
ão importa o gosto: há emis-
soras de rádio para todo
mundo. A segmentação do

meio chegou a detalhes que vão
além do estilo musical e incluem
o perfil dos comunicadores, o tipo
de humor e bandeiras sociais que
passam por preservação ambien-
tal, fomento ao ensino musical,
campanhas contra a violência etc.
O ajuste das afinidades com os
ouvintes garante a fidelidade e os
dials digitais com memória teste-
munham as preferências e alter-
nativas. Afinal, tem hora para tudo
e nem sempre a melhor progra-
mação para as primeiras horas da
manhã agrada na volta para casa,
no restaurante, na academia ou
na caminhada.

Porém, não resta dúvida de
que existe tendência de padroni-
zação nos mais variados nichos,
com emissoras trabalhando em
um mesmo segmento. Para se ter
noção, São Paulo tem hoje 37

A Rede Transamérica gera três
formatos diferentes de programa-
ção e é exemplo prático de que o
rádio é um grande companheiro.
Em São Paulo é transmitido o
formato pop, dirigido a jovens da
classe A/B de 20 a 29 anos. O
light, no ar há três anos, concorre
com a Alpha FM e com a Antena
l e é focado no público acima dos
30 anos pertencente à mesma clas-
se. O lançamento mais recente é o
Hits, de apelo popular. Em todo o
País a rede mantém 29 emissoras
pop, três ligth e 36 hits.

De acordo com o superinten-
dente da Rede Transamérica,

Luiz Guilherme Albuquerque,
traçar paralelos entre os fatura-
mentos depende das praças.
Contudo, apenas para compa-
rar, o executivo afirma que Curi-
tiba serve de exemplo porque
abriga os três formatos, sendo
dois próprios da rede & um ar-
rendado para transmitir o gêne-
ro hits. "Se ranquearmos os fatu-
ramentos teremos pop em pri-
meiro, ligth e hits", avalia Albu-
querque. No entanto, ele desta-
ca que os números deste último
estilo crescem a cada dia e em
curto espaço de tempo devem
aproximar-se do pop. "Temos
muitas ações promocionais ex-
ternas que vão ao encontro do
que os ouvintes querem. Foi-se o
tempo em que se fazia rádio em
estúdio", dispara.

Os conhecidos pedágios pro-
movidos pela empresa represen-
tam algo em torno de 40% do
faturamento de suas emissoras
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emissoras de FM, abrangendo
programação popular (38%), gos-
pel (16%), pop/rock (11%), rock
(8%), MPB (3%) e dance/eletrô-
nico (3%). Nos EUA as rádios são
pop/rock, na Europa, pop/eletrô-
nico, e assim por diante.

ejesus
Anúncio



Assim como a Transamérica,
o Sistema RBS de Rádio é res-
ponsável pela formação de três
redes consolidadas e com metas
de expansão no Brasil. A primei-
ra, cujo início ocorreu em 1976 a
partir da emissora de Porto Ale-
gre, na época sob o nome Gaú-

cha Zero Hora FM, é a Rede Atlân-
tida, com 13 emissoras e consti-
tuindo a maior rede de rádio
jovem do Sul do Brasil. Em 1994,
num conceito de afiliação por
afinidade de programação jorna-

lística e esportiva, foi instituída a
Rede Gaúcha Sat, que conta hoje
com 116 emissoras em nove Es-
tados brasileiros (RS, SC, PR, AL,
MT, MS, AC, RO e MA). A mais
recente é a Rede Itapema, com-
posta por cinco emissoras de FM,
voltada para o público adulto e
lançada recentemente com cam-
panha assinada por Washington
Olivetto. As demais emissoras do
Grupo RBS são: Rádio Farroupi-
lha AM, Rádio Cidade FM, Rádio
Rural AM e Rádio CBN 1340 -
afiliada à Rede Globo de Rádios
—, todas em Porto Alegre. Em
Florianópolis há outra afiliada à
Globo: a CBN Diário.

