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reparar sucessores e eleger presiden-
t e s e CEOs é um desaf io e t an to . 
Quando a companhia é a principal 
emissora de te levisão do país e a 
segunda maior do mundo, com estru-

tura de 18 mil funcionários, incluindo afiliadas, 
essa decisão pode tornar-se complexa e demandar 
tempo. Se a transição acontece em um cenário de 
constante mudança, como vive o mercado de 
comunicação, o desafio é ainda maior. 

Este é o quadro atual da TV Globo, que, desde 
o primeiro dia deste ano, conta com um novo 
diretor-geral. Carlos Henrique Schroder ocupa o 
cargo que era de Octávio Florisbal, que, após dez 
anos, passa a integrar o Conselho de Adminis-
tração das Organizações Globo. Ao longo de seus 
quase 50 anos, a emissora liderou a audiência na 
TV aberta com grande ênfase no entretenimen-
to, especialmente na teledramaturgia, que, inter-
calada ao jornalismo, sempre produziu uma 
programação bastante sólida. 

Como resultado de seus investimentos e tra-
dição arraigada, o canal carioca tem mantido seu 
domínio, mas a liderança não é garantia de 
sucesso eterno. Receber o feedback da audiência 
pelas mais variadas plataformas, compreender 
as mudanças que vive o mercado, além de passar 
por um processo de sucessão exitoso, são alguns 
dos desafios do canal. 

Se nos últimos dez anos a Globo ficou conhe-
cida pelo relacionamento com o mercado publi-
citário na gestão de Florisbal, ter agora na dire-
ção um jornalista pode sinalizar que a emissora 
entra definitivamente na era do conteúdo. 

OLHAR PARA O MERCADO 
Florisbal construiu um legado voltado, entre 

outras coisas, ao desenvolvimento do segmento 
publicitário. Em 1968, fez parte da equipe que 
fundou o Grupo de Mídia, uma das principais 
instituições de publicidade do país. Segundo 
profissionais do meio, sua contribuição para o 
mercado nacional tem a ver com a experiência 
que o executivo acumulou na área, antes de che-
gar à emissora, em 1982. 

Ana Balleroni, diretora nacional de Mídia da 
Grey141, destaca ainda que Florisbal é um dos 
principais representantes da publicidade brasi-
leira. "Seu pulso firme no desenvolvimento e 
defesa dos interesses do mercado de comunica-
ção chega a destoar de seu estilo sereno, mas foi 
de extrema relevância para as agências." 

A visão regional e o desenvolvimento de afi-
liadas foram outros pontos que tiveram a aten-
ção de Florisbal. Em várias entrevistas, o execu-
tivo destacou a necessidade de a emissora 
desenvolver um olhar voltado ao conteúdo local. 
Eduardo Sirotsky Melzer, presidente executivo 
do Grupo RBS, afiliado da Globo no Rio Grande 
do Sul e em Santa Catarina, destaca a parceria do 
ex-diretor-geral no processo de relacionamento 
com a rede. "Ele percebeu a importância da 
regionalização no país, dando visibilidade a esta 
rede única de afiliadas que a emissora tem." 

Para José Roberto Whitaker Penteado, presi-
dente da ESPM - entidade onde Florisbal foi 
aluno, professor e conselheiro —, ele foi o pro-
fissional adequado para ocupar o espaço deixado 
por seus antecessores. "Surgiu esse vácuo com a 
saída do José Bonifácio de Oliveira Sobrinho e da 
Marluce Dias da Silva [leia mais no box "Cinco 
eras de TV Globo" da pág. 60]. Quando Florisbal 
foi indicado, sentimos certa surpresa, mas iden-
tificamos que foi um grande acerto." Whitaker 
ressalta que o colega deixa agora uma base esta-
belecida para que a Globo enfrente um de seus 
principais desafios: lidar com telespectadores 
que têm mudado seus hábitos de assistir TV. 

