce assumiu a direção geral, no fim dos anos 1990, ela ti
nha entre seus vários objetivos, absolutamente corretos, rejuvenescer as 
estruturas da Rede Globo, que, com o passar do tempo, estavam fican
do envelhecidas. Então, ela estabeleceu um limite de 60 anos, e não 65, 
para os profissionais de cargos executivos, excluindo desse programa os 
integrantes da área artística. A partir desse limite, poderiam se transfor
mar em consultores, mas não permanecer na estrutura gerencial. Den
tro desse contexto, eu deveria sair no início dos anos 2000. Mas, como 
a Marluce tinha assumido recentemente a direção geral, ela me pediu 
para ficar mais dois anos para deixar a áreas de marketing e comercial 
ajustadas. Eu respondi que tinha meus planos pessoais e um deles era 
morar com a minha mulher, Helena, na Toscana, Itália. Mas tem coisas 
que só o destino pode explicar: a Marluce teve um problema sério de 
saúde e foi obrigada a se afastar da operação. Os acionistas da Rede Glo
bo entenderam que eu deveria assumir interinamente a direção geral. 
Como ela não pôde retornar, continuei até hoje. Estou nesse cargo há 
dez anos e considero esse período como muito intenso. Atuar nessa po
sição com o modelo hands on significa atuar com muita proximidade 
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das equipes e com disposição para trabalhar de 12 a 15 horas por dia 
para dar conta do recado. Foi uma experiência extraordinária, muito 
rica e multidisciplinar. As coisas em uma rede de TV acontecem em 
tempo real literalmente. O saldo é positivo porque a Globo saiu de uma 
posição para outra, tornou-se digital e multiplataforma com processos 
de gestão para o presente e para o futuro bem definidos. 

Qual é a sua observação sobre as novas telas e a consequência desse 
comportamento contemporâneo na captação de publicidade para 
as redes abertas de televisão? 
É um fenômeno que tem dois impactos: 1) tecnológico, que envolve o 
sistema digital. Quando a era digital chegou à TV permitiu uma qua
lidade de vídeo e de áudio muito superior e também o sinal da tela 
grande nas chamadas segundas telas, como iPad, smartphones e nos 
monitores instalados em ônibus, táxis, aeroportos etc. Esse impacto 
tecnológico foi muito favorável às TVs porque ampliou a oferta para to
dos esses devices; 2) o mundo digital, que muitos filósofos chamam de 
mundo líquido e gasoso, porque é intenso, rápido e em alta velocidade 
devido ao desafio de aprender cotidianamente as novidades em termos 
de informação e multiplicidade de fontes, traz uma certa insegurança 
às pessoas. Esse mundo digital, até de forma paradoxal, faz com que as 
pessoas busquem portos seguros capazes de aliviá-las desse volume e 
dessa volatilidade das coisas que acontecem todos os dias. E onde es
tão esses portos seguros? Na religião, porque nesses templos as pessoas 
se sentem participantes, integradas e protegidas; nos shopping centers, 
porque podem ver e ser vistas, participar e se sentir pertencentes àquele 
grupo. E nas mídias de massa, principalmente as TVs abertas, porque 
elas são previsíveis, afinal a programação acontece em horários prees
tabelecidos e entra no ar pontualmente, transformando-se em ponto de 

encontro que, com os facilitadores da era digi
tal, também disponibiliza seus conteúdos para 
as outras telas. Então, a TV aberta voltou para 
o centro do sistema midiático e seus conteú
dos repercutem nas TVs pagas, nos websites, 
nas redes sociais, revistas e outros meios. Esse 
fenômeno trouxe uma nova força às TVs aber
tas, que vêm contabilizando uma elevação da 
audiência em todo o mundo, e a participação 
delas no investimento publicitário. Segundo 
estudos realizados pela Zenith Optmedia e 
Deloite, as verbas de publicidade saíram de 
37%, há alguns anos, para 42% em 2012. No 
Brasil saiu de 55% e passou para 65%. É um 
fenômeno que comprova o rejuvenescimento 
da TV aberta em função do impacto tecnoló
gico e comportamental porque as pessoas têm 
o sentimento de pertencimento que é confi
gurado pelas discussões sobre as novelas, os 
jogos de futebol e as notícias. 

