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Desde a nossa fundação, há quase 50 anos, a Globo firmou um compromisso com o público e a sociedade: 

o de contribuir de forma permanente para a transformação do país. Assim, com uma grade de programação 

que tem na informação, no entretenimento e na difusão do conhecimento os seus pilares, temos a preocu-

pação de levar ao vídeo temas de grande relevância social. Esta é nossa singularidade e, também, nosso 

maior desafio.

Esta edição do relatório de Ações Sociais mostra como esse papel está presente no dia a dia da empresa. 

Nos princípios e valores que pautam nossas produções, no relacionamento com nossos colaboradores, 

na produção de novelas e reportagens e em todos os programas que promovem uma troca constante 

com o público.

O ponto a destacar em todas as ações que fazem parte deste relatório é a forma como a Globo dialoga com 

a sociedade, ouvindo o que as pessoas têm a dizer e respondendo, tanto no ar quanto em suas práticas cor-

porativas, às demandas mais atuais da população. Isso aparece em nossa produção, nos nossos projetos, 

como o Criança Esperança e a Ação Global, e também nos nossos intervalos, que cedemos à veiculação 

gratuita de mensagens relativas à cultura, à educação (causa abraçada por todos nós da empresa), grandes 

temas sociais e vários outros assuntos de importância nacional.

A Globo também abre espaço em sua programação para o Globo Cidadania, uma grade única na TV aberta 

brasileira dedicada a promover o conhecimento e a diversidade, com os programas Globo Ciência, Globo 

Educação, Globo Ecologia, Globo Universidade e Ação.

Temos acompanhado de perto as profundas e velozes mudanças que a tecnologia tem nos proporcionado, 

preparando-nos para o futuro. Aliando a inovação com esta agenda de responsabilidade social sólida e de 

longo prazo, estamos prontos para aprofundar nossas experiências e certos de encontrar novas formas de 

atuação social e de contribuição para a construção de uma sociedade mais justa.

Carlos Henrique Schroder 

Diretor-geral – Globo





Destaques 2012

A Globo

Programação 

Globo Cidadania

Publicidade Social

Projetos Sociais

Globo Universidade

Outras Ações

6

8

22

34

42

50

60

68



Abordagem de temas sociais em novelas: mais de 430 cenas socioeducativas

Amor Eterno Amor: novela apoia serviços de busca a crianças desaparecidas

Cheias de Charme: trama discute os direitos das trabalhadoras domésticas 

Jornal Hoje: reportagem denuncia extração ilegal de madeira em reservas ambientais

11 milhões de telespectadores por sábado

52 programas exibidos

7 programas internacionais

4 prêmios conquistados

3 programas especiais (Meio Ambiente, Criança Esperança e Eleições)

Apoio a causas sociais: mais 382 mil inserções, equivalentes a cerca de R$ 296 milhões
Campanha próprias ou em parceria: cerca de 286 mil inserções, correspondentes a mais de R$ 332 milhões
Apoio à cultura: aproximadamente 62 mil inserções, equivalentes a mais de R$ 142 milhões
Movimento Down | Legalização do Trabalho Doméstico com ONU Mulheres e OIT

Criança Esperança: R$ 17,7 milhões arrecadados | Lançamento do Leilão Online

1a edição do evento de apresentação dos projetos

1o evento de apresentação dos projetos: 86 selecionados

Ação Global: 1,6 milhão de atendimentos | 10 eventos (01 nacional + 9 regionais) | 29 cidades

Esporte e Cidadania: 35 cidades | Mais de 450 mil atendimentos | 195 mil pessoas presentes

Amigos da Escola: tema “O valor da leitura”

48 ações | 6 mil pessoas mobilizadas | 45 pesquisas apoiadas

66 visitas: Rio de Janeiro (Projac) e São Paulo

2 publicações: Caderno Globo Universidade (SP + Limpa) e Anuário Obitel

32 mil seguidores no Twitter | 39 programas

703 mil acessos, 76 entrevistas e 405 matérias publicadas

Seminários: Suburbia (SP e RJ), 100 anos de Jorge Amado (Flip, SP e Portugal), São Paulo+Limpa

DESTAQUES 2012

Programação

Globo 
Cidadania

Publicidade 
Social

Projetos 
Sociais

Globo 
Universidade
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1999
Criação da área  
de relacionamento 
com as 
universidades

1984
Criação do  
Globo Ciência

1966
1ª campanha 
de mobilização 
Enchentes RJ

1986
1º Show 
Criança 
Esperança

1974
O Espigão 
populariza a 
palavra Ecologia

2008
Criação do programa 
de TV Globo 
Universidade / 
Parceria Obitel*

** Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação* Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva

2008
Criação do Globo 
Universidade

2003
Campanha Todos 
contra a Aids

2000
Inauguração dos 
Espaços Criança 
Esperança RJ e SP

2000
Laços de Família 
estimula doação 
de medula 

2002
Realização da 
disciplina Novas 
Mídias, na UFRJ

1990
Criação 
do Globo 
Ecologia

1983
Campanha 
Nordeste 
Urgente

1995
1ª Ação Global 
Nacional (23 
estados)

1979
Malu Mulher 
aborda a 
emancipação 
feminina

2009
Seminário Rios  
de São Paulo 
(Globo SP)

2009
Criação do  
Globo Educação

2006
Incentivo ao Registro 
Civil - Unicef

2004
Criesp inicia 
parceria com 
a UNESCO

2001
O Clone discute 
drama da 
dependência 
química

2007
Parceria com 
a Intercom**

1999
Criação  
do Ação

1997
Campanha pelo 
Desarmamento

1999
Amigos da Escola 
é lançado

1995
Explode Coração 
ajuda a localizar 
60 crianças 
desaparecidas 

2010
Transmissão ao 
vivo dos seminários 
no site do Globo 
Universidade

2011
Criação da 
Grade Cidadania

2009
Apoio à campanha 
Ficha Limpa

2006
1ª Edição do 
Projeto Esporte 
Cidadania

2006
Páginas da Vida 
aborda Síndrome 
de Down

2011
Seminário RespirAr  
(Globo em  
São Paulo)

2011
Sagrado ganha 
prêmio Camélia 
da Liberdade

2011
Campanha de 
combate à violência 
contra mulher (Lei 
Maria da Penha)

2011
Ação Global: 
recorde em 
atendimentos 
(2,4 milhões)

2011
Insensato Coração 
discute homofobia

Alguns marcos his tóricos
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INFORMAR, 
EDUCAR E DIVERT IR 

A GLOBO

Para dar vida à sua missão, todos os anos a Globo desenvolve e apoia cen-

tenas de projetos sociais e educativos. São iniciativas focadas no respeito 

ao outro, no mergulho na brasilidade e seus valores, princípios que direcio-

nam a empresa desde a fundação em 1965.

Essas ações, que mobilizam milhares de pessoas em todo o país, podem 

ser acompanhadas na grade de programação, em telejornais e programas, 

bem como no horário comercial, em intervalos cedidos a organizações  

sociais e instituições em geral.

Na TV, uma das principais inspirações é o documento Princípios e Valores 

da TV Globo no Vídeo. Focado no papel social da televisão, ele reflete o 

papel da mídia de influenciar hábitos.

Disponível para todos os colaboradores da emissora, via intranet, desde o 

ano do lançamento (2009), o texto incorporou os valores da empresa, pra-

ticados desde a sua criação, e demonstra a preocupação com o conteúdo 

da programação.

A base do pensamento é um documento escrito em 1988 pelo jornalista 

Roberto Marinho, fundador das Organizações Globo. Chamado Respon-

sabilidade e Sensibilidade, ele já abordava a ética que deveria pautar a 

maneira Globo de produzir televisão.

Vem desse tempo, portanto, uma determinação importante: a programação 

da Globo deverá respeitar a lei e a sensibilidade do público, imprimindo 

um padrão de qualidade em tudo o que faz. Todas as outras diretrizes da 

emissora estão ordenadas neste documento, que foi escrito por um grupo 

de profissionais de várias áreas e consumiu quase dois anos de trabalho.
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Um documento  
à mão de todos
Princípios e Valores da TV Globo no Vídeo é 

para ser usado sempre que for preciso promo-

ver debates internos sobre questões ligadas 

a conteúdos da programação da emissora. 

O texto deixa claro uma das diretrizes funda-

mentais da empresa, que é promover a cultura 

e a identidade nacionais, valorizando as pecu-

liaridades regionais do país, com respeito aos 

telespectadores. 

E está aberto a sugestões: todos os funcioná-

rios são convidados a colaborar, por mensa-

gem eletrônica, para aprimorá-lo. De maneira 

transparente, o documento foca temas  

polêmicos, situações vividas no dia a dia de 

uma grande emissora que merecem reflexão.  

O respeito à diversidade, a repulsa ao precon-

ceito e à discriminação estão estampados no 

documento que vem pautando a permanente 

busca da qualidade e da responsabilidade.

O Jornalismo das Organizações Globo conta 

ainda com os Princípios Editoriais, lançados 

em 2011 e que determinam as normas e con-

dutas nas redações de televisão, jornal, revis-

tas, rádios e sites do grupo. O objetivo deste 

documento é garantir a prática jornalística  

independente, apartidária e laica.

 A GLOBO  RELATÓRIO DE AÇÕES SOCIAIS 2012  GLOBO

Os Princípios e Valores da TV Globo no 
Vídeo aparecem em todos os produtos 

da emissora, de novelas a jornais. Na 
foto, o sucesso das nove horas, Avenida 

Brasil, e o telejornal Bom Dia Brasil
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A GLOBO

Recursos Humanos 
É cada vez maior, entre as empresas, a preocu-

pação em desenvolver, capacitar adequadamen-

te e cuidar de seus colaboradores, indo além 

do que a legislação exige. Segundo a publica-

ção Responsabilidade Social Empresarial nos  

Processos Gerenciais, do Instituto Ethos de Em-

presas e Responsabilidade Social, este olhar 

mais atento para o público interno “pode fazer 

uma grande diferença para o futuro da organiza-

ção e para a sustentabilidade dos negócios”.

A Globo tem cerca de 12 mil funcionários e uma 

preocupação constante de desenvolvê-los pro-

fissionalmente. Para isso, somente em 2012  

investiu R$ 27,5 milhões e propiciou novas opor-

tunidades de promoções e movimentações entre 

áreas para 2.600 colaboradores.

Mas não é só isso. É preciso estreitar as relações 

e buscar ser transparente com o público interno. 

Nesse sentido, no ano passado foram criados 

um site e uma newsletter, especificamente volta-

dos para reforçar a comunicação com o público 

interno, com informações sobre as ações que 

estão acontecendo na empresa.

 

Em 2012, mais de R$ 27 milhões 
investidos no desenvolvimento  
dos colaboradores da Globo
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Formando lideranças

Capacitar os gestores para mobilização das 

suas equipes e administração da sua própria 

carreira é uma tarefa fundamental para o nosso 

futuro. Por isso, foi lançada no ano passado a 

primeira etapa do programa Liderança Global 

para chefes e supervisores executivos, em par-

ceria com a instituição Fundação Dom Cabral.

O conteúdo do programa, voltado para gestão 

de negócios e de pessoas, foi todo customi-

zado para as necessidades da empresa. Em 

2012, no primeiro ano de existência do treina-

mento, foram realizadas 16 turmas, mobilizan-

do cerca de 450 profissionais. 

Para o compartilhamento da experiência,  

desenvolveu-se para o grupo de chefes e  

supervisores um site próprio, um ciclo de pa-

lestras e cafés da manhã com executivos da 

casa, onde se fala sobre desafios profissionais 

e projetos estratégicos da Globo.

Inclusão e capacitação 
de novos colaboradores 
A inclusão social também faz parte das preo-

cupações da Globo, que atua com dois pro-

gramas principais: Sem Limites, de inclusão 

de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, que em 2012 teve como tema Ser 

Diferente é Bom; e o Jovem Aprendiz, de  

capacitação profissional, voltado para jovens de 

14 a 24 anos. No ano passado, esta iniciativa 

encerrou um ciclo de dois anos com a formação 

de 105 aprendizes. Para uma nova etapa, foram 

contratados mais 107 jovens profissionais, que 

atuam nas áreas administrativas, de marcenaria, 

web design, elétrica, entre outras.

 A GLOBO  RELATÓRIO DE AÇÕES SOCIAIS 2012  GLOBO
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A GLOBO

Apoio ao voluntariado
Aqueles funcionários que se interessam em fazer programas de voluntariado também merecem apoio 

da empresa, que ajuda na organização de ações fixas ou ocasionais, como na arrecadação de doações 

para vítimas de enchentes, bazares de solidariedade e doações de kits de Natal.

Na Globo de São Paulo e do Rio de Janeiro, há um programa de Reintegração Escolar, atualmente 

com 68 voluntários e 72 alunos, que tem como objetivo oferecer aos funcionários e prestadores de ser-

viços da empresa a oportunidade de concluir os ensinos fundamentais I e II e o ensino médio. A iniciativa 

tem parceria com a Fundação Roberto Marinho, que treina funcionários voluntários para darem aulas.

Em Minas Gerais, o programa Voluntariado Global foi ampliado, reunindo o Grupo de Voluntários 

Sociais e o Grupo de Gestão Ambiental. Os voluntários sociais ganharam um importante aliado:  

o Instituto Hartmann Regueira, que passou a acompanhar a gestão das instituições apadrinhadas. 

Saiba mais na página 54.

Os colaboradores da Globo participam ativamente das atividades da Ação Global e do Esporte 

Cidadania, projetos sociais da emissora que chegam a reunir em apenas um dia mais de 30  

mil voluntários.

Voluntários de  
Belo Horizonte  
em ação
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EM R$ MIL
Pessoal (*) 3.363.638

Saúde 109.074

Alimentação 43.311

Transporte 8.693

Segurança Social e do Trabalho 3.547

Integração e Festividades 13.629

Educação e Desenvolvimento 27.551

Previdência Privada 26.324

TOTAL 3.595.767
(*) Remuneração, participação nos resultados e outros.

