
Nesta segunda-feira, 14,
agências e anunciantes de todo
o Brasil vão receber uma men-
sagem do SBT comunicando as
diretrizes de sua nova política
comercial. Em resumo, serão in-
formados de que a emissora quer
se aproximar de seus clientes,
fornecendo-lhes dados sobre sua
programação, alcance e cobertu-
ra, de maneira simples e direta,
e que vai deixar de lado a guerra

consumidores, e não a posição
da emissora no ranking", explica
Victor Tobi, consultor comercial
da companhia, em uma clara
referência à concorrente Re-
cord. A idéia é mostrar a força
dos números escondidos pelas
porcentagens: em uma semana,
pelos cálculos do SBT, sua pro-
gramação é vista por quase 60
milhões de homens, 68 milhões
de mulheres e 19 milhões de

Leandro Lopes, vencedor de ídolos: sucesso apesar
da queda de audiência no meio do caminho

dos índices de audiência para
valorizar aquilo que considera
seu grande trunfo: o universo de
espectadores que assistem aos
seus programas.

"Quero afastar o SBT da
'fogueira das vaidades' que se
criou em torno da vice-liderança.
O que interessa para o empre-
sário que quer anunciar são os

crianças (espectadores únicos).
Para fazer a ponte com o mer-
cado foi contratada a Lew,Lara,
responsável agora pela comuni-
cação do SBT.

Se a estratégia de se apro-
ximar dos anunciantes vai dar
certo ou não é cedo para dizer,
mas a iniciativa é mais do que
apropriada neste momento em

que a segunda maior rede de
televisão do Brasil completa 25
anos no ar (que serão comemo-
rados no próximo sábado, 19).
Isso porque nos últimos tempos
o mercado publicitário voltou a
reclamar das constantes mudan-
ças na grade da emissora, após
um período de estabilidade da
programação.

Essa é uma situação que
fica ainda mais delicada ao se
acrescentar a esse quadro o fator
Record, que vem se expandindo
em audiência e tem o objetivo
declarado de passar a concor-
rente e alcançar a Globo. Não é
uma tarefa fácil: apesar dos bons
resultados pontuais da Record
e dos altos e baixos do SBT, a
emissora de Silvio Santos — o
grande responsável pelo vaivém
dos programas e por todas as
decisões que realmente contam
— continua firme na vice-lide-
rança.

Analisando o período de
janeiro de 2005 a julho de 2006,
o share de audiência do SBT
(cálculo que leva em conta ape-
nas os televisores ligados) no
horário das 6h à 1h é de 18,4%,
contra 9,6% da terceira coloca-
da. A líder, Globo, tem 51,8%.
No horário nobre a Record se sai
melhor, mas o SBT continua na
frente: entre as 18h e as 23h o
share é de 14,3% para o segundo
colocado, 10,4% para o terceiro
e 58,2% para o primeiro (médias
baseadas nos índices do Painel
Nacional de Televisão, do Ibope,
que mede a audiência em dez
mercados). No entanto, a Record
vem ganhando terreno e tem
superado o SBT nesse horário
desde fevereiro (ver tabela ao
lado}.

GARANTIA DE ENTREGA
Apesar dos 18% a 20% de

share de audiência, a partici-
pação do SBT nas verbas publi-
citárias está bem abaixo desse
patamar, não passando de 11%.
A tarefa de Tobi — um argentino
com 40 anos de experiência em

televisão e passagem por emis-
soras da Argentina, da Espanha
e dos Estados Unidos, além de
nove anos vendendo formatos
de programas de TV quando
atuava na inglesa Fremantle (foi
ele quem comercializou, no Bra-
sil, as fórmulas de ídolos, para
o próprio SBT, e O Aprendiz,
para a Record) — é mudar esse
quadro.

Difícil será conseguir isso
ainda em 2006. A expectativa

é de aumentar apenas 6% no
ano, cerca de metade do que
deverá crescer a concorrência.
Parte dessa situação negativa
se deve ao fato de o SBT ter
ficado sem diretor comercial no
último trimestre do ano passado,
época em que o setor publicitá-
rio empenha boa parte de suas
verbas para o exercício seguinte.
Mesmo assim, o resultado de
2005 não foi de todo mau: em
informe ao mercado a empresa



divulgou ter obtido receita publi-
citária líquida de R$ 705 milhões
no ano.

