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A
identidade com a praça é o
principal trunfo das emis-
soras fora do eixo Rio—São

Paulo. Se por um lado as rádios
locais esbanjam atributos tradi-
cionais ligados à cultura regional
— que ajudam na afinidade com o
ouvinte —, as redes propõem pro-
gramações cosmopolitas e come-
çam a influenciar o modelo radio-
fônico principalmente porque
atraem os mais jovens.

O diretor comercial da Rádio
Guaíba, João Müller, afirma que a
manutenção da audiência é tra-
balhada com esmero na produ-
ção da programação, cujos pon-
tos altos são jornalismo geral e
esporte. A adequação de horários
de algumas atrações, a inclusão de
programetes e o incremento na
cobertura de acontecimentos in-
ternacionais de interesse nacional
trazem repercussão positiva para
a audiência. "No esporte, o dina-
mismo é ainda maior", diz.

Sem perder o estilo Guaíba, a
emissora tem atualizado a pro-
gramação com pequenas mudan-
ças nas transmissões esportivas.
"O resultado perante os ouvin-
tes é excelente", diz o diretor. A
atualização tecnológica também
tem gerado bons frutos, tanto
que ouvintes de outros Estados
brasileiros e de outros países de-
monstram fidelidade à rádio por
meio da internet. "Agora sem li-
mite de acesso, estamos perce-
bendo um incremento fora do
comum na interatividade", co-
memora Müller.

A interatividade também é res-
ponsável por ótimos resultados
na manutenção da audiência tra-
dicional e na captura de novos
públicos. Espaços interativos
promovem a participação dos ou-
vintes na programação, e eles
entendem, assim, que a emisso-
ra dedica maior atenção aos seus
interesses como consumidores.
"Na parte esportiva há disputas
entre ouvintes pela participação",
afirma o diretor.

Para atrair investimentos pu-
blicitários a Guaíba opta por fugir
da tradicional simples comercia-
lização de espaços. "Temos cria-
do projetos especiais, planos per-
sonalizados e espaços exclusivos
para os anunciantes. O resultado
é imediato", diz Müller. Segundo
ele, a Guaíba tem apresentado às
agências palestras sobre o meio,
cases de sucesso e caminhos co-
merciais alternativos, provocan-
do profissionais a demonstrarem
sua capacidade também no rá-
dio. O crescimento médio das
emissoras do Sistema Guaíba Cor-
reio do Povo foi significativo nos
últimos 12 meses: 26,57% em
relação a 2003.

Itatiaia decidiu sacrificar a pro-
gramação da FM e clonar a grade
da AM. "Mais do que apresentar
números de audiência ao merca-
do, a rádio se preocupa com a
qualidade da programação", afir-
ma o diretor de mercado da rede,
Carlos Rubens Done. Para ele, se
somadas as audiências da AM e
FM a Itatiaia garante a primeira
colocação. Mas a AM, isolada, está
em terceiro lugar no País, e a FM,
entre sétimo e oitavo.

Há dois meses a rede contra-
tou o Ibope, e a pesquisa realizada
apontou que 70% do público não
sabia que as duas emissoras têm a
mesma programação. "Precisamos
voltar a falar do clone", diz Done.

A atenção à grade não fica por
menos. De acordo com o diretor,
faltava um quadro sobre compor-
tamento para arredondar o mode-
lo popular. "Buscamos, então, o
consultor Antônio Roberto, que
tem um programa na TV Alterosa
e escreve uma coluna no Estado
de Minas", conta. Outro incremen-
to foi o lançamento do programa
sobre os bastidores do futebol.
"Levamos para o ouvinte o tititi
que acontece fora do campo. Pro-
curamos torcedores famosos,
como artistas e políticos", diz
Done. Por conta dessa ação a au-
diência entre 14 h e 15 h subiu
20%. No geral a audiência tam-
bém cresceu um pouco, mas o
pico continua sendo durante a jor-
nada esportiva, com as transmis-
sões de futebol entre 16 h e 19 h,
quando a Itatiaia atinge 92% de
audiência em sua área de atuação.

