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Com uma novela de 18 anos e uma apresentadora de 6, o SBT de Silvio Santos consegue o 
que se julgava quase impossível - recuperar o segundo lugar perdido para a concorrente 
Record 
  
O empresário e apresentador Senor Abravanel, o Silvio Santos, sempre se orgulhou de ser o 
vice-líder absoluto da televisão brasileira. Como não tinha chance de encostar na líder Globo, 
Silvio tinha mesmo que se contentar com o segundo lugar. E é justamente por isso que o ano 
de 2007 foi traumático para ele. No ano passado, o SBT perdeu a tradicional vice-liderança no 
ranking de audiência para a Record, emissora do bispo evangélico Edir Macedo, fundador da 
Igreja Universal do Reino de Deus. Em outubro de 2007, o SBT obteve 6,1 pontos de audiência 
no horário nobre, até hoje o pior índice de toda a sua história. O fiasco na tela se transformou 
num problema financeiro. O SBT faturou cerca de 800 milhões de reais em 2007, mas não deu 
1 real sequer de lucro.  
 
Do outro lado, a rival Record dava sinais de que pretendia dobrar sua aposta - a rede 
conseguiu um feito ao tirar da Globo os direitos de transmissão da Olimpíada de Londres, em 
2012. Mas, para espanto de quem conhece o mundo da TV de perto, o SBT reconquistou a 
vice-liderança. A retomada aconteceu em julho (veja quadro). Os executivos da Record se 
apressaram em espalhar que se tratava de um movimento efêmero. Pois o feito se repetiu em 
agosto e setembro. "Mostramos que o SBT não está morto", diz o executivo Henrique Casciato, 
diretor comercial do SBT. A principal razão para a virada do SBT dificilmente poderia ser 
qualificada de uma "lufada de ar novo".  
 
A fórmula de Silvio Santos é a mesma de sempre - usar velhos sucessos para catapultar a 
audiência. No passado, isso era feito com o seriado mexicano Chaves, que tem episódios 
reprisados ad eternum e, ainda assim, mantém inabalada sua popularidade. Desta vez, Silvio 
escolheu a novela Pantanal, sucesso de quase 20 anos atrás da extinta Rede Manchete. Desde 
a estréia, Pantanal mais que dobrou o índice de audiência do SBT, de 6 para 13 pontos, na 
faixa das 22 horas, uma das mais nobres do dia. "Esse é um horário em que o SBT é 
tradicionalmente mais fraco que as concorrentes", diz o publicitário Paulo Queiroz, vice-
presidente executivo da agência DM9DDB. Hoje, Pantanal tem o patrocínio do desodorante 
Monange, da Hypermarcas, num acordo estimado em 2 milhões de reais. Empresas como 
Casas Bahia, Unilever e Oi também estão entre os principais anunciantes da novela. Além 
disso, o SBT já vendeu 4 000 CDs com a trilha sonora de Pantanal. O risco, porém, é que a 
emissora perca a atração nas próximas semanas. O SBT obteve as fitas de Pantanal do 
empresário José Paulo Vallone, que, por sua vez, as teria alugado dos administradores da 
massa falida da Manchete. Mas Silvio não conseguiu uma autorização do autor da novela, 
Benedito Ruy Barbosa. Os advogados de Barbosa tentam na Justiça suspender a veiculação do 
folhetim. Enquanto a suspensão não vem, Silvio Santos fatura com a reprise.  
 
Nos últimos anos, o SBT apostou pe-sado numa grade de programação mais, digamos, 
refinada. O maior pilar dessa estratégia foi um alto investimento em jornalismo. A emissora 
contratou os apresentadores Ana Paula Padrão e Carlos Nascimento, da Globo, e parecia 
disposta a transformar sua grade. Os programas, porém, não se provaram um grande sucesso 
de audiência. Ana Paula Padrão foi encostada em um programa semanal. E Nascimento, que 
divide a bancada com a modelo-atriz-jornalista Cynthia Benini na edição noturna do Jornal do 
SBT, nunca deu dois dígitos de audiência. Curiosamente, bastou uma menina de apenas 6 
anos entrar na programação para mostrar que era em suas origens popularescas que Silvio 
Santos reencontraria o sucesso. 
 
Aos 6 anos, a estrela mirim Maisa comanda ao vivo o programa Sábado Animado. A garota 
virou celebridade. Como seria de esperar numa criança, fala tudo o que lhe vem à cabeça. Já 
soltou frases do tipo "Opa, estou bêbada" quando tropeçou em um de seus programas. Metida 
em trajes que parecem vestidos inspirados em Shirley Temple, Maisa também é politicamente 
incorreta. Certa vez, ao falar por telefone com um menino que se disse de Diadema e insistia 
em pronunciar "alor" em vez de "alô", ela disparou: "Você é de Diadema? É por isso". 



