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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos aos Senhores Acionistas as demonstrações financeiras e notas explicativas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 26 de março de 2021. A Administração.

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto) (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
1. Informações Gerais: Globo Comunicação e Participações S.A. (“Companhia”) e suas subsidiárias (de 
forma conjunta “Globo”) é o maior grupo de mídia do Brasil e tem posição relevante nos segmentos de 
televisão aberta, no segmento de TV por assinatura, bem como tem atuação diversificada no segmento 
musical através de suas controladas, controladas em conjunto e coligada. A Globo possui forte presença 
no negócio de conteúdo digital e distribuição de conteúdo multiplataforma. A Companhia é uma socieda-
de por ações de capital fechado, domiciliada no Brasil e é parte do Grupo Globo. Em 1º de janeiro de 
2020, a Globosat Programadora Ltda., líder brasileira em produção e programação de conteúdo de TV 
paga, e a G2C Globo Comercialização de Conteúdos S.A., cuja atividades incluem principalmente a ne-
gociação do conteúdo da Globo para distribuidores de TV paga, foram incorporadas pela Companhia, 
sucedendo as empresas em suas atividades e assumindo todos os seus direitos e obrigações, de acordo 
com a lei aplicável. Efeitos da pandemia da Covid-19: Cenário Econômico: O ano de 2020 foi impactado 
pelos efeitos econômicos ocasionados pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), oficialmente de-
clarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma “Emergência de saúde pública de interes-
se internacional” em março de 2020. A Covid-19 se espalhou rapidamente em todo o mundo, causando 
grandes interrupções na atividade econômica global e iniciando uma crise sem precedentes. A situação 
pandêmica inédita vivida mundialmente desde março impactou a retração nas principais economias em 
2020. Ao longo do ano, os cientistas fizeram história ao desenvolver, em curto prazo, as primeiras vaci-
nas imunizantes contra o novo Coronavírus. Ao todo, até 31 de dezembro de 2020, 50 países haviam 
iniciado a campanha de vacinação contra a Covid-19. No Brasil, o Ministério da Saúde apresentou o 
Plano Nacional de Vacinação, como medida adicional de enfrentamento da doença. Em 17 de janeiro de 
2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador brasileiro para autorização de 
vacinas no território nacional, autorizou o uso de duas vacinas para uso emergencial, sendo iniciado o 
processo de vacinação no Brasil. Ao longo do ano, vivemos medidas de distanciamento social, paralisa-
ção temporária de atividades não essenciais e foram observados efeitos econômicos adversos significa-
tivos, incluindo aumento do desemprego, aumento da dívida fiscal, restrição de crédito, entre outros. O 
Governo Federal, com o objetivo de minimizar o impacto econômico da pandemia, adotou medidas de 
apoio financeiro voltadas principalmente para ajudar a população mais pobre e os segmentos empresa-
riais mais afetados pela crise. Os efeitos da pandemia da Covid-19 provaram ser mais graves do que 
originalmente estimado, tanto no Brasil quanto no exterior, e ainda é particularmente incerto como a 
economia em geral responderá aos vários pacotes de estímulo coordenados pelo governo. Muitos riscos 
macroeconômicos permanecem presentes em um momento em que não há uma indicação clara de 
quando esta pandemia irá recuar ou quando estará sob controle no país. Em relação à inflação, os pre-
ços ficaram praticamente estáveis no primeiro semestre, compatíveis com o cenário de incertezas, queda 
do consumo e grande ociosidade da mídia de produção. As pressões inflacionárias foram constatadas no 
restante do período, com o IPCA atingindo 4,52% no ano. A taxa Selic, que iniciava o ano em 4,50%, foi 
reajustada gradativamente até se posicionar em 2% a.a em agosto, mantendo-se no mesmo patamar até 
os dias atuais. Para 2021, as projeções iniciais são de crescimento do PIB de ordem mundial, mas pre-
valece cenário de grandes incertezas quanto ao desempenho futuro. Cenário da Globo: Desde o início 
da pandemia, a atuação da Companhia contemplou as diretrizes propostas pelo Ministério da Saúde. Foi 
constituído um comitê de crise, composto pelos principais executivos da Companhia, que se reúnem e 
reportam periodicamente ao Conselho de Administração as avaliações sobre a evolução da Covid-19 e 
seus efeitos nas operações. A Globo vem implementando medidas para enfrentar esse período turbulen-
to, como: Ações de proteção para funcionários e clientes com foco na redução do risco de contaminação, 
incluindo, mas não se limitando ao cancelamento de reuniões presenciais e viagens de trabalho, ênfase 
no uso de equipamentos de proteção individual, comunicação frequente com funcionários e clientes, li-
cenças médicas para funcionários que fazem parte de grupos de risco, ênfase nas ações e protocolos de 
limpeza, bem como na desinfecção dos espaços de escritórios e na reorganização das operações. Além 
disso, a Companhia possui um Centro de Recursos Humanos para que os colaboradores encontrem 
respostas às suas dúvidas e recebam orientações sobre questões relacionadas à prevenção e ao trata-
mento da Covid-19, bem como exames para identificação da doença. Pensando na segurança de suas 
equipes, a Companhia estabeleceu, para as atividades que se enquadram nesse conceito, o regime de 
trabalho remoto, evitando o deslocamento e a exposição a aglomerações, comuns no transporte público. 
Com a iniciativa, a Globo garante a saúde de seus colaboradores, no âmbito do deslocamento de traba-
lho, além de seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas pelos órgãos competentes. Adicionalmen-
te, as prestações de serviços incluem a aplicação de vacinas contra gripe (H1N1), de forma estruturada 
e programada em endereços de escritórios e sistemas drive-thru, para colaboradores e seus dependen-
tes. Ações de proteção às operações, para garantir a manutenção da qualidade e disponibilidade da 
programação veiculada na Rede Globo, Globoplay e canais de TV por assinatura da Globo. A Globo está 
acompanhando o desenvolvimento da Covid-19 e tomando medidas para ajudar a conter o progresso 
desta pandemia. Mantendo um compromisso permanente com as questões sociais, a Companhia reco-
nhece a importância dos conteúdos para trazer entretenimento e, principalmente durante este período 
crítico, informações consistentes para o público em geral, que permanecerá em casa seguindo as reco-
mendações da OMS e autoridades locais de saúde. Levando em consideração o compromisso com a 
sociedade, diversas decisões foram tomadas e algumas delas o público viu refletidas na sua relação com 
os conteúdos de jornalismo, esporte e entretenimento, em toda a programação da Rede Globo, Globo-
play e canais de TV paga da Globo. No início da pandemia, a Globo ampliou a programação do jornalis-
mo, atingindo 11 horas consecutivas de programação ao vivo. A cobertura jornalística segue operando 
de forma plena, pois é possível fazer jornalismo mitigando riscos, evitando o contato físico e dobrando as 
medidas de higiene. Com a ampliação da duração dos telejornais, alguns programas tiveram sua exibi-