A rede mantém diversas emis-
soras no interior de Minas Gerais:
FMs em Juiz de Fora, Montes Cla-
ros, Ipatinga e Uberlândia, que
também tem AM, como Timóteo,
Ouro Preto e Pirapora. Na capital,
a Extra FM só toca sucessos. É
uma rádio popular que põe músi-
ca de novela no ar. Trabalha prati-
camente com 40 temas e é voltada
para promoções.

De acordo com Done, o sus-
tentáculo das rádios está no tripé
jornalismo, esporte e prestação de
serviços. "Nossa maior tradição
está na cobertura esportiva, tanto
que somos a única rádio em Minas
que enviou equipe para Atenas",
orgulha-se o diretor. A Itatiaia man-
dou seis profissionais à Grécia du-
rante os Jogos Olímpicos. Done
revela que a rádio sempre desloca
equipes para coberturas fora do
Estado e do País. "Isso fica caro,
mas às vezes o Cruzeiro vai fazer
um jogo fora e o ouvinte cobra da
rádio", comenta. A Itatiaia man-
tém cinco programas de esportes
e dois grandes jornais diários, além
de boletins de hora em hora com
correspondentes em Brasília, São
Paulo, Rio de Janeiro e no exterior.
Fora isso, tem repórter que cobre
só a CBF.

A interação da Itatiaia com os
ouvintes acontece por telefone, car-
ta e, há um ano e meio, por inter-
net. O site ganhou roupagem nova

Done: sustentáculo do rádio está no tripé
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Há cinco anos, quando detinha
quase 70% da audiência em Belo
Horizonte — onde existem 27
emissoras de rádio -, a Rádio
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recentemente, em comemoração
aos 50 anos da rádio, e tem am-
pliado consideravelmente o con-
tato com os ouvintes. Alguns pro-
dutos virtuais já são patrocinados,
caso da enquete que leva a marca
da Coral. A Itatiaia cria programe-
tes como o Pratique Cidadania,
assinado pelo Banco Rural, o Via-
jando pela Estrada Real, pelo Itaú,
e A Boa Notícia, pelo governo de
Minas Gerais, e aposta também
em ações de rua, como flashes ao
vivo de inaugurações de pontos
comerciais que oferecem vales-
compra como brinde. "Estamos
ampliando a área de programas
especiais, agora a cargo de um

jornalista que vai pensar em pro-
postas para oferecer ao mercado",
adianta Done. Uma dessas pro-
postas é O Melhor de Minas em
Cartaz, apresentado pela Petro-
bras, que mostra as iniciativas e
os investimentos da estatal na cul-
tura mineira.

to para este ano em relação a
2003, a rádio busca reorgani-
zar a programação para enfren-
tar sua principal concorrente,
a Guarani. De acordo com o
superintendente Francisco
Bessa, hoje existe maior co-
brança quanto à qualidade da
seleção musical, os descontos
dos comerciais foram reduzi-
dos e as permutas, encerradas.

O jornalismo continua sen-
do ponto forte de audiência e
concorrência publicitária, mas
o programa Alvorada Brasileira,
que dedica quatro horas à MPB,
tem sempre suas cotas preenchi-
das e uma fila de interessados. "A

rádio está mais atraente porque
vai para a rua ao encontro dos
ouvintes", avalia Bessa. Segundo
ele, as redes nacionais abocanha-

ram as verbas dirigidas ao meio,
mas as emissoras locais ainda
mantêm a identidade com as
cidades. Outra emissora do
grupo, a Rádio Liberdade, en-
veredou pela música sertaneja
e, ainda de acordo com Bessa,
há cinco anos ocupa o primei-
ro lugar de audiência entre as
rádios do gênero.

