
O Grupo Silvio Santos (GSS) 
chega aos 50 anos mais diversifi-
cado do que nunca. A estratégia 
do conglomerado, com fatura-
mento anual de R$ 3 bilhões e 
lucro líquido de R$ 260 milhões, 
é fortalecer a marca de venda 
direta de cosméticos Jequiti e 
os produtos Disney licenciados 
pela Hydrogen, espalhando 50 
mil revendedoras ativas por todo 
o País (hoje são 15 mil), e abrir 
dez lojas do Baú — que passa-
ram a vender com crediário, e 
não apenas aos compradores do 
carnê do Baú. Também está na 
lista de prioridades para 2008 o 
investimento de cerca de R$ 90 
milhões em equipamentos de 
alta definição, acompanhado da 
tentativa de reversão da perda 
de audiência do canal para a 
Record. A estratégia é priorizar 
duas novelas diárias brasileiras 
na grade de programação do 
horário nobre, período em que 
o canal já vem perdendo para a 

Grupo Silvio Santos, 50
SBT investe em HD, PanAmericano impulsiona lucros e Jequiti quer 50 mil vendedoras 
Sandra Silva

Luiz S. Sandoval: faturamento do grupo foi de R$ 3 bilhões em 2007
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concorrente Record. 
Apenas 20% da programação 

do SBT é feita em high definition 
(HD). O investimento deste ano 
será na compra de equipamentos 
de alta definição. “O sistema 
de irradiação em alta definição 
já está habilitado, com inves-
timento de R$ 15 milhões. A 
produção não está toda pronta. 
Nós pretendemos adquirir todos 
os equipamentos de produção 
em HD até o final deste ano. É 
inevitável. A isenção fiscal ter-
mina no final deste ano, ou pode 
ser que o governo prorrogue 
esse prazo”, afirma o presidente 
do Grupo Silvio Santos, Luiz 
Sebastião Sandoval. A partir de 
2009, a expectativa é de que as 
TVs afiliadas comecem a investir 
também em infra-estrutura de 
alta definição. 

Apesar do avanço da Record, 
o faturamento do SBT não tem 
caído na participação total do 
GSS. O faturamento em 2007 foi 

de R$ 600 milhões. Nos últimos 
anos, a receita bruta do canal 
tem representado de 15% a 18% 
dos ganhos do grupo. Anterior-

mente, o percentual era de 20%. 
“O SBT deveria ter crescido 8%, 
que foi o índice de crescimento 
do mercado. Mas não cresceu em 

razão da queda de audiência no 
horário nobre e das novelas. Em 
média, SBT e Record têm 10% 
de audiência”, afirma Sandoval. 

A participação das empresas 
próprias do grupo na receita do 
SBT também tem recuado. Já 
foi de 30%; hoje é de apenas 
8%, o que demonstra o cresci-
mento de outros anunciantes 
no canal, revela Sandoval — fiel 
escudeiro de Silvio Santos há 37 
anos, e há 25 anos no cargo de 
presidente.

A constante troca da grade 
de programação do SBT, que 
irritava o mercado anunciante, já 
não acontece mais, garante San-
doval. Há pouco mais de um ano 
o canal contratou um consultor 
especializado em TV, o argenti-
no Victor Tobi, que coordenou 
campanha publicitária criada 
pela Lew’Lara\TBWA para atrair 
anunciantes.

Neste ano, a maior visibilida-
de na mídia deve ser da Jequiti, 
com investimento em torno de 
R$ 4,5 milhões a R$ 5 milhões. 
Em setembro de 2007, a conta 
da marca, então recém-criada, 
começou a ser atendida pela 
Pátria. O que anima o grupo é 
o tamanho do mercado consu-
midor brasileiro de cosméticos, 
o terceiro do mundo, atrás de 
Japão e Estados Unidos. “As 
marcas Avon e Natura têm 90%. 
Os 10% restantes são divididos 

Raio X da holding
Faturamento: R$ 3 bilhões
Empresas do grupo: PanAmericano, SBT, Baú 

da Felicidade, Liderança Capitalização, Lojas 
do Baú Crediário, Jequiti, Hydrogen, Sisan 
Empreendimentos Imobiliários, Centro Cultural 
Grupo Silvio Santos, Promolíder, Sofitel Jequi-
timar Guarujá, Serviços Compartilhados, TV 
Alphaville, Auto Moto Shopping Vimave

Funcionários: 7 mil
Áreas de atuação: financeira, imobiliária, 

cultural e de veículos, de comunicação, varejo, 
produção e promoção de vendas

Principais empreendimentos: Banco PanA-
mericano, canal SBT, hotel Sofitel Jequitimar 
Guarujá, lojas do Baú da Felicidade, prédio 
residencial Oscar Freire Open View (em São 
Paulo) e o Centro de Serviços Compartilhados, 
que integra modelos de gestão e controle de 
todo o grupo

Destaques do grupo: 
• Na década de 60, a Publicidade Silvio San-

tos tinha grande volume de negócios e passou 
a produzir curtas-metragens, filmes e novelas 
para a TV, formando a Marca Filmes.