ção suspensa. No final de abril, a Globo mudou a programação ampliada do jornalismo, voltando aos 
programas matinais ao vivo, sem audiência ou convidados presenciais. As produções internas da Globo 
(novelas, séries e programas) tiveram suas gravações interrompidas, o que comprometeu a exibição. 
Alguns tiveram seus finais antecipados e outros tiveram que ser interrompidos completamente. Os pro-
gramas de variedades tiveram sua dinâmica alterada, devido à necessidade de equipe de trabalho e 
público. Evitar o contato físico é fundamental para conter a propagação do vírus e não existem novelas 
e séries sem abraços, apertos de mão, beijos, festas, cenas de luta, cenas de amor, cenas de carinho e 
tudo que reflita a vida real, mas que naquela ocasião, não poderia ser encenada com segurança. Para 
substituir esse conteúdo, a Globo reexibiu ao longo de 2020 grandes sucessos recentes em uma edição 
compacta, além de relembrar os melhores momentos das temporadas anteriores. Apesar de tudo isso, o 
reality show Big Brother Brasil 2020, sucesso de público, continuou normal até o final da temporada, 
mesmo com a pandemia em curso. A Globo manteve uma operação contínua de apoio nas atividades de 
limpeza de artigos para provas, festas e alimentação da equipe de produção e dos participantes, além da 
distribuição de álcool em gel para as mãos, máscaras faciais e transporte para as equipes. A Globo vem 
traçando estratégias específicas para cada momento e tomando todas as decisões de forma transparen-
te, sempre levando em consideração os interesses e necessidades do nosso público, colaboradores e 
parceiros de negócios. O plano de retorno às atividades específicas ocorre e é estruturado com base em 
um estudo amplo e criterioso, alinhado com a atuação de cada área da Companhia e as recomendações 
das autoridades e especialistas em saúde. Com base nessa análise criteriosa, a primeira etapa consistiu 
no retorno das equipes que atuam diretamente com a produção de conteúdo no final de julho e evoluiu 
em função do conjunto geral de condicionantes. Após cinco meses de estudos, planejamento, troca de 
experiências e criação de um protocolo de segurança, as gravações de algumas novelas nos Estúdios 
Globo foram retomadas em agosto de 2020. Foi criado um protocolo para dar às equipes o máximo de 
segurança durante as gravações. Todas as diretrizes são frutos de experiências próprias da Globo alia-
das à troca de experiências com produtores audiovisuais de países como Itália, Suécia, Dinamarca, 
Chile e Estados Unidos. No final do ano, devido ao aumento do número de casos no Brasil, a Companhia 
manteve o trabalho remoto, sem previsão de retorno ao trabalho presencial. A pandemia da Covid-19 
comprometeu o calendário de vários eventos esportivos dos quais a Globo detém os direitos de transmis-
são, fazendo com que os organizadores suspendessem vários eventos. Dentre as mudanças, alguns 
eventos tiveram seus calendários alterados, como as Olimpíadas e a Eurocopa, que foram adiadas para 
2021, e o Campeonato Brasileiro de Futebol que foi adiado para ocorrer de agosto de 2020 a fevereiro 
de 2021. Os campeonatos voltaram em junho e julho sem público. Em relação à temporada 2020 de 
Fórmula 1, alguns eventos foram cancelados, incluindo o Grande Prêmio do Brasil. O mesmo se aplica a 
torneios de tênis e voleibol que cancelaram um número significativo de eventos. O segmento de música 
foi impactado negativamente devido a vários cancelamentos de shows e eventos ao vivo. No entanto, o 
negócio de plataformas digitais de música teve um desempenho positivo. Ações de proteção para a 
saúde financeira da Companhia foram tomadas durante a pandemia. Essas medidas incluíram um Comi-
tê de Crise que realiza reuniões frequentes para tratar de assuntos como: gestão de caixa, medidas de 
eficiência de custos, um processo de renegociação em andamento que inclui a revisão dos termos e 
condições dos contratos de serviço, direitos de transmissão e exibição e fornecedores de materiais, ne-
gociações de recebíveis de clientes estratégicos afetados pela crise, ações de avaliação de crédito de 
clientes, entre outros. Os setores e empresas mais frágeis foram mapeados e a Globo tem mantido uma 
comunicação constante e bem-sucedida com as empresas por meio de nossas equipes de relaciona-
mento e recuperação de crédito, com foco na busca de soluções para os clientes que mais necessitam. 
A Companhia incorporou em seus modelos de crédito as novas variáveis de risco do cenário atual, a fim 
de avaliar corretamente a situação. O ano de 2020 foi desafiador para o mundo inteiro. Apesar do perío-
do turbulento, a Companhia acredita que as ações implementadas criaram valor para todas as partes 
interessadas da Companhia - funcionários, clientes, fornecedores e parceiros. Apesar de várias incerte-
zas e quedas de receita, a Globo conseguiu reduzir custos e despesas em termos gerais e gerar fluxo de 
caixa operacional positivo. Por conta de uma ampla biblioteca de conteúdos próprios e de terceiros, e 
talentos do jornalismo, a Globo adaptou rapidamente sua programação e continua transmitindo conteúdo 
de alta qualidade para todo o país. 2. Aprovação e Base de Preparação e Apresentação das Demons-
trações Financeiras: As presentes demonstrações financeiras (Controladora e Consolidado) são de 
responsabilidade da Administração. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram pre-
paradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), que compreendem as 
disposições da Lei das Sociedades por Ações e os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”), e com as práticas contábeis internacionais (“IFRS”) emitidas pelo Internatio-
nal Accounting Standards Board (IASB). Estas demonstrações financeiras foram aprovadas para emis-
são pelos Administradores da Companhia em 22 de março de 2021. As demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto pelos instrumentos fi-
nanceiros derivativos, caixa equivalentes e títulos e valores mobiliários e ativos relacionados a instru-
mentos patrimoniais que foram mensurados pelo valor justo. Essas demonstrações financeiras foram 
preparadas utilizando as práticas contábeis de acordo com os pronunciamentos efetivos para os exercí-
cios iniciados a partir de 01 de janeiro de 2020. As principais práticas contábeis adotadas pela Globo 
estão descritas a seguir: 2.1. Base de consolidação: As demonstrações financeiras consolidadas incluem 
a Globo e suas controladas diretas e indiretas. Controladas são todas as entidades as quais a Compa-
nhia está exposta a retornos variáveis pelo seu envolvimento com elas e possui a habilidade de afetar 
esses retornos através de seu poder sobre essas entidades (ou seja, direitos existentes que lhe dão a 
capacidade de direcionar as atividades da investida). As controladas são consolidadas integralmente a 
partir da data em que o controle é transferido para a Globo e continuam sendo consolidadas até a data 
em que cessa este controle. Esses investimentos são contabilizados pelo método da equivalência patri-
monial. Pelo método da equivalência patrimonial, o investimento é contabilizado no balanço patrimonial 
pelo custo mais as variações posteriores de aquisição da participação acionária da Globo nos ativos lí-
quidos da investida. A Companhia consolida todas as suas controladas. A consolidação consiste na 