Essa vantagem é relacionada à produção de 
conteúdos inéditos? 
A TV aberta é muito abrangente e 
ela tem a seu favor a qualidade do 
conteúdo, a diversidade da grade de 
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psicológicos e sociológicos. Os filósofos Zygmunt Bauman e Peter Slo-
terdik, que são grandes estudiosos sobre o consumo de mídia mundial, 
entendem que há um mundo líquido que é suscetível a mudanças de
vido ao ritmo veloz das ofertas, que tornam essas novidades quase des
cartáveis, e que as pessoas estão ligadas umas às outras como bolinhas 
de espuma porque expressam seus pontos de vista sobre um mesmo 
tema. Essa sociedade interligada e conectada resultou nesse mundo lí
quido, na visão de Bauman, e espumoso, na de Sloterdik, modernidades 
que formam uma espécie de paradoxo. Para as TVs é um grande desafio 
acompanhar essa quantidade enorme de informações geradas em todo 
o mundo. Mas também é necessária a compreensão de por que tudo 
isso acontece ao mesmo tempo. Esse fenômeno tem levado muitas pes
soas ao isolamento, sobretudo os hard users da internet. Como as TVs 
garantem segurança e previsibilidade, tornam-se um porto seguro para 
as pessoas. 
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Muita gente acreditava que o sistema americano customizado TiVo 
suplantaria a programação linear. O on demand pode se impor ao 
modelo tradicional? 
As análises sobre o futuro do negócio ocorrem de tempos em tempos, 
mas são previsões que correm risco. Há alguns anos se acreditava que a 
programação que poderia ser gravada pelo telespectador, que montaria 
sua própria grade (on demand) para vê-la no horário da sua conveniên
cia, iria predominar em relação à linear. Na prática isso não aconteceu 
nem mesmo nos Estados Unidos. O Instituto Nielsen tem um trabalho 
muito consistente de pesquisas em três telas (TVs abertas, fechadas e 
internet) e os relatórios mostram que as famílias americanas consomem 
de forma regular cinco horas nas TVs por dia, uma média de 150 horas 
por mês, fenômeno parecido com o que ocorre no Brasil. Só que, dessas 
150 horas, a TV linear tem a preferência, com 135 horas. As demais vão 
para o on demand ou a "deleiada" que é quem grava no TiVo para ver 
depois. No Brasil não será diferente com a chegada dos vídeos on de
mand como Netflix e o MUU da Globosat: eles terão uma participação 
pequena da audiência total porque o público está acostumado à cultura 
de assistir à TV linear. Como eu disse, a programação on demand no 
Brasil já existe. Mas, na TV do futuro, que terá outro nome e permitirá 
que todas as mídias digitais estejam integradas, o que vai prevalecer é a 
melhor oferta de conteúdo. Acredito que esse papel será ocupado pelas 
TVs abertas e fechadas. 

E a smartTV? 
A TV conectada vai ter sua fatia de mercado. O Google tem parceria com 
a LG e a Apple com a Samsung e esses modelos simplesmente conjugam 
e conectam todas as plataformas: games, vídeo on demand, internet e 
TVs pagas. As experiências são válidas, mas acredito que 80% das pesso

as vão optar pelo sistema linear, porque quan
do elas chegam aos seus lares não querem ter 
muito trabalho. O sistema on demand exige 
organização da programação e edições. O plug 
and play é o facilitador que a redes abertas ofe
recem. Um dado importante é que as novas 
tecnologias abriram novamente espaço para 
as TVs abertas. Há 15 anos muitos preconiza
vam seu fim, mas hoje ela voltou a ter impor
tância no consumo de mídia. A segunda tela 
estará cada vez mais sincronizada com a tela 
principal, que pode ter 40, 50 ou 60 polegadas. 
A TV voltou a ter espaço nas salas das pessoas. 
E esse prazer revigorado de assistir à TV está 
relacionado à era digital. Os smartphones, que 
nos próximos cinco anos serão 150 milhões 
de aparelhos no Brasil, vão consolidar as TVs 
abertas fora do lar também. E da internet. Nos 
Estados Unidos, 60% dos acessos à web são fei
tos via mobile. No Brasil já são 50%. Isso signi
fica que estamos diante de uma nova mídia de 
massa, mas as pessoas são as mesmas. Nossa 
missão é acompanhá-las com a programação 
da Globo onde elas estiverem. 

O TiVo, que pretendia excluir a publicida
de dos conteúdos gravados, deu certo nos 
Estados Unidos? 
O sistema existe e foi substituído pelos DVRs, 
ou gravadores digitais, com os quais o consu
midor grava, reprograma e pode saltar blocos 
comerciais. Mas, na prática, nos hábitos dos 
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americanos, e não deve ser diferente em ou
tros países, uma pequena porcentagem dos 
lares, uma média que oscila entre 10% e 15%, 
é que tem esse hábito de suprimir a programa
ção comercial do seu foco. 

