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DESTAQUE BANCOS

Regiane de Oliveira
rolveira@brasileconomico.com.br

Senor Abravanel, o mais queri-
do apresentador da televisão
brasileira, popularmente co-
nhecido como Silvio Santos, faz
80 anos em dezembro e de pre-
sente acaba de ganhar um carnê
de R$ 2,5 bilhões, devidamente
parcelado em dez anos. E com a
meta de manter a missão do
grupo — “oferecer às pessoas
entretenimento e possibilitar o
acesso a bens de consumo por
meio da comercialização, da
distribuição e do financiamento
de produtos e serviços, procu-
rando concretizar sonhos e
contribuir de forma ética e res-
ponsável para o desenvolvi-
mento do país” —, o empresário
deu como lastro todo o seu pa-
trimônio pessoal, que soma 50
anos de trabalho na construção
do Grupo Silvio Santos.

São cinco unidades de negó-
cios — cuja divisão de maior fa-
turamento é exatamente a de
maior problema, a financeira
Panamericano —, que foram
subvalorizados para serem da-
dos como garantia ao Fundo Ga-
rantidor de Crédito (FGC) dos
bancos privados, criado em
1995 para proteger os clientes do
sistema financeiro nacional.

Um aposentado de mesma
idade teria dificuldade em con-
seguir qualquer financiamento
de longo prazo no país, visto
que Silvio Santos terá 90 anos
quando terminar de pagar a dí-
vida. Mas não há quem duvide
que consiga arcar com seus
compromissos. “Se os proble-
mas com o Panamericano ti-
vessem acontecido com outro
grupo, seria muito mais sério”,
afirma Jaime Troiano, fundador
do Grupo Troiano de Branding.
Mas quando o assunto é a marca
Silvio Santos, o cenário muda.
“Ele colocou seu patrimônio
em jogo, em uma atitude rara
no empresariado brasileiro. Isto
dá credibilidade para que o
mercado acredite na recupera-
ção da empresa”, afirma.

De acordo com Troiano, Sil-
vio Santos é visto no mercado
como o “patrão” honesto e éti-
co. “O que não significa que o

processo de recuperação será
fácil. “Ele terá de trabalhar do-
brado para colocar a casa em
ordem”, afirma o consultor de
imagem. A idade não deve ser
problema. “O Silvio é ativo e
presente no dia a dia da empre-
sa. Acredito que estes proble-
mas, ao contrário de abatê-lo,
darão fôlego extra para conti-
nuar a trabalhar”, diz.

SBT
O público que assiste aos seus
programas todos os domingos
não deve perceber qualquer mu-
dança, uma vez que o “saldo mé-
dio de prestígio” do empresário é
dos mais altos no mercado, se-
gundo Troiano. “Ele está sacan-
do um saldo parcial, seu crédito é
mais alto do que isso”, diz. Mas
os negócios do SBT, canal de di-

vulgação das empresas do grupo,
vem sofrendo forte concorrência
nos últimos anos. A rede de tele-
visão caiu para a terceira posição
em 2008, com os investimentos
agressivos da rede Record para
subir no gosto do telespectador
brasileiro (veja gráfico ao lado).

Segundo Dalton Pastore,
presidente do conselho da As-
sociação Brasileira de Agências
de Publicidade, apesar de ter
perdido audiência, o SBT não
sofrerá com falta de receita pu-
blicitária. “O mercado de tele-
visão aberta do Brasil, ao con-
trário de outros países, está em
pleno crescimento, com as ver-
bas publicitárias aumentando
por conta da entrada de novos
investidores interessadas em
conquistar o consumidor brasi-
leiro, que assiste TV aberta”. ■

Aos 80 anos,
um carnê
de R$ 2,5 bi
de presente
Empresário oferece patrimônio para
poder continuar entretendo e realizando
sonhos de clientes brasileiros

O SBT perdeu a
segunda posição
como maior rede
de televisão em
audiência no país,
atrás apenas da
Globo, após os
investimentos
agressivos da
rede Record para
subir no gosto
do telespectador
brasileiro

AUDIÊNCIA DO MERCADO NACIONAL

Evolução da preferência do telespectador brasileiro
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Plano era crescer fazendo com que a televisão divulgasse
os produtos e a financeira emprestasse os recursos
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Crediário precisará inovar para ter
chance de competir com gigantes
Sonho de fazer sinergia entre as
empresas do grupo Silvio Santos
pode encontrar obstáculos

Cintia Esteves e
Regiane de Oliveira
redação@brasileconomico.com.br

Em julho deste ano, quando assu-
miu a direção de varejo do grupo
Silvio Santos, José Roberto Prioste
tinha como prioridade aumentar a
sinergia entre as lojas do Baú Cre-
diário e as demais empresas da
holding. Para o executivo, apro-
veitar ao máximo o que Paname-
ricano, SBT e Jequiti podem ofere-
cer parecia uma solução simples,
mas até então pouco explorada na
gestão anterior. “A televisão di-
vulga, o banco concede crédito e a
gente vende o produto”, disse na
época ao BRASIL ECONÔMICO.

Mas com a imagem do Pana-
mericano estremecida e com uma

companhia de varejo sem diferen-
ciais, podem aparecer alguns obs-
táculos no caminho traçado pelo
executivo. “O Baú Crediário teve
seu tempo, abriu muitas lojas com
o carnê, mudou de nome, fechou
unidades. Há pouco tempo deci-
diu começar tudo de novo e co-
nectar este negócio com a venda
de cosméticos, o banco e a TV.
Não dá para fazer de tudo e ganhar
dinheiro com tudo”, diz Marcos
Gouvêa, sócio da Gouvêa de Souza
(GS&MD), consultoria de varejo.

Para o especialista, o varejo
mudou e hoje a venda de ele-
troeletrônicos é commodity. “O
Baú não tem diferencial. O gru-
po tem uma capacidade imensa
de se comunicar, que, sozinha,
não é suficiente. Neste segmento
é necessário ter competência
gerencial e eles nunca foram
muito bons nisto”, diz Souza.

O Panamericano é vital para a

operação de varejo. Através do
crediário, o banco financia nada
menos que 30% de tudo que as lo-
jas do Baú vendem. Um eventual
problema com o Panamericano
poderia afetar significativamente
a operação de varejo. “Se a finan-
ceira de uma varejista quebra,
com certeza as lojas sentem o im-
pacto”, diz Juliana Campos, ana-
lista de varejo da Ativa Corretora.

Por outro lado, o que se vê no
mercado é que as vendas a prazo
dos varejistas fazem saltar os
olhos das instituições financeiras.
Imaginando-se que o Baú seja
uma empresa saudável, não seria
difícil conseguir algum banco que
a financiasse. “O Bradesco e o
Itaú, por exemplo, estão brigando
para ver quem consegue ficar
com o Pão de Açúcar”, lembra Ju-
liana. Atualmente, o Baú possui
127 lojas espalhadas por São Pau-
lo, Paraná e Minas Gerais. ■

Para especialista,
venda de
eletroeletrônicos
virou commodity
e a rede de varejo
de Silvio Santos
não tem diferencial

Marcela Beltrão

FATIA

30%
é a participação do Panamericano
no financiamento do total de
produtos vendidos pelo Baú
Crediário, que podem ser
adquiridos em até 24 vezes.
Os clientes ainda contam
com financiamento da Caixa.

TAMANHO

127
é o número de lojas do Baú
Crediário, já considerando
as unidades da rede Dudony,
adquirida em 2009 no Sul
do país. Plano era continuar
crescendo com a consolidação
de outras redes regionais.
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