INVESTIMENTO COM RETORNO GARANTIDO
No ano passado, mais de R$ 3,5 bilhões foram investidos em 

Remuneração, Benefícios, Participação nos Resultados e outros.
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A História na Internet
A expectativa em torno da decisão do Congresso Nacional à emenda do 

deputado Dante de Oliveira para incluir eleições diretas para presidente na 

Constituição (1984); os depoimentos de repórteres e diretores que partici-

param da cobertura da Constituinte de 1988; a queda do muro de Berlim 

e o atentado de 11 de setembro em Nova York. Tudo isso está documen-

tado no site da Memória Globo, que entrou no ar, repaginado, em 26 de 

abril do ano passado. Com uma média de 195.737 visitantes únicos e 

630.203 visualizações, o site funciona como um arquivo digital dos mais 

completos. E pode ser usado por escolas e universidades para ajudar a 

contar a história do Brasil. Saiba mais na página 66.

A equipe da Memória Globo, área responsável pela preservação desses 

documentos, participa ainda de projetos editoriais como o livro Irineu 

Marinho – Imprensa e Cidade, da historiadora Maria Alice Rezende de 

Carvalho. Para o lançamento, realizado em novembro do ano passado, 

foram selecionados mais de mil documentos textuais e cerca de 600 

imagens em arquivos das empresas Globo e em acervos públicos e pri-

vados do país.

Outra importante iniciativa foi a exposição Pioneiros & Empreendedores: 

A Saga do Desenvolvimento no Brasil, realizada no Museu Histórico 

Nacional, no Rio de Janeiro, e no Espaço Cultural Unifor, em Fortaleza. 

A exposição apresentou fotos, imagens e objetos sobre o fundador das 

Organizações Globo, o jornalista Roberto Marinho, e resultou ainda numa 

publicação, distribuída em universidades, escolas, bibliotecas e diversas 

instituições brasileiras.

A GLOBO

Lançamento de “Irineu Marinho – 
Imprensa e Cidade”, sobre a vida 

do fundador de O Globo.  
A publicação reúne mais de 600 
imagens de acervo, com grande 
contribuição da Memória Globo
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Centro de Documentação 
A história da TV e do mundo está disponível no Centro de Documentação da Globo (Cedoc), onde 

há milhares de textos, fotos e imagens captados e produzidos para os programas de jornalismo, 

esporte e entretenimento que podem ser utilizados pelos profissionais da empresa para consulta e 

novos produtos e edições. No ano passado, foi grande a colaboração do Cedoc com programas, 

telejornais e a GloboNews, sobretudo durante a Conferência para o Desenvolvimento Sustentável 

(Rio+20) e no julgamento do mensalão. 

Houve também uma parceria maior com a área responsável pelas Afiliadas da Globo, o que  

proporcionou melhoria no atendimento às 117 emissoras afiliadas da Globo, espalhadas por todo o 

país. O Cedoc deu ainda, pela primeira vez, representatividade ao Brasil no Conselho Executivo da 

Federação Internacional dos Arquivos de Televisão, que existe há 35 anos e reúne 250 membros das 

emissoras de televisão de todo o mundo.

 A GLOBO  RELATÓRIO DE AÇÕES SOCIAIS 2012  GLOBO

Organizações da Sociedade Civil R$ 12 mil

Instituições Públicas R$ 432 mil

Instituições Privadas R$ 1,2 milhão

Total Cedido R$ 1,6 milhão

CESSÃO GRATUITA DE IMAGENS  
(TOTAL EM REAIS)
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A GLOBO

A CAT (Central de Atendimento ao 
Telespectador) atende, em média, 

2.500 manifestações por dia

A Globo conversa
A razão de existir da Globo é o público. E ela se preocupa em ouvi-lo.  

Há 30 anos, criou a CAT – Central de Atendimento ao Telespectador, 

que funciona todos os dias da semana e atende a mais de 2 mil contatos 

por dia. A partir da resposta diária do público – que reage, comemora, 

pergunta, ri, critica e comenta sobre todos os nossos conteúdos de jorna-

lismo, esporte e entretenimento –, a emissora está em constante troca e 

sintonia, conhecendo cada vez melhor os interesses dos telespectadores 

de todas as idades, gerações e regiões do Brasil. 

As mídias sociais permitiram que essa conversa fosse levada também 

para outras plataformas. Primeiro para o Twitter (@rede_globo), onde a 

Globo já tem mais de 4,5 milhões de seguidores, e em seguida para o 

Facebook (fb.com/RedeGlobo), Google+ (plus.google.com/+RedeGlobo) 

e Instagram (@redeglobo). 

Telefone: 4002-2884

http://falecomaredeglobo.globo.com
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Gestão sustentável
Televisão faz parte de um segmento com baixo impacto ambiental, mas 

essa nunca deixou de ser uma preocupação da Globo. No ano passado, 

o complexo de estúdios de teledramaturgia e entretenimento da Central 

Globo de Produção, conhecido como Projac, reciclou e reutilizou nada 

menos do que 4.842 toneladas de madeira de origem controlada. A mesma 

preocupação com os famosos três Rs da sustentabilidade (reduzir, reciclar 

e reutilizar) aparece com o envio de 58% dos papéis utilizados no com-

plexo para reciclagem. Além disso, foram reaproveitadas cerca de 6 mil 

toneladas de resíduos sólidos.

Em outras praças da Globo, encontra-se a mesma atenção às práticas sus-

tentáveis. Em Brasília, até mesmo o uso do ar-condicionado é acompanhado 

com atenção. Além disso, foram implantadas três novas ações com foco 

na sustentabilidade: a coleta seletiva de resíduos sólidos, a instalação de  

torneiras e caixas sanitárias com temporizador e a adoção de nova tecnologia 

de medição de carga de baterias com redução das recargas.

No Recife, quase 2 mil quilos de resíduos sólidos, entre papel, metais,  

pilhas e plástico tiveram destinação correta por conta de um programa ins-

talado em 2008 e que está dando certo ano a ano. A Globo em Recife subs-

tituiu também 75% de torneiras por dispositivos com temporizador e 50% 

das caixas de descarga comum pela de dois ciclos, que usa menos água. 

Essas iniciativas fazem parte do dia-a-dia da Globo, que tem buscado o 

desenvolvimento de um padrão de produção sem o comprometimento 

das próximas gerações. No Projac e em Belo Horizonte, há uma rotina já 

instalada que busca a redução de custos e preservação do meio ambiente 

por meio de diversas ações, como pode ser visto a seguir.

 A GLOBO  RELATÓRIO DE AÇÕES SOCIAIS 2012  GLOBO
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A GLOBO

Central Globo de Produção (Projac) – 
Política ambiental

• Inaugurado em 1995, o Projac sempre buscou uma gestão baseada 

na qualidade, tanto que em 2002 obteve a ISO 9001, uma certificação 

que demonstra o compromisso da empresa com a qualidade e a sa-

tisfação dos clientes. A partir de 2004, adotou-se o foco numa política 

ambiental, o que culminou com a certificação ISO 14001 em 2007, 

que reconhece empresas que têm gestão voltada para a preservação 

ambiental.

• Ao longo de toda a atividade do Projac, foram recuperados e preser-

vados 1 milhão de metros quadrados de área verde, com mais de 120 

mil árvores nativas de Mata Atlântica.

• Em 2012, houve uma economia de 1,7 milhão de folhas de papel e a 

redução estendeu-se para madeiras, lonas de cenário e outros mate-

riais. As torneiras foram substituídas por outras, com temporizadores 

e aeradores, e já se está coletando água da chuva desde 2011. As 

tintas usadas em cenários ou mesmo na construção do prédio tam-

bém são reutilizadas e reaproveitadas.

No Projac, mais de 
1 milhão de metros 
quadrados de área 

verde recuperados e 
preservados

• Com uma área total de mais de 1,6 milhão de metros quadrados,  

o Projac tem 240 carros elétricos para auxiliar o transporte de funcio-

nários e visitantes. Os outros veículos utilizados na área passam por 

testes rigorosos, feitos trimestralmente, para controlar a emissão de 

gases poluentes.

• O local dispõe ainda de uma estação de tratamento de esgoto com 

processamento de 200 mil litros de efluentes/dia e remoção de carga 

orgânica e bacteriológica entre 94% e 97%, ou seja, acima dos 85% 

exigidos por lei.
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Belo Horizonte: ISO 14001

• Preocupados com as gerações futuras, colaboradores da Globo Minas decidiram arregaçar as 

mangas e apoiar uma política e um sistema de gestão ambiental que estabelecem metas, exigên-

cias aos fornecedores e treinamento de todo o público interno.  

• Entre as novas práticas, que reduzem o impacto ambiental da produção local, estão a monito-

ração da emissão de fumaça preta da frota, lavagem dos veículos por borrifação e destinação 

correta de 100% dos resíduos sólidos produzidos pela operação, incluindo: 811 quilos anuais de 

sucata de eletrônicos, 8.358 quilos de papel, 2.774 de plásticos, 3.756 de metais, 140 de pneus 

e 1.744 quilos de lixo orgânico por mês.   

• Outra iniciativa é o plantio, nos parques municipais, de uma árvore para cada criança nascida 

em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Mariana, Ouro Preto e Sabará, numa parceria com as pre-

feituras que começou em 2008. Por tudo isso, a Globo Minas tem, desde 2010, a certificação 

ambiental ISO 14001:2004.   

Os colaboradores da 
Globo Minas participam 
da iniciativa uma árvore 
plantada para cada 
criança nascida
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O COT IDIANO  
NA TELA
A Globo acredita que o entretenimento é um 

importante catalisador de reflexão e debates 

sociais. E, desde sua fundação, empresta a 

voz de suas personagens a grandes causas 

públicas. No ano passado, as novelas apre-

sentaram 500 cenas socioeducativas e mais 

de 1.500 cenas que retrataram questões so-

ciais. Os autores, com liberdade para eleger 

as tramas que desejam levar ao ar, contam 

também com o apoio da equipe de Respon-

sabilidade Social. A área promove encontros 

temáticos com instituições e especialistas, 

como forma de colaborar para abordagens 

sociais em novelas. 

Cheias de Charme foi um bom exemplo dos 

benefícios proporcionados por essa troca de in-

formações. Antes da estreia da trama das sete 

horas, os autores Felipe Miguez e Izabel de Oli-

veira encontraram-se com representantes da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

da Federação Nacional das Trabalhadoras Do-

mésticas (Fenatrad) e com a ex-ministra da Se-

cretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), 

Nilcéia Freire. Na reunião, foram discutidos  

dados importantes para o desenvolvimento da 

trama. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), em 2012, dos 7,2 milhões 

de trabalhadores domésticos existentes no 

país, nem 30% tinham carteira assinada.

TEMAS DE  
RESPONSABILIDADE  
SOCIAL    
Abordagem social em novelas 
500 cenas socioeducativas 

Amor Eterno Amor 
Tema: Crianças desaparecidas 

Cheias de Charme 
Tema: Trabalhadoras domésticas 

Salve Jorge 
Tema: Tráfico humano

Encontro com autores 
Tema: Apoio a abordagens sociais 
(Amor Eterno Amor e Cheias de Charme)

PROGRAMAÇÃO
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Cheias de Charme: 
trabalhadoras domésticas 

como protagonistas e 
campanha a favor da 

carteira assinada

Patrões e trabalhadoras domésticas  
lado a lado em Cheias de Charme

 Desde o começo, eu e Izabel de Oliveira determinamos que as principais cenas da 

novela iam se passar na cozinha e que, pela primeira vez, nós iríamos para casa com 

a empregada, mostrando o dia a dia dela, que, no fundo, é semelhante ao da patroa.  

Ambas precisam sair para trabalhar e procurar alguém que fique com seus filhos e cuide 

de suas casas. Tivemos várias mensagens como essa, mas campanha social mesmo foi 

a da carteira assinada. Soubemos, por exemplo, que 90% das trabalhadoras domésticas 

na Amazônia não tinham carteira assinada. E assinar carteira é uma garantia, não só para 

o empregado como para o patrão. Foi isso que buscamos mostrar”, afirma o autor Felipe 

Miguez. Saiba mais na página 44.
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A exibição de fotos de 
crianças desaparecidas ao 
final dos capítulos de Amor 
Eterno Amor possibilitou a 

localização de uma menina

PROGRAMAÇÃO

Mobilização nacional
Amor Eterno Amor, de Elizabeth Jhin, alertou para a questão do desaparecimento de crianças e 

divulgou, no final dos capítulos, fotos de crianças e jovens desaparecidos no Rio de Janeiro, graças 

a uma parceria com a Fundação para Infância e Adolescência (FIA) e o programa SOS Crianças  

Desaparecidas no Rio de Janeiro, de março a setembro do ano passado. 

Outro diálogo importante aconteceu com a equipe da ONG Terra dos Homens: “Foi importante tam-

bém mostrar os riscos de se perder uma criança e como se prevenir contra isso”, ressaltou Cláudia 

Cabral, da ONG Terra dos Homens. Ela destaca ainda que a trama mostrou a essas pessoas como 

é possível pedir ajuda para encontrar uma criança.

 Próximo ao término de Amor Eterno Amor, no mês de setembro, direção, elenco e produção 

comemoraram a localização de uma criança desaparecida. Para todos, foi o ponto alto de um 

importante trabalho de conscientização sobre o assunto e de mobilização popular para o drama 

de muitas famílias”, disse Elizabeth Jhin, de Amor Eterno Amor.
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Em Salve Jorge, destaque para 
o alerta ao tráfico de pessoas. Já 
a minissérie Brado Retumbante 
abordou a questão da homofobia

Brado contra  
a homofobia
Na ficção, em cadeia nacional, um presidente 

vem a público dizer que errou profundamen-

te na vida pessoal ao rejeitar o filho homos-

sexual. A cena, que foi ao ar na minissérie 

Brado Retumbante, tocou em outra ques-

tão social sensível, a homofobia. Segundo 

pesquisas feitas em paradas gays no Rio de 

Janeiro, travestis e transexuais são os grupos 

que mais sofrem com a violência (72%), ao 

lado de gays (22%) e lésbicas (9%). Dados 

do Grupo Gay da Bahia dão conta de que as 

travestis e transexuais representam 30% das 

pessoas LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais) assassinadas nos úl-

timos anos.

 A repercussão da minissérie foi comemorada 

pela ABGLT – Associação Brasileira de Lésbi-

cas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais –, 

entidade de abrangência nacional que congre-

ga 257 organizações afins em todo o Brasil, 

tendo como objetivo a defesa e promoção da 

cidadania desses segmentos da população. 

