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entrevista

Em busca da
posição perdida

Daniela Beyruti

Por Regina Augusto raugusto@grupomm.com.br e Bárbara Sacchitiello bsacchitiello@grupomm.com.br
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Daniela Beyruti acorda todos os dias com a árdua missão de equilibrar o estilo consagrado
pelo seu carismático pai, Silvio Santos, ao mesmo tempo que coloca o SBT nos trilhos da
evolução do cenário da mídia. Após a crise no Grupo SS, no ano passado, que culminou com
a venda do Banco PanAmericano ao BTG Pactual, a emissora tornou-se a maior empresa
da holding, que é composta também por Liderança Capitalização (Tele Sena), Promolider
(produtora), Sisan Empreendimentos Imobiliários, Complexo Jequitimar e Jequiti
Cosméticos. Nesta entrevista, ela revela como o SBT – que completa 30 anos esta semana
– vem trabalhando para reencontrar seu foco junto à classe C e reconquistar a viceliderança do mercado de TV, hoje disputada com a Record. Profissionalização com a
presença da família no comando do negócio é a fórmula buscada para a sucessão de Silvio
Santos. Nos planos futuros também está a ampliação da área de atuação do SBT para
outras mídias, como rádio, jornal e internet.

Formada e pós graduada em
comunicação de massa – com
ênfase e televisão e cinema –
pela Lynn University, de Boca
Raton, na Florida (Estados
Unidos), é a filha mais velha
do casamento de Silvio
Santos com Iris Abravanel.
Assumiu a diretoria artística
e de programação do SBT
em dezembro de 2010. Antes
disso, já havia atuado na área
em 2008, permanecendo
à frente da programação
somente por seis meses.
Nesse intervalo, continuou na
emissora, exercendo funções
área comercial, de marketing e
comunicação.
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Meio & Mensagem — Nos últimos anos, o público se envolve conosco de manei- por exemplo, quando não empatamos
(com a Record), nós ganhamos. A recupeo mercado assistiu a ascensão da TV Re- ra bem próxima.
ração está sendo mais rápida do que imacord, que passou a travar uma disputa bastante acirrada pelo segundo lugar na TV M&M — Que armas a emissora utilizou para ginávamos e acredito que, em termos de
receitas, o mercado também responderá.
aberta do Brasil. Como o SBT vem lidan- se reaproximar de seu público-alvo?
Daniela — Desde junho de 2008 nós estado com isso?
Daniela Beyruti — Nosso principal obje- bilizamos a grade de programação. Sem- M&M — Em termos de programação, o SBT
tivo hoje é reconquistar aquilo que já foi pre fez parte da trajetória do SBT o hábi- não fugiu muito dos mesmos padrões nesnosso – que seria a segunda posição no to de alterar a grade, mas na hora em que ses 30 anos. É difícil equilibrar a necessiranking do Ibope. A história do SBT sem- percebemos que nosso telespectador es- dade de evoluir com a preservação do espre foi a de uma luta contra um “gigante”, tava reclamando muito dessas mudanças, tilo da emissora?
que no caso era a TV Globo. Sempre fez descobrimos que, no intuito de agradar, Daniela — É um desafio, mas não acho
que seja algo tão complicado. Estamos
parte do nosso DNA o foco na classe C, estávamos desagradando.
constantemente preocupados com o nosnas camadas mais populares. RecenteISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-08-16 16:09:01 EDT. DownloadPDF.
mente, com a ascensão da Record, o SBT M&M — É exatamente essa a percepção so público, na sintonia com ele. Não é diperdeu um pouco esse foco, deixando de que o mercado tem do SBT, a de ser uma fícil evoluir e continuar agradando com
buscar aquilo que o povo queria assistir. emissora muito instável no que diz respeito a inserção, de repente, de um conteúdo
Ficamos olhando demais para o que o à grade de programação. Como você vem melhor – que hoje faz diferença para eles,
mas que há dez anos não fazia. A comunosso concorrente estava fazendo e per- atuando para mudar essa imagem?
Daniela — Meu pai parou de mudar exa- nicação tem de ser simples. Meu pai esdemos a nossa linha.
tamente no momento em que viu que não tabeleceu que, desde uma criança de três
M&M — Como vocês perceberam esse des- estava agradando. Como, por vários anos, anos até um senhor idoso, todos têm de
ele lutava contra “o gigante” (Globo), ele compreender o que é falado na emissovio no caminho da emissora?
Daniela — Percebemos que estávamos não via problemas em mudar os progra- ra. Ele não gosta de nada muito elaboranos distanciando da classe com quem mas de horário. Pelo contrário, parecia do. Esse é o nosso estilo.
sempre tivemos mais identidade. Foi uma que agradava. O crescimento da Record
verdade muito dura para nós. Fizemos para nós veio de uma hora para outra e M&M — É perceptível que os programas de