E a smartTV? 
A TV conectada vai ter sua fatia de mercado. O 
Google tem parceria com a LG e a Apple com a 
Samsung e outros. 

Qual será o seu papel no conselho de admi
nistração? Qual o conjunto das suas atribui
ções? Qual será o perfil desse novo conse
lho? Sua agenda vai ficar mais tranquila ou 
o tempo escasso vai permanecer? 
Fui convidado pelos acionistas para que, ao 
deixar a direção geral da Rede Globo, pas
sasse a ocupar um lugar no conselho das 
Organizações Globo. Aceitei com muito pra
zer, e começo neste mês de janeiro de 2013. 
Não sei exatamente quais serão as atribui
ções, porque o conselho passou por altera
ção de governança corporativa. Vou com o 
entusiasmo de sempre. O conselheiro não é 
um executivo que está na operação, é mais 
um advisor, mas com a responsabilidade de 
olhar com visão mais ampla o mercado de 
comunicação, o mercado publicitário e as 
diferentes plataformas: TV aberta, fechada, 
internet, jornal, rádio, produtora musical e 
empresa de eventos. As Organizações Globo 
têm atuação em todos esses segmentos e no 

conselho há a possibilidade de acompanhar e trocar ideias, mas to
dos precisam estar bem antenados e informados. 

A escolha de um jornalista, Carlos Henrique Schroder, para suce
der-lhe, após tantos anos com profissionais com passagens pelo 
universo publicitário no comando da Rede Globo, principalmente, 
e, também, de produção, tem a ver com as demandas ainda maiores 
por conteúdo no meio TV nestes tempos cada vez mais midiáticos? 
Por uma série de circunstâncias, a direção geral da emissora sempre foi 
conduzida por profissionais oriundos da publicidade. Poderia continu
ar sendo sem nenhum problema. Mas, quando começou a se discutir 
a sucessão, foi avaliado o perfil de uma série de executivos da rede. É 
uma tradição na empresa fazer promoções internas antes de recorrer ao 
mercado. A minha indicação e a dos acionistas foi o nome do Schroder. 
Por quê? Porque, assim como outros, está comigo há dez anos e partici
pando ativamente dos comitês semanais e com o conhecimento claro 
de todas as operações da Rede Globo. Como diretor de jornalismo e es
portes, o Schroder tem um vasto domínio sobre conteúdos em várias 
plataformas, inclusive internet. Na área de entretenimento, como parti
cipa dos comitês, adquiriu know-how suficiente para estar à frente des
sa operação, e também das dinâmicas que envolvem a área comercial. 
Porém, ele possui algumas características próprias que é a capacidade 
de tomar decisões rápidas, de não ter medo de voltar atrás se for neces
sário, capacidade de gestão, liderança e, sobretudo, de não ter medo de 
correr riscos. Entre os candidatos, era o que o reunia o maior conjunto 
de qualidades para assumir a posição. Além de tudo, é um sujeito ético e 
muito benquisto pela empresa. Mas ele não estará sozinho. A Rede Glo
bo tem um conjunto de diretores que integram o comitê, e esse grupo 
certamente vai ajudá-lo na condução da empresa para o futuro. 
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O que recomendaria ao seu sucessor? 
O Schroder está tão bem preparado que eu não precisaria fazer nenhu
ma recomendação porque ele está ciente das suas novas responsabili
dades. Temos na Rede Globo um planejamento estratégico de presente 
e futuro, sempre com uma antecedência de cinco anos, que deixa mais 
ou menos delineado o que precisa ser feito. Mas, se tivesse que reforçar 
uma posição, diria a ele que é fundamental estar perto de pessoas. 

O Willy Haas, que era candidato a ser seu sucessor e tem a respon
sabilidade pelo faturamento anual superior a R$ 12 bilhões da Rede 
Globo, vai ser o número dois da escala hierárquica? 
Sim. Ele vai trazer a visão dele, liderança, decisão e seu conhecimento 
do mercado publicitário que vai ser complementar à do Schroder, com 
quem o Willy tem relação muito próxima. Eles vão formar uma dobra
dinha com a colaboração dos diretores-gerais de entretenimento, jorna
lismo e esportes, engenharia, serviços e tecnologia, que vão trabalhar de 
forma muito integrada, como acontece comigo atualmente. E, quando 
o Schroder tirar férias, se é que terá tempo para isso, o Willy será seu 
substituto. 