Em carta à direção da emissora, a organiza-

ção disse que a Globo “prestou um serviço de 

imensurável valor de desmistificação da transe-

xualidade e sensibilização junto à sociedade“. 

O tema também foi abordado nos meses  

finais da novela das sete horas Aquele Beijo, 

de Miguel Falabella.

PROGRAMAÇÃO  RELATÓRIO DE AÇÕES SOCIAIS 2012  GLOBO

Denúncia de violência e 
exploração de pessoas 
Tão sério quanto o preconceito homofóbico,  

o bullying também mobiliza pais e responsáveis 

das vítimas. Não há estatística oficial sobre este 

tipo de violência, mas associações envolvidas 

com a questão dão conta de que um terço dos 

alunos é ou já foi vítima em algum momento da 

vida. Malhação, novela de público adolescen-

te, focou neste tema no ano passado e des-

tacou também o engajamento de jovens em 

questões sociais e ambientais.

Para a novela Salve Jorge, de Gloria Perez, 

foi criado um serviço telefônico para esclarecer 

dúvidas sobre tráfico e exploração de pessoas, 

assuntos abordados na trama. Em parceria 

com o Viva Rio, foi montada uma central de 

atendimento que esclareceu, pelo telefone, dú-

vidas sobre exploração sexual, exploração de 

crianças e adolescentes e trabalho escravo, 

além de orientar sobre onde buscar ajuda no 

Brasil e no exterior. 
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Foco na Rio+20
No ano passado, a Rio+20 ocupou grande parte da programação 

da emissora. Foi o caso, por exemplo, do Especial Meio Ambiente,  

realizado pelo Globo Cidadania (saiba mais na página 40), e da  

série Mudanças Climáticas, em que a jornalista Miriam Leitão focou 

os desafios impostos para a Conferência Rio+20, que marcou os 

vinte anos de combate ao aquecimento global. O programa Globo 

Natureza, que já tem essa preocupação em seu DNA, exibiu 

seis horas e 40 minutos sobre o assunto durante a Conferência.  

Os destaques foram:

• Terra, lotação esgotada  – Série de seis reportagens da repórter 

Sônia Bridi, no Fantástico, sobre o impacto do consumo no meio 

ambiente na China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil, os 

cinco países mais populosos do mundo. 

• Energia limpa – Série de seis reportagens sobre os rumos da 

produção de energia elétrica no país gravadas em sete estados 

brasileiros pelo repórter Alberto Gaspar do Jornal Nacional.

• Sustentabilidade – Série de cinco reportagens, com André 

Trigueiro, Cristina Serra, Marcos Losekann e Tonico Ferreira, 

para o Jornal Nacional.

• Produção do alimento – Série de oito reportagens sobre como 

aumentar a produtividade do campo sem destruir o meio ambien-

te. Gravada em polos agropecuários do país, com Nelson Araújo 

e repórteres de praças, para o Globo Rural e Globo Rural Diário.

• Desafios, ameaças à vida no planeta – Série de cinco reporta-

gens sobre pesca oceânica, sobrevivência no deserto, espécies 

em extinção e caos urbano gravada no Japão, Inglaterra, Estados 

Unidos, Chile e Brasil, para o Jornal Hoje.

Reportagem premiada
No ano da Rio+20, a reportagem do Jornal Hoje lançou um de-

safio: existe extração ilegal de madeira em reservas florestais? Os 

responsáveis pelo quadro Câmera JH, do Jornal Hoje, capitanea-

ram o projeto, que mobilizou as áreas de Tecnologia, Engenharia e 

Artes da Globo. O primeiro passo para comprovar a ação crimino-

sa foi o desenvolvimento de um chip forte o suficiente para enviar 

sinais via satélite e suportar impactos, e ao mesmo tempo discreto 

para não despertar a atenção dos criminosos.

Graças à ajuda do Ibama, a equipe do JH localizou árvores cortadas 

em uma zona de proteção ambiental. O chip foi instalado em uma tora 

e câmeras de trilha foram disfarçadas na mata. Dias depois, o rádio 

de monitoração conectado ao chip registrou sinais de movimentação.  

A equipe do JH acompanhou a chegada das árvores em uma madei-

reira e o flagrante efetuado. A reportagem proporcionou o fechamento 

da empresa e, depois de alguns meses, a prisão de 17 pessoas e a 

emissão de outros 40 mandatos de prisão. A iniciativa foi reconhecida 

com três prêmios: Melhor reportagem de televisão no Prêmio Allianz; 

Melhor reportagem investigativa do Prêmio Embratel e menção honro-

sa no Prêmio Rede Globo de Jornalismo e Esporte 2012.

A inserção de um 
chip num tronco de 
árvore permitiu a prisão 
de uma quadrilha 
responsável pela 
extração de madeira 
em área preservada
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A Rio+20 inspirou a 
realização de diversas 
séries de reportagens 
para os telejornais 
da Globo. Entre 
elas, ‘Terra, Lotação 
Esgotada’, da repórter 
Sônia Bridi, que foi 
exibida no Fantástico

• Cerrado – Duas reportagens especiais, gravadas em Goiás e Bahia, 

sobre os impactos ambientais do uso intensivo do solo no bioma 

onde se produz a maior quantidade de grãos do país. Com Sandra 

Passarinho para o Jornal da Globo.

• Serra do Mar – Série de cinco reportagens, gravada em São Pau-

lo, sobre a riqueza da biodiversidade na maior área contínua de Mata 

Atlântica do país, com Neide Duarte, para o Bom Dia Brasil.
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• Cem anos de Amazônia – Reportagem gravada no Amazonas sobre 

as transformações ocorridas na floresta no último século, com Daniela 

Assayag, para o Globo Repórter.

• Lista negra – Duas reportagens especiais, gravadas no Pará, sobre as no-

vas frentes de desmatamento da Amazônia e os municípios que adotaram 

novas posturas ambientais para sair da lista negra da devastação. Com os 

repórteres José Raimundo e Camila Marconato para o Globo Rural.
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O projeto São Paulo + Limpa, 
da Globo em São Paulo, 
abordou problemas e soluções 
para os resíduos sólidos 
produzidos pela megalópole

PROGRAMAÇÃO

Preocupação com o meio ambiente
A Globo também se preocupa com a preservação do meio ambiente onde está localizada. Assim, no ano passado, em São 

Paulo, o Jornalismo fez o projeto especial São Paulo + Limpa. Durante três meses, os telejornais locais mostraram problemas e 

soluções para a produção e coleta de resíduos sólidos na metrópole. Foram 150 reportagens, 25 entradas ao vivo, cinco entre-

vistas de estúdio e dois mutirões para limpar bairros da cidade. O projeto ganhou o Grand Prix e o prêmio na Categoria Televisão 

do 17º Prêmio Abrelpe de Reportagem e gerou um seminário promovido pelo Globo Universidade, que editou um caderno com 

o resultado das discussões. Saiba mais na página 65.

Já no Rio, o Rio + Limpo, com o objetivo de despertar a consciência dos cariocas sobre a importância de se adotar pequenos 

gestos para manter limpas as ruas da cidade, promoveu, durante quatro sábados, mutirões para a implantação de nova logística 

de coleta de lixo nas comunidades São Carlos, Macacos e Coroa. O projeto, iniciativa do RJTV com apoio da Globo no Rio, da 

Prefeitura do Rio, do Movimento Rio Eu Amo Eu Cuido, da Central Única das Favelas (CUFA) e do Corpo dos Fuzileiros Navais, 

reuniu centenas de voluntários e trouxe uma radiografia sobre a situação do lixo na cidade. 
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Empresa cidadã
E como uma empresa que pretende estar na esteira da sustentabilidade não pode esquecer de cuidar 

também da sociedade onde está inserida, a Globo aproveitou sua vocação, como veículo de comuni-

cação, para sensibilizar os telespectadores com reportagens de importância social. 

Foi assim na Semana do Transplante, quando a Globo Recife pôs no ar cinco reportagens que sen-

sibilizaram as famílias a doarem órgãos. Deu resultado: no final da série, a Central de Transplantes 

recebeu o mesmo número de doadores que recebia em um mês inteiro. 

O Jornal Hoje procurou ajudar quem está procurando emprego e deu nova roupagem, em 2012, ao 

quadro “Mercado de Trabalho”, em que Veruska Donato fala sobre as oportunidades no mercado de 

trabalho e as novas profissões, além de dar dicas importantes sobre como se comportar nas entrevistas 

de emprego, preparar currículos ou como se relacionar com colegas e chefes no ambiente de trabalho.
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Milhões de jovens  
talentos revelados
Maior evento estudantil esportivo do Brasil, as Olim-

píadas Escolares, que a partir de 2013 passam a ser 

chamadas Jogos Escolares da Juventude, reúnem  

milhões de alunos de instituições de ensino público e 

privado de todo o país. Os números chegam a 2 milhões 

de atletas e cerca de 3.900 municípios participantes. 

Organizada e realizada pelo Comitê Olímpico Brasilei-

ro e pelo Ministério do Esporte, a competição tem o 

apoio institucional da Globo. 

Em sua programação, a Globo também enfatiza a im-

portância da prática esportiva para o bem-estar não 

só individual, mas como elemento que pode promover 

o desenvolvimento de uma relação saudável entre co-

munidades. Foi o caso da série Meu esporte favorito, 

com dez episódios, que o Jornalismo da Globo de 

São Paulo levou ao ar no ano passado mostrando 

que há cidades paulistas onde o futebol não reina.  

A modalidade preferida, muitas vezes, pode ser ama-

dora, pouco conhecida, curiosa. Seja como for, une 

as pessoas em torno de uma prática esportiva.

Já em Pernambuco e em Minas Gerais, onde o futebol 

é sim o favorito, o Globo Esporte acompanhou grupos 

que jogam peladas em campos de várzea e exibiu a 

nona edição do torneio de futebol amador das comu-

nidades da região metropolitana de Belo Horizonte. No 

Rio, por mais um ano, a Globo apoiou a Taça das Fa-

velas, torneio organizado pela CUFA (Central Única de 

Favelas) e que reúne dezenas de comunidades e usa o 

futebol como forma de integração e convívio entre elas. 

São algumas das iniciativas que mostram, na prática, 

que a empresa acredita no esporte como um direito 

fundamental para a educação e a inclusão social.
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As Olimpíadas 
Escolares, correalizadas 

pela Globo, reúnem  
2 milhões de atletas em 

aproximadamente 3.900 
cidades de todo o país
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TODOS OS SÁBADOS 
FAZENDO DIFERENÇA  
NA VIDA DAS PESSOAS

Sandra Annenberg assumiu a 
apresentação da faixa Globo 
Cidadania em junho de 2012

GLOBO CIDADANIA

Nas manhãs de sábado, desde bem cedinho, o público tem um encontro mar-

cado com informações que podem fazer diferença em suas vidas. É com esse 

objetivo que vai ao ar a faixa Globo Cidadania, bloco especial que concen-

tra os programas Globo Ciência, Globo Educação, Globo Ecologia, Globo  

Universidade e Ação, produzidos em parceria com a Fundação Roberto Marinho 

e o Canal Futura.
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Boas notícias marcam presença
No ano passado, o Globo Cidadania trouxe novidades. Em junho, a jornalista Sandra Annenberg 

estreou como âncora e editora de todos os programas. Para ela, fazer parte do Globo Cidadania “é 

um oásis”:

 Como jornalista, eu lido com hardnews o tempo todo, a realidade nua, crua, difícil. Não tem 

jeito, é assim mesmo, a gente vai buscando soluções que podem melhorar um pouco, mas a realida-

de continua sendo dura. Portanto, para mim, o Globo Cidadania veio preencher um espaço do qual 

eu sentia falta e não sabia. É muito bom fazer diferença na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, 

deixar que elas façam diferença na minha vida. Na abordagem de cada um dos cinco programas, 

conseguimos focar as atitudes individuais que fazem a diferença. É muito bom fazer parte dessa 

corrente do bem e dessa disseminação de que é possível tomar uma atitude e fazer alguma coisa 

melhorar”, disse a jornalista.

Outra boa-nova de 2012 foi a estreia do Pílulas de Cidadania, programação exibida para os teles-

pectadores que têm parabólica. São extratos de programas que entram no “fade” local e que tratam, 

por exemplo, de como as famílias podem participar melhor da vida escolar dos filhos.

Para os responsáveis pelo programa, há uma grande satisfação em pautar reportagens com men-

sagens tão positivas, atitudes que dão certo, que podem ajudar a melhorar o mundo. A ideia é não 

fechar os olhos para a realidade, trazer temas também difíceis, mas mostrar sempre que é possível 

ter soluções criativas para os problemas. 
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CIDADANIA EM DESTAQUE
Todas as ações e projetos sociais da Globo em um único lugar. Assim é o Portal 

Cidadania (www.globocidadania.com.br), que reúne os sites dos programas 

Globo Ciência, Globo Ecologia, Globo Educação, Globo Universidade e Ação, 

além do Criança Esperança e Ação Global. No Portal da Cidadania é possível 

assistir a programas e reportagens e aprofundar temas de interesse público, 

como mobilidade urbana.
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No alto, reportagem de Helena Lara 
Resende para o Globo Educação. 
Abaixo, Alexandre Henderson, do 

Globo Ciência, e Max Fercondini, do 
Globo Ecologia

GLOBO CIDADANIA

A resposta de quem assiste
O retorno dos telespectadores mostra que a programação do Globo  

Cidadania está no caminho certo. A professora Elízia Pereira Gomes, que 

mora na cidade mineira de Além Paraíba, se autointitula uma telespecta-

dora fiel. Para ela, “é uma satisfação quando chegam os sábados”:

 Sinto-me numa classe de formação geral continuada. Aprende-

mos de tudo, e nos atualizamos sempre. Amo a área de educação e tenho 

aprendido e até melhorado a didática em sala de aula. (...) Os lares que não 

assistem ao Globo Cidadania estão perdendo uma formação continuada 

dentro dos próprios lares”, escreveu ela, por e-mail, para o programa.

Sheila Oliveira, que mora em São João de Meriti, no Rio de Janeiro,  

também gosta quando chegam as manhãs de sábado:

 Acordo cedo só para assistir ao Globo Cidadania. Como tem 

acrescentado a minha vida! Obrigada a todos por esse lindo trabalho.”