Com programação dirigi-
da ao público jovem principal-
mente da classe C, a Rádio
Caetés, de Recife, não mede

esforços para colocar promoções
de alto valor agregado nas ruas.
De acordo com o gerente comer-
cial, Alcides Caminha, o sorteio
mensal de duas motocicletas e
um caminhão e prêmios no me-
lhor estilo Faustão devem sacu-
dir a audiência até dezembro. Fora
isso, duas cadernetas de poupan-
ça de R$ 2 mil — campanha pro-
movida pela Telemar que rendeu
159 mil ligações à emissora no
período de 50 dias — e o paga-
mento de dívidas de até R$ 2,5
mil do ouvinte completam o pa-
cote promocional. A participação
é feita por telefone ou carta e a
emissora chega a receber 240 li-
gações por dia.

A entrega dos prêmios tam-
bém causa frisson na capital per-
nambucana. Festa para 40 mil
pessoas, com 27 bandas tocando
durante 14 horas, é a maneira de
fidelizar o ouvinte. "Algumas pro-
moções são patrocinadas e ou-
tras a própria rádio banca", diz o
diretor. Hoje em segundo lugar, a
Caetés começa a pôr em prática
um plano para chegar à lideran-
ça. As ações desenvolvidas já ren-
deram crescimento de 25% das
receitas em comparação com o
ano passado.

Na relação com os anuncian-
tes, a Caetés prima em oferecer
inovações. "O que menos entre-
gamos é o formato rotativo", ates-
ta Caminha. Segundo ele, patro-
cínios de programas especiais,
merchandising e testemunhais
fazem a diferença no caixa. Ao
que tudo indica a fórmula tem
agradado ao mercado, tanto que
segmentos como o de informáti-
ca, que não tinha a cultura de
anunciar em rádio, aparecem en-
tre os clientes.

A Rádio Jangadeiro, de Forta-
leza, aposta na filosofia de que é
preciso criar, desenvolver, execu-
tar e acompanhar projetos espe-
cíficos para os clientes além da
mídia convencional. De acordo
com o gerente comercial Mário
Brandão, os projetos têm de en-
volver ações interativas, tanto em
pontos-de-venda como em locais
públicos de interesse do cliente,
nos horários de melhor aprovei-
tamento. "Essa postura da Janga-
deiro FM visa principalmente re-
solver problemas mercadológicos
dos anunciantes cujas necessida-
des extrapolem a comunicação
convencional de comerciais gra-
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Renata: mercado tem percebido a forte
penetração e o custo/beneficio do rádio

Voltada para o público A/B
com mais de 25 anos, a Rádio
Alvorada, de Belo Horizonte, en-
frenta a ironia de ter perdido a
liderança do mercado em audiên-
cia por excesso de publicidade.
Com crescimento de 25% previs-
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vados ou outras ações que acon-
teçam diretamente dos estúdios
da emissora", diz Brandão. Se-
gundo ele, com essa atitude é pos-
sível ter contato direto com os
públicos-alvo mais significativos
para os clientes maximizando, de
uma só vez, a soma de ações de
comunicação.

Brandão defende que o envol-
vimento gerado por essas ações
tem efeito de convencimento e de
lembrança de marca muito for-
tes. Outras ações de comunicação
com alto apelo emocional, como
desfile de modelos com produtos
dos patrocinadores, também são
desenvolvidas pela Jangadeiro.
Caso bem-sucedido foi elaborado
para a Oi. Um evento, cujo objeti-
vo principal era a efetivação de
vendas, foi realizado no estaciona-
mento do Shopping Iguatemi, de
sexta-feira a domingo, aproveitan-
do a época do Dia dos Pais. Uma
tenda grande e dez menores man-
tinham revendedores da Oi (Es-
planada, C&A, Pague Menos,
Lojas Americanas, Nokia, Sie-
mens, Motorola e outros oito de
menor porte). O volume de ven-
das pretendido era de 3 mil apa-
relhos — foram comercializados
perto de 5 mil.

