
As novas apostas do SBT
Emissora anunciou as atrações O Esquadrão da Moda
e 10 Anos + Jovem para modernizara grade
BÁRBARA SACCHITIELLO

R$ 5 milhões", contou o diretor co-
mercial do SBT, Walter Palermo.

Embora não tenha revelado
o valor de cada uma das cotas, a
emissora já anunciou as marcas
que farão exposição nas duas
atrações. Entram como patroci-
nadores do 10 anos + Jovem os
anunciantes Embeleze, Dermacid
e Reckitt Benckiser. As cotas do

MARKETING
DA EMISSORA

Desde a saída do diretor
Manoel Mauger, em dezembro,
o marketing da emissora está
sendo dividido entre a equipe
do superintendente comercial
Henrique Casciato (respon-
sável pelas operações com os
anunciantes e o mercado publi-

Padronizar a sua grade com
um leque de programas voltados
para a família brasileira, que
tenham um ar de modernidade
e jovialidade, é a proposta do
SBT para o ano de 2009. E, na
semana passada, a emissora pau-
lista apresentou seus dois novos
produtos que visam representar
essa nova fase. Tratam-se das
atrações O Esquadrão da Moda
e 10 anos + Jovem.

O primeiro deles é uma adap-
tação do programa da BBC
chamado What not to Wear, um
reality show que seleciona mu-
lheres comuns com a missão de
transformar o seu guarda-roupa
e melhorar os seus conceitos
sobre moda e sobre sua própria

maneira de se vestir. A versão na-
cional da atração estréia no dia 3
de março e será exibida sempre
às terças-feiras, às 20h. Para a
primeira temporada da atração a
emissora planejou 26 programas,
que serão apresentados pela top
model Isabella Fiorentino e pelo
estilista Arlindo Grund.

Já o reality show 10 anos +
Jovem pretende resgatar a auto-
estima e a alegria de pessoas
comuns, que estão insatisfeitas
com sua aparência. Adaptado
do inglês 10 Years Younger, o
programa será apresentado por
Lígia Mendes, e sua exibição
acontecerá sempre às sextas-
feiras, às 20h. A estréia está
marcada para o dia 6.

TV Ideal divulga nova programação
A TV Ideal está com novos

apresentadores, programas e tem-
poradas. Com oito estréias de
programas, que começam a ser
lançados em 2 de março, o nú-
mero de atrações aumentou para
22, frente às 18 existentes no ano
passado. Quatro programas saíram
da grade da emissora. O canal por
assinatura, distribuído pela TVA
(70) e Telefônica (367), conta
na programação 2009 com temas
como carreira, inspiração, faça
melhor, fora do trabalho e happy
hour, respectivamente, de segunda
a sexta-feira.

Entre as novidades da progra-
mação, está a contratação da jor-
nalista Virgínia Nowick, que chega
a casa para apresentar o programa
Sobre Formigas e Gafanhotos, cujo
foco é sustentabilidade.

entretenimento para chamar a
atenção do público. Em seus pro-
gramas e reportagens tenta buscar
uma maneira dinâmica e fácil de
conseguir captar o telespectador
e fugir do estereótipo de que para
falar de "gestão de negócios" ele
deva ser chato e pesado. Além
disso, outra aposta do canal é no
conteúdo nacional que permita ao
telespectador se ver na tela.

"O nosso conceito é falar sem-
pre de conteúdo nacional, está é a
nossa marca. A proximidade dos
nossos casos é o diferencial. Que-
remos que o telespectador veja a
empresa em que trabalha. A gente
não quer ser um canal que traz coi-
sas de fora, mas que mostra coisas
daqui", conta a diretora de produ-
ção e programação Maria Tereza
Gomes. O canal atualmente produz

O programa 100 Maneiras,
estrelado pelo ator Kadu Torres
e pela consultora Célia Leão,
parte para a quarta temporada.
Também reality shows e séries
entram na grade. É o caso de Ideal
Outdoor — reality que reunirá 20
executivos para viverem situações
diversas relacionadas a qualidades
exigidas pelo mercado —, e da
série Selva Corporativa, uma pa-
ródia crítica do mundo executivo,
comparando-o ao mundo animal.

O canal do Grupo Abril, no ar
desde outubro de 2007, embora
se encaixe em um formato de
"business television", adota o

95% de conteúdo nacional.
O Ideal reforça neste ano seu

conteúdo diferenciado e se diz
preparado "para atuar em um
mundo onde a inserção de marcas
dentro do conteúdo apareça sem
perder a nossa credibilidade, o
nosso conforto", conforme expli-
ca o diretor comercial dos canais
Abril, Cláudio Prado. Neste ano,
o veículo já tem oito anunciantes,
entre eles UOL e Banco do Brasil
- contrato recente —, número

semelhante ao do mesmo período
de 2008, ano em que o canal con-
tou com 30 anunciantes.

MARCOS BONFIM

COTAS E AUDIÊNCIA
Os dois programas começa-

ram a ser gravados em agosto de
2008. Por isso, a comercialização
das cotas já está praticamente
concluída — e, de acordo com
o SBT, superou as expectativas
da emissora. "Comercializamos
rapidamente as cotas que coloca-
mos à venda, e as duas atrações
entrarão no ar com um poten-
cial de faturamento mensal de

Esquadrão da Moda foram adqui-
ridas por Dakota, O Boticário e
uma outra empresa de utilidades
domésticas, cujo nome não foi
relevado por causa do acordo
ainda não estar finalizado.

De acordo com Palermo, o
SBT espera alcançar uma audiên-
cia média de l0 pontos para a fai-
xa de horário das atrações, o que
iria conferir 20% de crescimento
em comparação ao ibope atual.

citário) e a de Daniela Beiruth
(responsável pelas ações de
marketing corporativo).

Existe o planejamento de
uma reformulação para a área
de marketing da emissora, o que
compreenderia a contratação de
um novo diretor e um remane-
jamento das atividades da casa.
Essas alterações, entretanto,
ainda não têm data definida
para acontecer.
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