soma de ativos, passivos, receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementada pelos ajustes 
e eliminações decorrentes de transações realizadas entre as empresas consolidadas e das eliminações 
das participações da Companhia no capital, reservas e lucros ou prejuízos acumulados das controladas 
e resultado. 2.2. Investimentos em controladas em conjunto e em coligadas: A Globo possui participa-
ções societárias em controladas em conjunto, pelas quais tem acordos que estabelecem o controle 
conjunto sobre as atividades econômicas dessas entidades. Coligadas são entidades sobre as quais a 
Globo tem influência significativa. Influência significativa é o poder de participar nas decisões sobre polí-
ticas operacionais da investida, não sendo, no entanto, controle ou controle em conjunto sobre essas 
políticas. Esses investimentos são contabilizados pelo método da equivalência patrimonial. 2.3. Uso de 
estimativas e julgamentos: O processo de elaboração das demonstrações financeiras requer que a Ad-
ministração faça o uso de julgamentos, estimativas e premissas que afetam os valores de receitas, des-
pesas, ativos e passivos reportados nas demonstrações financeiras e suas notas explicativas. As estima-
tivas e julgamentos são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se acredita serem de circunstâncias razoáveis. As 
principais estimativas que têm um risco significativo de impactar em ajustes relevantes nos valores con-
tábeis de ativos e passivos incluem: avaliação do valor recuperável de ativos, determinação de imposto 
de renda correntes e diferidos, valor justo de instrumentos financeiros, a vida útil econômica e o valor 
residual de ativo imobilizado e intangível, provisão para contingências e reconhecimento da receita. O 
uso de estimativas e julgamentos é complexo e considera diversas premissas e projeções futuras e, por 
isso, a liquidação das transações pode resultar em valores diferentes das estimativas. A Administração 
revisa suas estimativas e premissas semestralmente ou anualmente. 2.4. Moeda funcional: As demons-
trações financeiras são preparadas em Reais, que é sua moeda funcional e de apresentação. 2.5. Recei-
ta de contrato com clientes: A receita é reconhecida por um valor que reflita a contraprestação que a 
entidade espera receber em troca da transferência de bens ou serviços para um cliente. A Globo reco-
nhece a receita de acordo com princípios fundamentais considerando os seguintes passos: a) identifica-
ção do contrato com cliente; b) identificação das obrigações de performance contidas no contrato; c) 
determinação do preço da transação; d) alocação do preço da transação às obrigações de performance 
e e) reconhecimento da receita quando (e à medida que) a Globo satisfaça a obrigação de performance. 
As principais classes de receitas são reconhecidas considerando as obrigações de performance abaixo. 
A obrigação de performance pode ser satisfeita em um determinado momento ou a longo do tempo:

Tipo de receita Reconhecimento
Veiculação de publicidade na TV aberta ou TV  
fechada Na transmissão /exibição

Publicidade digital Na exibição
Programação e conteúdo (televisão por  
assinatura, pay-per-view, video on demand)

No momento e/ou ao longo do período em que o con-
teúdo é disponibilizado para consumo

Sublicenciamento de conteúdo
Quando ou à medida que o conteúdo é disponibilizado 
e está disponível para exibição de acordo com a data 
de vigência

Serviços À medida da prestação de serviços
Uma parcela significativa das receitas é recebida como adiantamentos de clientes, principalmente em 
relação aos patrocínios de eventos esportivos a serem transmitidos em períodos futuros. Assim, esses 
adiantamentos são registrados no passivo (adiantamentos de clientes) e as receitas são reconhecidas 
quando a publicidade é exibida. 2.6. Ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os ativos e passivos 
são classificados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis dentro dos doze meses seguintes ao 
período de divulgação, caso contrário são classificados como ativos e passivos não circulantes. Os pas-
sivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais seriam liquidados consi-
derando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados de acordo com as condições contratuais. 
2.7. Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários: Equivalentes de caixa são aplicações 
financeiras mantidas conforme os compromissos de caixa de curto prazo, com alta liquidez e prontamen-
te conversíveis em caixa com risco insignificante de perda de valor. Os equivalentes de caixa consistem 
em investimentos de curto prazo com vencimento em três meses ou menos a contar da data da aquisição. 
Os títulos e valores mobiliários são investimentos mantidos com o objetivo de serem ativamente negocia-
dos. Esses investimentos são mensurados pelo valor justo por meio do resultado, dado que os ganhos e 
as perdas de variações de valor justo são reconhecidos na demonstração do resultado. 2.8. Direitos de 
exibição e transmissão: Os direitos de exibição e transmissão incluem principalmente, eventos ao vivo, 
filmes, séries e programas, direitos artísticos e outros direitos. São registrados ao custo de aquisição no 
momento em que tais direitos tornam-se disponíveis ou quando adiantamentos são efetuados, o que 
ocorrer primeiro. Os eventos ao vivo compreendem principalmente os direitos esportivos, incluindo os di-
reitos de transmissão dos campeonatos de futebol, Jogos Olímpicos e Fórmula 1, e são amortizados 
quando exibidos. Os custos de filmes, séries e programas compreendem os conteúdos adquiridos de 
terceiros. A amortização é determinada com base nos benefícios gerados para cada exibição na televisão 
aberta e TV por assinatura, ou pelo método linear na TV por assinatura, video on demand e serviços digi-
tais de streaming, durante seu ciclo de vida contratual. A recuperabilidade dos eventos ao vivo e direitos 
de filmes é revisada título por título, e, se necessário, seus valores são baixados quando for identificado 
que os conteúdos não serão exibidos até o fim do contrato. Os direitos artísticos são representados pelo 
montante total dos contratos com artistas e são atribuídos aos custos de produção de programação usan-
do o método linear durante o prazo do contrato. Os custos de produção interna de novelas concluídas e 
em andamento, séries e outra programação de televisão também são registrados como direitos de exibi-
ção. Esses direitos são contabilizados à medida que os programas são veiculados na televisão aberta. Os 
programas são cancelados quando é determinado que não serão transmitidos. No caso de produções 
para os serviços de streaming digital, os custos são amortizados nos primeiros doze meses a partir da 
data de disponibilização do programa. 2.9. Ágio e outros intangíveis: O ágio é mensurado inicialmente 
como sendo o excedente da contraprestação transferida em relação aos ativos líquidos adquiridos e 
passivos assumidos numa combinação de negócios. Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado 
ao custo, líquido de qualquer provisão para perda de valor acumulada. A Globo avalia a recuperabilidade 
dos ágios anualmente, bem como quando existe uma indicação de perda de valor. Outros ativos intangí-
veis compreendem principalmente softwares adquiridos separadamente e os correspondentes gastos de 
desenvolvimento e são reconhecidos inicialmente pelo custo. As vidas úteis desses ativos são avaliadas 
como finitas, sendo amortizados ao longo de suas vidas úteis econômicas. A Globo avalia a recuperabili-
dade dos ativos intangíveis sempre que existe uma indicação de que o seu valor contábil pode não ser 
recuperável. 2.10. Imobilizado: Os edifícios e terrenos incluem principalmente os estúdios, instalações de 
produção e escritórios. Todos os imóveis, instalações e equipamentos são demonstrados ao custo de 
aquisição ou construção, menos a depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor 
recuperável, se houver. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil econômica 
estimada dos ativos. Os valores residuais, vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revistos 