Como as mudanças de pro-
gramação, pelo menos em se
tratando de SBT, parecem ine-
vitáveis, a estratégia da nova
equipe comercial é garantir aos
anunciantes uma grade fixa de
gêneros, em horários também
estáveis. A atração pode mudar,
mas será trocada por outra dedi-
cada à mesma faixa de público,
garantindo assim a entrega do
target prometido. Isso é tudo
que os mídias querem.

"O SBT tem bons produtos
e é importante para o mercado

de O Aprendiz. Disposto a acabar
com a festa da concorrente, SS
gravou com antecedência alguns
programas do game Topa ou
Não Topa e estreou a atração no
mesmo horário do reality show.
Conseguiu o dobro da audiência
(ver box).

Com o término da Copa Li-
bertadores da América (nesta
quarta-feira, 16), Topa ou Não
Topa passará a ir ao ar no horá-
rio previamente planejado, nas
quartas à noite, para substituir
ídolos. "Em TV às vezes é pre-
ciso manter certos pontos de
programação em segredo, isso
é estratégico, por isso algumas

Cris Poli, a SuperNanny: segunda temporada do reality show familiar já está garantida

publicitário, mas um ponto nega-
tivo é não sabermos o que vai ao
ar amanhã. Além de atrapalhar
a estratégia de mídia ainda há
o desgaste do retrabalho, pois
temos de refazer o planejamen-
to", diz Paulo Stephan, diretor
geral de mídia da Talent. Apesar
da crítica, que é generalizada, o
profissional lembra que o SBT
continua na vice-liderança e
aposta que a emissora vai con-
seguir se recuperar e superar os
momentos difíceis.

FORÇA E FRAQUEZA
De fato, se há uma coisa com

que se pode contar é com o po-
der de reação de Silvio Santos,
que parece sempre ter um coe-
lho na cartola. Um caso exemplar
de jogada ensaiada que acabou
em gol foi visto no domingo, 6,
quanto a Record estreou com es-
tardalhaço a terceira temporada

Hebe Camargo: prata da casa há 20 anos

trocas continuarão a acontecer",
explica Tobi.

As constantes mudanças de
horário não são o único ponto
fraco do SBT. A emissora ainda
não acertou a mão na teledrama-
turgia, apesar de algumas tenta-
tivas e muito dinheiro investido.
A mais recente empreitada no

gênero, a novela Cristal, estreou
em 5 de junho e patina no Ibope
com índices de 7 a 8 pontos
(chegou a cair para 4). O fraco
desempenho levou a direção da
emissora a afastar o veterano
Herval Rossano, que havia sido
chamado para reestruturar o
núcleo de novelas, e chamar de
volta o diretor David Grinberg.

Com falta de bons roteiristas
nacionais, a emissora insiste na
"tropicalização" de produções
que compra da mexicana Tele-
visa, a um preço muito acima do
que seria razoável para os resul-
tados obtidos. Além dos rotei-
ros, a Televisa fornece também
novelas prontas, que são apre-
sentadas no horário vespertino,
mas elas não conseguem cair no
agrado dos anunciantes — estes
preferem exibir suas marcas em
uma produção nacional. O SBT
também fica devendo no quesito
esportes, gênero que deve voltar
em breve à sua grade.

Por outro lado, a emissora
investiu milhões para montar no-
vamente um bom departamento
de jornalismo, tendo estreado
o SBT Brasil, com Ana Paula
Padrão, há exatamente um ano.
Pode não ter conseguido toda
a audiência que desejava, mas
o noticiário foi bem-aceito pe-
los anunciantes, que preferem
investir em um produto de cre-
dibilidade — como o telej ornai
— que às vezes dá menos Ibope
do que em um programa mais
popular, mas cujo conteúdo é
considerado mais adequado às
suas marcas. Menos sorte teve o
SBT São Paulo, apresentado por
Carlos Nascimento: com pouco
público e sem retorno comercial,
foi cancelado menos de dois
meses após sua estréia.

