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Por uma TV  
sem bordas
Quando foi anunciado como sucessor de Octávio Florisbal na direção-geral da TV Globo, em 
setembro de 2012, Carlos Henrique Schroder passou a ser uma espécie de sombra de seu 
antecessor. Nos três meses de transição que se seguiram, acompanhou Florisbal em 
absolutamente todas as reuniões das quais o ainda titular do cargo participava e foi copiado 
em todos os e-mails recebidos. Esta foi a forma que o próprio Florisbal encontrou para 
colocar Schroder a par do dia a dia do comando da maior emissora do País. Ao assumir o 
cargo em 1o de janeiro, já tinha uma boa noção da nova rotina. Desde então, passa dois dias 
por semana no Projac e um em São Paulo. Diz que continua a trabalhar muito, mas com 
algumas “regalias”. Tem como regra agora sair às 20h e assistir ao Jornal Nacional em casa. 
Antes, como diretor da Central Globo de Jornalismo e Esporte, além de encerrar o 
expediente após o Jornal Nacional, continuava sempre de prontidão, dormindo ao lado de 
três telefones para o caso de emergências e necessidade de interromper a programação a 
qualquer momento. Nesta primeira entrevista exclusiva — concedida ao lado do diretor da 
Central Globo de Comercialização, Willy Haas —, Schroder oficializa a nova diretriz da Globo 
sob sua gestão: o jornalismo-entretenimento. Também fala sobre conteúdo, mídias sociais, 
programação matinal, esporte, entre outros assuntos.

Por Regina augusto raugusto@grupomm.com.br 
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Meio & Mensagem — As “eras” da TV Glo-
bo são nitidamente marcadas pela gestão 
de seus diretores-gerais. Fala-se em Era 
Clark, Era Boni, Era Marluce, Era Florisbal 
e no fato de que cada uma delas deixou um 
registro pessoal muito claro. Ao ser o pri-
meiro destes profissionais com origem no 
jornalismo, que tipo de contribuição esse 
background pode trazer para a emissora?
Carlos Henrique Schroder — O foco que 
eu tenho de dar e acho que é o único fator 
que me levou a essa condição de assumir 
a direção-geral é o conteúdo. A empresa 
está muito bem estruturada hoje tanto 
do ponto de vista de negócios quanto de 
gestão. Minha determinação, minha mis-
são é trabalhar aquilo que vai para o ar, 
a tela. Tenho muito a aprender ainda na 
área de entretenimento, na parte artística, 
embora eu já estivesse participando com 
o Octávio das reuniões de comitês. Nos 
últimos quatro anos, semanalmente reu-
niam-se: eu o Manoel (Manoel Martins, 
diretor-geral da área de entretenimento) 
e o Buzzoni (Roberto Buzzoni, ex-diretor 
da Central Globo de Programação, recen-
temente substituído por Amauri Soares). 
Ou seja, entretenimento, programação e 
jornalismo já vinham discutindo essa ro-
tina de integrar todas essas áreas. É uma 
orientação interessante porque isso que 
guia o caminho da TV Globo, o conteúdo. 

M&M — O conteúdo passará a ter um foco 
maior no jornalismo ou no entretenimento?
Schroder — Desde que eu passei a parti-

cipar desse comitê, nossa discussão nos 
levou à conclusão de que não deve haver 
uma divisão interna entre jornalismo e 
entretenimento. 

M&M — Isso passou a ser uma diretriz?
Schroder — Sim, isso é uma diretriz. Por 
exemplo, o programa Bem Estar tem de 
ser tocado pelo jornalismo ou pela pro-
dução? A Fátima (que estreou o programa 
Encontro com Fátima Bernardes em julho 
passado) tem de ser do jornalismo ou do 
entretenimento? No final, ficou no entre-
tenimento porque oferece uma condição 
de produção e de estúdio que eu não ti-
nha no jornalismo. Ela pode se aproveitar 
melhor do ambiente do Projac e da inte-
ração com os artistas. No fim das contas, 
ela é um produto da TV Globo.