anualmente. 2.11. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e contribuição social cor-
rentes são calculados com base no lucro tributável conforme determinado pela legislação fiscal vigente e 
as alíquotas e leis tributárias utilizadas para calcular o valor são aquelas que estão promulgadas na data 
da divulgação. A Administração revisa periodicamente as posições assumidas nas declarações de impos-
tos com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações e 
estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades 
fiscais. Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos são reconhecidos, através do 
método do passivo, sobre prejuízos fiscais, base negativa da contribuição social e diferenças temporárias 
entre a base fiscal de ativos e passivos e seus valores contábeis. Imposto de renda e contribuição social 
diferidos ativos são reconhecidos apenas na medida em que seja provável que lucros tributáveis futuros 
estarão disponíveis contra os quais as diferenças temporárias possam ser utilizadas. 2.12. Ativos e pas-
sivos expressos em moeda estrangeira ou sujeitos à indexação: As transações em moeda estrangeira são 
convertidas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou 
de avaliação. Ganhos e perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão dos 
ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras com base na taxa de câmbio de final 
de período são reconhecidos na demonstração do resultado, como “receitas ou despesas financeiras”. Os 
ativos e passivos expressos em reais e sujeitos a indexação são atualizados com base em índices aplicá-
veis e são registradas na demonstração do resultado como “receitas ou despesas financeiras”. Os itens 
não monetários que são mensurados ao custo histórico são convertidos com base na taxa da data da 
transação que os originou. No caso de pagamento antecipado, a data da transação será a resultante do 
adiantamento. No caso de múltiplos pagamentos ou adiantamentos, a data da transação é determinada 
para cada pagamento ou recebimento da contraprestação, a fim de reconhecer o passivo ou ativo não 
monetário. 2.13. Empréstimos: Os empréstimos são ajustados com base nas variações monetárias e ta-
xas de câmbio e incluem os juros incorridos até a data do balanço, baseados nas taxas efetivas de juros 
e nos termos contratuais. Os custos de transação incorridos no processo de emissão do instrumento de 
dívida foram contabilizados como redutoras da dívida. Esse custo é apropriado ao resultado ao longo do 
prazo da dívida. 2.14. Plano de incentivo: A comissão sobre vendas é paga às agências de publicidade 
com base nos acordos entre a Globo e essas agências, de acordo com o desempenho nas vendas de 
cada agência. As despesas são contabilizadas como despesas de venda de acordo com o regime de 
competência com base em estimativas da Administração. 2.15. Provisão para contingências e outros 
passivos: Provisões para contingências são reconhecidas quando: a Globo possui uma obrigação presen-
te legal como resultado de eventos passados, é provável que um fluxo de recursos seja necessário para 
liquidar as obrigações, bem como os montantes possam ser estimados com razoabilidade. As provisões 
são mensuradas pelo valor presente dos gastos que deverão ser necessários para liquidar as obrigações, 
e suas atualizações são reconhecidas como despesa financeira na demonstração de resultado. 2.16. 
Instrumentos financeiros: Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de 
uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidade. A classificação dos 
ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características contratuais do fluxo de caixa do 
ativo financeiro e do modelo de negócios da Globo para a gestão destes ativos. O modelo de negócios da 
Globo para a gestão de ativos financeiros refere-se à forma como ela gerencia seus ativos financeiros 
para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos de caixa resultarão da coleta de 
fluxos de caixa contratuais, da venda de ativos financeiros ou de ambos. As compras e vendas de ativos 
financeiros são reconhecidas na data de negociação (data em que a Globo se compromete a comprar ou 
vender o ativo). Os ativos financeiros incluem principalmente caixa e equivalentes de caixa, títulos e valo-
res mobiliários, instrumentos financeiros derivativos, investimentos a valor justo e contas a receber. Para 
fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros da Globo são classificados nas seguintes catego-
rias: i. Ativos financeiros ao custo amortizado: A Globo mensura os ativos financeiros ao custo amortizado 
se ambas as seguintes condições forem atendidas: o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de 
negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais, e 
os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que 
constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Os 
ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros 
efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado 
quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Os ativos financeiros da 

