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O "SBT Brasil", telejornal que marca o retorno do SBT ao jornalismo, estreou anteontem com 
audiência acima das expectativas. Ancorado pela ex-global Ana Paula Padrão, a atração registrou 
média de 10 pontos e picos de 12, segundo o Ibope. Com estes números, o telejornal ocupou a 
segunda posição para o horário, ficando atrás apenas da Rede Globo. A previsão da emissora 
paulista era de que o índice de audiência ficasse entre 8 e 11 pontos.  
 
Com aportes estimados em mais de R$ 1 milhão, o "SBT Brasil" entrou no ar nesta semana, tendo 
como principais patrocinadores a Caixa Econômica Federal e a Pantech do Brasil. O telejornal é 
considerado um marco para o SBT, emissora que nos últimos anos havia deixado de lado os 
investimentos em jornalismo. Este primeiro projeto, aliás, recebeu recursos milionários destinados 
a contratações e equipamentos de última geração, com tecnologia digital. Ao todo, a equipe 
trabalha com cerca de cem profissionais responsáveis pela reestruturação dos departamentos de 
jornalismo em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.  
 
A volta ao jornalismo, aliás, chega em um momento financeiro positivo. No primeiro semestre do 
ano, a emissora retornou ao azul e registrou lucro líquido de R$ 29 milhões. De janeiro a junho do 
ano anterior, a companhia havia obtido prejuízo de R$ 9 milhões. O resultado de 2004 está 
associado à reestruturação da empresa.  
 
A ida de Ana Paula Padrão para o SBT entra para a história do jornalismo da emissora que, apesar 
da volatilidade, tem importância significativa para a televisão brasileira. Nos anos 90, o SBT 
lançou, por exemplo, Boris Casoy como âncora e investiu em um projeto que mudou a linguagem 
e presença dos repórteres de TV com o jornal "Aqui, Agora".  
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