M&M — As mudanças que o Fantástico tem 
passado ultimamente deixam essa diretriz 
bastante clara também.
Schroder — Idem; seguem esta orien-
tação. Para deixar isso claro, deixamos 
de assinar os programas com a palavra 
Central. O programa agora é Globo. Não 
importa se é um produto do jornalismo, 
do entretenimento, um filme. O conceito 
tem de ser: um produto Globo. Até por-
que o público comenta que viu a novela 
da Globo, o programa da Globo, o jornal 
da Globo. Se nós começarmos a criar di-
visões internas isso só prejudica. A minha 
visão é colocar o produto em primeiro lu-
gar, quebrar muros. Se temos de decidir o 

que vai ser exibido em determinado ho-
rário, discutimos quem vai resolver me-
lhor o problema colocado e pode ser tan-
to o jornalismo quanto o entretenimento. 
O critério é quem tem mais capacidade 
para resolver cada questão para entregar 
o melhor resultado no ar.
 
M&M — Você deu o exemplo da Fátima Ber-
nardes, que é jornalista e virou apresenta-
dora de um programa de entretenimento. 
O que aconteceu com o Globo Esporte pa-
rece ter ido no caminho oposto. Embora o 
Tiago Leifert seja jornalista por formação, 
ele é um apresentador nato e deu uma ca-
ra de entretenimento a um programa que 
era tradicionalmente de jornalismo. É des-
se tipo de mudança que você está falando?
Schroder — Sim. Vamos pegar o exemplo 
do Rock in Rio. O Zeca Camargo foi cha-
mado para apresentar o Festival. É claro 
que eu não estou dizendo aqui que vou 
pegar um ator para fazer um telejornal. E, 
da mesma forma, nenhum jornalista pa-
ra ser o ator principal da novela. Mas há 
produtos no meio disso. Entre uma no-
vela e um telejornal há uma série de pro-
dutos na linha de show onde pode haver 
essa contribuição dupla. Pode ser o (Pe-
dro) Bial; pode ser a Fátima, pode ser um 
ator, uma atriz. Existem produtos que vo-
cê vai fazendo com o perfil mais adequa-
do para a grade.

M&M — A contratação de Sergio Valente 
foi sua primeira grande decisão ao assu-

mir a direção-geral e que, pelo menos pa-
ra o mercado publicitário, foi bastante im-
pactante. Eu já entrevistei o Sergio que me 
contou em detalhes as motivações dele pa-
ra aceitar o convite. Agora quero  ouvi-lo. 
O que significa esse movimento?
Schroder — Olhando a comunicação da 
Globo, a constatação a que eu cheguei é 
que estava madura do ponto de vista de 
funcionamento. Mas, faltava dar um sal-
to com relação à participação no vídeo. 
O trabalho que ela faz de relacionamento 
com a imprensa e institucional é fato con-
sumado, mas faltava dar um passo adiante 
no sentido de embalar publicitariamen-
te a Globo, que é uma atribuição da co-
municação. Uma coisa é a comunicação 
e outra é a programação. Trata-se da co-
municação externa, via vídeo. Temos um 
produto maravilhoso chamado TV Glo-
bo. Então por que não usar um canal de 
relacionamento para ter esse resultado 
melhor? No final do ano passado, quan-
do estávamos começando a desenhar a 
nova estrutura, fui até o Willy e pedi a ele 
que me ajudasse a procurar um publici-
tário que tivesse essa visão e que pudesse 
nos ajudar a fazer a diferença no ar com 
a embalagem dos produtos da TV Glo-
bo. Ele me disse que ia pensar. No finalzi-
nho do ano, quando estávamos reunidos 
com o Octávio, ele me disse que tinha o 
nome de uma pessoa que podia atender 
ao meu desejo e essa pessoa era o Sergio 
Valente. O Octávio também concordou e 
achou que era um bom nome. Aí come-