Globo ao custo amortizado incluem contas a receber de contratos com clientes. ii. Ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado: Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem 
ativos financeiros mantidos para negociação, como títulos e valores mobiliários e derivativos. Ativos finan-
ceiros são classificados como mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda ou 
recompra no curto prazo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamen-
tos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado, independen-
temente do modelo de negócios. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados 
no balanço patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na demons-
tração do resultado. iii. Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com 
reclassificação de ganhos e perdas acumulados (instrumentos patrimoniais): Estes ativos estão apresen-
tados como “Instrumentos financeiros a valor justo” no balanço patrimonial. Ativos financeiros – Desreco-
nhecimento: Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um 
grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando: • Os direitos de receber fluxos de 
caixa do ativo expiraram. • A Globo transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu 
uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro 
nos termos de um contrato de repasse e (a) a Globo transferiu substancialmente todos os riscos e bene-
fícios do ativo, ou (b) a Globo nem transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do 
ativo, mas transferiu o controle do ativo. Redução do valor recuperável dos ativos financeiros apresenta-
dos pelo custo amortizado: Para contas a receber, a Globo aplica uma abordagem simplificada no cálculo 
das perdas de crédito esperadas e reconhece uma provisão para perdas com base em perdas de crédito 
esperadas vitalícias em cada data-base. De maneira geral, a Globo considera como evidência de aumen-
to de risco de perda quando os fluxos contratuais estão vencidos há mais de 90 dias. Entretanto, em 
certos casos, a Globo também considera como um evento de risco de perda quando informações externas 
e internas indicam que é improvável o recebimento dos valores em aberto antes de considerar qualquer 
aumento de crédito concedido pela Globo. Um ativo financeiro é baixado quando não há razoável expec-
tativa de recuperação dos recebíveis. Passivos financeiros - Reconhecimento inicial e mensuração: São 
classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado e 
passivos financeiros a custo amortizado. A Globo determina a classificação de seus passivos financeiros 
no reconhecimento inicial. Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo. A 
Globo possui principalmente os seguintes passivos financeiros: contas a pagar e empréstimos. Após o 
reconhecimento inicial, empréstimos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo 
amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demons-
tração do resultado. A Globo não apresentou nenhum passivo financeiro a valor justo por meio do resul-
tado. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sobre o passivo for satisfeita ou cancelada. 
Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo credor, em condições substan-
cialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem substancialmente alteradas, essa troca 
ou alteração é tratada como uma baixa do passivo original e um reconhecimento de um novo passivo, e a 
diferença nos respectivos valores residuais é reconhecida na demonstração do resultado. Valor justo dos 
instrumentos financeiros. A Globo mensura os instrumentos financeiros, tais como instrumentos de swap 
e hedge, a valor justo em cada data de fechamento do balanço patrimonial. Todos os ativos e passivos 
para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas demonstrações financeiras são categoriza-
dos dentro da hierarquia de valor justo descrita abaixo, com base na informação de nível mais baixo que 
seja significativa à mensuração do valor justo como um todo: • Nível 1 - Preços de mercado cotados (não 
ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos; • Nível 2 - Técnicas de avaliação para 
as quais a informação de nível mais baixo e significativa para mensuração do valor justo seja direta ou 
indiretamente observável; • Nível 3 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais 
baixo e significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível. A Globo determina o justo 
valor de mercado de seus instrumentos financeiros com base em valores de mercado relevantes consi-
derando os valores cotados nos mercados de aplicações financeiras. Para instrumentos financeiros para 
os quais não existe mercado ativo, o valor de mercado é determinado através de estimativas usando 
valor presente ou outros modelos de avaliação. 2.17. Custos e despesas: Os custos e despesas são 
registrados pelo regime de competência. Os custos incluem, principalmente, custos de produção e distri-
buição, despesas de royalties e direitos autorais, custos dos direitos dos artistas, direitos de exibição e 
transmissão, custos de gravação e despesas gerais diretas. As despesas com vendas, gerais e adminis-
trativas incluem substancialmente as despesas de marketing e publicidade, despesas com vendas, per-
das e despesas gerais indiretas. 2.18. Novos pronunciamentos contábeis vigentes: A Globo aplicou pela 
primeira vez certas normas e alterações, que passaram a vigorar para os períodos iniciados a partir de 
1º de janeiro de 2020. Alterações a CPC 15 (IFRS 3) – Combinações de Negócio: esclarece que para ser 
considerado um negócio, um conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir, no mínimo, uma en-
trada e um processo substantivo que, juntos, contribuam significativamente para a capacidade de criar 
resultado. Além disso, esclarece que uma empresa pode existir sem incluir todas as entradas e processos 
necessários para criar saídas. Essas alterações não tiveram impacto nas demonstrações financeiras da 
Globo, mas podem impactar períodos futuros caso a Globo entre em qualquer combinação de negócios. 
Alterações no CPC 40 (IFRS 7), CPC 48 (IFRS 9) e CPC 38 (IAS 39) Instrumentos Financeiros - Reco-
nhecimento e Mensuração. Fornece uma série de benefícios, que se aplicam a todas as relações de 
hedge que são diretamente afetadas pela reforma do índice de referência da taxa de juros. Essas altera-
ções não têm impacto nas demonstrações financeiras da Globo, uma vez que ela não tem nenhuma re-
lação de hedge de taxa de juros. Estrutura conceitual para relatórios financeiros emitida em 29 de março 
de 2018: A Estrutura Conceitual não é um padrão e nenhum dos conceitos nela contidos substitui os 
conceitos ou requisitos de qualquer padrão. O objetivo da Estrutura Conceitual é auxiliar o IASB no de-
senvolvimento de normas, para ajudar os preparadores a desenvolver políticas contábeis consistentes 
onde não há nenhuma norma aplicável em vigor e para ajudar todas as partes a compreender e interpre-
tar as normas. Isso afetará as entidades que desenvolveram suas políticas contábeis com base na Es-
trutura Conceitual. A Estrutura Conceitual revisada inclui alguns novos conceitos, definições atualizadas 
e critérios de reconhecimento para ativos e passivos e esclarece alguns conceitos importantes. Essas 
alterações não tiveram impacto nas demonstrações financeiras da Globo. CPC 06 (R2) - IFRS 16: Co-
vid-19 Concessões de aluguel relacionado. As alterações proporcionaram uma simplificação aos locatá-
rios sobre a contabilização de modificação de locação para concessões de aluguel decorrentes de uma 
consequência direta da pandemia da Covid-19. Como um expediente prático, um locatário pode decidir 
não avaliar se uma concessão de aluguel relacionada à Covid-19 de um locador é uma modificação do 
arrendamento. A empresa aplicou o expediente prático. CPC 26 (R1) - IAS 01 e CPC 23 (IAS 8) Definição 
de Materialidade. As alterações esclarecem que a materialidade dependerá da natureza ou magnitude 
das informações, individualmente ou em combinação com outras informações, no contexto das demons-
trações financeiras. Uma distorção de informação é material se puder razoavelmente influenciar as deci-
sões tomadas pelos usuários principais. 
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Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Ativo
Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 2.408.717 2.747.510 2.588.963 2.894.603
Títulos e valores mobiliários 10.654.082 7.236.194 10.996.190 7.607.476
Contas a receber 1.209.012 760.758 1.223.073 1.142.445
Dividendos e juros sobre capital próprio a receber 8.197 2.039 5.980 15.223
Direitos de exibição e transmissão 2.320.833 1.282.509 2.329.707 2.112.886
Créditos fiscais 147.889 279.297 152.255 331.277
Outros 146.933 154.404 149.145 177.808

