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A estratégia comercial do SBT é colocar o programa no ar para depois propor aos 
patrocinadores a venda das cotas. "Melhor fazer 15 dias de avaliação do programa do que se 
enganar no preço", disse Henrique Casciato, diretor comercial da emissora. Após a atração 
ser exibida por alguns dias, é possível verificar os índices de audiência e assim cobrar os 
anunciantes corretamente. "Tem de ver o quanto o produto vai valer. Não tem segredo nesse 
nosso negócio", falou o executivo. 
 
O SBT anunciou novas atrações em sua programação na semana passada. Os apresentadores 
Netinho, Ratinho e Chris-tina Rocha voltam à emissora. 
 
O "Programa do Ratinho", que estreia nesta segunda-feira (4), já tem dois parceiros 
comerciais quase fechados, mas que ainda não podem ser revelados pela emissora. 
"Comercialmente o Ratinho vai muito bem porque tem uma empatia muito grande com o 
público. Ele vai muito bem em prestação de serviço", explicou Casciato. 
 
Além do patrocínio, os anunciantes também têm espaço de merchandising no programa. A 
atração será exibida de segunda a sexta das 17h30 às 18h30. "Ratinho apresentou essa 
proposta e nós aceitamos. Já tentamos colocar no ar outras duas vezes e não deu certo, mas 
esse programa está bem estruturado", contou Casciato. 
 
Também nesta segunda-feira (4) volta ao ar o "Casos de Família", sob o comando de 
Christina Rocha, que estreou a carreira no SBT. A atração vai ao ar de segunda a sexta, das 
16h30 às 17h30, seguida pelo "Programa de Ratinho". 
 
Outro apresentador que retorna à casa é Netinho de Paula, com o "Show da Gente". O 
programa, que começa no próximo dia 9, será veiculado aos sábados, das 14h15 às 17h15, 
Netinho já estreia com dois patrocinadores na área de cosméticos, um deles é a Embelleze. 
"Vai ser um sucesso. Ele mudou o domingo da Record quando estava lá e vai mudar o sábado 
à tarde aqui", apostou Casciato. 
 
Nesta semana, também se inicia a segunda temporada do "Astros", exibido às quartas-feiras, 
das 20h às 21h. A sexta temporada de "SuperNanny" começa a ser exibida no dia 16 de 



maio, aos sábados, das 2oh às 21h. "A faixa das 20h está muito bem", disse Casciato. Em 
fevereiro deste ano, a emissora anunciou a estreia dos reality shows "Esquadrão da Moda" e 
"Dez Anos Mais Jovem" para essa faixa de horário. 
 
Também fazem parte da nova programação a série "Cory na Casa Branca", de segunda a 
sexta, às 14h15, e "Exterminador do Futuro", às segundas-feiras, às 23h15. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 4 maio 2009, p. 8.   
 
 
 
 
 


