
Sem baixaria, Ronnie Von ganha público 
Sandra Azedo 
 
O "Todo Seu", apresentado pelo também cantor e empresário Ronnie Von, na Rede Gazeta de 
Televisão, cresceu 20% em audiência nos primeiros meses de 2006. O sucesso é creditado a 
fórmula sem a baixaria de concorrentes.  
 
Ronnie Von vai bem em audiência e faturamento 
 
Programa "Todo Seu", veiculado na TV Gazeta, tornou-se alternativa no horário da noite. 
Diante da concorrência, a fórmula poderia não dar certo, mas hoje a Rede Gazeta de Televisão 
vê o programa "Todo Seu", apresentado por Ronnie Von, como um verdadeiro sucesso. A 
atração começou há cerca de dois anos, no ar pela manhã, e hoje ocupa o horário noturno, de 
segunda a sexta-feira. Bastante focado nas classes A e B, "Todo Seu" registrou um aumento, 
de janeiro para cá, de 20% em sua audiência medida pelo Ibope, que aponta média de dois 
pontos. Além disso, o programa apresentou até maio um salto de faturamento mensal ao redor 
de 32% em relação ao ano passado.  
 
Cada ponto no Ibope representa 50 mil domicílios em São Paulo. Com dois pontos de média, 
significa que "Todo Seu atinge cerca de 100 mil domicílios, o que, no Estado de São Paulo, 
resulta em cerca de 300 mil telespectadores a cada dia. Nada mal. Tanto é que o programa 
comandado por Ronnie Von é uma das vedetes da casa.  
 
De acordo com a superintendente de programação da Rede Gazeta de Televisão, Marinês 
Rodrigues, 72% da audiência do programa se concentram nas classes A e B. De acordo com 
executiva, este dado é do Ibope, que, ao medir a audiência, avalia também o perfil de quem 
assiste à programação. "Estamos muito felizes com os resultados. É um espaço aproveitado 
por um projeto diferenciado."  
 
De fato é. No horário em que o programa vai ao ar - das 22 às 24 horas de segunda a quinta e 
às sextas-feiras, das 22 às 23 horas -, "Todo Seu" acabou se tornando uma alternativa aos 
muitos desfiles de lingerie e brigas intermináveis, que atrai audiência em outras emissoras.  
 
"Todo Seu", de acordo com Ronnie Von, é uma mistura de entretenimento com serviço público. 
Ou seja, além de esclarecer dúvidas (como as de ordem jurídica), traz gourmets e convidados 
que são referências em suas áreas. "É um programa feito para formadores de opinião, mas 
que também agrada às classes mais baixas", diz.  
 
"Tenho 40 anos de televisão e já assisti a muitos ‘filmes’. O que não é bom, não dura por 
muito tempo", considera Ronnie Von. "‘Barracos’ não levam a nada. Buscamos colocar no 
programa pessoas que têm algo a ensinar, seja socialmente ou culturalmente", completa.  
 
O apresentador de 61 anos conta que o programa vem numa curva crescente, mas que 
especialmente nos últimos quatro meses esta evolução foi ainda maior. Até pelo perfil do 
apresentador, no início cerca de 70% da audiência era composta por mulheres. "Os homens, 
que antes eram apenas 28%, hoje já são 40% dos meus telespectadores", comunica Ronnie 
Von.  
 
Marinês diz que o programa conta com dois intervalos comerciais de 3,5 minutos cada. O 
faturamento de "Todo Seu" ainda se origina de diversos merchandising. "O espaço está bem 
preenchido", afirma a diretora de programação.  
 
Na visão de Ronnie Von, um dos fatores decisivos para o sucesso de "Todo Seu" é o fato de 
conseguir fazer um programa sem pressão da Rede Gazeta por audiência. "Isso me dá 
liberdade para colocar a qualidade no ar", diz o apresentador, completando que o resultado é 
que muitos consideram o seu programa bastante elegante.  
 
 



"Fomos contra a tendência de colocar baixarias no ar, a contramão da ‘tendência’", menciona 
Marinês, ao completar, ainda sobre perfil de audiência, que as classes A, B e C representam 
86% dos telespectadores; deste volume, 52% se concentram nas classes A e B. "Isso, é claro, 
é levado em consideração pelo mercado publicitário", lembra Marinês, para quem "Todo Seu" 
mostra ao público entretenimento, mas não de forma intelectualizada. "É preciso lembrar que 
no comando está um pessoa de muito carisma, o que sempre ajuda", afirma Marinês 
Rodrigues.  
 
kicker: Segundo o Ibope, a atração consegue média de 2 pontos, tendo 72% de seus 
espectadores das classes A e B  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23, 24 e 25 jun. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