Total do ativo circulante 16.895.663 12.462.711 17.445.313 14.281.718
Ativo não circulante

Direitos de exibição e transmissão 1.610.780 1.221.053 1.614.920 1.921.489
Depósitos judiciais 340.630 468.563 341.326 479.615
Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.119.790 856.010 1.130.716 896.743
Créditos fiscais 121.861 1.741 161.704 39.481
Instrumentos derivativos 682.893 302.180 682.893 302.180
Investimentos a valor justo 362.712 929.626 362.712 929.626

    Investimentos pelo método de equivalência  
     patrimonial 923.512 2.897.863 342.442 340.860

Imobilizado 3.117.614 3.005.095 3.119.562 3.256.548
Intangíveis 976.575 879.145 976.598 965.425
Outros 280.150 10.089 278.936 7.726

Total do ativo não circulante 9.536.517 10.571.365 9.011.809 9.139.693
Total do ativo 26.432.180 23.034.076 26.457.122 23.421.411

Controladora Consolidado 
2020 2019 2020 2019

Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante

Empréstimos 97.578 55.308 97.578 55.308
Contas a pagar 1.500.536 863.581 1.515.001 1.049.081
Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 128.247 302.877 128.247 302.877
Adiantamentos de clientes 1.346.069 1.045.273 1.347.893 1.088.042
Salários e encargos sociais 1.004.820 752.925 1.018.225 862.559
Impostos a pagar 134.519 112.595 136.858 142.218
Outros 140.743 62.179 140.745 63.216

Total do passivo circulante 4.352.512 3.194.738 4.384.547 3.563.301
Passivo não circulante

Empréstimos 5.415.970 3.476.937 5.415.970 3.476.937
Contas a pagar 25.291 11.180 25.915 11.809
Adiantamentos de clientes 62.444 - 62.444 -
Provisão para contingências 430.876 358.471 439.703 386.493
Outros 299.055 94.997 282.511 85.118

Total do passivo não circulante 6.233.636 3.941.585 6.226.543 3.960.357
Patrimônio líquido 

Capital social 6.983.569 6.453.569 6.983.569 6.453.569
Reserva de capital 4.770.000 - 4.770.000 -
Reservas de lucros 4.178.196 9.341.580 4.178.196 9.341.580
Efeitos de transações de capital (1.634) (1.634) (1.634) (1.634)
Outros resultados abrangentes (84.099) 104.238 (84.099) 104.238

15.846.032 15.897.753 15.846.032 15.897.753
Total do passivo e patrimônio líquido 26.432.180 23.034.076 26.457.122 23.421.411

Controladora Consolidado 
2020 2019 2020 2019

Receita líquida com vendas, publicidade e serviços 12.452.848 9.678.547 12.523.241 14.090.871
Custo das vendas, publicidade e serviços (9.465.144) (7.885.389) (9.488.278) (10.602.202)
Lucro bruto 2.987.704 1.793.158 3.034.963 3.488.669
(Despesas) receitas operacionais

Despesas com vendas (1.339.081) (1.176.410) (1.349.763) (1.355.546)
Despesas gerais e administrativas (1.375.498) (1.196.439) (1.377.324) (1.542.984)
Ganho (perda) na venda de imobilizado 49.115 (968) 49.115 (2.399)
Outras receitas (despesas) operacionais 10.581 8.128 9.356 (14.687)

Resultado operacional líquido antes do resultado 
 financeiro e dos investimentos 332.821 (572.531) 366.347 573.053
Receita financeira 1.465.431 717.931 1.485.617 798.018
Despesa financeira (1.924.047) (396.915) (1.912.416) (411.876)
Resultado de equivalência patrimonial 155.754 959.960 100.538 112.826
Outros resultados de investimento - 5.634 4.146 7.034
Lucro antes do imposto de renda e da  
 contribuição social 29.959 714.079 44.232 1.079.055
Imposto de renda e contribuição social 137.859 38.424 123.586 (326.552)
Lucro líquido do exercício 167.818 752.503 167.818 752.503

Controladora Consolidado 
2020 2019 2020 2019

Lucro líquido do exercício 167.818 752.503 167.818 752.503
Outros resultados abrangentes a serem reclas- 
sificados para resultado do exercício em períodos  
 subsequentes
Ajuste de conversão de operações no exterior (10.753) 1.506 (10.753) 1.506

Outros resultados abrangentes não reclassificados para 
 resultado do exercício em períodos subsequentes
Ajuste a valor justo dos investimentos disponíveis  
  para venda (272.656) (297.347) (272.656) (297.347)
Efeito de imposto de renda e contribuição social 92.703 101.098 92.703 101.098

(179.953) (196.249) (179.953) (196.249)
Ganhos (perdas) atuariais de planos de  
   benefícios definidos pós-emprego 3.589 (4.621) 3.589 (4.621)
Efeito de imposto de renda e contribuição social (1.220) 1.571 (1.220) 1.571