Outra novidade que o Globo Cidadania trouxe no ano passado foi o qua-

dro Você Cidadão, em que repórteres vão às ruas para ouvir opiniões de 

pessoas comuns sobre questões de cidadania. É por essas e outras que o 

telespectador Carlos Henrique Doth da Silva, de Fortaleza, não perde um 

Globo Cidadania e acha que é o “melhor programa da TV aberta”:

 Estava faltando na televisão programas que mostrem o melhor 

que o brasileiro pode fazer. Parabéns a todos que fazem parte  

desse sucesso.”
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Mariane Salerno na visita  
do Ação ao Haiti, em 2012.  

A reportagem mostrou o trabalho 
da Força de Paz da ONU e da 

ONG Viva Rio no país

Social em pauta
Em 2012, a equipe do Ação gravou três pro-

gramas no Haiti mostrando o trabalho dos sol-

dados brasileiros da Força de Paz da ONU e 

da equipe da ONG Viva Rio no processo de 

reconstrução do país atingido por um terremo-

to em janeiro de 2010. Duas reportagens foram 

gravadas em São Tomé e Príncipe e mostraram 

os projetos de combate ao analfabetismo e de 

geração de renda que estão sendo coordena-

dos pelos projetos de cooperação do Brasil 

com outros países do Cone Sul.

O dia a dia nas escolas brasileiras, o es-

forço dos professores e a participação da  

comunidade na escola foram alguns dos te-

mas do Globo Educação, que também dis-

cutiu alimentação, sustentabilidade, consumo 

e temas como a inclusão de música e religião 

no currículo escolar. O Globo Ciência mos-

trou como os cientistas explicam o mundo de 

hoje, através de exemplos do cotidiano, como 

o estresse e a dor de cabeça, as novidades 

tecnológicas e temas polêmicos, como o fim 

do mundo previsto pelo calendário Maia. Já o 

Globo Ecologia se inspirou na Rio+20 para 

tratar dos desafios da sustentabilidade. A “Pe-

gada Ecológica” – cálculo de quanto nós con-

sumimos do planeta –, o lixo, a energia e as 

mudanças climáticas foram alguns dos temas 

abordados. O Globo Universidade apresen-

tou as novas carreiras e os cursos tradicio-

nais, a vivência fora de sala de aula e as ex-

periências de estudantes brasileiros em Cabo 

Verde, na Bolívia, nos EUA e até na China. 
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Serginho Groisman coordena workshop 
do Globo Cidadania, onde foi discutida 

a utilização de recursos privados para o 
desenvolvimento do bem comum

GLOBO CIDADANIA

Diálogo com a sociedade
Para dialogar diretamente com o público do Terceiro Setor, em março do ano passado foi feito o workshop O que é Cidadania?, 

durante o 7º Congresso do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), que reúne anualmente os associados da ONG 

que tem como missão difundir conceitos e práticas do uso de recursos privados para o desenvolvimento do bem comum. O 

workshop teve mediação do jornalista Serginho Groisman e contou com a participação do secretário de Educação Básica do 

MEC, Cesar Callegari, do físico José Goldemberg, do economista Eduardo Giannetti e do secretário-geral do GIFE, Fernando 

Rossetti, que debateram os desafios enfrentados pelo Brasil na educação, ciências, meio ambiente e empreendedorismo social.

O Globo Cidadania também promoveu a discussão sobre assuntos importantes com os especiais temáticos “Meio Ambiente” e 

“Eleições”. O primeiro foi ao ar em junho, mês da Rio+20. Nele, todos os programas que compõem o Globo Cidadania se dedica-

ram a temas ligados à sustentabilidade, mostrando como as questões ambientais das últimas décadas influenciaram a educação, 

as pesquisas científicas, a universidade e as ações sociais. Em setembro, o Especial Eleições falou sobre as eleições municipais, 

abordando a questão por vários ângulos: da tecnologia por trás das urnas eletrônicas aos projetos sociais que acompanham o 

trabalho de vereadores. Assim, o Globo Cidadania vai se atualizando nos temas próximos ao dia a dia de seus telespectadores.

E os prêmios vieram. O Globo Ecologia ganhou o Prêmio da Associação Brasileira de Alumínio com a Melhor Produção de Mídia 

Eletrônica sobre Reciclagem; o Globo Universidade ganhou o Prêmio Belém de Jornalismo e o sétimo Prêmio Sindhrio (Sindicato 

dos Hospitais do Rio de Janeiro) de Jornalismo e Saúde com a reportagem “Doenças tropicais”; e o Ação ganhou 3º lugar no 

Prêmio Sebrae de Jornalismo com um programa sobre economia solidária.

DESTAQUES 2012
11 milhões de telespectadores por sábado

82 pílulas de cidadania

52 programas exibidos no ano 

7 programas internacionais

4 prêmios conquistados
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Sagrado e outras parcerias
Será possível que o ser humano viva confortavelmente em sociedade sem causar dano ao meio am-

biente? A religião produz conformismo? Qual é o papel social da mulher no mundo contemporâneo? 

Esses e muitos outros temas contemporâneos são abordados no Sagrado, uma série de interpro-

gramas de dois minutos, coproduzida pela Globo e o Canal Futura. 

Criado com objetivo de promover uma leitura do mundo sob a ótica da diversidade religiosa, o pro-

grama discute um tema atual por semana, mostrando a visão e o entendimento de dez religiões: 

Catolicismo, Protestantismo, Espiritismo, Islamismo, Judaísmo, Candomblé, Budismo, Umbanda, 

Tradições Indígenas e Pentecostal. Cada Sagrado é apresentado por representantes religiosos e 

atores da Globo, como Stênio Garcia, Christiane Torloni e Juliana Paes, entre outros. 

Outra importante fonte de conhecimento na programação é o Telecurso, sistema de educação à 

distância da Fundação Roberto Marinho. Desde 1978, o programa ajuda brasileiros de todo o 

país a concluírem o ensino básico, proporcionando também formação profissionalizante. Em mais 

de três décadas de atuação, a FRM criou modelos e metodologias de transmissão de conhecimen-

to em diversas áreas – ambiental, educacional e cultural. 

Entre os projetos sob gestão da Fundação está o Canal Futura, projeto social de comunicação de 

interesse público mantido pela iniciativa privada. A Globo é uma das parceiras e mantenedoras do 

canal, que possui duas dimensões: TV com programação atraente e educativa e trabalho de mobili-

zação de comunidades e instituições educacionais e sociais. 
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PUBLICIDADE SOCIAL

ESPAÇO ABERTO 
PARA GRANDES
CAUSAS SOCIAIS
Todos os anos, a Globo abre espaço em sua programação 

para iniciativas de relevância social. São campanhas conce-

bidas na própria emissora ou em parceria com organizações  

focadas no desenvolvimento social. Somente em 2012, a soma 

das iniciativas próprias e de organizações da sociedade civil, 

sociedades médicas e outras entidades sem fins lucrativos 

representou cerca de 736 mil inserções, correspondentes a  

R$ 769 milhões. Desse montante, 143 mil inserções, equiva-

lentes a R$ 137,7 milhões, foram feitas em espaço cedido das 

117 afiliadas da Globo. 

Por trás dos números estão iniciativas como a campanha pelo  

direito à carteira assinada para as trabalhadoras domésticas,  

lançada imediatamente após o término da novela Cheias de 

Charme. Desenvolvida em parceria com a Organização Interna-

cional do Trabalho (OIT) e a ONU Mulheres, a iniciativa trouxe de 

volta à tela Penha, personagem interpretada por Taís Araújo, e 

Lygia, vivida por Malu Galli. O vídeo focou nas vantagens de se 

assinar a carteira de trabalho, tanto para trabalhadores quanto 

para patrões. Saiba mais na página 25.

No final do ano passado, a Globo recebeu um prêmio por uma 

ação semelhante. A Associação de Voluntários do Hemorio 

(Hemocentro coordenador do Estado do RJ) entregou o Tro-

féu Henfil à emissora. A premiação tem como objetivo reconhe-

cer voluntários – ONGs, empresas, universidades, agências de  

publicidade, mídia em geral e personalidades – que mais se 

destacaram durante o ano no apoio a projetos e campanhas 

de incentivo à doação de sangue e ao tratamento de pacientes 

com doenças hematológicas. 

Cena da campanha sobre 
a formalização do trabalho 
doméstico, realizada em 
parceria com a OIT e a 
ONU Mulheres
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Nas mais de 700 mil 
inserções de campanhas 

sociais, temas como 
a Olimpíada Nacional 

em História do Brasil, a 
prevenção ao câncer de 

mama, a luta contra a 
corrupção e a Rio+20

Principais campanhas
Entre as 119 campanhas de organizações da sociedade civil, sociedades médicas e outras entidades 

sem fins lucrativos, veiculadas gratuitamente pela Globo, destacaram-se: 

• Movimento Down – Portal sobre Síndrome de Down

• Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção – Incentivo à adoção

• Museu Exploratório de Ciências / Unicamp – 4ª Olimpíada Nacional em História do Brasil

• Movimento Ministério Público Democrático – Combate à corrupção

• Sociedade Brasileira de Mastologia – Prevenção contra o câncer de mama

• Centro de Informações das Nações Unidas – Mobilização sobre sustentabilidade da  

Conferência Rio+20

• Movimento Humanos Direitos – Pela erradicação do trabalho escravo

• Instituto Meta Social – “Ser diferente é normal”, incentivo à inclusão e à diversidade
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Movimento Down

Segundo pesquisas recentes, o Brasil tem cerca de 300 mil pessoas com 

Síndrome de Down. Mas quantos de nós sabemos, verdadeiramente,  

o que significa essa síndrome, que é a ocorrência genética mais comum 

entre todas já classificadas? Como se comportam nossos profissionais de 

saúde e educação quando precisam lidar com uma pessoa com Down? 

Essas e outras muitas perguntas são respondidas pela equipe do portal 

Movimento Down (www.movimentodown.com.br), que tem uma média 

de 12 mil acessos mensais em 26 estados brasileiros e 25 países. 

O lançamento do portal, considerado uma inovação no Terceiro Setor, teve 

o apoio da Globo, que entende que seu papel social é também o de veicular 

 campanhas de organizações e instituições da sociedade civil, além de 

fazer, ela própria, suas campanhas. Dessa forma, a emissora disponibiliza 

espaço no vídeo, seu principal instrumento, em prol de causas e temas de 

enorme impacto para a sociedade.

A campanha institucional veiculada pela Globo, entre o dia 22 de março 

e 5 de abril de 2012, atraiu tanta gente que até provocou a saída do site 

do ar devido ao alto número de acessos simultâneos. A mobilização ace-

lerou a discussão de políticas públicas para os portadores dessa síndro-

me e obteve, em tempo recorde, a definição do Ministério da Saúde das 

diretrizes para os profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento 

dessas pessoas.

O portal Movimento Down 
recebe aproximadamente  

12 mil acessos por mês em 
todo o Brasil e mais 25 países
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Informes mensais 
documentam os 
temas sociais 
abordados nas 
novelas e as 
campanhas 
publicitárias sociais 
apoiadas, entre 
outros assuntos

DESTAQUES 2012    
Apoio Social (Veiculação Gratuita)

387 mil inserções, equivalentes  
a cerca de R$ 296 milhões    

Campanhas próprias 

286 mil inserções, correspondentes  
a mais de R$ 332 milhões    

Apoio à Cultura 

63 mil inserções, equivalentes  
a mais de R$ 141 milhões   

Proximidade com as organizações
Em 2012, a diretoria de Responsabilidade Social lançou nova ferramenta 

de relacionamento com instituições e parceiros da sociedade civil organi-

zada. Informes virtuais foram produzidos mensalmente com destaques da 

programação e dos projetos sociais.

No total, foram produzidas nove edições, com informações sobre os temas 

sociais abordados em novelas, campanhas publicitárias sociais apoiadas, 

programas da grade Globo Cidadania e projetos permanentes promovidos. 
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Iniciativas culturais como 
a exposição Jorge Amado 
e Universal e a 22ª Bienal 
Internacional do Livro de São 
Paulo ganharam destaque na 
programação da Globo

PUBLICIDADE SOCIAL

Eventos culturais
Na área cultural, a Globo também cedeu seu 

vídeo para divulgar manifestações artísticas, 

exposições, shows e outros eventos. Uma de-

las foi a exposição Jorge Amado e Universal, 

que esteve de abril a julho do Museu da Lín-

gua Portuguesa com elementos da vida e da 

obra do escritor. O telespectador ficou saben-

do ainda, pela tela da Globo, sobre a Festa 

Literária Internacional das UPPs (Flupp), que 

teve palestra do dramaturgo Ariano Suassuna 

na Comunidade dos Prazeres em novembro. 

A 4ª Mostra Brasil Juventude Transformando 

com Arte, o Festival Adaptação sobre cine-

ma e literatura e a 22ª Bienal Internacional do  

Livro de São Paulo são outras, entre tantas, 

das manifestações culturais divulgadas gratui-

tamente pela Globo. Saiba mais na página 70.
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O espetáculo 
Gonzagão, a Lenda, 

de João Falcão, foi 
um dos apoiados pelo 

Globo Teatro

Apoio ao teatro
Promover o teatro brasileiro é outro dos com-

promissos da Globo. Assim, desde 2006, a 

emissora mantém o projeto especial Globo 

Teatro, que faz a divulgação de peças e festi-

vais, com a exibição de 4 mil filmes nos inter-

valos da programação. 

Em 2012, 209 produções teatrais em todo o 

país receberam apoio de mídia. 

No portal www.globoteatro.com, o público  

pode acompanhar o que está em cartaz em 

São Paulo e no Rio, com entrevistas com  

atores e autores, notícias sobre inaugurações 

de novos espaços teatrais, vídeos e fotos.  

O Globo Teatro divulga as obras também atra-

vés de seus perfis no Twitter, no Facebook e 

no Instagram.