(Diadema é um município próximo à capital paulista com população predominantemente 
pobre.) Maisa virou sucesso no site YouTube, no qual vídeos que mostram trechos de seus 
programas já foram acessados por mais de 1 milhão de pessoas. A estrela mirim custa ao SBT 
cerca de 20 000 reais por mês, entre salários e merchandising. E seu programa é vice-
campeão em audiência no horário da manhã. Tem dado 8 pontos de média, com picos de 12, 
ante 9 do programa TV Xuxa, da Globo. Xuxa recebe cerca de 2 milhões de reais mensais, o 
equivalente a 100 Maisas. "A competição não é um dado novo na história da televisão 
brasileira", diz o executivo Luis Erlanger, diretor da Central Globo de Comunicação. nullA 
retomada do SBT coincide com a chegada de Daniela Beyrute, filha de Silvio, como diretora-
geral da emissora. Daniela comanda desde o início de 2008 os departamentos comercial, 
administrativo, jurídico, de marketing e de comunicação. Aos 32 anos e formada em 
comunicação nos Estados Unidos, Daniela ganhou uma autoridade no SBT que ninguém teve 
antes dela. Coube a Daniela, por exemplo, participar com Silvio da draconiana renegociação 
dos contratos dos apresentadores mais caros da emissora. O principal objetivo de Daniela era 
reduzir os custos - e ela tem conseguido.  
 
Segundo EXAME apurou, Ratinho, que está fora do ar há quase um ano, teve seu salário 
reduzido de 3,5 milhões de reais por mês para cerca de 1,5 milhão, com merchandising. O 
salário de Gugu Liberato caiu de 3,5 milhões para 1,7 milhão de reais. Hebe Camargo ainda 
está negociando, mas, estima-se, o valor de seu contrato deve cair de 1,5 milhão para algo 
próximo de 500 000 reais mensais. Já a apresentadora Adriane Galisteu não aceitou diminuir 
seu salário em 80% e negocia sua ida para a Rede Bandeirantes. O que Daniela e Silvio 
propõem é a adoção de uma remuneração variável, em razão da audiência dos programas. Ela 
é vista internamente como a escolhida de Silvio Santos para sucedê-lo. E já está fazendo uso 
de sua autoridade. Às funcionárias, recomendou que substituíssem as roupas mais justas e 
decotadas por trajes mais discretos. Aos homens, sugeriu o uso de roupas mais modernas, 
como jeans e camisas. "A chegada da Daniela representou uma nova energia na emissora", diz 
o publicitário Paulo Stephan, diretor da agência Talent. Procurada por EXAME, Daniela não quis 
conceder entrevista.  
 
Além de manter a apertada vice-liderança, o maior desafio do SBT, a partir de agora, é 
transformar esse aumento de audiência em dinheiro. Isso porque Silvio Santos e sua filha 
terão de mostrar ao mercado publicitário que esse não é um espasmo causado apenas por 
uma novela muito antiga e uma menina muito nova. A chave para isso é uma grade estável, 
com horários definidos. E isso o SBT ainda não tem - a emissora segue mudando a 
programação ao sabor dos humores de Silvio. "A grade é um dos fatores determinantes para 
as agências e as empresas decidirem os investimentos publicitários", diz Queiroz, da DM9DDB. 
Um número ajuda a medir o impacto negativo do vaivém no bolso de Silvio. A Rede Globo 
ficou com 35% do bolo publicitário destinado à televisão brasileira de janeiro a setembro deste 
ano. A Record, com 22%, e a Band, com 18%. O SBT, mesmo dividindo a segunda posição em 
audiência com a Record, ficou com apenas 17% das receitas publicitárias. "A diferença 
demonstra que nós temos uma programação de qualidade reconhecida pelo telespectador e 
pelo mercado", diz o executivo Ricardo Frota, da Record. Desde os primórdios da televisão no 
Brasil, as novelas são o principal instrumento das emissoras para conquistar a fidelidade dos 
telespectadores e aumentar a audiência dos outros programas. 
 
A Record, por exemplo, se destacou em 2008 com as novelas Mutantes e Chamas da Vida, 
escritas por dois ex-funcionários da Globo. Em resposta, e também motivado pelo sucesso de 
Pantanal, o SBT decidiu, mais uma vez, ter seu próprio núcleo de novelas. Está sendo 
preparada Revelação, escrita pela neófita dramaturga Íris Abravanel, mulher de Silvio. Íris 
também vai adaptar a primeira radionovela escrita por Janete Clair, uma das mais 
consagradas autoras de novelas do país, morta há 25 anos. Já deu certo antes. Novelas como 
Éramos Seis elevaram a audiência do SBT, mas o núcleo de teledramaturgia foi fechado ao 
primeiro sinal de queda na audiência. Agora, com Íris à frente do projeto, os publicitários 
esperam que um período de estabilidade finalmente tenha chegado.  
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