E o chamado chinese wall entre jornalismo e publicidade? 
Há alguns anos todas as áreas na Globo estão bem integradas, mas pro
curamos fazer uma clara distinção entre o que é conteúdo e o que é pu
blicidade. Claro que tem alguns formatos de publicidade que estão mais 
presentes nos conteúdos em forma de merchandising, pole placemant 
e formatos como patrocínios. A convivência entre essas áreas tem sido 
harmoniosa, embora elas sejam inteiramente separadas e indepen-

dentes. Na minha modesta opinião, é preciso 
sempre ter um cuidado para que essas áreas 
permaneçam com suas individualidades por
que é fundamental para os telespectadores e 
também para os anunciantes para não perder 
valor agregado nos conteúdos. 

Quais são as principais demandas para o ne
gócio televisão no mercado brasileiro? 
Em primeiro lugar, as TVs abertas devem 
atuar fortemente na produção dos vários gê
neros de conteúdo. Isso exige atenção para 
poder atender bem às necessidades dos teles
pectadores, que vêm se diversificando devido 
à ascensão econômica e social das classes po
pulares, fenômeno que está mudando os há
bitos de consumir os meios de comunicação. 
Então é necessário usar intensivamente pes
quisas para mapear esses comportamentos, 
não só as sociais, mas também as antropo
lógicas, para oferecer conteúdos pertinentes 
e de qualidade, ainda que populares. Outro 
aspecto importante é continuar o desenvol
vimento do sistema digital brasileiro. Hoje só 
são cobertos 50% dos domicílios; a 
outra metade ainda não tem dispo
nível o sinal digital. A Rede Globo 
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precisa ter uma atenção com a preservação do mercado publicitário, 
que vai crescer muito nos próximos anos. Atualmente é o sexto em 
faturamento, ocupando lugar que durante muitos anos foi da Fran
ça, e em três anos chegará ao quinto e vai caminhar a passos largos 
para ficar em quarto. No mercado de televisão, já é o terceiro maior do 
mundo, atrás do Japão e dos Estados Unidos. A China é um player que 
cresce e que vai disputar essa terceira posição em breve. A TV aberta 
no Brasil, que é de massa, que fala com toda a população e que trata 
até de soberania nacional e da defesa de atos, costumes e da cultura, 
tem a possibilidade de contribuir com anunciantes e agências para a 
preservação do modelo que é mais adequado ao nosso país. 

A Globo pode avançar para o segundo posto no ranking das TVs? 
Ela disputa uma posição entre as quatro maiores redes. Está em tercei
ro, mas é um cálculo muito complexo devido às variáveis de mercado. 
Estamos junto de grandes redes como as americanas CBS, ABC e NBC. 
O diferencial está na qualidade. O Emmy, considerado o Oscar da tele
visão mundial, é uma prova. Na área internacional, a inglesa BBC tem 
ficado nos últimos cinco anos com o maior número de finalistas e a 
Globo vem em seguida. Em 2012 o remake de O Astro e a série de hu
mor A Mulher Invisível garantiram à Rede Globo dois Emmys. Como 
são mais de 500 jurados em todo o mundo, fica comprovado nosso in
teresse pela qualidade final. 

A série A Mulher Invisível é uma coprodução com a Conspiração 
Filmes. Esse modelo deve ser incentivado? 
Sim, e a Globo vem investindo sempre que possível nesse tipo de parceria. 