PUBLICIDADE SOCIAL  RELATÓRIO DE AÇÕES SOCIAIS 2012  GLOBO



RELATÓRIO DE AÇÕES SOCIAIS 2012  GLOBO50 



RELATÓRIO DE AÇÕES SOCIAIS 2012  GLOBO 51 
PROJETOS SOCIAIS



RELATÓRIO DE AÇÕES SOCIAIS 2012  GLOBO52 

PROJETOS SOCIAIS

CRIANÇA ESPERANÇA
Uma equipe da Globo foi à Vila Brasilândia, comunidade de São Paulo, fazer reportagem sobre um projeto apoiado pelo 

Criança Esperança. Como a vizinhança é grande, houve um momento em que perceberam que estavam perdidos e decidi-

ram pedir ajuda a um senhor que estava acompanhado por uma criança. O homem não sabia indicar o local do projeto, mas 

a criança, sim. Foi só olhar o símbolo do Criança Esperança que ela, imediatamente, avisou ao avô que saberia dar todas as 

coordenadas. Dito e feito. Com as explicações do menino, o grupo chegou rapidamente aonde tinha que chegar.

A identificação dos pequenos com o projeto tem raízes históricas. O Criança Esperança foi criado em 1986 com o objetivo de 

mobilizar os brasileiros para os direitos de jovens e crianças. Na ocasião, o objetivo era fortalecer a questão da infância na agenda 

política nacional, e a Globo contribuiu como empresa de comunicação dando visibilidade ao tema em parceria com o UNICEF. Com 

o tempo, o tema cresceu e ganhou relevância. Desde 2004, a UNESCO (organização da ONU voltada para Educação, Ciência e 

Cultura) tem uma parceria de peso no programa. O órgão é responsável pela escolha dos projetos beneficiados e recebe, em sua 

conta, todo o dinheiro das doações enviadas ao projeto.

Projetos apoiados pelo 
Criança Esperança foram 
apresentados em festa 
realizada no Espaço Tom 
Jobim, no Rio de Janeiro
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Festa para os parceiros
No ano passado, a Globo decidiu realizar um evento para apresentar 

os 86 projetos apoiados em 2012 pelo Criança Esperança em todas as  

regiões do país. O que mais chamou a atenção na festa, que aconteceu 

no Espaço Tom Jobim do Rio de Janeiro, com a presença especial do 

casal Alexandre Borges e Julia Lemmertz, foi o orgulho das ONGs por 

fazerem parte de um programa tão amplo. Como mestre de cerimônias do 

evento, Alexandre Borges disse que acha importantíssimo informar onde 

o dinheiro arrecadado foi investido:

 É uma iniciativa muito bacana, afinal de contas, milhares de pes-

soas doaram, participaram da campanha, foram ao show”, afirmou.

Fundadora do Fundo de Investimento Social Elas, Amalia Eugenia Fischer 

disse também que o evento foi “um passo a mais na transparência e cida-

dania, para a população conhecer quais foram os projetos selecionados”. 

A coordenadora do Centro de Cultura Negra do Maranhão, Ligia Santos, 

contou sobre a experiência de ter sido beneficiada pelo projeto: “Com a 

chegada do Criança Esperança, a comunidade nos viu com outros olhos, 

conseguimos ampliar o número de atendimentos e hoje são mais de 100 

crianças e adolescentes só nessa iniciativa”, destacou.

Outro beneficiado que esteve no evento foi Anderson Marques, coordena-

dor da Associação Skatistas de Colíder, no Mato Grosso. Para ele, o Crian-

ça Esperança ajudou a aumentar a visibilidade de seu projeto, possibilitando 

a contratação de mais pessoas e a compra de mais equipamentos:

 Através do skate, a gente ensina não só manobras, mas valores 

de vida”, disse.

No dia seguinte ao evento, representantes das ONGs foram convidados 

para uma visita ao Projac, onde conheceram também parte da produção 

da Globo. Ano a ano, a campanha se torna ainda mais presente nas redes 

sociais e na internet, pelo endereço www.criancaesperanca.com.br.

CAMPANHA 2012 

R$ 17,7 milhões arrecadados

1 milhão de ligações telefônicas

216 pessoas do elenco envolvidas

168 reportagens 

165 inserções de Cross Mídia 

130 reportagens de internet

90 dias de mobilização

62 matérias de rede 

59 eventos presenciais

Dia da Esperança, Corrida da 
Esperança, Campeonato Brasileiro

34 filmes
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AÇÃO GLOBAL
A primeira Ação Global aconteceu na Globo em Minas Gerais, em 1995,  

a partir da constatação do grande número de brasileiros sem documento 

de identificação. Depois, espalhou-se para o Brasil inteiro. No ano passado, 

só no Rio de Janeiro, o projeto passou por Magé, Araruama, a quadra do 

Salgueiro, Vila Isabel, Vila Olímpica da Mangueira, Rocinha e a peniten-

ciária feminina Talavera Bruce, realizando cerca de 364 mil atendimentos 

gratuitos. Em Bangu, inovou: além dos tradicionais estandes oferecendo 

serviço dentro de um shopping da região, vagões da SuperVia, empresa 

que opera os trens de subúrbio no Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, 

disponibilizaram espaço para atendimento jurídico.

Como o próprio nome diz, o projeto – realizado em parceria com o Serviço 

Social da Indústria (Sesi) – abrange um grande número de ações, desde a 

retirada de documentos ao acesso a informações importantes sobre saúde, 

alimentação e serviços sociais relevantes à vida do cidadão. “Vim para 

tirar meus documentos porque a alegria de um cidadão é respeitar e ser 

respeitado”, resume José Ribamar de Oliveira, 59 anos, beneficiado com 

a Ação Global que aconteceu na Mangueira, no Rio de Janeiro. 

Cobertura nacional
Todos os anos, a Ação Global é realizada no mesmo dia em vários pontos 

do país. A 19ª edição nacional beneficiou 1,6 milhão de brasileiros de 29 

cidades e contou com a participação de 31 mil voluntários. Foram ofere-

cidos serviços e atividades gratuitas de saúde, esporte, educação, defen-

soria pública e lazer, além de informações que podem ajudar na melhoria 

da qualidade de vida da população durante o ano inteiro.

Outra novidade foi a identificação dos voluntários que sempre participam 

do programa. Eles terminaram por inspirar o slogan da campanha nacional 

do projeto “Eu faço Ação Global o Ano Todo”. A conquista da cidadania é, 

inclusive, o maior desafio da Ação Global: incentivar brasileiros e brasilei-

ras a buscar seus direitos nos diversos espaços disponíveis na sociedade.

AÇÃO GLOBAL NACIONAL
Atendimentos 1,6 milhão
Público geral 2 milhões
Documentos emitidos 51 mil
Voluntários 31 mil
Instituições parceiras 2 mil
Cidades 29
Elenco 34 artistas

AÇÃO GLOBAL REGIONAL (RJ)
Atendimentos 364 mil
Público geral 152 mil
Documentos emitidos 7 mil
Voluntários 6 mil
Instituições parceiras 320
Elenco 31 artistas

Total de eventos regionais 9
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Cidadania em todos  
os lugares
Em 2012, as presidiárias do Instituto Talavera 

Bruce, no Rio de Janeiro, também receberam a 

visita da Ação Global. Ao longo do dia, tiveram 

acesso aos serviços normalmente oferecidos, 

além de conhecerem um pouco mais sobre os 

direitos do cidadão – ainda que encarcerado.

Os serviços foram oferecidos em um dia de 

visita e, por conta disso, beneficiaram não só 

as presidiárias como também seus familiares. 

Os serviços da Defensoria Pública foram os 

mais solicitados, em especial pelas prisioneiras 

oriundas de outros países.

Para muitas estrangeiras, que não falam por-

tuguês e não têm recursos para contratar 

um advogado, a Ação Global representou o 

acesso a um defensor público e ainda às in-

formações necessárias sobre os processos 

em andamento. 
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Alegria de participar
Grande parte do elenco da Globo participa como voluntário da Ação Global. Alexandre Borges, 

um dos mais antigos e assíduos, é o padrinho do programa. Para ele, é sempre um enorme 

prazer participar. 

 Temos que agradecer a todos os voluntários do Brasil inteiro que se mobilizam para  

realmente fazer desse dia um dia inesquecível, um dia de cidadania”, afirma.

Aílton Graça esteve em Bangu e ofereceu-se para esclarecer às pessoas sobre seus direitos como 

cidadãos. “É um prazer estar entre esses voluntários porque nós, como cidadãos, temos muitas 

obrigações e pouco sabemos dos nossos direitos”, avalia.

A Ação Global busca 
levar cidadania à 

população. Atores e 
artistas da emissora, 

como Dudu Azevedo, 
participam das atividades
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AMIGOS  
DA ESCOLA
Que livro marcou sua vida? Com essa per-

gunta, dirigida a pais, alunos, professores e 

atores da Globo, o Amigos da Escola enfati-

zou, em seu terceiro Dia Temático, em agos-

to do ano passado, a importância da leitura 

para a vida de todos nós. O evento teve a 

participação de 19 mil pessoas em 16 esta-

dos e 41 escolas públicas. 

Os Dias Temáticos eram datas em que o pro-

jeto reforçava a mobilização das escolas que 

dele participavam em todo o Brasil, trazendo 

sempre uma questão relevante para a agenda 

de educação do país. Os eventos foram realiza-

dos a partir de processos educativos comple-

mentares às atividades pedagógicas, sempre 

com o objetivo de estimular o conhecimento e 

o debate do tema em discussão.

No Dia Temático do Amigos 
da Escola, quase 20 mil 

participantes em 60 escolas 
públicas de 14 estados
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Educação, compromisso  
de longo prazo
A Globo tem um compromisso histórico com 

a educação, que norteia todas as ações da 

emissora. Por isso, levou adiante o Amigos 

da Escola por 13 anos, com vários parceiros, 

envolvendo toda a sociedade em torno da va-

lorização da escola pública e do professor. No 

final do ano passado, no entanto, a emissora 

decidiu ampliar este conjunto de ações focan-

do em novo projeto de educação que acaba de 

nascer – o Globo Educação.

Trata-se de uma iniciativa que veio para apro-

fundar o compromisso com o tema e ampliar 

sua área de atuação. Além do programa com 

o mesmo nome, exibido aos sábados pela ma-

nhã, serão desenvolvidos um conjunto de ativi-

dades e uma plataforma de comunicação per-

manente, com alto potencial de disseminação 

de ideias e informações, para contribuir com 

uma educação pública de qualidade.

O projeto oferecerá às escolas a visibilidade 

das melhores práticas, promovendo a troca 

de ideias bem-sucedidas. Ao longo de 2013, 

haverá exibição de campanhas de vídeo e 

matérias jornalísticas mostrando exemplos de  

sucesso, disseminando essas e outras infor-

mações relevantes para a sociedade em geral 

e a comunidade escolar em especial. Eventos 

presenciais ampliarão a discussão do tema 

com especialistas e parceiros. Todas essas 

ações terão ênfase no ensino fundamental e na 

valorização da escola pública. Dia temático  
promoveu a leitura
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DESTAQUES 2012
86 mil alunos 

10 mil pais

3 mil professores

300 escolas

22 estados

3 dias temáticos
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ESPORTE CIDADANIA
Criado como um projeto social para os Jogos Panamericanos de 2007, realizados no Rio de Janeiro,  

o Esporte Cidadania proporciona práticas diversas, desde pular amarelinha até palestras com atletas de 

alto rendimento.As atividades têm como objetivo destacar a importância da prática esportiva e servir como 

agente de mobilização para adultos e crianças.

Para os atletas, a iniciativa é fundamental. “O esporte tem o poder de transformar vidas”, ressalta Rodrigo  

Figueiredo, medalha de ouro no campeonato sul-americano de paracanoagem do Mato Grosso do Sul. Já o  

ex-judoca e fundador da ONG Instituto Reação, Flavio Canto, lembra que o programa é absolutamente opor-

tuno porque, apesar de ser um direito constitucionalmente garantido para todos, a prática de esporte ainda é 

pouco acessível para grande parte do Brasil.

 É um dever nosso levar esse direito preconizado na Constituição para todo mundo. O esporte é funda-

mental para trabalhar humanização, é uma escola de valores”, ressalta Flávio Canto.
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Atividades do Esporte 
Cidadania ressaltam a 
importância da prática esportiva 
e mostram o atleta como um 
exemplo a ser seguido
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DESTAQUES 2012
461 mil atendimentos

195 mil participantes

7 mil voluntários

830 parceiros

173 atletas

35 localidades
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TV E ACADEMIA 
COMPART ILHAM 
EXPERIÊNCIAS E 
CONHECIMENTO 
Por meio do Globo Universidade, a Globo e 

a academia mantêm um programa de relacio-

namento desde 1999. Com a missão de com-

partilhar experiências para a construção do 

conhecimento, o Globo Universidade faz essa 

troca no dia a dia em seminários, cursos, visitas 

acadêmicas, publicações, programas de TV e 

ações nas redes sociais. A pauta dessa con-

versa são os temas-chave da agenda nacional.

Ao longo de 2012, 6 mil pessoas foram mobili-

zadas pelo Globo Universidade em 48 eventos 

presenciais. Mais de 760 mil acessos movimen-

taram o site e 33 mil seguidores acompanharam 

pelo Twitter as atividades promovidas em con-

junto com instituições públicas e privadas, no 

Brasil e no exterior. Entre as principais atividades 

realizadas, homenagens a grandes nomes da li-

teratura, como Jorge Amado, e a discussão do 

futuro do lixo sólido, um dos maiores desafios 

da humanidade hoje.
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Entre a programação 
do Globo Universidade 
em 2012, seminários 
sobre Gabriela, 
o centenário de 
Jorge Amado e o 
intercâmbio cultural 
Brasil-Portugal

Arte e esportes em discussão

A comemoração do centenário de Jorge Amado mo-

tivou a realização de três seminários pelo Globo Uni-

versidade. Em parceria com a Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), foi promovido o Se-

minário de Teledramaturgia: Releitura de Gabriela,  

que discutiu a importância da obra do escritor baiano para 

a literatura brasileira, as adaptações de seus romances já 

realizadas para a televisão e o processo de produção da 

última versão de Gabriela, escrita por Walcyr Carrasco. En-

tre os palestrantes do seminário, estiveram Mauro Alencar,  

especialista em teledramaturgia; o professor Benedito Veiga, 

da Universidade Estadual de Feira de Santana; e o dire-

tor da minissérie, André Binder. Já na Festa Literária In-

ternacional de Paraty (Flip), o dramaturgo Walcyr Carrasco 

participou com o escritor João Ubaldo Ribeiro da mesa de 

debate Cem Anos de Jorge Amado. O jornalista Edney 

Silvestre fez a mediação dos dois encontros. 

