
Mesas-redondas movimentam R$ 81,5 milhões
Apesar de manterem um formato parecido há décadas, programas dominicais
de debate esportivo continuam atraindo anunciantes e dando uma boa audiência
FÁBIO SUZUKI

O bom momento pelo qual
passa o futebol brasileiro tem se
refletido nos programas espor-
tivos, que praticamente mono-
polizam a grade televisiva nas
noites de domingo. As chamadas
mesas-redondas têm atraído
grande número de anunciantes, e
a previsão para este ano de Copa
do Mundo é de aumentar em
até 30% os valores contratuais
tanto das cotas de patrocínio
como dos merchandisings. Para
ter uma idéia desse mercado, o
faturamento no ano passado das
cinco atrações da TV aberta girou
em torno de R$ 65 milhões, mais
R$ 16,5 milhões gerados com a
divulgação de produtos durante
os programas.

Apesar da segmentação de
seu público — formado prin-
cipalmente por homens com
idade entre 15 e 40 anos das
classes A, B e C — e da satura-
ção do assunto futebol em seus
debates, as mesas-redondas são
ótimas oportunidades para as
empresas exporem suas marcas.
"O custo absoluto não é caro.
Seus valores chegam no máximo
à metade do preço-padrão da
TV", afirma Flávio Rezende, di-
retor de mídia da agência DPZ.
Outro fator positivo é a exposi-

ção de artigos dos mais variados
setores, e não apenas os relacio-
nados à área esportiva.

Nas cinco atrações exibi-
das (Terceiro Tempo/Record,
Bola na Rede/Rede TV, Mesa-
Redonda — Futebol e Deba-
te/Gazeta, Show do Esporte
Interativo/Band e Rock & Gol
de Domingo/MTV) há anúncios
provenientes de diversos ramos:
alimentício, bebidas, calçados,
telefonia, vestuário e eletrôni-
cos, dentre outros. "Priorizamos
anunciantes focados no público
de nosso programa, mas não
fazemos restrições", explica
Marcelo Mainardi, diretor exe-
cutivo e comercial da Rede Ban-
deirantes. A Casas Bahia é um
bom exemplo de empresas que
investem nesse nicho. A maior
anunciante do País está entre os
principais investidores em três
das atrações dominicais.

POUCA DISTINÇÃO
Os debates esportivos po-

deriam incrementar ainda mais
os recursos neles depositados,
mas a semelhança de formato
inibe investimentos maiores em
decorrência da pouca distinção
do produto entre os telespecta-
dores. "Há sempre reclamações
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em relação à verba publicitária,
mas as emissoras têm de me-
lhorar a qualidade e investir
mais em suas produções, que
assim logo vem o retorno",
diz Ângelo Franzão, vice-pre-
sidente de mídia da McCann-
Erickson. Ele ressalta que as
mesas-redondas transcorrem
em um dos melhores horários
da TV brasileira para a veicula-
ção de anúncios, pois atingem
a família reunida em pleno dia
de descanso, o domingo.

Outro fator negativo é a
pouca variação de assuntos,
sempre centrados em futebol.
De acordo com Rezende, um
conteúdo diferenciado, com
abordagem em outros esportes,
seria um fator importante para
atrair mais anunciantes. "Isso
só ampliaria o mercado, pois
público não falta", assegura.

Exceção na área, o Rock &
Gol, exibido pela MTV, pegou
carona nesses produtos ao sa-
tirizá-los. Com seis patrocina-
dores anuais — praticamente
fechados para 2006 ao valor de
quase R$ 4 milhões a cota —, a
emissora evita fazer merchandi-
sing de marcas que não estejam
relacionadas ao seu conteúdo.
"Não colocamos qualquer um.
Em alguns casos, aprimoramos
uma brincadeira para associar
o produto à atração", afirma
Guilherme Valentine, diretor de
publicidade da MTV. A mesa-
redonda traz convidados ligados
à música e ao futebol. O humor
de seus apresentadores (que
imitam os âncoras das emissoras
concorrentes) tem obtido bons
resultados. O programa foi o
líder em audiência no canal em
2005 ao alcançar 2 pontos de
média no Ibope.

NOVAS ATRAÇÕES
Pelo menos três emisso-

ras terão novidades em sua
grade direcionada ao gênero.
O principal motivo é a Copa
do Mundo da Alemanha, que
começa em junho. A Rede
Bandeirantes trouxe de volta
não só Luciano do Vale como
também o Apito Final, que o
novo apresentador comandará
semanalmente, às segundas-
feiras. "Desde o ano passado,
temos investido para fortale-
cer o esporte", diz Mainardi.

Já a MTV ampliará sua mesa-
redonda durante o campeonato
de seleções. No mês em que
ocorrerá o torneio, o Rock & Gol
irá ao ar aos domingos e nas noi-

tes de quinta-feira. Além disso,
enviará os âncoras, Paulo Bonfá
e Marco Bianchi, para comandar
a exibição diretamente de terras
alemãs. Em conjunto com a
Coca-Cola, o canal está com uma
promoção em que o ganhador
viaja com a equipe da MTV e par-
ticipa dos programas realizados
no país europeu. "Devemos ter
um aumento de 18% em nossa
receita publicitária por causa da
Copa", revela Valentine.

Diferentemente do que ocor-
rerá com as novidades anterio-
res, a do Terceiro Tempo deve
ser permanente na grade da TV
Record. Transmitido atualmente
às 22h de domingo, o programa
deve ganhar um novo horário a
partir de abril. A estratégia é co-
locá-lo no ar às 18h, logo após as
partidas do fim de semana. "Va-
mos fazer um legítimo terceiro
tempo", afirma o apresentador,
Milton Neves.
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