
LIQUIDAÇÃO NO AR
Depois do estardalhaço cau-

sado pelas declarações de

Silvio Santos à revista Con-

tigo, há menos de um mês, o

SBT volta a chamar a a-

tenção. Desta vez, com o

lançamento de uma promo-

ção, no mínimo, inusitada.

Em tempos de vacas magras,

a promoção sempre é incen-

tivo de consumo. No varejo

seria algo ordinário, mas

esse tipo de recurso não é

tão utilizado assim para ala-

vancar vendas de espaços

comerciais. E é bem aos

moldes de promoção de

varejo que o SBT lançou sua

ação promocional para

chamar a atenção do merca-

do anunciante: "Compre um

e leve dois". São mais de 20

módulos diferentes de com-

erciais montados para atrair

agências e anunciantes. O

idealizador da promoção,

que terá validade de agosto a

outubro, foi o próprio Silvio

Santos. Ele chegou até

mesmo a escrever o primeiro

anúncio, veiculado em jor-

nal semana passada, com o

título "Promoção incrível do

SBT".

Segundo fonte do Propagan-

da & Marketing, Silvio San-

tos disse em uma reunião

aos executivos da emissora:

"Olha, está todo mundo pa-

rado e alguém tem de fazer

alguma coisa". Especula-se
ainda que a iniciativa do

Valéria Campos

Cena de A Praça é Nossa, que entra na promoção

Secundários - O objetivo da

ação é atrair anunciantes

para os programas secundá-

rios da emissora e mostrar a

eficiência dessa progra-

mação.

De acordo com um executi-

vo do SBT, a promoção

provoca o mercado a pul-

verizar as verbas public-

itárias, que os profissionais

da emissora julgam estar

concentradas na TV Globo.

Fontes do Propaganda &

Marketing garantem que o

SBT foi muito procurado

depois de lançar a pro-

moção, principalmente por

anunciantes menores, alguns

que nem cogitavam veicular

em mídia televisão.

Programas como o da Hebe,

A Praça é Nossa, Cine Espe-

tacular, Tele Sena e Scoobi-

doo entram nos pacotes pro-

mocionais.

Dentre os módulos de anún-

cio disponíveis estão, por

exemplo, uma inserção com-

ercial de 30 segundos no

horário do Cine Espetacu-

lar, que permite ao anun-

ciante ter outras três

inserções, no Cine Belas-Ar-

tes, no Cinema em Casa e

no Fim de Noite.

Somando as quatro inser-

ções, o total atingido seria

12% de homens e mulheres

das classes A, B e C, maiores

de 18 anos.

Outro exemplo de módulo

disponível para as agências e

anunciantes é a inserção de

30 segundos durante o pro-

grama da Hebe. Quem com-

prar o espaço, leva outro no

horário do programa A

Praça é Nossa. Com a pro-

moção, o SBT está venden-

do mil GRPs pelo preço de

500 ou, segundo anunciado

pela emissora, o mesmo

GRP da TV Globo com

10% de desconto.

presidente da emissora te-

nha causado um certo mal-

estar entre alguns dos exe-

cutivos do SBT. Procurados

pelo P&M, eles não quiser-

am comentar o assunto.

Assina a criação do anúncio
a agência Popular, que há

cerca de um mês atende a

conta do SBT. O novo

anúncio ganhou o seguinte

título: "Como o espetáculo

pode ajudar o crescimento".

Logo do programa da Hebe: inserção de 30 segundos


