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Mercado
A televisão aberta brasileira continua sendo res-

ponsável pela maior fatia de negócios do mercado 

de comunicação do país. No primeiro semestre de 

2010, a tevê aberta registrou aumento de 37,6% no 

faturamento, ampliando sua participação no total 

do bolo publicitário para 63,9%, segundo o Projeto 

Inter-Meios. 

Líder em todos os segmentos de audiência 

e também em faturamento publicitário, a Globo 

confiou na recuperação da economia e na influ-

ência positiva da Copa do Mundo sobre o mer-

cado publicitário e investiu fortemente, tanto em 

produção quanto em tecnologia, oferecendo a 

agências e anunciantes a maior gama possível 

de novidades. O resultado foi positivo, tanto na 

fidelização de seu público-telespectador como 

no cumprimento de seus objetivos comerciais: 

sucesso na venda de seus produtos, patrocínios e 

eventos. A Globo é responsável direta pela conso-

lidação da TV no Brasil.

conquistas
• A dramaturgia da Globo vem recebendo, ao longo 

dos anos, os mais renomados prêmios nacionais 

e internacionais. O reconhecimento internacio-

nal veio na forma do mais importante prêmio de 

Responsabilidade Social do mundo, o “Business in 

the Community Awards for Excellence”, pelo trata-

mento de questões sociais na sua programação.

• Em 2009, a Globo recebeu o maior prêmio da 

TV mundial. “Caminho das Índias” foi escolhida a 

melhor telenovela do mundo no “37th International 

Emmy Awards”. Um reconhecimento fruto da bus-

ca contínua por inovação artística, tecnológica, de 

formatos audiovisuais e processos produtivos.

• No mesmo ano, a empresa recebeu um 

prêmio inédito para a TV brasileira. Um projeto 

da Central Globo de Comunicação em parceria 

com a agência LiveAD para o lançamento da 

minissérie “Capitu” foi o ganhador do primei-

ro Leão brasileiro no Festival de Publicidade 

de Cannes 2009, na estreante categoria Rela-

ções Públicas – Novas Mídias. “Mil Casmurros” 

(www.milcasmurros.com.br) contou com a partici-

pação do público na maior leitura coletiva de um li-

vro brasileiro pela Internet, em homenagem à obra 

de Machado de Assis que inspirou a minissérie.

História 
A Globo foi inaugurada em 26 de abril de 1965, 

pelo jornalista e empresário Roberto Marinho, que 

trouxe, para o cenário de mídias nacionais, uma 

nova emissora de televisão. 

A TV logo virou Rede. Hoje, 122 emissoras com-

põem a Rede Globo, levando informação, educação 

e entretenimento a 99,5% da população brasileira, 

que prestigiam a Globo com sua audiência, cobrin-

do 98,5% do território nacional. 

Nesses 45 anos de trabalho, profissionalismo, 

investimento em qualidade, tecnologia e criati-

vidade, a Globo mantém o desafio de preservar 

a confiança de milhões de espectadores que as-

sistem diariamente à sua programação no Brasil 

e no mundo, de diferentes formas, em diferentes 

mídias. Isso se reflete não apenas dentro das nos-

sas fronteiras. A Globo é também uma divulgadora 

do Brasil no mundo, exportando seus programas 

para mais de cento e trinta países. Dentro desse 

compromisso e se inspirando no Brasil e nos bra-

sileiros, a Globo vem descobrindo caminhos para 

entreter, informar e educar.

o produto 
A Globo orgulha-se de sua produção e do seu mé-




