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Prestes a completar 80 anos, 
em 12 de dezembro, o empresá-
rio e apresentador de TV Senor 
Abravanel, o popular e querido 
Silvio Santos, vê seu império en-
trar em xeque. O ex-camelô que 
um dia sonhou ser presidente 
da República colocou todo seu 
patrimônio como garantia do 
empréstimo de R$ 2,5 bilhões 
que teve de tomar junto ao 
Fundo Garantidor de Crédito 
(FGC) para estancar o rombo 
causado pelas inconsistências 
contábeis encontradas no banco 
PanAmericano.

A atitude de entregar o patri-
mônio para evitar a liquidação da 
instituição financeira – o oposto 
do que, em geral, os empresários 
financeiros fazem – pode evitar 
um arranhão maior na imagem 
do personagem Silvio Santos e 
das marcas da corporação, até 
foi louvada por muitos, inclusi-
ve por Gabriel Jorge Ferreira, 
presidente do conselho de ad-
ministração do FGC, que tem 50 
anos de sistema financeiro. Isso, 
entretanto, não garante a reso-
lução do problema. Com uma 
dívida bilionária, o empresário 
pode se ver obrigado a vender 
o que considera mais que um 
negócio, um hobby: o SBT.

Apesar de o PanAmericano 
ser o ativo do Grupo Silvio San-
tos com maior liquidez (confira 
o que movimenta cada uma 
das empresas da corporação 
em quadro à pág. 47), a emis-
sora de TV, com seu poder de 

À sombra do PanAmericano
Principal vitrine do Grupo Silvio Santos, SBT tem seu futuro comprometido: pode ser vendido para cobrir rombo do banco
Fernando Murad

comunicação, tem sido a bola 
da vez nas especulações. Até 
Eike Batista, homem mais rico 
do País, entrou na dança e disse 
que teria interesse no negócio, 
mas logo em seguida voltou atrás 
via Twitter. Roberto Justus, pre-
sidente do Grupo Newcomm e já 
há alguns anos apresentador de 

compra do SBT poderia viabilizar 
esse projeto. Na única declaração 
pública que deu sobre o assunto, 
feita ao jornal Folha de S. Paulo, 
Silvio Santos disse que se o inte-
ressado pagar os R$ 2,5 bilhões 
que deve ao FGC, ele vende a 
emissora. Esse valor, no entanto, 
está inflado para o negócio, já que 

todo o patrimônio do Grupo Silvio 
Santos, que inclui 44 empresas, 
foi avaliado em R$ 2,7 bilhões.

De qualquer forma, além do 
acerto financeiro entre as partes, 
a possível venda do SBT depende 
da anuência da coordenadoria 
geral de regime legal de outorgas, 
vinculada à Secretaria de Servi-
ços de Comunicação Eletrônica 
(SCE) que, por sua vez, está 
ligada ao gabinete do ministro das 

TV (atualmente no comando do 
Topa ou não Topa, do próprio 
SBT), também é apontado como 
possível comprador, o que já 
negou em outras ocasiões.

O conglomerado luso-brasilei-
ro Ejesa, dono dos jornais Brasil 
Econômico, O Dia, Marca BR e 
Meia Hora, e seu sócio, o grupo 
Ongoing, já manifestaram inte-
resse de atuar no mercado de 
TV no País. Uma parceria ou a 

Comunicações. A transferência 
deve estar de acordo com o ar-
tigo 89 do Decreto no 52.795, de 
31/10/1963, que regulamenta os 
serviços de radiodifusão.

Apesar de ser considerada 
uma solução iminente para a 
quitação do empréstimo, a ven-
da dos ativos não é uma certeza 

e pode esbarrar em impasses 
como a definição do preço das 
companhias. “As empresas fo-
ram avaliadas em R$ 2,7 bilhões, 
mas é preciso ver se na hora de 
vendê-las o grupo conseguirá 
esse preço. Acredito que, com 
a entrada do dinheiro do em-
préstimo e a carência de três 
anos, o banco terá prazo para 
fazer caixa e não será necessário 
vender alguma empresa agora”, 

opina Marcos Assi, coordenador 
do MBA de Gestão de Riscos e 
Compliance da Trevisan Escola 
de Negócios.