A Lei 12.485 não abrange as TVs abertas. Mas as Organizações 
Globo têm no seu portfólio de negócios a Globosat. As coproduções 
serão intensificadas com esse marco legal, que estabelece cotas 
para conteúdo nacional, e como a fica questão da qualidade? 
Essa lei cuida das TVs pagas e das telecomunicações em geral e realmen
te estabelece cotas nacionais de produção. Começa com uma hora por 
semana e depois vai crescendo. As produtoras independentes terão um 
novo cenário e muitas demandas para atender as regras para conteú
do nacional. Claro que temos mundos diferentes. A TV aberta trabalha 
com orçamentos maiores e a TV paga, com valores menores. Mas terá de 
rever essa posição e ampliar os budgets para poder oferecer conteúdos 
nacionais de maior qualidade, até porque o telespectador da classe C 
está acostumado a assistir às TVs abertas que têm produções elabora
das. Não faço uma crítica à Agência Nacional de Cinema (Ancine), mas 
acredito que não será fácil ter um conteúdo de qualidade com a quan
tidade de horas prevista na lei. Não tenho dúvida de que será bom para 
o mercado de produção, mas recomendo cautela. Um capítulo de uma 
novela tem orçamento médio de R$ 800 mil. Na TV por assinatura, um 
programa de meia hora custa R$ 40 mil, uma verba de talk-show. Talvez 
com aumento do volume de assinantes os investimentos cresçam. 
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Audiência é fundamental no negócio televisão? 
Sem dúvida nenhuma a audiência, no caso das TVs abertas, é extrema
mente importante, porque são meios de massa. As redes abertas têm mais 
de quatro bilhões de telespectadores em todo o mundo. Como a popula
ção global é de sete bilhões de pessoas, há espaço para crescimento. No 
caso do Brasil, as redes se comunicam diariamente com 180 milhões de 
usuários do sistema. A Rede Globo, em uma semana, atinge 160 milhões 
de pessoas. Por essa razão, as audiências de massa são importantes. Mas 
não é a audiência pela audiência. É preciso oferecer qualidade e conteú
dos pertinentes em novelas, humor, jornalismo, cinema e variedades. 
Outro ponto é ter responsabilidade social e intervalos comerciais bem 
programados, para que os anunciantes se sintam à vontade em colocar 
suas marcas nesses espaços e as agências os recomendarem. 

Qual a importância do sucesso da novela Avenida Brasil para a Rede 
Globo, que extrapolou a audiência tradicional para se tornar um 
fenômeno nas redes sociais? 
Nesses quase 50 anos de existência da TV Globo foram produzidas cer
ca de 300 novelas. Ao longo desse tempo há ritos de passagem. O atual, 
para falar de Avenida Brasil e Cheias de Charme, por exemplo, é um mo
mento que reproduz a nova sociedade brasileira materializada pela nova 
classe média, com a inclusão de mais de 100 milhões de brasileiros que 
passaram a ter acesso a empregos, melhores salários e oferta de crédito. O 
acesso aos meios de comunicação é um fato desse fenômeno, e é muito 
importante mapear o comportamento dessas pessoas. Nos últimos anos 
a área de pesquisa da emissora passou a ter um olhar mais antropológico 
para ver o comportamento real das pessoas dentro lar, suas relações com 
vizinhos, amigos e lazer. O resultado dessas apurações ajuda na concep
ção de uma programação que vai ao encontro dessas necessidades. Ave
nida Brasil é um marco neste novo ciclo exatamente por atender a esse 
novo comportamento social. 

O Grupo de Mídia de São Paulo previu no Mídia Dados 2012 que 
o mercado brasileiro vai chegar a R$ 70 bilhões com vendas de 
publicidade nos próximos três anos, um crescimento de 50%. Com 
faturamento na casa dos R$ 12 bilhões e com tanta concorrência 
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des de TV são parecidas e o que as diferencia é 
a qualidade de entrega, a motivação e a paixão 
que as pessoas têm pelo que fazem. A Globo 
tem a maior audiência do mundo ocidental 
porque estabeleceu um ambiente no qual seus 
profissionais possam exercer sua criatividade 
com paixão em todas as áreas. Gosto de enfati
zar que temos de acreditar nas pessoas. São elas 
que fazem a diferença nas TVs e nas agências de 
publicidade. 

Qual é o papel da rede afiliada com o cresci
mento da oferta regional? 
Temos uma série de estudos que indicam de 
forma consistente o aumento do consumo no 

Brasil e que os mercados regionais vão acompanhar esse ritmo. Quando 
comecei na área de mídia, nos anos 60, a Região Nordeste era conside
rada o patinho feito para as autorizações dos anunciantes. Mudou: hoje 
ocupa a segunda posição no ranking de consumo do Brasil. Os mercados 
regionais cresceram muito com o desenvolvimento da economia, e isso 
tem um reflexo imediato nas mídias locais que se torna um grande desafio 
para os profissionais de mídia na hora de planejar ações de comunicação. 
Os clientes vão exigir cada vez mais informações detalhadas de cidades 
que antes eram ignoradas. O chamado grande mercado vai se descolar 
das capitais para grandes cidades do interior. Nos anos 60, o eixo Rio-São 
Paulo representava 50% do consumo, hoje chega a 20%, e daqui a pouco 
será de apenas 10%. Agências, veículos e anunciantes têm de encarar esse 
novo cenário como uma oportunidade para aumentar suas operações. Os 
anunciantes ainda são resistentes à criação de trabalhos específicos, mas 
as pesquisas os farão mudar de ideia. O conceito estratégico poderá ser 
nacional, mas a regionalização levará suas marcas, produtos e serviços 
para mais perto dos consumidores desses locais. 