• O empresário e apresentador Silvio Santos 
chegou a adquirir 50% das ações da Record. A 
venda da participação no negócio para a Igreja 
Universal do Reino de Deus ocorreu em 1990, 
época em que o SBT já estava consolidado.

• Em 1976, a Liderança Capitalização, cria-
da na década de 45, foi reativada e, em pouco 
tempo, tornou-se líder em vendas e receitas no 
ramo de capitalização.

• Em 1976, o grupo criou a Chanson Cos-
méticos, que fabricava os populares perfumes 
Styletto e Acqua Fresca. Dois anos depois a 
Chanson foi vendida. O nome da marca foi 

mudado para O Boticário.
• Na manhã de 19 de agosto de 1981, o Sis-

tema Brasileiro de Televisão (SBT) entrou no 
ar transmitindo a cobertura da solenidade de 
assinatura da concessão dos quatro canais, di-
retamente do Ministério das Comunicações, em 
Brasília. No mesmo ano, Silvio Santos entregou 
o Troféu Imprensa ao apresentador de televisão 
Flávio Cavalcanti.

• A Tele Sena, criada em 1991, já premiou 
mais de 1,7 bilhão de clientes em 16 anos, com 
média de 110 mil ganhadores por mês.

• Na década de 90, em uma área de 85 mil 
metros quadrados o SBT construiu cidades 
cenográficas, quadras, piscinas, heliponto, 
restaurantes e estrutura de transmissão for-
mando o Complexo Anhangüera, onde circu-
lam diariamente 2,5 mil pessoas.

• Em programação, o SBT destacou-se nos 
anos 90 pela criação do talk show diário Jô Soa-
res Onze e Meia e do TJ Brasil, ancorado pelo 
jornalista Boris Casoy. O reality show Casa dos 
Artistas, com a atriz Bárbara Paz e o cantor Su-
pla, também bateu pela primeira vez a audiência 
do Fantástico, da TV Globo.

• No ano passado, foi inaugurado o Sofitel 
Jequitimar Guarujá, com investimento de R$ 
150 milhões. Em novembro, o PanAmericano 
abriu seu capital na Bovespa. E, ainda em 2007, 
foi inaugurada a primeira loja de varejo do Baú, 
em Santo André. 

Curiosidade da vida do fundador: 
Em 2001, a escola de samba Tradição, do 

Rio de Janeiro, homenageou Silvio Santos no 
samba-enredo. O empresário e apresentador 
desfilou no carro abre-alas.
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entre 1,2 mil pequenas empresas 
que atuam localmente. A Jequiti 
tem menos de 1% do mercado. 
Nossa meta é alcançar share de 
10% no final de 2009”, afirma 
Sandoval.

Banco
O aumento do lucro do GSS 

vem do Banco PanAmericano 

— que vai muito bem, obrigado, 
impulsionado pelo crédito de veí-
culos. Em 2007, o lucro líquido 
subiu de R$ 95,4 milhões para R$ 
200 milhões. A instituição finan-
ceira também abriu capital na 
Bovespa no final do ano. E, para 
2009, a perspectiva é de conti-
nuar a crescer. Há pouco mais 
de um mês a QG conquistou a 

conta do banco. “Em financeiras 
independentes, somos a quarta 
do Brasil.”

Em imóveis, o GSS planeja 
conseguir, até o fim de 2008, to-
das as licenças ambientais ne-
cessárias para a construção de 
19 bangalôs de luxo, com preço 
de venda de R$ 1,5 milhão, na 
restinga da Praia do Mar Ca-

sado, próxima ao Hotel Sofitel 
Jequitimar Guarujá (SP), que 
também pertence ao grupo. Já 
a idéia de construir um centro 
de lazer com teatros na Ave-
nida Brigadeiro Luiz Antônio, 
em São Paulo, foi abandonada 
pela Sisan Empreendimentos 
Imobiliários. “Estamos revendo 
esse plano. Podemos fazer um 
belo condomínio residencial 
de classe média baixa. Havia 
dúvidas sobre a construção 
do shopping. Não podemos 
fazer um elefante branco”, diz 
Sandoval.