Desafio
A crise surge em um momen-

to absolutamente desafiador 
para a emissora. Os primeiros 
seis meses de 2010 representa-
ram o melhor semestre do SBT 
desde 2005. A emissora faturou 
32% mais do que no mesmo 
período do ano passado. Em 
2009, por sinal, o faturamento da 
emissora – somente em São Pau-
lo – foi de R$ 688,873 milhões, 
13,2% a mais que 2008. O lucro 
líquido de R$ 40 milhões (sem 
afiliadas) foi o dobro do registra-
do no exercício anterior. 

No entanto, a base de com-
paração é comprometida, pois 
nos últimos anos o canal vem 
perdendo sistematicamente es-
paço para a ascendente Record. 
E o SBT começou a ver a Bandei-
rantes se aproximar da disputa 
pelo terceiro lugar.

Outro ponto que se discute 
é a participação das empresas 
do conglomerado, notadamente 
Liderança Capitalização, Jequiti, 
Jequitimar, PanAmericano e lo-
jas do Baú da Felicidade, como 
anunciantes do canal. Muitas 
vezes elas investem apenas na 
emissora. É importante escla-
recer que as companhias detêm 
um valioso espaço na mídia. Mas, 
mesmo considerando que na 
negociação de valores as coirmãs 

Silvio Santos declarou que pode vender o SBT para quitar dívida de R$ 2,5 bilhões assumida por conta do banco
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Resultado por 
área de negócio

Receita líquida
R$ 737,7 milhões

Receita líquida
R$ 512,1 milhões

Resultado líquido negativo
R$ 23,4 milhões

Fonte: Relatório anual Grupo Silvio Santos 2009

Lucro líquido

R$ 44,2 milhões

Receita de intermediação fi nanceira
R$ 3,2 bilhões

Lucro líquido
R$ 171,5 milhões

Sisan*/Prejuízo 
R$ 23,7 milhões

Jequiti Cosméticos/Prejuízo
R$ 9,9 milhões

Lucro líquido

2005 2006 2007 2008 2009

127
96

516

74
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Patrimônio líquido

2005 2006 2007 2008 2009

799 858

1.617 1.596
1.424

Receita bruta

2005 2006 2007 2008 2009

2.924
3.233

3.851

4.419
4.668

Em R$ milhões

*Empreendimento imobiliário

Na opinião de consultores ou-
vidos por Meio & Mensagem, o 
empresário e apresentador Silvio 
Santos conseguiu minimizar os 
efeitos negativos nas marcas do 
grupo ao tomar a atitude de garan-
tir o empréstimo com os ativos da 
corporação. E isso é algo bastante 
signifi cativo.

Diante de uma crise, geral-
mente existem dois caminhos a 
seguir: negar e esconder o pro-
blema – o que mais contamina o 
prestígio da marca – ou olhá-la de 
frente, ser transparente e resolver 
o mais rapidamente possível. “O 
segundo é o caminho mais inte-
ligente e ético, e foi o escolhido 
por Silvio que, com seu prestígio 
como empresário e cidadão, sen-
tou até com o presidente e propôs 
uma solução. A situação vai dar 
trabalho e terá respingos, mas 
quem disse que não pode acon-
tecer o contrário? Ao empenhar 
o próprio prestígio e recursos, ele 
conseguirá reforçar a imagem de 
trabalhador e ético”, observa Jai-
me Troiano, presidente do Grupo 
Troiano de Branding. 

Para Gilberto Strunck, funda-
dor da agência Dia Comunicação, 
especializada em branding e em 
gestão de marcas, o socorro foi rá-
pido e privado, envolveu uma pes-
soa querida pela população e com 
patrimônio para garantir o acordo 
feito. “Não creio que outras marcas 
do grupo sejam tão contaminadas. 