palestras com o público interno com a aí, esse movimento de mudanças, que era auditório do SBT possuem um grande núparticipação do André Torreta (fundador bem fluido, ficou mais intenso. E isso aca- mero de ações de merchandising. Esse tida consultoria A Ponte Estratégica, foca bou se voltando contra nós. Então, desde po de modalidade publicitária tem um peso
alto no faturamento da emissora?
da em classes emergentes), que ajudou a 2008, começamos a estabilizar a grade.
Daniela — O merchandising corresponde
nos situar nessa nova realidade da classe
C. Vimos, através de pesquisas, que se o M&M — Essa fase em que a emissora se dis- somente a 8% da receita total da emissoSBT fosse uma festa, seria aquele evento tanciou do público-alvo também acarretou ra. Mas ela cresceu, porque há dois anos
em que todos se sentem à vontade para problemas para as receitas publicitárias? representava apenas 5%. Ela tende a cresir. E estas são as características que temos Daniela — Um pouco. Ficamos dois ou cer mais porque é uma preocupação do
de preservar. Temos um relacionamento três anos sem ficar na vice-liderança. Ago- anunciante envolver seu produto com
sério com a audiência, um carinho muito ra, na média do dia (24 horas), estamos a conteúdo em vez de, simplesmente, cogrande, tanto nosso por ela quanto dela um ponto apenas da vice-liderança. Das locar os investimentos publicitários no
por nós. A emissora inteira tem prazer em 18h às 24h ainda estamos um pouco mais break comercial. O SBT é uma emissora
servir a nossa audiência e sentimos que distantes. Mas nas tardes e nas manhãs, com muitos comunicadores, como Elia15 ago 2011
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na, Celso Portiolli, Ratinho, Raul Gil e outros, que acabam facilitando o uso do testemunhal, o que acaba sendo importante
para as marcas.
M&M — Ao observar a grade de programação da emissora, percebemos que não existe um programa voltado especialmente ao
público jovem. O SBT tem algum projeto
para desenvolver uma atração desse tipo?
Daniela — Existe um novo projeto, para o ano de 2012, de um reality com um
conceito quase 100% interativo. Sempre
pensamos no público jovem, mas com
o cuidado de fazer programas que não
excluam as outras faixas etárias. Ainda
não posso falar muito sobre esse projeto, mas estamos bem esperançosos.
Sempre que temos a ideia de alguma
nova atração, fazemos um teste em laboratório. Gravamos um piloto para ver
como aquilo fica no ar, pois às vezes o
resultado sai completamente diferente
da ideia. Por meio desse laboratório percebemos, sim, que estamos carentes de
um programa de humor, com uma linguagem mais jovem.
M&M — Em termos de teledramaturgia,
como você avalia o SBT?
Daniela — Acredito que estamos reencontrando nosso caminho. Existe um tempo de maturação para isso. Se existe algo
que o brasileiro entende é de novelas, e
o padrão do público é muito alto. Todo
mundo gosta e entende muito dos detalhes técnicos, do texto, de tudo. Então, estamos em um processo de ajuste de nosso núcleo para ter, pelo menos, uma faixa de novelas benfeita, certinha (atual
mente, a emissora exibe a trama Amor &
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M&M — O seu pai tem 80 anos. Como vocês estão trabalhando a sucessão dentro
da emissora?
Daniela — Acredito que vamos profissionalizar a empresa sem tirar a família
do comando e sem perder as características de uma empresa familiar. Pretendemos buscar ajuda, como estamos fazendo com o apoio do John Davis (consultor
norte-americano que lidera o programa de
educação executiva Families in Business,
da Harvard Business School, contratado
pelo SBT para auxiliar no processo da sucessão), que nos trouxe exemplos de outros grupos de mídia familiares do Brasil
e do mundo, como a família Marinho, na
Globo, a RBS, a Televisa, dentre outros. É
uma questão de se expor e buscar as referências para seguir.
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“O crescimento da Record para nós veio de uma hora para outra e aí, esse movimento de
mudanças, que era bem fluido, ficou mais intenso. E isso acabou se voltando contra nós.
Então, desde 2008, começamos a estabilizar a grade”
Revolução às 22h30 e reprisa outras novelas no período da tarde). Sou uma eterna insatisfeita. Para mim, o SBT sempre
precisa melhorar.

Daniela — O SBT não para de ser assediado (risos). Mas sempre fez parte da nossa filosofia não terceirizar a programação para nada e nem para ninguém. Isso
é uma coisa que pode tornar o relacionamento comercial desleal, pois o que elas
(as igrejas) oferecem é muito por pouco
tempo de espaço na sua grade. Mas esta é
a nossa filosofia e, se Deus quiser, vamos
mantê-la por um bom tempo.