2.369 (3.050) 2.369 (3.050)
Resultado abrangente total do exercício (20.519) 554.710 (20.519) 554.710

Patrimônio líquido atribuído aos controladores
Reservas de lucros Resultado abrangente total

Capital  
social

Reserva de 
capital

Reserva 
legal

Reserva 
de lucros 
retidos

Efeitos de 
transações de 

capital

Outros  
resultados  

abrangentes
Lucros  

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 6.453.569 - 798.634 7.790.443 (1.634) 302.031 - 15.343.043

Ajuste de conversão de operações no exterior - - - - - 1.506 - 1.506
Ajuste a valor justo dos investimentos, líquido de impostos - - - - - (196.249) - (196.249)
Perdas atuariais em planos de benefícios definidos pós-emprego,  
 líquidos de impostos - - - - - (3.050) - (3.050)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 752.503 752.503
Transferências para reservas - - 37.625 714.878 - - (752.503) -

Saldos em 31 de dezembro de 2019 6.453.569 - 836.259 8.505.321 (1.634) 104.238 - 15.897.753
Aumento de capital 530.000 4.770.000 - (5.300.000) - - - -
Ajuste de conversão de operações no exterior - - - 10.753 - (10.753) - -
Ajuste a valor justo dos investimentos, líquido de impostos - - - - - (179.953) - (179.953)
Ganhos atuariais em planos de benefícios definidos pós-emprego,  
 líquidos de impostos - - - - - 2.369 - 2.369
Lucro líquido do exercício - - - - - - 167.818 167.818
Dividendos - - - - - - (41.955) (41.955)
Transferências para reservas - - 8.391 117.472 - - (125.863) -

Saldos em 31 de dezembro de 2020 6.983.569 4.770.000 844.650 3.333.546 (1.634) (84.099) - 15.846.032

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 29.959 714.079 44.232 1.079.055
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilida- 
  des geradas pelas atividades operacionais:

Resultado de equivalência patrimonial (155.754) (959.960) (100.538) (112.826)
Depreciação e amortização 346.756 267.258 348.683 359.630
Amortização de direito de uso 31.270 - 31.270 -
Juros e variações monetárias ativos e passivos 
  líquidos 1.670.298 299.129 1.669.705 298.866
Resultado não caixa de instrumentos derivativos (518.504) (62.485) (518.504) (62.485)
Provisão para contingências 119.845 116.993 120.451 121.551
Provisão para (reversão de) risco de crédito 28.933 11.905 35.695 (2.463)
Provisão para (reversão de) perdas de direitos  
  de exibição e transmissão 179.660 (6.447) 179.660 (6.447)
Perda com créditos fiscais 200 23.513 1.250 24.380
(Reversão de) provisão para perda de outros ativos - (5.627) - 3.851
Despesas com títulos descontados 11.686 - 11.686 -
Outros resultados de investimentos 2.257 (5.634) (1.889) (7.034)
Perda (ganho) na baixa de imobilizado e  
  investimento (49.115) 968 (49.115) 2.399

1.697.491 393.692 1.772.586 1.698.477
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução)  
   de passivos
Contas a receber (39.913) 34.902 (136.555) 55.911
Direitos de exibição e transmissão (373.620) (350.885) (365.904) (491.212)
Custos e despesas antecipadas 54.149 (23.371) 54.207 (7.013)
Adiantamentos de clientes 323.538 57.129 322.295 26.689
Contas a pagar 587.538 143.054 685.416 164.572
Pagamentos de contingências (54.151) (27.611) (54.355) (27.611)
Depósitos judiciais 118.158 (38.341) 118.189 (41.024)
Créditos e obrigações fiscais 155.965 124.393 153.812 113.978
Salários e encargos sociais 163.727 205.208 168.563 212.816
Outros ativos e passivos 241.276 38.587 235.663 9.873

Caixa gerado pelas atividades operacionais 2.874.158 556.757 2.953.917 1.715.456
Pagamento de juros de empréstimos e  
  arrendamentos (245.256) (171.394) (245.256) (171.394)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (122.447) (157.334) (137.549) (551.093)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 2.506.455 228.029 2.571.112 992.969
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de títulos e valores mobiliários (3.417.775) (556.439) (3.388.714) (138.177)
Aquisição de imobilizado (224.311) (332.729) (224.331) (365.749)
Aquisição de software (42.759) (15.160) (42.759) (43.468)
Venda de imobilizado 48.714 2.501 48.714 4.044
Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos 109.049 1.557.045 108.199 92.198
Caixa proveniente de incorporação de investidas 63.801 21 - -
Aumento de capital em investidas - (7.880) - -
Venda de investimentos avaliados a valor justo 292.000 - 292.000 -
Outras operações de investimentos - 5.634 4.146 7.034
Transações com partes relacionadas 44 (4.749) 4 53

Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades 
  de investimentos (3.171.237) 648.244 (3.202.741) (444.065)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:
Captação de novos empréstimos 2.093.600 50.000 2.093.600 50.000
Pagamento de empréstimos (1.401.760) (28.125) (1.401.760) (28.125)
Custos de emissão de dívida (125.120) - (125.120) -
Pagamento de arrendamentos (24.146) - (24.146) -
Dividendos pagos (216.585) (401.000) (216.585) (401.000)

Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades 
 de financiamentos 325.989 (379.125) 325.989 (379.125)
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa (338.793) 497.148 (305.640) 169.779
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.747.510 2.250.362 2.894.603 2.724.824
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2.408.717 2.747.510 2.588.963 2.894.603
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