O principal ponto forte é
a linha de shows. O SBT tem
um elenco de apresentadores
com muito carisma e ainda teve
a sorte — ou a competência
— de apostar em formatos que
deram certo, como Popstars,
SuperNanny e ídolos. Este úl-
timo estreou com 18 pontos de
audiência, enfrentou uma fase
de baixa (caindo para 6 pontos)
mas terminou por cima, com 19
pontos de média no episódio
final. SuperNanny foi tão bem
que vai ganhar uma segunda
edição.

O problema é que as fórmulas
dos programas dos principais
apresentadores da casa mostram
sinais de desgaste, e em algum
momento será preciso mudar.

Gugu Liberato já teve de aceitar
um substancial corte nos seus
proventos, depois de amargar
sucessivas derrotas para o rival
Fausto Silva. Além disso, uma
programação não se sustenta só
com shows, é preciso ter consis-

tência também nos demais gêne-
ros — infantil, novelas, filmes,
esporte, jornalismo. Ainda há
muito trabalho a fazer, mas que
ninguém subestime a tarimba
de Silvio Santos. Ele sempre
vem aí.

Emissora joga bem
no contra-ataque

Silvio Santos comanda o Topa ou Não Topa:
estréia estratégica para derrubara concorrência

Silvio Santos deu uma de-
monstração clara de seu poder
de contra-ataque no domingo,
6, quando azedou a estréia de
O Aprendiz (comandado por
Roberto Justus, na Record) co-
locando no ar em cima da hora o
game Topa ou Não Topa. Enquan-
to estiveram simultaneamente no
ar, a atração do SBT conseguiu
quase o dobro de audiência da
concorrente (15 a 8). A aposta é
de que ela seja mais um sucesso
de público da emissora.

Topa ou Não Topa é a versão
brasileira do programa Deal or
No Deal, criado pela produtora
holandesa Endemol Entertain-
ment (a mesma do Big Brother)
e exibido em 45 países. O jogo
consiste em conseguir o maior
prêmio em dinheiro, descobrin-
do os valores escondidos em 26
malas diferentes. O participante
separa uma delas no início da par-
tida e vai abrindo as demais, reve-
lando os valores nelas contidos.
A certa altura, o "banqueiro" (na
verdade, o apresentador) oferece
uma determinada quantia pela
mala do participante, para que
ele desista do jogo.

Se o competidor tiver a sorte
de eliminar várias malas com
valores baixos, o montante ofe-
recido pelo banqueiro será maior,
pois isso significa que nas res-
tantes estão quantias mais altas.
Com inteligência e sorte, a pessoa
pode acabar a noite com o prêmio
máximo, de R$ l milhão. A versão
brasileira é muito parecida com
a norte-americana (exibida pela
rede NBC) e tem co-produção

da Endemol Globo, empresa que
vendeu o formato ao SBT.

"Sempre participamos da rea-
lização porque, quando vende-
mos um programa, vai no pacote
o know-how de como produzi-lo,
com base na experiência da
Endemol em outros mercados",
explica Carla Affonso, diretora
geral da Endemol Globo, ao lem-
brar que a empresa holandesa
tem mais de 700 atrações em seu
catálogo. O SBT tem o direito de
exibir um determinado número
de episódios do programa — a
quantidade é segredo protegido•
pelo acordo comercial entre as
partes.

Como sócia da Endemol no
Brasil, a Globo tem prioridade na
compra dos produtos, mas nem
sempre há espaço para eles na
sua grade de programação - o que
abre a chance de outras emissoras
fecharem negócio. Além do Topa
ou Não Topa, comprado pelo SBT,
a produtora vendeu o Na Pressão,
para a Bandeirantes.

A própria Globo tem o Big
Brother e o Fama, além de
quadros exibidos no programa
de Luciano Huck (Acorrenta-
dos, Amor a Bordo, Namoro
às Escuras). Ironicamente, a
Endemol holandesa (ao lado da
TV Globo) tem uma pendência
judicial com o SBT, por conta
de Casa dos Artistas, que Silvio
Santos colocou no ar antes do
Big Brother — e sem pagar nada
a ninguém. O SBT perdeu em
primeira instância, mas recorreu
da decisão e o caso continua
tramitando na Justiça. (E.P.)
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