M&M — E como é lidar e trabalhar com o
Silvio sendo filha dele? Você consegue convencê-lo a mudar de ideia quando você acha
necessário?
Daniela — Tenho muito que aprender
com meu pai. Faço muita questão de
conversar com ele, saber as opiniões dele sobre horários, estratégias, etc. Desde pequena eu adoro conversar com ele
sobre televisão. Sempre checo as coisas
com ele, pergunto se está legal, se estamos no caminho certo. A grande preocupação dele é o público. Nós podemos
apontar mil dados de pesquisas para ele,
mas ele está preocupado em saber se o
povo na rua está contente com a programação. Se um espectador da Praça é
Nossa, por exemplo, encontra com ele e
diz algo como “Silvio, a Praça está muito
tarde e não consigo assistir, porque tenho de trabalhar no dia seguinte”, aquilo já toca o coração dele e é suficiente
para fazê-lo tomar alguma atitude. Durante o Programa Silvio Santos ele sempre consulta as “colegas de trabalho” sobre a grade. Então, muitas vezes, quando apresentamos algum dado a ele, ele
diz que já está sabendo (risos).
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M&M — E os seriados, por que o SBT retirou
a faixa de séries do horário nobre?
Daniela — Ao contrario de novelas, as
séries são curtas, com cerca de 23 capítulos cada temporada. Naquela época, nós tivemos a ideia de colocar séries
como se fossem novelas, todos os dias,
no horário nobre emendando uma temporada na outra. Por um tempo isso foi
super bem aceito, mas depois nosso leque de opções foi se esgotando. Quando terminou nosso arquivo da série Sobrenatural, decidimos trocar por outra.
Nesse mesmo dia de estreia, porém, a
Record lançou o CSI. Então, decidimos
mudar a estrutura da grade. Mas ainda
temos ótimas séries (a emissora mantém
a exibição de seriados na faixa do início
da madrugada).

M&M — O SBT nunca comercializou espaço para igrejas. E imagino que o assédio
por parte dessas instituições seja grande.

M&M — Durante muitos anos o Banco Pan
Americano foi o maior anunciante do SBT.
Após a crise que atingiu a instituição, no
ano passado, como ficou essa lacuna dentro da emissora?
Daniela — Essa é uma percepção meio
injusta. As pessoas pensavam que o Grupo Silvio Santos investia no SBT, mas, para nós, é o SBT que investe no Grupo. Em
um primeiro momento, os anunciantes do
Grupo entram ocupando aquilo que chamamos de calhau e, até o ponto em que
essa marca alcançar maturidade, ela terá um subsídio de preço na mídia. Alcançada essa maturidade, a empresa passa
a pagar e a ter descontos como qualquer
player de mercado. Desde 2007, o PanAmericano pagava ao SBT o mesmo preço pago por qualquer outro anunciante
do setor bancário.

M&M — Como você e suas irmãs – que também atuam na emissora – dividem as atribuições dentro do Grupo?
Daniela — Acho que está tudo bem claro.
A Patrícia está à frente das câmeras (ela
apresentou o Festival 30 Anos SBT e também participa do Programa do Silvio Santos). A Sílvia é diretora de programação
(coordena O Programa do Silvio Santos
e a área infantil). Eu estou na área administrativa. A Rebeca está na Jequiti Cosméticos e a Renata atua na holding. Cada
uma sabe seu lugar, seu papel e o exerce da melhor maneira possível. Por atuar na parte artística, sou a filha que tem
uma relação mais direta de trabalho com
o Silvio Santos.

M&M — Após crise do Banco PanAmericano,
muito se falou sobre a possibilidade de o
SBT ser vendido. Essa possibilidade existe?
Daniela — Não está nos nossos planos. Na
verdade, o assédio ao SBT sempre existiu
e, com o caso do banco, mais interessados
se aproximaram. Mas achamos que, para
crescer em outras plataformas, é até possível utilizar parceiros estratégicos, mas
sem, necessariamente, implicar venda
ou sociedade.
M&M — Como você projeta e espera ver a
emissora nos próximos anos?
Daniela — Eu sinto não ter uma rede de
rádio, um jornal, um portal. Minha vontade é expandir dentro da área de comunicação, criar um grupo que tenha não
apenas uma emissora de TV, mas também um portal, um jornal, uma rádio...
Talvez começando com o portal, com o
mais digital, para depois ir voltando às
mídias tradicionais. Tenho muita vontade de ter isso.
M&M — Qual seria o caminho para fazer
isso?
Daniela — Acho que podemos aproveitar as parcerias estratégicas e também
a força de nossas afiliadas (atualmente, o SBT possui 99 emissoras afiliadas,
além de oito redes próprias, que cobrem
mais de 97% do território nacional) para expandir os nossos canais de comunicação. Temos bons exemplos de grupos familiares que conseguiram tanto
fazer uma boa sucessão como também
ampliar seus negócios. São grupos de
mídia que já estão na terceira, quarta
e quinta gerações, seguindo seu caminho. Queremos nos espelhar neles e seguir o nosso.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1472, p. 10-11, 15 ago. 2011.
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