Além disso, o Globo Universidade promoveu o Colóquio 

Internacional Cultural Diálogos Brasil-Portugal, em par-

ceria com a Universidade de Coimbra e com a Universidade 

Católica Portuguesa. Os dois encontros aconteceram em 

novembro de 2012, em celebração ao Ano do Brasil em 

Portugal e ao centenário de Jorge Amado. Maria Adelaide 

Amaral, José Wilker, Lima Duarte e professores portugueses 

e brasileiros participaram do evento mediado pelo jornalista 

Maurício Kubrusly.

O Globo Universidade apoiou ainda a 35ª edição do  

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, que 

aconteceu na Universidade de Fortaleza (Unifor), entre os dias 3 

e 7 de setembro de 2012, em Fortaleza. O evento, que constitui 

o maior congresso de comunicação da América Latina, reuniu 

mais de 4 mil estudantes e teve como tema principal “Esportes 

na Idade Mídia – diversão, informação e educação”.
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O subúrbio é tema de debate
Enquanto a Globo levava ao ar a minissérie Suburbia, de Luiz Fernando Carvalho, uma equipe de especialistas sentou-se à 

mesa para debater o subúrbio, suas relações e produção cultural, na PUC-Rio e na USP. No Rio de Janeiro, sob a mediação 

da jornalista da Globo News Bianca Ramoneda, os professores Márcio Piñon de Oliveira (do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da UFF e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Urbanas), Renato Luiz Pucci (da Pós-Graduação em Co-

municação da Universidade Anhembi Morumbi e pesquisador das séries de Luiz Fernando Carvalho há cinco anos) e Marina 

Henriques Coutinho (do departamento de Teatro da Unirio) abordaram questões que envolvem as populações que vivem no 

subúrbio, trazendo à tona a importância das periferias para a construção da sociedade brasileira. 

Em São Paulo, o seminário Suburbia: O Indivíduo na Construção do Imaginário Social marcou também a celebração dos 20 

anos do Centro de Estudos de Telenovela da USP (CETVN), e contou com a participação dos professores Mauro Wilton, Maria 

Immacolata Vassallo de Lopes, Roseli Figaro, Cristina Mungioli, Augusto Massi e Adilson Citelli, da USP, além dos professores 

José Marques de Mello (Universidade Metodista de São Paulo), Maria Aparecida Baccega (ESPM-SP), Luiz Eduardo Soares 

(UERJ) e Regina Celia Reyes Novaes (UFRJ). Karen Worcman, fundadora do Museu da Pessoa, esteve nos dois seminários e 

falou sobre a parceria entre a série e o museu.

Durante a exibição 
de Suburbia, debates 
discutiram as questões 
inerentes a quem mora 
na periferia
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Seminário inspira criação de caderno
O seminário O Futuro do Lixo levou estudantes, professores, jornalistas 

e especialistas em sustentabilidade a discutir o que já é praticado e o que 

pode ser feito com os resíduos sólidos. O evento, na Escola Politécnica da 

USP, permitiu o aprofundamento de uma ideia que nasceu no Jornalismo 

da Globo na série de reportagens SP+Limpa, cujo objetivo era discutir o 

destino do lixo em megalópoles como São Paulo. Saiba mais na página 30.

O concorrido seminário rendeu ainda a primeira edição do Caderno  

Globo Universidade, que teve como tema “Futuro do Lixo”. A publicação 

foi elaborada com o objetivo de disseminar informação e conhecimento 

para contribuir para o debate, o encaminhamento de questões e a reflexão 

sobre temas importantes para a agenda do país.

No conselho editorial, o registro do diálogo entre televisão e academia. Fa-

zem parte dele Alice-Maria Reiniger, da Globo; Beatriz Azeredo, também 

da Globo e professora da UFRJ; Galeno Amorim, ex-presidente da Biblio-

teca Nacional; Heloisa Buarque de Hollanda, professora da UFRJ; Lucia 

Araújo, da Fundação Roberto Marinho; Luiz Eduardo Soares, da UERJ e 

da Universidade Estácio de Sá; Maria Adelaide Amaral, da Globo; Maria 

Immacolata Vassallo de Lopes, da USP/Obitel (Observatório Ibero-Ameri-

cano de Ficção Televisiva); Marialva Barbosa, da UFRJ/Intercom (Socieda-

de Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação); Sérgio Bes-

serman, da PUC-Rio; e Viviane Mosé, da Usina Pensamento/Rádio CBN.

Além dos artigos preparados pelos especialistas convidados para o 

seminário, o primeiro número do Caderno trouxe o registro do debate 

ocorrido após as palestras, as reportagens veiculadas pela Globo e um 

glossário sobre os termos mais específicos do assunto. A versão digital 

do Caderno Globo Universidade está disponível na página do GU na 

Internet (http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/). Já a ver-

são impressa é distribuída para as escolas, universidades, secretarias de 

educação, bibliotecas e jornalistas.
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Anuário Obitel reuniu 
análises de especialistas 
em Comunicação de  
11 países da América 
Latina e Península Ibérica
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Publicações e apoio a pesquisas
No ano passado, o Globo Universidade editou mais uma publicação do Anuário Obitel, em parceria com o Observatório Ibero-

-Americano de Ficção Televisiva. O livro, de 583 páginas, tem como objetivo apresentar e discutir as análises sobre produção, 

audiência e repercussão sociocultural da ficção televisiva na América Latina e na Península Ibérica por meio de publicações e 

seminários. Desde 2008, o Globo Universidade apoiou a publicação de 15 livros, resultantes de eventos organizados com uni-

versidades parceiras.

Outra importante vertente do trabalho desenvolvido pelo Globo Universidade é a cessão de informações a pesquisadores, 

através do acervo do Centro de Documentação da TV Globo (Cedoc) e do Memória Globo (Saiba mais na página 16). A área 

também é responsável por intermediar o contato dos pesquisadores com a emissora e seus executivos para os trabalhos que 

tenham a Globo como objeto de estudo. Em 2012, foram apoiadas 48 pesquisas de pós-graduação. O Globo Universidade 

também leva estudantes para conhecer as instalações da TV. Só no ano passado, foram 66 visitas. 
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Espaço na televisão
Alinhado com os demais programas que compõem o Globo Cidadania 

(que vai ao ar todos os sábados pela manhã), o Globo Universidade exibiu 

no ano passado 41 programas inéditos, sendo cinco especiais gravados 

em universidades no exterior: Cabo Verde, Estados Unidos, Alemanha, 

Bolívia e China. 

Além disso, o programa apresentou três edições temáticas: Especial 

Meio Ambiente (novos cursos e profissões ligados às áreas ambientais 

e surgidos no século XXI); Especial Eleições (apresentação do curso de 

Administração Pública e de como os jovens universitários encaram a ad-

ministração pública e o “fazer política”); e Especial Criança Esperança 

(apresentando o projeto Antônio Malato, de integração através da música 

na ilha de Marajó, no Pará, e ex-alunos que estudam música nas Universi-

dades Estadual e Federal do Pará).

Presença na web e nas redes sociais
O Globo Universidade tem também um site, disponível no endereço 

www.globouniversidade.com.br, que não só reúne reportagens, en-

trevistas exclusivas, informações sobre apoio à pesquisa e cobertura de 

seminários e eventos como permite que o visitante assista às edições do 

programa na íntegra. A diversidade de temas é grande no site. No ano 

passado, por exemplo, quando Jorge Amado faria 100 anos, os inter-

nautas puderam conhecer muito sobre a vida, a obra do escritor e sua 

relação com a religião do candomblé, marca registrada em seus livros. 

Em 2012, o site registrou 762.640 acessos.

O Globo Universidade está ainda nas redes sociais com perfil no Twitter  

(@tvguniversidade), que, no ano passado, reuniu 33 mil seguidores.
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48 pesquisas apoiadas

2 publicações*
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Universidade (SP+Limpa)
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Em 2012, o festival 
Risadaria voltou a 

reservar espaço 
para as crianças

Para complementar o portfólio de suas ações sociais, a empresa utiliza os recursos da Lei Federal de 

Incentivo à Cultura, também conhecida como Lei Rouanet, da Lei Federal de Incentivo ao Espor-

te, de 2006, das leis municipais de incentivo à cultura do Rio de Janeiro (Lei do ISS) e de São Paulo 

(Lei do IPTU), além de também fazer depósitos para o Fundo para a Infância e Adolescência (FIA). 
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Cinefoot – Rio de Janeiro e São Paulo
Primeiro festival brasileiro e latino-americano exclusivamente dedicado à 

divulgação e promoção de filmes que tenham como tema o futebol. 

Risadaria – São Paulo
Maior festival de humor do Hemisfério Sul e o segundo maior do mundo. 

A cada edição, são apresentadas várias áreas da comédia: literatura, car-

tum, quadrinhos, teatro, stand-up comedy, improviso, circo, rádio, televi-

são, cinema, fotografia, internet, grafite, música e humor para crianças.

Festival Internacional do Circo – Rio de Janeiro
Principal festival do gênero no Brasil, com uma extensa programação de 

espetáculos nacionais e internacionais, mostras, oficinas e workshops,  

intervenções e outras atividades realizadas nas comunidades e territórios 

pacificados da cidade.

Reação Olímpico III - Instituto Reação – Rio de Janeiro
O projeto oferece treinamento esportivo de judô, direcionado a adoles-

centes e jovens a partir de 12 anos, com objetivo de desenvolver atletas 

de alto rendimento para participarem de competições oficiais nacionais 

e internacionais.

Festivais Esportivos – Instituto Sou da Paz – São Paulo
O projeto visa utilizar a prática esportiva em áreas públicas como uma 

ferramenta pedagógica para trabalhar alguns elementos fundamentais da 

cultura de paz, como solidariedade, tolerância, diálogo como instrumento 

para solução de conflitos e respeito às diferenças.

Fest Rio 2012 – Rio de Janeiro
Maior festival de cinema da América Latina, que surgiu em 1999 da 

fusão de dois dos maiores festivais de cinema do país: o Rio Cine Fes-

tival – que existia desde 1984 – e a Mostra Banco Nacional de Cinema, 

criada em 1988.

Toque de Mestre – Rio de Janeiro
O projeto Toque de Mestre tem como objetivo ampliar as instalações 

do Instituto Bola Pra Frente no bairro de Guadalupe no Rio de Janeiro.  

O Instituto oferece oportunidade de promoção social por meio do esporte, 

educação, arte, cultura e qualificação profissional, para crianças e adoles-

centes de baixa renda, na faixa etária de 6 a 17 anos. Só em 2012, foram 

mais de 4.250 crianças e adolescentes beneficiados no Rio de Janeiro, 

São Gonçalo e oito cidades do nordeste de Goiás.

Festival Adaptação – Rio de Janeiro
O Festival Adaptação, que em 2012 chegou à sua 3a edição, visa esta-

belecer um espaço para a reflexão do setor cinematográfico e literário 

contemporâneo entre os amantes e profissionais da sétima e sexta arte, 

respectivamente. A iniciativa promove a troca de ideias entre o público. Na 

programação, incluem-se mostras, mesa de debate, laboratórios, oficinas 

e cursos, todos focados no mundo do cinema e da literatura.

Dorina Nowill – São Paulo
Organização dedicada à inclusão social das pessoas com deficiência  

visual por meio da produção e distribuição gratuita de livros em braille,  

falados e digitais, acessíveis diretamente para deficientes em mais de 

1.400 escolas, bibliotecas e organizações de todo o Brasil (foto abaixo). 

Iniciativas apoiadas com benefício fiscal
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A Flupp (Festa Literária Internacional das UPPs) 
contou com a participação do elenco da Globo. 
Além disso, o Espaço Criança Esperança 
também sediou parte das atividades 

Feira Literária Internacional das UPPs – Rio de Janeiro
Capaz de permitir a aproximação de 14 comunidades cariocas do 

universo literário, a Flupp, Festa Literária Internacional das UPPs, que 

aconteceu de 7 a 11 de novembro do ano passado, foi um dos projetos 

apoiados em 2012. Autores e atores da Globo, como João Emanuel 

Carneiro, Arlete Salles, Ailton Graça e Leandro Hassum, participa-

ram do evento lendo passagens de livros infantis. O Espaço Criança  

Esperança do Morro do Cantagalo serviu também para sediar parte 

das atividades da Flupp.