Em São Paulo, o GSS já 
lançou outros dois condomínios 
residenciais nas zonas oeste 
e norte, com financiamento 
da Caixa. “Não oferecemos 
empréstimos para compra de 
casas porque isso pode gerar 
um problema social se houver 
inadimplência.”

Bodas
A celebração das bodas de 

ouro do GSS terá eventos orga-
nizados pela agência de eventos 
Tudo (Grupo ABC). No último 
trimestre do ano, a Sala São Pau-
lo será decorada em tonalidade 
dourada para uma festa — com 
show — para convidados.

Ao completar os primeiros 
25 anos, o GSS destacou em 
peças publicitárias a figura do 
fundador do grupo, o empresário 

e apresentador Silvio Santos: 
“Olha com quem o Silvio Santos 
é casado há 25 anos” (título de 
peça na qual Silvio aparece em 
foto com executivos do grupo); 
“Os carrões do Silvio Santos” 
(peça da concessionária Vi-
mave); “O Silvio Santos sabe 
como promover a sociedade de 
consumo” (sobre o Baú da Feli-
cidade); e “Silvio Santos. Esta é 
a sua vida” (SBT). Dessa vez, o 
foco da campanha publicitária é 
a própria data comemorativa: as 
bodas de ouro.

No dia-a-dia da empresa, 
Silvio acompanha relatórios e 
aprova decisões do presidente, 
Sandoval. Mas a programação do 
SBT para 2008 é exclusividade 
dele, embora Sandoval dê pistas. 
“Há muitos bons atores fora do 
vídeo. Entrar em uma guerra 
com as concorrentes inflaciona 
o mercado. Se você quiser tirar 
o jogador do outro time tem de 
pagar muito caro, não compensa. 
Interatividade também é uma 
área que deve crescer com liga-
ções por celular.”

Sem data para a aposentado-
ria, Silvio Santos planeja sua su-
cessão. “Ele já tinha preparado a 
sucessão e agora está mudando 
um pouco. Vai mesclar profissio-
nais com filhas, irmão e sobri-
nhos. A Daniela Beyruti pode ser 
sua sucessora no SBT. Só precisa 
de mais experiência.”

Livro celebra o jubileu

Em dezembro foi lançado o livro dourado dos 50 anos, 
com redação de Jorge Tarquini, editado pela TV1 Editorial. 
Na saudação, Silvio Santos escreve: “Esta história de vida, 
que se traduz hoje no Grupo Silvio Santos, me permite a 
benção de ver os meus sonhos quase todos realizados”. 
Nas páginas de 50 Anos Crescendo com o Brasil – Grupo 
Silvio Santos está a história do início dos negócios de Senor 
Abravanel (Silvio Santos), que assumiu o Baú da Felicida-
de, criado pelo radialista Manoel da Nóbrega, por conta da 
dificuldade do amigo de honrar os compromissos com os 
compradores do carnê. 

Um filme publicitário do GSS (“Pois é...”) para a conces-
sionária Vimave ficou na memória dos brasileiros. “Pois é... 
se tivesse comprado um Volkswagen na Vimave...”, declama 
o comediante Ary Toledo para sugerir que os carros da 
Vimave não quebravam.

Na década de 70, o general Geisel concedia a Silvio Santos 
o Canal 11, no Rio de Janeiro. Em 14 de maio de 1976 entrava 
no ar o Studios Silvio Santos Cinema e Televisão Ltda. (TVS), 
com seis horas de programação diária. No início dos anos 80, 
o presidente João Figueiredo anunciava a concessão de qua-
tro canais ao GSS (incluindo a TV Tupi de São Paulo), mar-
cando o início do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). (SS)

O empresário Silvio 
Santos no início de 
sua carreira como 

apresentador de TV

O personagem 
Brasilino com 

o logotipo 
do grupo 

Em 2001, a escola de samba 
Tradição, do Rio de Janeiro, fez 

uma homenagem ao apresentador

Lançamento das ações do Banco PanAmericano 
na Bolsa de São Paulo no final do ano passado

Peça
publicitária
da campanha 
institucional
do Grupo Silvio 
Santos na 
comemoração
dos 25 anos

Foto do Hotel Sofitel Jequitimar Guarujá, sonho 
antigo de Silvio Santos, lançado em 2007

Silvio Santos 
trabalhava

como radialista 
quando aceitou 

assumir o 
controle do Baú 

da Felicidade, 
em 1957
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1296, 18 fev. 2008. Negócios, p. 34.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem,  São Paulo, ano 29, n. 1296, 18 fev. 2008. Negócios, p. 34-35.