GERAÇÃO Z 
Florisbal entregou para seu sucessor uma emis-

sora inserida em um contexto bem diferente de 
uma década atrás. Marcada por uma geração ávida 
por novas formas de receber informação, a sobe-
rania da TV Globo já não é mais a mesma. 
Caracterizada por um gene ligado ao meio digital, 
a geração Z consome conteúdo em diversas pla-
taformas e não se contenta em ser apenas um 
mero espectador. Os investimentos de outras 
emissoras na profissionalização de seu pessoal e, 
consequentemente, em sua programação também 
têm pulverizado a audiência regional. Como 
resultado, a Globo registrou no ano passado seu 
pior índice em São Paulo, com 14,9 pontos. 

Para o professor da ECA-USP Laurindo Leal 
Filho, autor da obra "Atrás das câmeras: Relações 
entre cultura, Estado e televisão", a Globo, que 
até então era caracterizada por uma posição 
mais unilateral em relação ao seu telespectador, 
agora, diante da concorrência acirrada com 
outros meios, precisará mudar parte do modus 
operandi. "Pela primeira vez, sua soberania foi 
confrontada de maneira direta e os seus conteú-
dos passaram a ser muito discutidos nas redes A ut
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sociais. Essas ferramentas têm agora um papel 
de incentivo à crítica que não existia antes." 

Com a chegada de Schroder, o diálogo com 
uma juventude cada vez mais exigente em terri-
tór io digital passa a ser o grande desafio da 
emissora, como explica o colunista da revista 
IMPRENSA e autor dos livros "O Campeão de 
Audiência" e "A Deusa Ferida", ambos sobre a 
TV Globo, Gabriel Priolli. "A mídia tradicional 
está sofrendo o impacto da nova forma de dis-
tribuição de conteúdo. Há um grande cresci-
mento da internet e, com isso, as pessoas passa-
ram a consumir mais informação audiovisual. 
Sem falar da fuga de audiência dos canais aber-
tos para os canais a cabo." 

Nesse sentido, Roberto Duailibi, um dos sócios 
da agência publicitária DPZ, explica que a perda 
de audiência, na verdade, não é uma tendência 
apenas da Globo. "A mídia tradicional tem com-
petido com o tempo dedicado a outros tipos de 
entretenimento, como a internet. Mas a hora é de 
mudança. É hora de se adaptar ao mundo novo." 

Marcos Facó, superintendente de comunica-
ção e marketing da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), aponta um possível direcionamento para 
esta mudança. Para ele, é fundamental que a 
emissora carioca esteja presente nas mídias 
digitais de forma efetiva. "Mais da metade do 
país ainda está ligada no canal. Agora, o poder 
dela nas redes, comparado à TV, é pífio." 

Na visão de Duailibi, a iniciativa da Globo de 
comercializar parte de seus conteúdos, como 
séries e novelas, na internet já mostra uma dis-
posição da emissora em galgar mais espaço em 
ambiente digital. "Como produtora de conteúdo 
para a web, a Globo já concorre com o Netflix, 
por exemplo. No fundo, a obrigatoriedade do 
horário da TV é um limitador, não um ampli-
ficador. A Globo já percebeu que a internet 
aumenta o poder de oferecer seu produto. É 
importante essa capacidade de adaptação." 

Essa também é a opinião de Facó, que destaca 
o perfil da audiência que consome conteúdos 
pela internet. "É uma geração que não consome 
televisão da mesma forma que há uma década. 
Eles estão tuitando, conversando via real time, 
via smartphone. Assistem ao que querem na 
hora que querem." Neste contexto, não é só a 
forma de consumir conteúdo, mas a maneira 
com que a própria audiência se comunica — via 
redes sociais — com a emissora. 

CARLOS H. SCHRODER 

Ogaúcho Carlos Henrique Schroder (54) é formado em 
direito em comunicação. Iniciou sua carreira em 1981, 

como repórter da Folha da Tarde, em Porto Alegre. Na TV 
Educativa foi editor do "Jornal da Noite" e em seis meses 
tornou-se diretor. Chegou ao Grupo RBS no ano de 1982 no 
recém-lançado "Bom Dia Rio Grande". Na RBS também foi 
editor e coordenador de rede no Rio de Janeiro. Em 1984, 
Schroder assumiu a produção do "Jornal Hoje". Entre 1988 e 
1989 foi editor de assuntos nacionais do "Jornal Nacional". 
Em 1994, Schroder já acumulava funções de diretor de pro-
dução e diretor editorial da Central Globo de Jornalismo. 
Em junho de 2001, foi convidado a assumir a direção da 
Central Globo de Jornalismo. Em 2009, acumulou o espor-
te, onde ficou até setembro de 2012 quando foi nomeado 
diretor-geral da Rede Globo, sucedendo Octávio Florisbal. 
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da lista podem ser a diretoria de teledramaturgia 
e outras que virão em suaves prestações. 