Carlos Henrique 
sCHroder
Gaúcho de Santo Ângelo,  
54 anos, Carlos Henrique 
Schroder é formado em 
jornalismo e direito. Começou 
sua carreira, em 1981, como 
repórter da Folha da Tarde, em 
Porto Alegre. Está na Globo 
desde 1984, quando mudou-se 
para o Rio de Janeiro e passou a 
ser editor do Jornal Hoje. Depois  
foi para o Jornal Nacional e, a 
partir daí, ocupou vários cargos 
na emissora até ser diretor da 
Central Globo de Jornalismo e 
Esporte até dezembro de 2012.
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“A minha visão é colocar o produto em primeiro lugar, 
quebrar muros. Se temos de decidir o que vai ser exibido 
em determinado horário, discutimos quem vai resolver 
melhor o problema colocado e pode ser tanto o 
jornalismo quanto o entretenimento”

çamos o contato e, na primeira conver-
sa que tivemos, ele me disse: “só tem um 
lugar pelo qual eu deixaria a DM9, cha-
ma-se TV Globo”. Então, fomos em frente 
com a conversa e no começo de janeiro 
conseguimos chegar a um acordo e deu 
certo toda a operação. Ele só começou 
conosco depois do Carnaval. 

M&M — O lançamento da programação 2013 
com a campanha “Vem Aí” já é o primei-
ro projeto dentro dessa nova orientação?
Schroder — Exatamente. Nossa propos-
ta é surpreender o público e o Sergio veio 
compor com essa intenção de mostrar pa-
ra o telespectador que há algo diferente 
no ar. Ele veio suprir essa necessidade 
que a gente tinha nessa área de fazer um 
projeto um pouco mais ousado de divul-
gação do nosso conteúdo. No momento 
em que o Sergio topou vir para cá e com 
o Willy tocando o comercial, esse lado de 
relacionamento com o mercado publicitá-
rio está mais do que resolvido para mim.

M&M — A Globo tem investido na diversi-
ficação de telas — levando sua programa-
ção para internet, celular, ônibus, avião. 
Qual é a estratégia por trás desse movi-
mento? É para captar uma audiência que 
não vê televisão? 
Schroder — Começamos a ver esse movi-
mento ao acompanhar o hábito de consu-
mo do telespectador. E fazemos isso de for-
ma permanente. Monitoramos a que horas 
ele sai de casa; o que ele faz ao longo do 
dia. Fomos observando que, nas grandes 
cidades, com os engarrafamentos cada vez 
maiores, ele gostaria de estar em casa as-
sistindo à televisão. Temos esse resultado 

em uma pesquisa de dezembro que mos-
tra que 77% da população gostaria de es-
tar em casa vendo TV. A partir daí, temos 
tentado estar presentes nessa trajetória 
do público ao longo do dia, no ônibus, no 
trem, no metrô. A ideia é levar o conteú-
do da Globo para essas plataformas, pa-
ra que possamos estar presentes no am-
biente desse telespectador. Percebemos, 
por exemplo, que um número baixíssimo 
de pessoas ainda consegue manter o há-
bito de almoçar em casa. É inviável. Dian-
te dessa realidade, desde o mês passado, 
decidimos abrir o SP1 e o Globo Esporte 
em streaming na internet em real time. A 
ideia é que o público tenha acesso a essa 
programação no ambiente em que estiver 
nesse horário, podendo assistir à progra-
mação no computador, no tablet ou no ce-
lular. Estamos lhe oferecendo uma oportu-
nidade maior. Nosso objetivo é estarmos 
presentes não só onde há medição do Ibo-
pe, mas onde há oportunidades de atingir 
essas pessoas. Até porque, se amanhã ou 
depois essa audiência começar a ser me-
dida, nós já estaremos presentes, teremos 
criado um hábito com esse telespectador. 
Se o mundo dinâmico força as pessoas a 
não ver mais TV dentro de casa, precisa-
mos nos preparar para isso e também es-
tarmos presentes em outras plataformas. 

