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São Paulo, 24 de Setembro de 2003 - Gente do ramo diz que o apresentador fatura R$ 
6 milhões por programa. A importância da credibilidade fica ainda mais em evidência 
quando há uma pedra no caminho. No caso do SBT - que tropeçou ao exibir no dia 7 
de setembro uma reportagem com falsos bandidos -, essa pedra corre o risco de rolar 
sobre um grande prejuízo financeiro. A "entrevista" foi exibida no "Domingo Legal", 
programa apresentado por Gugu Liberato, que, segundo publicitários, só perde para o 
dono da emissora, Silvio Santos, em receita na segunda maior rede do Brasil.  

De acordo com cálculos de um profissional de mídia, Gugu fatura com o seu "Domingo 
Legal", considerando merchandising e comerciais (sem contar contratos de uso da 
imagem do apresentador que podem ser negociados à parte), pouco mais de R$ 6 
milhões. O programa, que tem uma duração aproximada de cinco horas, não foi ao ar 
no último domingo.  

Segundo um dos profissionais de mídia consultados por este jornal, considerando em 
média cinco horas de programa e quatro intervalos comerciais por hora, são cerca de 
20 breaks por "Domingo Legal". Em cada um deles, há em média três minutos, ou seis 
filmes de 30 segundos. No total do programa, são 120 comerciais, ao preço estimado 
de R$ 50 mil a peça, já considerados descontos sobre o preço de tabela - que é de R$ 
92 mil. Quanto aos merchandising, são estimados em torno de R$ 600 mil por 
programa, sempre, vale ressaltar, numa avaliação empírica, já que o SBT não informa  
sobre esses números nem mesmo sobre a falsa entrevista.  

Para o diretor de mídia da Bates Brasil, Claudio Barres, hoje a relação do 
anunciante/agência com o programa de Gugu é de avaliação. "Nossos clientes estão 
apenas nos intervalos comerciais e até agora não tivemos pedidos de cancelamento. 
Os futuros índices de audiência é que vão dizer o que devemos fazer. No caso do 
merchandising, a situação é mais complicada", diz Barres. O sócio-diretor da agência 
DPZ, Roberto Duailibi, diz que o histórico de credibilidade de Gugu também pesará 
bastante sobre as decisões.  
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