A Jangadeiro desenvolveu
para a Pepsico - Toddynho o pro-
jeto Hora do Recreio, com dura-
ção de três meses, tendo como
objetivo sedimentar a participa-
ção da marca nas cantinas das
instituições de ensino, estrategi-
camente mais importantes para
eles. A ação levava a rádio às esco-
las previamente selecionadas e,
durante um período de mais ou
menos uma hora, eram realiza-
das brincadeiras com palhaços,
com o boneco Toddynho, pro-
motoras apresentavam o produ-
to para degustação, era exibido o
filme Historinha do Toddynho e
também havia distribuição de
brindes. "O sucesso foi tão gran-
de que os colégios até hoje nos
solicitam novas visitas, o que deve
acontecer brevemente com outro
patrocinador", diz Brandão.

O diretor geral do Sistema RBS
Rádio, Cláudio Toigo, não consi-
dera que o rádio esteja promo-
vendo agora uma revolução entre
os meios de comunicação. Segun-
do ele, o rádio é a revolução des-
de seu surgimento em 1822. "Pen-

so que depois da variedade in-
cessante de novas mídias que
apareceram no mundo, entre as
quais a televisão e o fortaleci-
mentos dos jornais, o rádio pas-
sou a ocupar um espaço incom-
patível com seu potencial de co-
municação, havendo uma dimi-
nuição considerável nos seus in-
vestimentos publicitários", pon-
dera Toigo. De acordo com ele, a
sedução das novas mídias pro-
vocou a migração das verbas em
função da inserção de imagem.

De acordo com Toigo, a RBS
Rádio sempre acreditou no po-
der do meio, mesmo nos momen-
tos em que algumas tendências
apregoavam seu declínio. "Mes-
mo nessas circunstâncias, jamais
a audiência foi afetada", garante.
Para o diretor, quem faz a mídia é
a aceitação do público, e isso,
invariavelmente, o rádio sempre
teve, sendo extremamente con-
sumido no mundo.

Foi observando esse fenôme-
no que a RBS apostou no desen-
volvimento de conteúdos, enten-
dendo que o principal propulsor
do sucesso de um veículo é justa-
mente a questão produto. "Essa
unidade de negócio concentra
seus maiores investimentos em
profissionais, play-list, tecnologia,
infra-estrutura, estações móveis,
unidade aérea, aperfeiçoamento
de pessoal e reciclagem, além da
cobertura de sinal", diz Toigo. O
resultado desse trabalho são emis-
soras de rádio bem definidas, com
identidade própria e marcas que
sustentam seus respectivos con-
ceitos com o público ouvinte e
também com clientes e anuncian-
tes. "Estamos falando de um gru-
po com 24 emissoras próprias
operando em diversos formatos
de programação, com base nos
Estados do Rio Grande do Sul e
de Santa Catarina, comunicando
para mais de 16 milhões de pes-
soas", contabiliza Toigo.

Gilberto Fontoura, diretor ge-
ral da 98 FM, da Rede Paranaense
de Comunicação (RPC), afirma
que a emissora sabe o público que
deseja alcançar, não faz conces-
sões e nem usa expedientes evasi-
vos. "A linha de programação é
uma só. Temos o público-alvo bem
definido e monitoramos perma-
nentemente o que se produz. Tudo
é feito com critério", diz. Além

Fontoura: rádio tem público-alvo bem definido

disso, reuniões periódicas, análise
dos resultados de pesquisas, pe-
quenas alterações de rota e muitas
promoções moldam o cotidiano
da emissora. "Aí todos enlouque-
cem para buscar a idéia mais cria-
tiva", diz Fontoura. Ele conta que
há pouco tempo a rádio recebeu
mais de 30 mil telefonemas de
ouvintes para participar da pro-
moção Quem Matou Lineu. "A 98
é popular sem chegar ao popula-
resco, e é jovem sem radicalismo,
não é tribal", qualifica.

