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A saída do executivo Luiz Sandoval do grupo Silvio Santos aconteceu por conta de uma série 
de desgastes ocorridos nos últimos dias, em relação à tomada de decisões necessárias para 
driblar a crise na empresa. No final da tarde da última quinta-feira, Sandoval e Silvio tiveram 
uma discussão a portas fechadas e o dono do SBT disse que, caso Sandoval não concordasse 
com ele, o executivo deveria pedir demissão. Foi o que o presidente do Conselho do grupo fez. 
 
Nenhum executivo da empresa presenciou a conversa. Mas o Valor apurou que os fatores que 
teriam fragilizado a relação entre os dois têm a ver com o futuro dos negócios do grupo. Quem 
decide tudo é Silvio, mas ambos têm visões diferentes em relação a medidas que precisam ser 
tomadas agora. 
 
Silvio Santos aceita vender todos os negócios do grupo, em especial aqueles com os quais o 
empresário tem menor relação emocional, como as empresas do braço imobiliário, a Liderança 
Capitalização e o próprio Banco PanAmericano. Na lista de prioridades, o SBT está em último 
lugar: Silvio só vende se for preciso. A questão é que o empresário pensa em se desfazer dos 
ativos pelo preço que ele acredita ser o ideal ou o "justo", como disse Silvio a um executivo de 
uma das empresas do grupo.  
 
Mas Sandoval teria comentado com amigos próximos que a questão pode gerar impasses e 
levar a empresa a perder boas possibilidades de venda de ativos - que sofrem o risco de sofrer 
depreciação se a crise na companhia se prolongar demais. Quando foi informado por Sandoval 
sobre o rombo na empresa, em setembro, Silvio perguntou a Sandoval por que o executivo 
desconhecia os problemas que existiam no PanAmericano. Sandoval estava fazendo a ponte 
entre Silvio e empresas interessadas em ativos do grupo. As principais empresas não-
financeiras, como Jequiti Cosméticos, Sisan Empreendimentos e Lojas do Baú, deram prejuízo 
em 2009. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 nov. 2010, Finanças, p. C8. 