OUTRAS AÇÕES  RELATÓRIO DE AÇÕES SOCIAIS 2012  GLOBO



RELATÓRIO DE AÇÕES SOCIAIS 2012  GLOBO72 

CRIANÇA ESPERANÇA
PROJETOS COM APOIO 
PERMANENTE
Espaço Criança Esperança do Cantagalo,  
Pavão/Pavãozinho – Rio de Janeiro

Espaço Criança Esperança da Brasilândia –  
São Paulo

Espaço Criança Esperança de Jaboatão dos 
Guararapes – Pernambuco

Espaço Criança Esperança do Aglomerado  
da Serra – Minas Gerais

Pastoral da Criança – Abrangência Nacional

NORTE
Amazonas
Associação de Apoio à Criança com HIV -  
Casa Vhida | Projeto: Fazendo da Vhida  
Uma Alegria

Pará
Obras Sociais da Diocese de Santarém - Pastoral 
do Menor | Projeto: Crianças da Amazônia por 
Um Mundo Melhor

Associação Musical Antônio Malato - AMAM | 
Projeto: Música Marajoara - Orquestra Jovem 
Marajó

Instituto de Artes Aurimar Monteiro de Araújo 
- Instituto AMA | Projeto: Sons do Caeté 
de Bragança: Multiplicando Esperança e 
Cidadania na Amazônia

Rondônia
Centro Despertar da Criança e do Adolescente | 
Projeto: Banda Musical

Pró-Menor São Daniel Comboni - Pastoral do 
Menor | Projeto: Informática e Cidadania

Tocantins
Associação Comunitária São Francisco de Assis - 
ASFA | Projeto: Ensinando e Aprendendo

NORDESTE
Alagoas
Movimento Pró-desenvolvimento Comunitário - 
Oásis | Projeto: Cafurna

Bahia
Instituto Amigos de Santo André - IASA | Projeto: 
Ambiente Musical

Grupo Cultural Bagunçaço | Projeto: Arte  
e Educação II

Fundação Fé e Alegria | Projeto: Arte, Cultura 
e Humanização

Associação Sociedade dos Músicos do Extremo 
Sul - Some | Projeto: Geração de Sons

Associação Humana Povo para Povo Brasil, 
Cansanção | Projeto: Imagem do Sertão

Fundação Caminho | Projeto: Inclusão  
Social de Crianças, Adolescentes e Jovens 
em Vulnerabilidade através do Contraturno 
Escolar

Grupo de Apoio à Criança com Câncer - GACC 
| Projeto: Mais Música, Mais Leitura, Mais 
Esperança

Associação dos Moradores do Alto da Colina | 
Projeto: Santo Antônio de Música

Sociedade Filarmônica Lira Popular | Projeto: 
Sopro Popular do Recôncavo - Restauração 
de Instrumentos Musicais de Sopro e 
Formação em Educação Musical

OUTRAS AÇÕES

SAIBA MAIS
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Fundação Centro Brasileiro de Proteção e 
Pesquisa das Tartarugas Marinhas - Fundação 
Pró-Tamar | Projeto Tamar - Meio Ambiente, 
Cultura e Inclusão Social

Associação Projeto Crescer | Projeto Um 
Espaço para Ser e Conviver

Associação Pedagógica Waldorf de Várzea da 
Roça | Projeto Waldorf Várzea I

Ceará
Sociedade Pestalozzi de Barbalha | Projeto 
Caminho da Cidadania: Gerando Diversidade 
e Inclusão Educacional

Associação Integrando e Construindo o 
Conhecimento - AICC | Projeto Canastra das 
Letras: O Acesso aos Livros, à Música, ao 
Teatro e a Formação de Agentes de Leitura 
Griô

Associação Comunitária Irene Cruz - ACIC | 
Projeto do Campo o Aprendiz - Cidadão do 
Futuro II Tempo

Associação Porteirense de Assistência Familiar - 
APAF | Projeto EDUCART

Associação Curumins | Projeto Erradicando o 
Trabalho Infantil e Promovendo a Cidadania

Projeto Verde Vida | Projeto Mistura 
Comunitária: Cultura, Informação e 
Conhecimento para Povos em Crescimento

Associação Cultural Imperadores da 
Parquelândia - G.R.E.S Imperadores da 
Parquelândia | Projeto Multiplicadores  
de Música e Esperança

Associação Comunitária do Guarani | Projeto 
Sons que Transformam o Sertão

Associação Comunitária de Milagres - ACOM 
| Projeto Transformação Social com Arte, 
Educação e Cultura

Maranhão
Associação de Moradores do Conjunto Maiobão | 
Projeto Abrindo Fronteiras com a Música

Associação Comunitária Educacional José 
da Rocha - Escola Família Agrícola de São 
Luís Gonzaga | Projeto Apoio à Educação e 
Inclusão Social dos Jovens do Campo

Centro de Cultura Negra do Maranhão - CNN | 
Projeto Arte Erê: Despertando as Habilidades 
Artísticas e Culturais

Associação Afro Didara & Cia Bumba-
Crioulo Didara São José | Projeto 
CarroCineBibliotecArte

Associação de Cidadãos e Cidadãs Solidários 
Vamos! | Projeto Construindo Oportunidades

Centro de Promoção da Vida de Crianças e 
Adolescentes - CEPROVI | Projeto Fábrica de 
Desmontação

Organização de Assistência e Promoção às 
Famílias - Projeto Menor | Projeto Incluindo 
pela Arte

Centro Comunitário Cultural e Eclesial de Vila 
Passos - CCCEVP | Projeto Jogar a Rede 
Tecendo o Futuro

Centro Cultural e Educacional Mandingueiros 
do Amanhã | Projeto Maranhão, Mandingas 
e Mandingueiros: Promovendo a Cultura 
Ancestral

Centro Educacional Vida Nova - Prelazia de 
Balsas | Projeto Paixão de Brincar

Clube de Mães Mariana | Projeto Palco das 
Letras

Instituto Formação - Centro de Apoio à Educação 
Básica | Projeto Vi a Rua

Paraíba
Centro de Crianças e Jovens - RECREARTE | 
Projeto Chances Iguais

Casa Pequeno Davi | Projeto Conectando Vidas

Casa de Cultura Ilê Asé D’Osoguiã - IAO | 
Projeto Difusão da Cultura Afrobrasileira com 
Inclusão Digital

Associação de Moradores do Conjunto Noé 
Trajano - ASMOCONT | Projeto Tecnologia e 
Cultura se Abraçam na Capital do Sertão

Associação Recreativa Cultural e Artística - 
ARCA | Projeto Tocando e Construindo Novos 
Ritmos

Pernambuco
Associação Nossa Voz em Ação | Projeto 
Brincando com os Sons

Instituto Educacional e Social de Artes e Ofícios 
Dom Helder Câmara | Projeto Cidadania em Ação

Associação Instituição Peró | Projeto Histórias 
Andantes

Bagulhadores do Mió | Projeto Plantando 
Futuros de Cidadania

Associação da Escola de Samba Estudante de 
Santo Antônio | Projeto Tocando Certo

Associação Lar do Nenen | Projeto Todas as 
Crianças São Crianças de Todos

Piauí
Grupo Teatral Gritos e Risos | Projeto 
Transformando Ideias em Arte, Cultura e 
Trabalho

Rio Grande do Norte
Associação dos Moradores dos Bairros de 
Frutilândia I, II e Fulô do Mato | Projeto Centro 
de Convivência e Participação Social São 
Francisco

Associação Amigos do Coração da Criança | 
Projeto Implantação da Casa da AMICO

Associação para o Desenvolvimento de 
Iniciativas de Cidadanias do Rio Grande do Norte 
- ADIC | Projeto Passo Cidadão

Sergipe
Missão Cantinho do Céu Aracaju | Projeto 
Criança Esperta

CENTRO-OESTE
Distrito Federal
Lar Assistencial Maria de Nazaré | Formando 
Músico para Toda Vida

Assistência Social Casa Azul - ASCA | Projeto 
Flor da Pele

Instituto Pró-Educação e Saúde - Proeza | 
Projeto Mulheres e Crianças na Escola

Ação Social Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
| Projeto PROMOVIDA - Gerando Vida e 
Esperança à Criança e Adolescente

Goiás
AFMA - Ação Social Comunitária | Projeto Um 
Novo Alvorecer

Lar e Abrigo Mater Salvatóris | Projeto 
Veículo para Transporte de Paraplégicos e 
Tetraplégicos

Espaço Cultural Vila Esperança | Projeto 
Vivências Culturais

Missão Vida | Projeto: Centro Educacional 
Vida - Formação de uma Fanfarra e Cozinha 
para Aula de Culinária

Mato Grosso do Sul
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Campo Grande | Projeto Muay Thai 
Especial

Instituto de Desenvolvimento Evangélico - IDE | 
Projeto Uns por Todos: Radical

Mato Grosso
Projeto Ciranda - Música e Cidadania | Projeto 
Ciranda - Núcleo de Percussão

Associação dos Skatistas de Colíder | Projeto 
Onça Pintada

Companhia Teatral Spirits | Projeto Pequeno 
Artista - Teatro como Instrumento de 
Educação e Inclusão Social
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SUDESTE
Espírito Santo
Instituto Luiz Braille | Projeto Aprendizado da 
Escrita em Braille

Associação Educacional e de Amparo Social - 
Vida Feliz | Projeto Brinquedoteca Vida Feliz

Associação de Futsal Infanto-juvenil de Santa 
Marta | Projeto Esporte Cidadão

Minas Gerais
Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social | 
Projeto Bibliotecando: Re-lendo o Mundo

Lira Santo Antônio | Projeto Escola de Música 
da Lira Santo Antônio

Grupo de Produtores Rurais de Tambadouro | 
Projeto Paiolzinho de Cultura

Associação Ação Mineira para a Educação - AME 
| Projeto Todos por Todos - Educando Além 
da Escola

Centro Social Mali Martin | Projeto ValeAÇÃO

Rio de Janeiro
Sociedade Cultural Projeto Luar | Projeto dos 
Pés à Cabeça

Associação Casa das Artes de Educação e 
Cultura | Projeto Educação para as Ciências e 
Meio Ambiente

Associação Cultural Prof. Hans Ulrich Koch 
- Escola de Música da Rocinha | Projeto 
Multiplicadores para o Ensino de Música

Central Única das Favelas do Rio de Janeiro - 
CUFA | Projeto Oficinas de Basquete de Rua 
e Skate

Projeto Social Ajax | Projeto One Day at School

Centro Cultural Cartola | Projeto Pacificarte - 
pela Cultura de Paz na Mangueira

Instituto Central de Cidadania | Projeto Pé na 
Escola II

Lar Fabiano de Cristo | Projeto Pedagógico 
Jacaré Poió

Observatório de Favelas do Rio de Janeiro | 
Projeto Pinhole: Descobertas e Autorias

São Paulo
Associação Pró-Esporte e Cultura | Projeto Bom 
de Nota, Bom de Bola

Associação de Proteção à Criança e ao 
Adolescente de Paraguaçu - Casa Lar | Projeto 
CARA - Construindo Ações Reais para 
Adolescentes

Serviço de Aprendizagem Rural ao Adolescente - 
ONG Sara | Projeto Contando Uma História

Associação pela Infância e Juventude de Paulínia 
| Projeto Fazendo Arte com Judô

Associação Brasileira das Franciscanas de 
Agudos - Creche Dona Maria Leonor | Projeto 
Inclusão Digital, Uma Oportunidade para 
Todos

Associação de Formação e Reeducação Lua 
Nova | Projeto Incubadora de Habilidades

Instituto Educadores Sem Fronteiras - ESF | 
Projeto Libertar Saberes na Alquimia de 
Conhecimentos

Lar Espírita Ivan Santos de Albuquerque | 
Projeto Oficina de Aprendizagem e  
Pré-profissionalizante de Reciclagem

SUL
Paraná
Pastoral da Criança

Associação de Portadores de Fissura Lábio-Palatal 
de Cascavel | Projeto Ampliando Sorrisos

Centro de Orientação e Apoio Sócio Familiar do 
Adolescente em Liberdade Assistida | Projeto 
Curso Profissionalizante em Fotografia, 
Edição de Imagem e Revelação de Fotos

Associação Artesanal do Excepcional de Ponta 
Grossa | Projeto Eterno Aprendiz: Inclusão  
na Vida Digital

Serviços de Obras Sociais - Cícero Nuto 
Figueiredo | Projeto Formando Cidadão com 
a Informática

Instituto Social Vó Durvina | Projeto 
Profissionalização com Qualidade

Instituto Paranaense de Cegos | Projeto Ver 
com as Mãos

Rio Grande do Sul
Mitra da Diocese de Novo Hamburgo | Projeto 
Biografias de Futuro

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 
Projeto Cidadão Digitalizado

Associação Ser Criança Feliz | Projeto 
Educação do Olhar

Instituto Lenon Joel pela Paz | Projeto 
Educando pela Paz 2ª Edição -  
O Despertamento de Dons como Impulso  
ao Protagonismo Juvenil

Santa Catarina
Instituto Ilhas do Brasil | Projeto Estrelas  
do Mar

Instituição Espírita Casa da Fraternidade | Projeto 
Ponto de Cultura Juventude Luzes do Amanhã

Associação Pró-Brejaru | Projeto Um Canto em 
Cada Canto

AÇÃO GLOBAL 
Nacional
Acre | Cruzeiro do Sul 
Alagoas | Maceió e Arapiraca 
Amazonas | Manaus 
Amapá | Macapá 
Bahia | Salvador 
Ceará | Caucaia 
Distrito Federal | Recanto das Emas, Brasília 
Espírito Santo | Cachoeiro de Itapemirim 
Goiás | Goiânia 
Maranhão | São Luiz 
Minas Gerais | Belo Horizonte 
Mato Grosso do Sul | Corumbá 
Mato Grosso | Cuiabá 
Pará | Parauapebas 
Pernambuco | Igarassu 
Piauí | Floriano 
Paraná | Araucária 

Rio de Janeiro | Rio de Janeiro 
Rio Grande do Norte | Natal 
Rio Grande do Sul | Igrejinha 
Rondônia | Porto Velho 
Roraima | Cantá 
Santa Catarina | Dionísio Cerqueira 
São Paulo | São Paulo 
Sergipe | Aracaju 
Tocantins | Paraíso do Tocantins

Regional
Rio de Janeiro

Cidades 
São Gonçalo, Duque de Caxias, Nilópolis, 
Queimados, São Pedro da Aldeia

Bairros 
Borel, Vila Isabel, Madureira, Ilha do Governador, 
Vila Cruzeiro

ESPORTE CIDADANIA 
Acre | Rio Branco 
Alagoas | Maceió 
Amazonas | Manaus 
Amapá | Santana 
Bahia | Salvador 
Ceará | Sobral 
Distrito Federal | Taguatinga 
Espírito Santo | Vitória 
Goiás | Goiânia 
Maranhão | Caxias 
Minas Gerais | Sete Lagoas e Juiz de Fora 
Mato Grosso do Sul | Campo Grande 
Mato Grosso | Cuiabá 
Pará | Altamira, Ananindeua, Castanhal, Marabá, 
Santarém, Mojú, Paragominas 
Paraíba | João Pessoa, Campina Grande 
Pernambuco | Belo Jardim 
Piauí | Floriano 
Paraná | Ponta Grossa 
Rio de Janeiro | Nova Iguaçu 
Rio Grande do Norte | Assú 
Rondônia | Porto Velho 
Roraima | Boa Vista 
Rio Grande do Sul | Canoas 
Santa Catarina | Caçador 
São Paulo | São José do Rio Preto 
Sergipe | Barra dos Coqueiros 
Tocantins | Gurupi
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PUBLICIDADE SOCIAL 
Campanhas próprias  
e parcerias
Cidadania 
Ação Global

