
Memória



• Intangível (+ subjetividade)
• Pesquisas
• Entrevistas
• Documentos

Memória

• + Tangível (+ objetividade)
• Análise e reflexão
• Projetos e produtos

História

• Transformar a memória em história
• Transformar informação em conhecimento

• Transformar os dados factuais em análise dos fatos



• História como um processo dinâmico, que é construído e reconstruído 
continuamente
• História como um dos principais eixos para definir a identidade e os valores 
da empresa
• História como fator de solidez e credibilidade empresarial
• Trajetória empresarial ilumina ações presentes e ajuda a definir ações 
futuras
• História empresarial reforça imagem externa e interna

Conceito

História da empresa = instrumento de gestão



• Preservar a história do Grupo Globo, recuperando a trajetória
das suas empresas, de seus profissionais e de seus fundadores.

• Refletir sobre o papel cultural, político e econômico do Grupo
Globo em momentos marcantes da história do país.

• Transformar essa reflexão em ferramenta de conhecimento e
comunicação.

Missão



• Fornece dados e informações sobre a história do Grupo Globo e dos seus 
fundadores para diversas áreas das empresas

• Gera produtos e promove ações/projetos que divulguem a história do 
Grupo Globo e dos seus fundadores para o público externo e interno

• Produz reflexão sobre o papel cultural, tecnológico, político e econômico do 
Grupo Globo em momentos marcantes da história do país. Transforma essa 
reflexão em projetos e produtos institucionais

• Colabora no relacionamento com o público interno e externo: contribui na 
elaboração de discursos e ajuda a torná-los públicos

Ações



• Pesquisa e gestão da documentação sobre as empresas 

Como?

Documentos de Censura O Globo - 1968

Arquivos internos e externos, físicos e eletrônicos (pesquisa, seleção, eliminação, 
organização, guarda e disseminação)



Entrevistas realizadas em estúdio pelos pesquisadores do Memória Globo. Até 
2016, 925 entrevistas: mais de 2.600 horas de gravação  em áudio e vídeo

Como?
• História oral



- Cerca de 925 entrevistas com: jornalistas, atores, autores, executivos, 
produtores, publicitários, radialistas, figurinistas, cenógrafos, editores, 
engenheiros, técnicos, gráficos, cinegrafistas, fotógrafos, advogados, entre outros.

- O conteúdo permite:
• Recuperar a história das empresas Globo
• Ter um panorama da história da comunicação no Brasil
• Ter um retrato da história do Brasil e do mundo, assim como da cultura 

brasileira
• Identificar a evolução do jornalismo, da teledramaturgia, do esporte, do 

humor, da tecnologia e da música popular brasileira
• Ter uma visão sobre a formação de profissões, como as de jornalista e ator
• Identificar os valores que constituem a “cultura Globo”

Como?
• História oral



• Aspectos da vida pessoal e profissional dos jornalistas Irineu Marinho e Roberto 
Marinho e documentação recente da 3ª geração. 
• Abrange o período que vai de 1846 aos dias de hoje. 
• Reúne documentos  e objetos pessoais, cartas, recortes de jornais, artigos, 
fotografias, livros, fitas, DVDs, troféus, medalhas, diplomas e placas
• Panorama sobre a história da imprensa e das comunicações no Brasil

Primeiro número do jornal 
O Globo, 29/07/1925

Acervo Roberto Marinho: documentação

Medalha do Real Gabinete 
Português de Leitura

Fotografia de Roberto 
Marinho no jornal O Globo, 

década de 1950. Prêmio Emmy



Acervo Roberto Marinho



• Pesquisa, análise, restauração e cadastramento em bancos de dados.

Banco de Dados

Acervo Roberto Marinho: banco de dados

Integração com banco de imagens DocPro



Acervo Roberto Marinho: site
www.robertomarinho.com.br



- Livro Roberto Marinho, 
do jornalista Pedro Bial. 
Jorge Zahar Editor, 2003

Projetos: publicações

- Livro Irineu Marinho: 
Imprensa e Cidade, da 
socióloga Maria Alice 
Rezende de Carvalho. 
Globo Livros, 2012



Projetos: exposições
• Exposição Roberto Marinho: empreendedor da cultura. Academia Brasileira de 

Letras, Rio de Janeiro, de agosto a outubro de 2013.

• Exposição Irineu Marinho: Imprensa e Cidade. Lançamento do livro Irineu
Marinho: imprensa e cidade, em dezembro de 2012.



CEDOC Rede Globo e Arquivo de Mídia - Projac
• Arquivo de programas jornalísticos e arquivo de programas de entretenimento 

Cedoc Rede Globo Arquivo de mídias Projac



Memória Globo: banco de dados
• Conteúdos sobre a história da Rede Globo
Depoimentos, fotos, imagens de programas e coberturas; perfis biográficos; livros e teses;
memorandos e relatórios. 



• Dicionário da TV Globo: Dramaturgia e Entretenimento (2003)
• Jornal Nacional – A notícia faz história (2004)
• Almanaque da TV Globo (2006)
• Entre tramas, rendas e fuxicos: o figurino na TV Globo (2008)
• Autores - Histórias da Teledramaturgia (2008)
• Jornal Nacional: modo de fazer (2009)
• Guia Ilustrado da TV Globo: novelas e minisséries (2010)  

Memória Globo: publicações



Memória Globo: site
www.memoriaglobo.com.br



• Cobertura Queda do Muro de Berlim (1989)

Memória Globo: documentários
• Minissérie Anos Rebeldes (1992)



- 5 matérias de 20 minutos com as memórias de grandes coberturas jornalísticas nas
últimas 5 décadas
- 16 jornalistas reunidos relembram fatos importantes ocorridos no Brasil e no mundo

Memória Globo: programas
• Série Jornal Nacional 50 anos



Memória Globo: programas
• Show 50 anos da Globo



Memória Globo: programas
• Vídeo Show



Memória Globo: programas
• Arquivo N (Globonews)

Arquivo N: Vilãs Arquivo N: Janete Clair



Jornal O Globo
• Centro de Documentação e Informação (CDI) e Memória O Globo 



Jornal O Globo
• Memória O Globo – jornal impresso

O Globo, 01/09/2013



Jornal O Globo
• Sites Memória O Globo e Memória da Propaganda
http://memoria.oglobo.globo.com/ e http://acervo.oglobo.globo.com/propaganda/



Jornal O Globo
• Acervo digital na Internet
http://acervo.oglobo.globo.com/



Jornal O Globo 
• Projeto Aquarius – 90 Anos de Jornal O Globo (Cinelândia)



Sistema Globo de Rádio



Sistema Globo de Rádio
• Aniversário de 70 anos: depoimentos, quadrinhos sonoros, áudios históricos
http://radioglobo.globoradio.globo.com/especiais/radioglobo-70-anos/index.html



Sistema Globo de Rádio
• Site CBN 25 Anos
http://cbn.globoradio.globo.com/



Globosat
• Vídeo 25 anos Globosat 



Globosat
• Site Gloob
http://mundogloob.globo.com/



Editora Globo
• Livro 60 Anos da Editora Globo



Som Livre
• Site – linha do tempo
http://www.somlivre.com/



Registros
 impressos 
 audiovisuais 
 digitais

História do Grupo Globo

Arquivos

Banco de dados

Público

interno externo

Livros  Sites  Documentários Exposições...

Processos de mudanças Papel na sociedadeConstrução de 
identidades e valores

AÇÕES PRESENTES
PROJETOS FUTUROSPASSADO