M&M — A Globo investe bastante na trans-
posição de seu conteúdo para a internet. Já, 
há algum tempo, é possível assistir aos ca-
pítulos das novelas (na íntegra ou em par-
tes) e rever as atrações dos principais pro-
gramas de casa em suas respectivas páginas 
da internet. Essa distribuição do conteúdo 
na web, de certa forma, não poderia enfra-

quecer as audiências das transmissões des-
sas mesmas atrações na TV? Se as pesso-
as podem ver o capítulo da novela quando 
elas querem, por que elas se prenderiam à 
transmissão da grade, no  horário da Globo?
Schroder — O risco existe, mas, se você 
não oferece isso ao telespectador, vai pa-
recer, de certa maneira, uma punição. Às 
vezes, a pessoa segue a novela normal-
mente, mas num determinado dia, ela 
perde aquele capítulo. Não é justo punir 
esse telespectador que é fiel, mas que na-
quele dia não pôde ver a novela. Acredi-
tamos que o brasileiro, em média, prefe-
re ver no horário normal aquela atração 
porque o comentário do dia seguinte é so-
bre os temas que apareceram na novela, 
no BBB, no futebol. Temos um projeto de 
relevância. Queremos que nossos assun-
tos sejam comentados — no trabalho, no 
bar, nas redes sociais. O cara que não pode 
assistir a uma determinada atração hoje, 
no dia seguinte ou na semana seguinte, 
vai ficar ligado e querer assistir no horá-
rio em que for ao ar. No fundo, a internet 
vira complementar e não fere o modelo. 
Agora, se houver a migração crescente 
de público assistindo a nossa programa-
ção na internet a ponto de isso diminuir 
nossa audiência na TV, aí erramos a do-
se. E isso ainda está longe de acontecer.

M&M — A TV aberta vai continuar na lide-
rança para sempre? Ou a internet vai ti-
rar aos poucos “nacos” de audiência e de 
 verba publicitária?
Schroder — Eu não sei precisar, mas lhe 
digo que temos condições de deixar a TV 
aberta ser líder ainda por muito tempo. 
Temos o objetivo muito claro de entre-
gar produtos de qualidade. E apenas por 
conta desse caminho, o da qualificação, 
é que poderemos ter vida longa. O nú-
mero de penetração da TV fechada, em 
São Paulo, já está perto de 50% dos lares. 
A TV Globo é líder inclusive nesse mer-
cado. Temos quase 60% de participação 
no ambiente da TV fechada. 

M&M — Como se explica o fenômeno que a 
TV tenha quase 65% da verba  publicitária 
— um recorde histórico—, ao passo que o 
share de audiência está em queda?
Schroder — O Willy está aqui para me aju-
dar, mas eu tenho uma visão muito clara 
sobre isso. Quando você tem o crescimen-
to da população, o crescimento da con-
corrência e uma fragmentação de outros 
meios — existem hoje, por exemplo, mais 
de 160 canais fechados no Brasil, 163 para 
ser mais exato —, isso configura um volu-
me de opções muito grande. Imagina do 
ponto de vista publicitário o que isso 
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representa. Existe a Globo que detém um 
público importante ao longo do dia, com 
uma média relevante, e do outro lado, uma 
série de outros veículos pulverizados. Ou 
seja, a Globo ainda consegue ter uma con-
versa com o País. E começamos a analisar 
como essa audiência se comporta ao lon-
go do dia. Temos uma população hoje que 
está por volta de 200 milhões e estudamos 
que das sete às 24 horas, as pes soas que 
entram e saem da grade da Globo, a to-
do momento, somam 94 milhões por dia. 
Isso é a média de 2012. Ou seja, será que 
50 pontos de audiência, dez anos atrás, 
equivalem a 50 pontos hoje? Proporcio-
nalmente, hoje podemos atingir um nú-
mero maior de pessoas por causa do au-
mento da população. Independentemente 
da fatia da audiência ter flutuações, nosso 
share continua muito alto ainda. Do pon-
to de vista do mercado publicitário, se eu 
tiver de substituir a Globo por outros veí-
culos, vou ter de fazer uma série de inves-
timentos em muitas outras opções e pre-
cisarei de algumas semanas para alcançar 
esse público que na Globo eu alcanço em 
apenas um dia.

