
Inspiração que vale medalha
Reconhecimento do trabalho empolga empresas e desperta interesse das agências

T udo indica um resultado
positivo aos esforços que
as empresas de rádio têm

empreendido para mostrar às
agências que o meio precisa ser
trabalhado de maneira mais ade-
quada. O que se ouve é que o
rádio inspira e muito a criação,
enquanto algumas iniciativas
comprovam a tendência — como
a decisão da organização do Fes-
tival de Cannes de incluir o meio
entre os eventos a partir de 2005
e o Prêmio de Criatividade em
Rádio, que o Grupo Profissio-
nais de Rádio (GPR) e a Apro-
som realizam em conjunto e cujo
resultado foi revelado durante
o MaxiMídia 2004, que aconte-
ceu em setembro.

Pela primeira vez depois de
51 anos, o veículo foi incorpora-
do na premiação de Cannes. De
acordo com o diretor do GPR,
Antônio Rosa Neto, trata-se de
reconhecimento da importância
do meio no mercado publicitário.
Na Inglaterra a participação nas
verbas publicitárias saltou de 2%

para 7% e esses índices empol-
gam a mídia ao redor do mundo.
"Isso mostra que alguma coisa
fantástica está acontecendo no
setor", diz Rosa.

De acordo com o superinten-
dente da FM O Dia, Mário Reis, é
possível ver a criatividade de vol-
ta ao rádio desde as peças tradi-
cionais de 30 segundos aos teste-
munhais de locutores, que ga-
nharam roupagem nova. "O jin-
gle também retomou seu espa-
ço", atesta Reis.

Redator da F/Nazca Saatchi
& Saatchi, André Kassu afirma
que vários clientes acreditam
muito na força do rádio e o resul-
tado disso é que em 2003 cerca
de 60 spots saíram da agência.
Ele cita como bom exemplo a
Skol, que sempre investe no se-
tor, seja em eventos ou campa-
nhas institucionais. "O rádio é o
meio cujo consumidor não espe-
ra ser surpreendido e abre mais
espaço para surpreender", diz
Kassu. Segundo ele, essa mídia
permite liberdade imensa de cria-

A campanha para o Skol
Beats é um dos cases bem
sucedidos da F/Nazca pois
foi possível transpor para
spots a peça dos astronautas
desenvolvida para a TV. "O
Skol Beats acontece há cinco
anos e a gente sempre conse-
gue surpreender, provando que
vale mais do que nunca inves-
tir", diz. De acordo com Kassu,
ainda existe espaço no rádio
para bons jingles. Não é à toa
que a F/Nazca desenvolveu para
a Skol jingles em vários ritmos.

A Claro é outra empresa que
aposta no meio rádio, assim
como as fraldas Pampers, cuja
comunicação elaborada pela F/
Nazca traz pinceladas de fábu-
las. Kassu avalia que a desenvol-
tura da área atingiu tamanha so-
fisticação que alguns programas
estão migrando para a TV, como
o Pânico. "Esse movimento mos-
tra que as pessoas estão ligadas,
prestam atenção e utilizam o rá-
dio não apenas para ouvir músi-
ca, mas para acompanhar outras
coisas", constata.

junturas a partir do estúdio. "É
possível trabalhar a imaginação
sem gastar fortunas", diz. Segun-
do ele, houve um tempo em que
o mercado publicitário se encan-
tou com a mídia impressa, de-
pois com a TV e agora há uma
redescoberta do rádio. Mas nes-
te ínterim a área sofreu um em-
pobrecimento da criatividade
porque muitos passaram a pôr
no spot o áudio da TV. Porém,
atualmente a criação específica
para o setor parece ganhar fôle-
go, tanto que a campanha da
Intelig para TV é diferente da
divulgada no rádio. "Aliás, a peça
do rádio explora o tema da cam-

vani, foi uma das maiores
audiências da área no Brasil
pelos 19 anos em que inte-
grou a equipe da Rádio Glo-
bo. Xavier também tem liga-
ções estreitas com o meio,
pois começou a carreira com-
pondo jingles e sempre que
há tempo atua na criação de
trilhas. "O jingle está voltando
para o setor por vias tortuosas

que são as campanhas político-
partidárias", lamenta. Para ele, a
queda da qualidade criativa aca-
bou beneficiando a volta do jin-
gle não como atributo estratégi-
co das campanhas, mas como
tábua de salvação. "Ele tem sido
usado como muleta para a falta
de idéias", critica.

O diretor comercial da Rede
Bandeirantes, Sérgio Sitchin, afir-
ma que a emissora tem alguns
cases excepcionais de utilização
do rádio dentro do programa Na
Geral. "O mercado percebe e uti-
liza bastante esses formatos", con-
firma. Segundo ele, o reconheci-
mento mais sólido é o Prêmio
Criatividade em Rádio do GPR.
"É importante ressaltar que exis-
tem agências que criam peças
maravilhosas para o veículo com
resultados excelentes para o anun-
ciante", conclui.
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ção. "Colo-
car um dinos-
sauro num filme
custa muito e no
rádio basta um grito
em estúdio", sugere o
redator. Mas embora as
possibilidades de traba-
lho com o imaginário se-
jam maiores, ele ainda é
pouco explorado.

para o veículo.
A relação da Giova-

ni,FCB com o rádio é prati-
camente atávica. O funda-
dor da agência, Paulo Gio-

panha com
mais proprie-

dade", avalia Xa-
vier. A rede de es-

colas de idiomas
CCAA e o jorna l O

Globo também traba-
lham com produções

publicitárias específicas

O diretor nacional de criação
da Giovani,FCB, Adilson Xavier,
afirma que o rádio é o meio que
melhor consegue explorar a cria-
tividade porque pode sugerir si-
tuações e vários cenários e con-
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