O Sistema Verdes Mares con-
ta com três rádios: duas em Forta-
leza, Rádio Verdes Mares AM e
FM, e uma em Recife, a Rádio
Recife FM. Todas são líderes ab-
solutas de audiência, segundo a
gerente de marketing do Sistema
Verdes Mares, Renata Regueira
Gama. Em Fortaleza, cobre 97,3%
da população, atingindo 2,4 mi-
lhões de pessoas. "A Verdes Ma-
res é a emissora AM de maior
alcance, com 23,6%, representan-
do 583 mil ouvintes", diz Renata.
De acordo com ela, em dois dias
de veiculação de um anúncio o
alcance da Verdes Mares é maior
do que o de sua principal concor-
rente em 30 dias", orgulha-se.

Já a Rádio Verdes Mares FM
93 alcança em 30 dias 61,31% da
população, atingindo 1,5 milhão
de pessoas. Lidera a audiência
com índice de 5,85%, o que signi-
fica pelo menos 145 mil ouvintes
por minuto, um número 48% su-
perior ao da segunda colocada.
Chamada carinhosamente pelos
ouvintes de Verdinha, a Rádio

Verdes Mares AM conta com apre-
sentadores renomados como Pau-
lo Oliveira, João Inácio Jr., Carlos
Augusto e Gomes Farias. Alinha de
programação é variada e sempre
atenta às tendências de comporta-
mento do ouvinte. Um dos princi-
pais produtos da Verdes Mares é a
transmissão de futebol. "Em todas
as Copas enviamos repórteres para
cobertura", afirma Renata.

A FM 93 tem uma equipe de
pesquisadores que diariamente
levanta a preferência musical dos
ouvintes.Com isso a emissora ga-
rante programação selecionada
de acordo com o gosto do públi-
co. O perfil da grade é popular. O
Júri Popular, comandado pela lo-
cutora Samantha Marques, ino-
vou a forma de fazer FM. "Todos
os dias apresentamos um caso
enviado pelos ouvintes e recebe-
mos ligações dando o veredito",
conta Renata.

Todas as rádios distribuem di-
versos prêmios para os ouvintes
durante o dia. Conversas ao vivo
com os apresentadores também
são realizadas. A Recife FM tem as
mesmas características da Verdes
Mares FM. Lidera a audiência do
meio com índice de 4,26%. Isso
significa média de 119 mil ouvin-
tes por minuto. A vantagem em
relação à segunda colocada é de
52%. O meio rádio em Recife al-

cança 96% da população, repre-
sentando 2,6 milhões de pessoas.
A FM Recife tem alcance de
42,11%. Programação popular
com vasta premiação aos ouvin-
tes garante a liderança.

O Sistema Verdes Mares in-
veste em pesquisas para todos os
seus veículos, dentre eles a TV
Verdes Mares (retransmissora da
Globo no Ceará) e o Diário do
Nordeste. "Trabalhamos com Ibo-
pe e Marplan", diz Renata. O
marketing desenvolve informa-
ções personalizadas para os clien-
tes, segmentados pelo ramo de
atuação. "Contamos com quatro
profissionais especializados de-
dicados exclusivamente à análise
dos dados de pesquisa, ajudando
o departamento comercial a qua-
lificar tecnicamente as emissoras",
salienta a diretora.

Neste ano o faturamento cres-
ceu entre 10% e 12% com relação
a 2003. Segundo Renata, o merca-
do nacional tem percebido a forte
penetração e o custo/benefício que
o rádio pode trazer para o aumen-
to do market share. "Observamos
este crescimento constante, prin-
cipalmente por meio de ações que
envolvem o consumidor e dos pro-
jetos personalizados de acordo
com as necessidades dos clientes,
o que tem sido nossa vantagem
competitiva", diz Renata.

27 DE SETEMBRO DE 2004 - meio&mensagem especial

Anúncio