NEGÓCIO DE FAMÍLIA 
Desde a Revolução Industrial, as grandes 

empresas foram essencialmente organizações 
familiares. No Brasil, entre outros casos, a his-
tória se repete com a Globo. Com as mudanças 
na direção geral da emissora, o tema sucessão de 
poder volta à tona. A preocupação de especialis-
tas em comunicação é que, justamente por ser 
uma empresa familiar, ela possa servir de cabide 
de emprego para seus herdeiros. 

Esta ideia, no entanto, é refutada por Keila 
Jimenez. Para a colunista, a emissora sempre pro-
fissionalizou os funcionários com cargos estraté-
gicos, herdeiros ou não. "Eles criam seus diretores 
dentro da emissora. Levam em conta um processo 
de preparo como qualquer outro executivo." 

Esta também é a opinião de Domingos Ricca, 
sócio da consultoria especializada em sucessão 
familiar Ricca & Associados. Segundo o pro-
fissional, a família Marinho tem tradição de 
formar herdeiros para assumir posições es t ra-
tégicas na empresa, por isso, essa transição 
tem ocorrido com naturalidade. "Como bene-
fícios dessa nova safra, a juventude não é tão 
ligada à tradição e tende a ser mais rápida no 
processo de decisões." 

Como exemplos da nova geração de herdeiros 
que já ocupam posições estratégicas na organi-
zação, destacam-se Paulo Marinho, atual diretor 
do canal infantil a cabo Gloob, e Roberto Marinho 
Neto, diretor de projetos esportivos especiais. 
Ambos têm cursos de especialização no exterior, 
além de passagens por diversos departamentos 
da emissora. Se depender da experiência dos 
novos sucessores, tudo aponta para uma gestão 
cada vez mais profissionalizada. O 

CONTEÚDO E FEEDBACK 
É justamente essa capacidade de receber e 

analisar o feedback do público que Keila Jimenez, 
colunista da Folha de S.Paulo, destaca como 
uma das principais características de Schroder. 
"Talvez ele busque a objetividade e tenha em sua 
gestão um olhar maior na interat ividade com 
o telespectador." Para a jornalista, a principal 
característica do executivo será ouvir e dar 
atenção especial à opinião de sua audiência. 

Em entrevista ã própria Keila, Boni, que ocu-
pou o cargo entre 1969 e 1997, ressaltou que, a 
partir dessa mudança, a emissora se divide em 
duas: "uma empresa produtora de conteúdo e 
outra de distribuição e comercialização". 

Assim que Schroder foi anunciado, muitos 
levantaram a hipótese de que a emissora iniciava 
a "era do jornalismo". Boni não acredita que seja 
hora de a notícia mandar no canal, mas, para ele, 
é natural que a mudança de chefe sempre gere 
apreensão. "A turma do entretenimento está 
com medo, mas é natural. Na TV ou na fábrica 
de linguiça, mudou o chefe, eu penso: 'Será que 
vou perder o meu emprego?'." 

Na primeira semana no cargo, Schroder surpre-
endeu o mercado e moveu peças importantes no 
alto escalão da Globo. Levou da DM9DDB Sérgio 
Valente para ser o novo diretor da Central Globo 
de Comunicação (CGCOM). Luís Erlanger, que 
ocupava o cargo, assumiu a área de análise e con-
trole de qualidade. O diretor de projetos espe-
ciais, Amauri Soares, assumiu a programação, e 
Renato Ribeiro passou a responder pelo esporte. 

O maior motivo das mudanças, segundo 
Schroder afirmou em comunicado, está relacio-
nado ao pedido de aposentadoria de profissio-
nais que estavam na empresa havia mais de 30 
anos. Apesar das movimentações de janeiro, 
nada garante que elas parem por aí. As próximas 
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Text Box

Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 287, p. 56-62, mar. 2013.




