
Já reparou nos slogans do SBT? "Quem procura 

acha aqui.""Liderança absoluta entre os vice-lí-

deres.""Vem que é bom.""SBT, a cara do Brasil." 

"A concorrência vai tremer de medo." São sempre otimis-

tas, populares e bem-humorados. Desde 2009, o bordão 

era "SBT, a TV mais feliz do Brasil". O atual é "SBT, 30 anos 

com você". 

O Sistema Brasileiro de Televisão entrou no ar dia 19 

de agosto de 1981, à imagem e semelhança de seu co-

mandante, o apresentador de auditório e empresário 

Sílvio Santos. Ele já tinha uma emissora desde 1976, a TV 

Studios no Rio de Janeiro, e antes disso, um programa 

de auditório na Globo, de onde saiu porque sua lingua-

gem não se adequava aos novos padrões de qualidade 

da emissora. 

Mas Sílvio não iria mudar um estilo que lhe rendeu 

fama e dinheiro. Quando saiu da Globo, acertou-se com 

a TV Tupi, e já estava com aTVS no ar, e quando o gover-

no federal cassou a rede Associados, obteve a concessão 

para montar a sua rede. Criou uma grade repleta de pro-

gramas de auditório e agradou à classe D, a maioria his-

tórica de seus espectadores e consumidores de sua rede 

comercial. Mas a busca por audiência também caracteri-

zou a emissora por trocas constantes de horários e por 

mudanças repentinas e radicais na grade. O resultado foi 

queda na audiência. 

Ao completar 30 anos, a emissora assume que busca 

retomar a vice-liderança e consolidar-se como a "TV da 

classe C". Da nova classe C, a que era D nos anos 80 e 

90 e que gosta do estilo Sílvio Santos. Luiz Cruz, geren-

te do SBT no Rio Grande do Sul, entende "que o Brasil 

é não mais uma pirâmide, é tipo um losango. A classe 

C tem características especiais, o volume de consumo é 

em cima dela e nós temos historicamente identificação 

com ela". 

0 que não significa retomar integralmente à progra-

mação inicial, mas orientar-se pelo que ela ensinou. 

Viu-se isso na semana de aniversário, com momentos 

especiais de memória, como episódios restaurados do 

Chaves, Domingo Legal Especial, Ratinho Especial, o 

histórico "A Praça é Nossa" (originalmente, "A Praça da 

Alegria", criado em 1956 por Manoel de Nóbrega) e um 

episódio Chaves, encenado por participantes da "Praça", 

dirigido por Marcelo e redigido por Carlos Alberto, res-

pectivamente neto e filho de Manoel de Nóbrega. 

Reality shows, dramaturgia e jornalismo completam o 

perfil do SBT trintão. A telenovela "Amor e Revolução", 

sobre a ditadura militar brasileira, trouxe depoimentos 

de ex-presos e exilados políticos (muitos se emociona-

ram ao falar) e também apresentou o primeiro beijo gay 

da nossa TV, entre as atrizes Luciana Vendramini e Giselle 

Tigre. 

Ojornalismo do SBT também passou por diferentes es-

tilos na sua história. Teve um jornal nacional comandado 

por Bóris Casoy (do memorável "isso é uma vergonha") 

e o popular e sensacionalista "Aqui e Agora". E também 

houve momentos quase sem noticiários na programa-

ção. Atualmente, são três jornais diários (Jornal do SBT 

Manhã, SBT Brasil, Jornal do SBT Noite). Além do sema-

nal SBT Repórter. 

"Nós temos características diferenciadas", diz Luiz Cruz, 

"as outras emissoras se copiam. Você troca de emissora 

e parece que é o mesmo jornal, mas o nosso é diferente". 

Preocupar-se em ser diferente não se limita ao jornalis-

mo, acrescenta: "Somos a emissora da família". 
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No RS, mais jornalismo 
e programa para jovens 

Troca de vinhetas, site remodelado (www.sbt.com.br), espaço 

para interatividade, novos programas em rede, grandes filmes 

(Speed Racer, Batman: O Cavaleiro das Trevas, O curioso caso 

de Benjamin Button); as principais novidades e atrações do SBT 

são nacionais, mas também as programações locais apresentam 

novidades. No Rio Grande do Sul (onde a rede herdou o Canal 

5, TV Piratini, a primeira televisão do Estado) a possibilidade é 

do lançamento de dois novos programas. Um, em estágio avan-

çado de discussão, voltado para o público jovem, nas tardes de 

sábado, com reportagens, entrevistas e informações curtas. 

Mas o grande investimento local do SBT é mesmo no jorna-

lismo. A reformulação no setor aconteceu em janeiro de 2010, 

quando vieram novos apresentadores. O Jornal SBT Rio Grande 

Manhã, às 7h, em seqüência ao noticiário nacional, entrou no ar 

com 10 minutos de duração. Hoje, tem 30. Luiz Cruz comemora: 

"Já temos a segunda posição no horário, é um jornal rentável 

que está dando audiência". Outro que aumentou de tamanho 

foi o "SBT Rio Grande", o noticiário das 12h05, que era de 30 mi-

nutos e agora é de 40. "Isso exigiu que aumentássemos a nos-

sa equipe, contratássemos mais gente, fazer bom jornalismo é 

caro", diz Cruz. Por isso, algumas idéias ainda estão em estudo, 

como o lançamento do "SBT Rio Grande segunda edição", às 19 

horas. Outra idéia já bem mais adiantada é a de instalar um es-

túdio na redação, para transmitir notícias e entrevistas dali. Só 

não vai se chamar "direto da redação" porque a Rádio Gaúcha 

já tem esse programa. Mas que vai acontecer, vai, garante Cruz: 

"Estamos investindo cada vez mais em jornalismo". 
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http://www.sbt.com.br
Text Box
Fonte: AD Advertising, Porto Alegre, ano 15, n. 134, p. 24-25, 2011. 




