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Silvio Santos vem aí. Ele tem

planos de crescer a participa-

ção no market share do meio

televisão de 15% para 20%,

mantendo a 2a posição do seg-

mento atrás da líder Globo. Na

semana passada, o apresenta-

dor reuniu as principais lide-

ranças do mercado publicitário

para apresentar oficialmente o

executivo Antônio Carlos

Athayde, novo diretor comer-

cial da emissora. O faturamen-

to anual do SBT é de R$ 600

milhões.

"Tivemos um ano difícil, sem

grandes investimentos, mas

consolidamos parcerias impor-

tantes como a do 'Show do

Milhão' com a Nestlé que pro-

porcionou 75 milhões de car-

tas. O próximo vai ser com o

Bradesco. A General Motors

está no 'Roda a Roda', já com

dois milhões de correspondên-

cias. Podem nos mandar ver-

bas; não vamos decepcionar",

disse um bem-humorado

Silvio Santos.

Athayde vai reformular inte-

gralmente a divisão comercial

da emissora. Nos próximos

dias vai detalhar um plano

mercadológico para arregi-

mentar anunciantes com base

na programação 2004. A

exemplo deste ano, o cinema

vai ser o grande investimento

na grade. Estão programados

filmes como "Harry Potter e a

Pedra Filosofal" e um festival

com a obra de Stanley Kubrik.

O SBT tem parcerias com as

produtoras Warner, Para-

mount e MGM.

Os investimentos em cinema

vão praticamente dobrar no

próximo ano. Este ano foram

alocados cerca de US$ 25 mi-

lhões, mas em 2004 devem

chegar a US$ 40 milhões. "O

cinema trouxe ótimos resulta-

dos, mas não é só isso. Vamos

ter uma nova versão da Casa

dos Artistas, novelas, jornalis-

mo e linha de shows. A per-

cepção do Ratinho, por exem-

plo, vai ser de entretenimento,

como o Chacrinha", argumen-

tou o diretor de marketing

José Francisco Queiroz.

A chegada de Athayde, que já

atuou na divisão comercial da

Rede Globo, Telefer, Telemon-

tecarlo e Band, marca um mo-

mento de transformação no

SBT. A área de vendas da divi-

são comercial passa a ser coor-

denada pelo executivo Cláudio

Santos, ex-Globosat. As opera-

ções ficam sob a supervisão de

Adalberto Vianna, especial-

mente os facilitadores de tec-

nologia, para ajudar na elabo-

ração de projetos de mídia.

"Vamos implantar novidades e

mostrar o jeito SBT de fazer

TV, nosso novo slogan de posi-

cionamento. Os 450 anos de

São Paulo serão comemorados

com 12 programas especiais",

finalizou Athayde, que substi-

tui Guilherme Stoliar, agora

consultor-geral do SBT.

Sílvio Santos: podem nos mandar verbas; não vamos decepcionar

Stoliar: da área comercial para o posto de consultor da emissora

Santos e Awayde: jeito próprio de fazer televisão
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