“Será que 50 pontos de 
audiência, dez anos atrás, 
equivalem a 50 pontos 
hoje? Proporcionalmente, 
hoje podemos atingir um 
número maior de pessoas 
por causa do aumento da 
população”

rem aumentar os investimentos na Globo 
já que a política de incentivo da emissora é 
bastante agressiva e representa uma par-
cela importante da receita delas.
Willy — Isso não é uma verdade absolu-
ta. Todos os veículos, todos os meios dão 
BV, inclusive com percentuais até maiores 
dos que o que a Globo dá. Imaginar que 
os clientes são todos ingênuos e não es-
tão preparados para se defender de uma 
prática que teoricamente seria lesiva a 
eles é muita inocência. Hoje, os clientes 
têm aparatos técnicos para acompanhar 
o investimento em mídia tão bons ou até 
melhores que o de muitas agências. Até 
porque muitos deles são multinacionais 
com ferramentas de medição de ROI uti-
lizadas em outros países e usadas aqui 
também. Instituímos o incentivo lá atrás 
e sabemos que as agências vivem do BV 
hoje. Por isso que jornais, revistas e ou-
tros meios passaram a fazer uso dessa 
prática também. No entanto, o nosso in-
centivo não é baseado apenas em fatu-
ramento. Ele é baseado em pesquisa, se 
a agência tem mídia. Não é baseado no 
anunciante, mas na relação da agência 

conosco. É um conjunto de qualificado-
res da agência que faz o nosso incentivo 
e não de quantificadores.

M&M — Desde o ano passado, quando lan-
çou Encontro com Fátima Bernardes, a 
Globo eliminou sua programação infantil 
da grade. Em contrapartida, o SBT, com o 
lançamento do Carrossel, conseguiu ser 
o grande destaque do ano entre as emis-
soras abertas. Pensando nisso, a atitude 
da Globo em eliminar as atrações para as 
crianças não teria sido um equívoco já que 
o programa da Fátima Bernardes não se 
mostrou ainda um grande sucesso? 
Schroder — No mundo inteiro, o desenho 
animado tendeu à TV fechada. Se você olhar 
hoje nos principais países do mundo oci-
dental, não existe mais este tipo de progra-
mação na TV aberta. Ao mesmo tempo, a 
principal audiência hoje na TV paga é do 
desenho. Existem quatro canais na TV fe-
chada que são voltados a esse tipo de pro-
gramação e estão perto da liderança na mé-

dia do dia. Com relação à Fátima, ela é lí-
der. Não há dúvida de que é um projeto vi-
torioso. Houve um problema, ou, melhor 
dizendo, houve um início que exigiu uma 
adaptação absolutamente natural da Fáti-
ma em ter saído da bancada do Jornal Na-
cional, onde ficou por tantos anos, para 
assumir um outro tipo de atração. O pro-
grama dela não tem um ano no ar. Houve 
uma nova rotina à qual ela teve de se am-
bientar ao longo dos meses. A Fátima de 
hoje é muito melhor do que a Fátima que 
começou, ela foi dominando o ambiente. 
Esse é um projeto que veio para ficar. Não 
temos nenhuma dúvida disso. É um pro-
jeto de sucesso e a audiência é crescente 
desde a sua estreia. 

M&M — O anúncio da contratação de Ro-
naldo Fenômeno como comentarista da 
Globo provocou algumas críticas, pois re-
presenta um claro choque de interesses, 
já que ele é sócio do Grupo WPP em uma 
agência de publicidade e de marketing es-
portivo, participa neste momento de seis 
campanhas publicitárias e ainda faz parte 
do COL (Comitê Organizador Local). Que 

tipo de isenção ele pode ter e, por outro 
lado, isso não compromete a credibilida-
de da Globo?  
Schroder — Achamos que não. Conver-
samos muito com ele sobre isso antes 
de tomarmos essa decisão. Em primeiro 
lugar, o Ronaldo está vindo como convi-
dado para participar de jogos da seleção 
brasileira na Copa das Confederações e 
volta ano que vem na Copa do Mundo. É 
bem específico. Ele não vai participar das 
transmissões do Brasileiro e do Paulis-
ta. Não há um conflito comercial porque 
não estamos trazendo o Ronaldo pelo la-
do profissional dele extracampo. Ele está 
vindo por conta especificamente da sua 
atuação na seleção brasileira, da sua ex-
periência como jogador. Ele tem dito em 
entrevistas que ele está ali para ser críti-
co em cima do que ele viu. Fora daqui-
lo, no dia a dia dele, não vamos invadir a 
vida do Ronaldo. Vamos cuidar da ética 
comercial e esperamos que ele cumpra o 
que foi combinado.