Com a popularização da internet e do compartilhamento instantâ
neo de mensagens, de críticas ou de satisfação, como deve se pautar 
uma emissora do porte da Rede Globo de Televisão? 
Há um prazer revigorado de ver TV com a chegada das novidades 
propiciadas pela tecnologia que produz devices capazes de trazer a 
programação à palma da mão. Muita gente acreditava que o conteúdo 
amador se sobreporia ao profissional, mas isso não aconteceu. O que 
vemos é que o consumo de vídeo na internet está crescendo de forma 
expressiva, mas são os conteúdos profissionais que garantem mais pa-
geviews, e eles têm feito com que a TV aberta volte a ocupar um espaço 
importante no conteúdo midiático. As colunas de TV nos jornais, na 
internet e nas revistas multiplicam o interesse pela programação das 

TVs. Avenida Brasil, como já 
disse, é um exemplo. Há mais 
ou menos três anos as Organi
zações Globo mudaram a sua 
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Em 2004, quando ouviu de mim que ele seria o diretor-geral pleno, Octávio, demonstrando toda 
a sua modéstia, disse: "Por que eu?". Naquele instante, eu respondi o óbvio, destacando seus ta
lentos como líder e gestor, ele que estava conosco desde 1982, depois de uma carreira de sucesso 
em agências de publicidade, tendo aqui ocupado diversos postos até chegar a ser por 12 anos o 
superintende comercial excepcional reconhecido por todos. 
Hoje, porém, depois de dez anos de contato assíduo, minha resposta seria outra. Por que você, 
Octávio? Porque você é um construtor. Não somente um construtor dos modernos prédios de 
São Paulo e Belo Horizonte, da expansão do Projac e do Complexo do Jardim Botânico. Octávio, 
você é um construtor de relações, de parcerias e de harmonia entre os vários líderes da empre
sa. Poucas vezes na minha vida de executivo vi uma unanimidade tão grande em torno de uma 
pessoa. Nunca ouvi de alguém uma palavra negativa em relação a você. Ninguém é perfeito, claro, 
mas em você as virtudes são de tal ordem que são o que sobressai. Você é daqueles que agem e se 
comportam na medida certa, na medida ideal, na medida que põe as coisas em equilíbrio. 
Desapegado do poder, você, no entanto, não deixa de usá-lo com sabedoria. Firme em suas 
convicções, sabe convencer, mas ser convencido também. Gentil sempre, mas não deixa sem 
resposta alguma palavra mal colocada. Conciliador, busca o consenso, mas sabe decidir, evitando 
impasses. 
Diante de erros e desacertos, inevitáveis em nosso meio, busca antes motivar as equipes para que 
possam resolvê-los, e nunca uma caça a culpados. Todas essas qualidades se somam a uma reti
dão de caráter, uma franqueza e honestidade intelectual que o fazem tratar de todos os assuntos, 
sem tabus. Aponto todas essas qualidades sabendo que, ao mencioná-las, lhe causo profundo 
embaraço. Sei que você gosta de discrição, foge dos holofotes e age sempre como um entre mui
tos. Sabendo disso, por que lhe causo esse desconforto, justamente no momento em que quero 
homenageá-lo? 
Porque quero enfatizar que são justamente essas qualidades que criam na TV Globo o ambiente ideal 

para que todos possam, cada um em sua área, contribuir para o 
nosso sucesso. Televisão é equipe, e é apenas o líder que inspira 
respeito, mas não medo, que permite o bom trabalho coletivo. Há 
algo mais. Bem ao seu estilo de ver adiante, há dois anos você me 
procurou para que iniciássemos o processo de sua sucessão. Para 
mim foi uma surpresa, porque acreditava sinceramente que ela de
veria ser pensada bem mais à frente. Numa conversa franca, e com 
seu poder de convencimento, acabei concordando em lidar com o 
assunto. E deleguei a você a tarefa de comandá-la. Foi um acerto. 
Todo o processo foi uma aula de como fazer uma sucessão numa 
empresa do porte da Globo. Passo a passo, você conduziu tudo de 
tal maneira que, pela primeira vez em nossa história, tivemos uma 
sucessão planejada, ordenada, feita sem sobressaltos. 

Roberto Irineu Marinho, 
presidente das Organizações Globo 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 742, p. 16-38, jan. 2013.




