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O SBT começa a mudar a estratégia comercial de suas oito emissoras próprias, chamadas 
internamente de filiadas. "Queremos regionalizar a programação, abrir espaços para pequenos 
anunciantes e para campanhas sociais, realizando um trabalho que dê frutos para a sociedade e, 
obviamente, para a empresa", diz Maurício Abravanel, sobrinho do "patrão" Sílvio Santos, que 
acaba de assumir a direção regional do SBT Ribeirão Preto.  
 
O SBT trocou diretores e gerentes em quatro das oito filiadas: Ribeirão Preto, Brasília, Belém e 
Porto Alegre. Segundo Abravanel, as emissoras de São José dos Campos, Rio de Janeiro, Nova 
Friburgo e Sorocaba permanecem com os mesmos diretores, que já têm o perfil definido pela  
cúpula do SBT.  
 
Segunda maior rede de televisão do País, atrás apenas da Globo, o SBT divulgou ter registrado 
lucro em 2004, depois de dois anos no vermelho, graças a um salto de 35% na receita, que, 
segundo passou dos R$ 750 milhões. (No último final de semana, a empresa realizou em São 
Paulo um workshop para treinamento do pessoal de venda e definição da previsão da receita para 
este ano. O encontro teria a presença de Cláudio Venâncio, diretor de mídia da agência Fischer 
América).  
 
Com 107 emissoras entre as filiadas e as afiliadas (não-próprias), a rede de Sílvio Santos cobre 
4.860 municípios brasileiros, com população total de 172,9 milhões de habitantes e Índice de 
Potencial de Consumo (IPC-Target) de 98,473, segundo o Atlas de Cobertura 2005, do SBT.  
 
"Precisamos mostrar ao mercado o real tamanho do SBT, que continua sendo, de longe, a 
segunda maior rede do País", afirma Abravanel, defendendo a empresa em relação ao 
crescimento de concorrentes como a Rede Record, a terceira em audiência e receita. "Qualquer 
emissora precisa dobrar a audiência para chegar perto da gente", acrescenta.  
 
Segundo medições recentes do Ibope oferecidas pelo SBT, a Rede Globo lidera com 44% de 
audiência na programação geral. Atrás, vem o SBT, com 20%, seguido pela Record, com 11%. Os 
dados, coletados por medidores eletrônicos ("people meter"), referem-se à praça de São Paulo.  
 
"O problema é que as medições com ‘people meter’ são feitas só em São Paulo, Rio e outras 
capitais. No interior, realizam-se pesquisas espaçadas, por meio de questionários", diz Abravanel. 
"Numa região como Ribeirão Preto, as pessoas sentem-se meio constrangidas em dizer, por 
exemplo, que assistem ao programa do Ratinho", afirma Abravanel, questionando a precisão dos 
resultados das pesquisas por questionários.  
 
"Não tenho problema em competir com a Globo, que é excelente. Mas também não me importo 
com as pesquisas que ela faz no interior", diz o executivo. "O que me incomoda é o fato de as 
outras emissoras se colocarem perto do SBT. E é isto o que vou dizer ao mercado, com todas as 
letras", insiste. No próximo dia 27, Abravanel realizará em Ribeirão Preto um evento para o 
mercado publicitário no qual apresentará suas novas diretrizes. "Queremos novos formatos 
comerciais, que abram espaço para os pequenos e médios anunciantes. Com melhores 
oportunidades, eles vão crescer e se tornar anunciantes mais ousados nos próximos anos".  
 
O SBT Ribeirão Preto, segundo Abravanel, cobre 89 municípios, com população de 3,3 milhões de 
habitantes e um elevado IPC-Target de 2,544. O consumo domiciliar urbano na região foi de US$ 
8,2 bilhões no ano passado. Além de Ribeirão, a emissora abrange cidades como Araraquara, São 
Carlos, Franca e Barretos.  
 
Em princípio, a equipe comercial, administrativa e de jornalismo do SBT Ribeirão Preto, num total 
de 70 pessoas, será mantida. A grade de programação local é que deverá ser alterada.  



"Em poucos dias, recebi 15 propostas de programas, mas a decisão final caberá ao telespectador 
e ao mercado publicitário", afirma Abravanel. "Queremos entre duas e três horas de programação 
local", informa.  
 
Atualmente, a programação local resume-se ao telejornal "Noticidade", que vai ao ar durante 
meia hora, de segunda a sexta-feira, a partir das 12:30 horas, e a dois programas dominicais: 
"Domingo no Rancho" e "Carros, Motos & Cia", apresentados pela manhã.  
 
Para vender seu peixe aos publicitários e anunciantes, Abravanel deverá realizar pesquisas de 
opinião, "seja com métodos tradicionais ou procedimentos mais ‘caseiros’, como, por exemplo, 
pela Internet". Neste caso, ele cita o surveymonkey, que dispara e- mails com questionário para 
um público direcionado.  
 
Publicitário graduado pela Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) com MBA em Gestão de 
Comunicação Empresarial, Maurício Abravanel tem apenas 27 anos. Fez carreira como redator 
publicitário em agências como a Publicis Salles Norton, onde assinou trabalhos para as marcas 
Cônsul, Bradesco e Yoki, entre outras. Passou parte da infância em Araraquara, no interior 
paulista, terra natal de sua mãe, e durante anos escreveu crônicas para jornais daquela cidade e 
da vizinha São Carlos.  
 
 

 
 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 abr. 2005, Mídia & Marketing, p. A-18. 