M&M — E se ele não cumprir?
Schroder — Eu sou otimista, eu prefi-
ro dizer que vai acontecer do jeito que 
combinamos. O Ronaldo é uma cara in-
teligente. No Medida Certa, ele não ga-
nhou um centavo e viu a visibilidade in-
crível que conquistou. Foi capa da  Veja. 
Ele tem essa visão.

M&M — Agora ele está sendo remunerado?
Schroder — Ele não é contratado da TV 
Globo, mas vai ganhar um fee por partici-
pação em cada jogo que comentar. Se fôs-
semos estabelecer um contrato no valor 
comercial dele, imagina quanto custaria.

M&M — E a contratação do Rubinho 
 Barrichello? O anúncio da vinda dele para 
a Globo foi feito no mesmo dia em que ele 
foi divulgado como novo cliente da 9Nine.
Schroder — O Barricchello foi contra-
tado por nós cerca de três meses antes 
do anúncio porque queríamos guardar 
a notícia para o evento de lançamento 
da nova grade. Aí houve essa coincidên-
cia. Se você lembrar, ele já havia feito o 
GP Brasil, ano passado, direto da pista, 
com uma abordagem aos outros pilotos 
e bastidores da competição diferente de 
um jornalista. E ele está vindo dentro do 
mesmo modelo de atuação do Ronaldo. 
Oito ou dez GPs de participação, apenas 
nas competições mais relevantes e, por 
enquanto, apenas neste ano. 

M&M — O que você tem a acrescentar em 
relação à notícia que circulou no mercado 
há alguns dias a respeito de uma possível 
joint venture entre a Rede Globo e o em-
presário mexicano Carlos Slim para com-
prarem juntos algumas emissoras de   TV 
na América Latina? 
Schroder — Isso não existe. O que temos 
hoje é uma divisão internacional na TV 
Globo e na Globosat. Ambas são bastante 
ativas, vendem produtos, conteúdo, for-
matos. Jamais pensamos em comprar ou 
ter uma rede de emissoras fora do Brasil. 
Deve ter havido uma confusão porque 
nós sabemos que o Slim tem um projeto 
de fazer distribuição de conteúdo para 
algumas emissoras da América Latina. E 
ele costuma comprar conteúdo dessa di-
visão internacional da Globosat, não da 
TV Globo. Nossa relação não passa dis-
so. Não é meta da TV Globo comprar ca-
nais na América Latina. Não faz sentido. 
Seria um contrassenso.

Willy Haas — Exatamente por isso que o 
Schroder acabou de expor que fazer essa 
transposição do alcance da Globo para 
outras emissoras e outros meios custaria 
muito mais caro. Nos últimos três anos, 
crescemos quase oito pontos percen tuais 
na participação no bolo publicitário. Eram 
58% e foi para quase 65%. Em todo o mun-
do, houve também um crescimento, por 
volta de quatro pontos percentuais. O que 
sentimos é que no fundo está havendo 
uma volta à televisão. A tecnologia aju-
dou a melhorar a experiência de ver TV 
com telas maiores e uma resolução cada 
vez mais de ponta. O hábito de assistir à 
TV em família voltou. A televisão cresce 
também por conta do resultado imedia-
to, da eficiência dessa mídia. E hoje é is-
so o que o cliente quer. 

M&M — Muito se comenta no mercado que 
esse fenômeno está ligado ao BV. Afinal, 
os últimos anos não têm sido fáceis para o 
mercado publicitário e as agências prefe-
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1555, p. 8-10, 15 abr. 2013.