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (ABERT) | 50 Anos Abert

Carnaval de Rua 2012 | Dicas de Cidadania

Disque Salve | Serviço de Informações sobre 
Tráfico de Pessoas 

Esporte Cidadania 
FIA/AAB | Segurança no Trânsito 

Ficha Limpa | Eleições 2012

Instituto Innovare | Prêmio Innovare de Boas 
Práticas Jurídicas

Ministério da Justiça | Classificação Indicativa

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República | Campanha contra a Homofobia

Cultura 
Aniversário da Cidade do Rio de Janeiro

Aniversário Municípios do Rio de Janeiro 

Central Única das Favelas | Show Dia dos Pais 

Concurso Batalha dos Passinhos 

Exposição “Guerreiros da Vida Real” – Mostra 
de Fotos de Personalidades do Complexo do 
Alemão

Feira de São Cristóvão | Comemoração do 
Centenário de Luiz Gonzaga / Concurso 
Beleza Nordestina

Festa Literária Internacional das Upps 
(Evento no Espaço Criança Esperança)

Festival Cinefoot 2012 | Festival sobre Cinema 
e Futebol

Festival de Presépios 

Jornada Mundial da Juventude | Preparai o 
Caminho (Evento Preparatório da Jornada)

Museu Aeroespacial 

Rio de Janeiro: Patrimônio Cultural da 
Humanidade

Rio Tur | Rei Momo e Rainha do Carnaval

Associação de Blocos de Carnaval de Rua 
da Zona Sul, Santa Teresa e Centro (Sebastiana) 
| Baile da Sebastiana/Grito da Sebastiana

Show Arlindo Cruz - Evento Gratuito

Show da Criança 2012 

Show de Aniversário de Queimados 

Show Paulinho da Viola 70 Anos - Evento 
Gratuito

Show Stevie Wonder e Gil - Evento Gratuito

Shows de Reveillon

Viradão Carioca 2012

Direitos da Infância e Adolescência 

Criança Esperança 

Direitos do Trabalho 
Globo / Organização Internacional do Trabalho / 
ONU Mulheres | Campanha pela Defesa dos 
Direitos das Trabalhadoras Domésticas

Secretaria de Política para as Mulheres da 
Presidência da República | Campanha sobre 
Mulheres na Construção Civil

Educação 
Amigos da Escola | Campanha de Valorização 
da Educação

Liberdade de Expressão 
1º de Maio Gospel 

Campanha Religiões - Efemérides Religiosas 
(Budismo/Islamismo/Judaísmo/Espiritismo/
Protestantismo/Umbanda/Candomblé)
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Dia de São Sebastião 2012

Marcha para Jesus

São Gonçalo Gospel | Festival de Música 

Troféu Promessas 

Preservação Ambiental 
Plataforma Cidades Sustentáveis

Saúde 
Medidinha Certa 

Corrida e Caminhada contra o Câncer  
de Mama

Solidariedade 
Doação de Sangue

Hemorio | Doação de Sangue

Campanhas de terceiros
Cultura 
Anima Mundi | Festival Internacional de 
Animação

Arteccom | Conferência Mundial de Fomento 
à Inovação (Wob 2012)

Associação Candido Portinari | Exposição 
Guerra e Paz (São Paulo) 

Associação Cultural Estudos Contemporâneos | 
Festa Literária Internacional das Upps (Flupp)

Associação Cultural Panorama | Festival 
Panorama 2012 (Evento de Dança)

Associação Imaginário Digital | Festival Visões 
Periféricas

Bex Feiras e Eventos Culturais | Artrio 2012 
(exposição de Arte)

Câmara Brasileira do Livro | 22ª Bienal 
Internacional do Livro

Caminho das Artes | Festival Grito Rock 2012

Centro de Estudos de Políticas Públicas |  
4ª Mostra Brasil Juventude Transformando 
com arte

Circuito das Artes do Jardim Botânico

Comunidade Católica Shalom | Festival 
Halleluya (Evento de Música)

Crescer e Viver | 1º Festival Internacional  
de Circo

Embaixada do Reino da Suécia | Semana da 
Inovação Brasil Suécia

Exposição Espelho da Arte | Exposição sobre a 
Carreira de Regina Duarte

Exposição Glob All Mix | Exposição de Cartazes 
sobre Sustentabilidade

Exposições Museus Projetos Culturais (Expomus) 
| Exposição Impressionismo: Paris e a 
Modernidade

Festival Adaptação | Festival sobre Cinema e 
Literatura

Festival Assim Vivemos | Festival Internacional 
de Filmes sobre Deficiência 

Festival Back2black

Festival Internacional de Criatividade (Crio) | 
Evento sobre Design

Festival Internacional Intercâmbio de 
Linguagens (Fil)  

Festival Tangolomango | Festival da 
Diversidade Cultural

Fundação Nacional do Livro Infantil | 14º Salão 
do Livro para Crianças e Jovens

Grupo Cultural Afroreggae | Praça Tropicalismo 
(Espaço Cultural)

Insert | Um Novo Olhar sobre o Design

Instituto Arte do Futebol Brasileiro | Exposição 
Vestiário

Instituto Brasileiro Leitor | Jorge Amado e 
Universal

Instituto de Estudos de Televisão | Festival 
Internacional de Televisão 2012

Instituto Música no Museu | VII Rio Harp 
Festival

Loucos por Música | Inclusão de Pessoas com 
Distúrbios Mentais

Mostra Internacional de Cinema Negro

Arquivo Nacional | Recine 2012 - Festival 
Internacional de Cinema de Arquivo

Risadaria | Festival de Humor

Sergio Ricardo | Concerto João Joana/S. 
Ricardo - 80 Anos (Exposição Comemorativa)

União Nacional dos Estudantes | Bienal da UNE 

Virsky | Balé Nacional da Ucrânia

Voz da Comunidade | Arraiá da Paz 

Cidadania 
Agência Redes para a Juventude | 
Protagonismo de Jovens em Comunidades

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 
| 7º Congresso de Jornalismo Investigativo

Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) 
| 40 Anos Ajufe

Atitude Brasil | Movimento Limpa Brasil

Central Única das Favelas | Prêmio Anu

Central Única das Favelas | Taça das Favelas 

Centro de Informação das Nações Unidas (Unic 
Rio) | Mobilização para Rio+20

Comitê para Democratização da Informática (Cdi) 

Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável (Cebds)

Conselho Nacional de Justiça | Semana 
Nacional da Conciliação

Conselho Nacional do Ministério Público |  
“Paz, Essa é a Atitude” (Campanha contra  
a Violência)

Federação Brasileira de Associações de Fiscais 
de Tributos Estaduais (Febrafite) | Prêmio 
Nacional de Educação Fiscal

Grupo Cultural Afroreggae | Desafio da Paz 
(Evento Esportivo contra a Violência) / Prêmio 
Orilaxé

Igreja Presbiteriana do Brasil | Caminhada pela 
Cidadania

Instituto Empreender Endeavor Brasil | Semana 
Nacional de Empreendedorismo

Instituto Vladimir Herzog | Prêmio Jovem 
Jornalista

Junior Achievement | “Empresário” 
(Campanha de Incentivo ao 
Empreendedorismo)
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Movimento do Ministério Público Democrático | 
Campanha contra a Corrupção (Mãos/Bebê)

Movimento Humanos Direitos | Trabalho 
Escravo

Instituto Millenium | Campanha sobre 
Cidadania e Democracia

Ordem dos Advogados do Brasil | Rj - OAB 80 
Anos

Prefeitura do Rio de Janeiro | Carnaval Sem 
Preconceito

Secretaria de Comunicação Social/Comando da 
Marinha | Segurança no Mar 

Tribunal Superior do Trabalho | Semana 
Nacional de Execução Trabalhista

Viva Rio | Lei de Drogas: É Preciso Mudar

Direitos da Infância e 
Adolescência 
APAE de São Paulo | Campanha do Pezinho

Associação Capixaba contra o Câncer Infantil | 
Diagnóstico Precoce 

Associação Nacional dos Grupos de Apoio à 
Adoção (Angaad) | Campanha de Incentivo à 
Adoção

Associação para Crianças e Adolescentes com 
Tumor Cerebral (TUCCA) 

Canto Cidadão | Doutores Cidadãos (Programa 
Social em Hospitais)

Conselho Nacional de Justiça | Pai Presente 
(Campanha Pelo Reconhecimento de 
Paternidade)

Dia Mundial de Consciência sobre o Autismo 

Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com 
Câncer (Graacc) | Corrida Beneficente 

Grupo Mundo Azul | O Brasil Precisa Conhecer 
o Autismo

Instituto Meta Social | Que Diferença Faz 
(Incentivo à Inclusão e à Diversidade)

Movimento Down | Portal sobre Síndrome de 
Down

Rede Não Bata, Eduque | Campanha “Não 
Bata, Eduque”

Educação 
Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 
(Febrace)

Todos pela Educação | Campanha pela 
Valorização do Professor

Museu Exploratório de Ciências/Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp) | 4ª Olimpíada 
da História do Brasil

Universidade de São Paulo | 100 Anos da 
Faculdade de Medicina

Liberdade de Expressão 
Arquidiocese do Rio de Janeiro | Corpus Christi 
2012 / Encerramento do Mês de Maio, Mês 
de Maria

Associação Arte de Viver | Medita Rio / Medita SP 

Associação Cultural e Beneficente Beit Lubavitch 
| Pessach 2012 

Confederação Israelita Brasileira | Ano Novo 
Judaico

Irmandade Nossa Sra. do Outeiro | Festa de 
Nossa Senhora da Glória

Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro | 
Procissão de São Sebastião

Rádio Catedral | Rádio Catedral 20 Anos 

Secretaria de Estado de Cultura | Via Sacra 
Rocinha 

Preservação Ambiental 
Centro de Cultura, Informação e Meio 
Ambiente | Green Nation Fest (Festival sobre 
Sustentabilidade)

Fundação Roberto Marinho /Rio+20 | Exposição 
Humanidade 2012

Fundação SOS Mata Atlântica | Viva a Mata 
2012 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 
Social | Um Novo Contrato Social para o 
Século XXI (Evento sobre Sustentabilidade)

Instituto e / UNESCO - Prêmio e Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) | 
Campanha sobre Economia Verde

UNESCO Brasil | Campanha sobre 
Sustentabilidade

Saúde 
Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia 
(Abrale) 

Associação Operação Sorriso do Brasil | 
Cirurgias Gratuitas de Lábio Leporino e Fenda 
Palatina 

Associação Parceria contra Drogas 

Associação Viva e Deixe Viver | Fóruns de 
Humanização da Saúde 2012

Conselho Brasileiro de Oftamologia | Campanha 
sobre Saúde Ocular

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 
(Icesp) | Incentivo a Exames Preventivos

Instituto Paulo Gontijo | Campanha sobre 
Esclerose Lateral Amiotrófica

Naranon | Campanha contra as Drogas

ONG Morhan | Informações sobre Hanseníase

Secretaria de Comunicação da Casa Civil do Rio 
de Janeiro | Combate à Dengue

Sociedade Brasileira de Cardiologia | 
Caminhada em Prol dos Cuidados com o 
Coração 

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia | Cuidados com a Tireoide

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia | 
Campanha sobre Cuidados com a Voz

Sociedade Brasileira de Mastologia | Prevenção 
contra o Câncer de Mama

Sociedade de Neurocirurgia do RJ | Prevenção 
contra Acidentes em Piscinas

Sociedade Viva Cazuza | Prevenção contra HIV

Solidariedade
Associação Brasileira de Transplante de Órgãos 
(ABTO) | Doação de Órgãos

Associação de Amparo ao Idoso | Apoio à 
Terceira Idade

Associação de Interesse Público Or Avrohom | 
Campanha Sangue por SP

Banco da Providência | Roça in Rio - Arraial da 
Providência 2012 (Evento Beneficente)

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) | Campanha da Fraternidade 2012

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo (Fussesp) | Campanha do Agasalho

Retiro dos Artistas | Festa Junina 2012 (Evento 
Beneficente) / Institucional

Sociedade de Nefrologia do Rio de Janeiro | 
Campanha de Doação de Órgãos (Disque 155) 

Tribunal de Justiça de São Paulo | Campanha 
pela Doação de Órgãos
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REDE GLOBO

INFORMAÇÕES GERAIS

• Fundada em 1965.

• 12 mil colaboradores e 122 exibidoras  
(5 emissoras próprias e 117 afiliadas).

• Cobertura de 98,6% dos municípios brasileiros /  
99,5% da população do país.

• Share de audiência de 42,2% em 2012 (07h às 24h).

• Volume de produção: 2.431 horas ou 3.011 episódios  
de produtos em 2012, entre novelas, minisséries,  
programas de variedades, shows e eventos. 

MERCADO INTERNACIONAL

• Presença em 116 países.

• Canal premium por assinatura, em português.

• Distribuído por mais de 70 operadores ao redor do mundo.

• 2,3 milhões de telespectadores potenciais.

• 59 produções comercializadas para 92 países – só em 2012.

• 4 mil horas de programação transmitidas para 190 países  
no Canal Globo TV Sports.

• Uma média de 25 mil horas licenciadas para cerca de 90 países 
em mais de 30 línguas. 

INTERNET

• Liderança em audiência entre os sites de Notícias,  
Esportes e Entretenimento, com G1, Globoesporte.com  
e Globo Entretenimento.

• Mais de 5 milhões de seguidores no Twitter. 

TV DIGITAL 

• Cobertura digital alcança cerca de 50% dos lares  
(95 milhões de habitantes). Além disso, hoje,  
70 programas locais já são produzidos em HD.

GLOBO MARCAS

• Eleita pela FIFA como Master Licenciada para os eventos da 
Copa das Confederações da FIFA 2013 e da Copa do Mundo 
da FIFA Brasil 2014. 

• 320 novos produtos lançados e 31 DVDs, sendo quatro novelas.

GLOBO FILMES

• 127 filmes, que levaram mais de 148 milhões  
de espectadores aos cinemas. 

• Destaque 2012: “Até que a Sorte nos Separe” e  
“E aí, Comeu?”, comédias que atingiram 3,4 e 2,5 milhões  
de espectadores respectivamente.

PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO EDITORIAL Central Globo de Comunicação

ILUSTRAÇÕES As ilustrações utilizadas neste relatório foram feitas pelo artista Orlando Ferreira Ribeiro, morador do Cantagalo - Rio de Janeiro
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