Se comparado com a quebra de 
um banco de varejo, a repercus-
são será muito menor”, analisa.

Quem também pensa dessa 
maneira é Marco Antonio Re-
zende, diretor de branding da 
Cauduro Associados, da área de 
branding e design. “Esse ato do 
Silvio Santos, corretíssimo do 
ponto de vista ético, demonstra a 
qualidade do negócio. Houve efe-
tivamente deslizes internos e com 
isso a estabilidade do banco e do 
grupo fi cou em risco. Em condi-
ções normais, o banco ia quebrar 
e respingar nas outras empresas. 
Mas a base da marca fi cou garan-
tida pela marca Silvio Santos. Ela 
garante a própria sobrevivência 
dos ativos do grupo. Neste caso, 
vemos como a força da marca não 
é abstrata. É concreta. Tanto é 
que o Silvio está agindo”. 

Na opinião de Ricardo Gui-
marães, consultor de branding e 
presidente da Thymus Branding, 
em princípio, não deve acontecer 
nada se a providência tomada não 
alterar a relação concreta das pes-
soas com os serviços e produtos 
das marcas. “Porém, tudo depen-
derá de como a mídia vai tratar o 
assunto e por quanto tempo. Se o 
comprometimento dos bens não 
afetar a operação, nada acontece-
rá com as marcas. Talvez a marca 
Silvio Santos como empresário 
competente seja a que esteja em 
risco”, destaca Guimarães.

Impacto sobre as marcas

sejam benefi ciadas com descon-
tos maiores do que os praticados 
para outros anunciantes, uma 
desacelerada nos investimentos 
publicitários representaria im-
pacto no faturamento do canal. 

E foi o SBT o meio escolhido 
pelo banco para pedir tranquili-
dade ao público e garantir que 
todos os compromissos fi rma-

dos serão cumpridos. Em tom 
tranquilizador, o comunicado de 
40 segundos informa que todas 
as empresas colocadas como 
garantia no negócio valem mais 
do que o empréstimo feito e que 
o montante adquirido será usado 
para cobrir o caixa do banco.

Para se ter ideia do quanto o 
PanAmericano investe em comu-

nicação, o montante aplicado pelo 
banco para compra de mídia em 
2009 foi de R$ 20,9 milhões, de 
acordo com a publicação Agên-
cias & Anunciantes 2010, de 
Meio & Mensagem. O valor re-
presentou uma queda de 15% em 
relação ao ano anterior. Com isso, 
o PanAmericano passou do 115o 
lugar no ranking dos 300 maiores 

anunciantes para a 127a posição.
Até o fechamento desta edi-

ção, o Grupo Silvio Santos e o 
SBT não atenderam às solicita-
ções de entrevista para comentar 
este e outros temas do caso. Já o 
PanAmericano, pivô da situação, 
informou por meio da gerente de 
marketing Magui Malta que, por 
ora, o departamento não cance-
lou nenhuma ação. 

“Todo o plano de mídia con-
tinua no ar. O patrocínio ao 
Corinthians também continua 

normal”, diz a gerente, que não 
sabe se na nova estrutura do 
banco, agora com a presidente 
da Caixa Econômica Federal 
Maria Fernanda Ramos Coelho 
como presidente do Conselho 
de Administração, será criada a 
fi gura do diretor de marketing. 
Anteriormente, Magui respondia 
diretamente a Rafael Palladino, 
que deixou a presidência do ban-
co na semana passada, quando 
a crise ganhou a manchete dos 
principais jornais do País.

Comunicações (SBT)

Comércio e serviços 
(Baú da Felicidade e 

Liderança Capitalização)

Novos negócios

Financeira (PanAmericano)

Raio X do Grupo Silvio Santos

Em R$ milhões

Em R$ milhões
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 32, n. 1435, p. 46 , 15 nov. 2010.