De acordo com o diretor ge-
ral Cláudio Toigo, internamente
a RBS Rádio trabalha com unida-
des de negócios nas quais cada
nicho corresponde a um tipo de
operação totalmente adequada
ao perfil de programação, nos
formatos talk and news, adulto,
jovem e popular. Cada uma des-
sas unidades tem a própria es-
trutura, contando com áreas vi-
tais como planejamento, equi-
pes comerciais, promoções e
eventos, facilitando realizações
importantes como Planeta Atlân-
tida (RS/SC — um dos maiores
festivais de verão do Brasil),
Maratona de Porto Alegre (pro-
movida pela Rádio Gaúcha), Fes-
ta Show da Rádio Farroupilha e
Festa da Rádio Cidade, esta com
grandes nomes da música pop
nacional. Isso sem falar em even-
tos como o Oktoberfest, no Esta-
do catarinense.

Mesmo com cada unidade
gerenciando a sua própria es-
trutura de trabalho, existe a re-
levante ação do grupo de rádios
oferecendo o sistema one-stop-
shop. Ou seja, na mesma em-
presa canais de mídia variados
agilizam para os clientes os pro-
cessos de negociação e entrega.
De acordo com Toigo, para se
ter uma idéia da importância
desse conceito, as rádios Gaú-
cha e Farroupilha juntas atin-
gem mais de 70% da audiência
de todas as emissoras AM de
Porto Alegre e Grande Porto Ale-
gre, segundo o Ibope.

O executivo do Grupo RBS
afirma ainda que a Rádio Gaúcha
AM, do Rio Grande do Sul, é líder
de audiência há 19 anos, com
share de 60% no segmento de
radiojornalismo e 61% entre as
rádios que transmitem esporte.
"É também a rádio da capital pre-
ferida no interior gaúcho e, além
disso, a mais ouvida nos automó-
veis dentre todas as emissoras

AM e FM de Porto Alegre e Gran-
de Porto Alegre", completa Toi-
go. Segundo ele, de todo o meio
rádio dessas regiões, a Gaúcha
possui a maior audiência entre o
público adulto classe A/B acima
de 25 anos. "Temos comprometi-
mento e envolvimento dos pro-
fissionais que fazem a Rádio Gaú-
cha com os anunciantes, possibi-
litando formatos diferenciados de
comercialização."

Sua estratégia para segurar a
audiência envolve grandes cober-
turas jornalísticas e a presença
em eventos locais, regionais, na-
cionais e internacionais, como
Expointer, Festa da Uva, Feira do
Livro de Porto Alegre, Festival de
Cinema de Gramado, Hannover
na Alemanha, Olimpíadas, Copa
Libertadores da América e carna-
val, dentre outros acontecimen-
tos. Também aposta em promo-
ções e eventos de sucesso para
seus ouvintes e clientes: Marato-
na de Porto Alegre, Troféu Guri,
Troféu Fimmec, Copa Gaúcha
de Futsal, Olimpíada Escolar e
pocket shows de programas fora
do estúdio, dentre outros. "Te-
mos o segundo maior fatura-
mento em mídia eletrônica do
Estado e a mesma posição entre
as maiores emissoras de rádio
do Brasil", garante.

Ainda do Grupo RBS, as rá-
dios CBN-1340 AM, do Rio
Grande do Sul, e CBN-Diário FM,
de Santa Catarina, são afiliadas
da Central Brasileira de Notícias
e fazem parte da Rede CBN do
Sistema Globo de Rádio. O for-
mato All News transmite 24 ho-
ras de jornalismo com a cobertu-
ra dos principais fatos locais do
País e do exterior. Já a Rede Atlân-
tida FM, informa Toigo, é líder
no target A/B dos 15 aos 29 anos
nas cinco praças pesquisadas
pelo Ibope do Rio Grande do Sul
e de Santa Catarina: Porto Ale-

gre, Florianópolis, Caxias, Blu-
menau e Joinville. É ainda res-
ponsável pela promoção de al-
guns dos maiores eventos volta-
dos ao seu público. Todos os
anos na praia de Atlântida, no
litoral do RS, e em Florianópolis
(SC) acontece o Planeta Atlânti-
da, festival de música que se
tornou o maior evento de verão
da região Sul do País, com a
participação de mais de 165 mil
pessoas em 2004. Os progra-
mas Papo Aberto (com Jairo
Bouer), Gasômetro (com Gas-
tão Moreira) e Chapa Quente
(com o apresentador do Mochi-
lão MTV, Gabriel Moojen) fi-
xam a identidade da emissora
com os ouvintes. Recentemente
foi fechada parceria com a tur-
ma do Casseta & Planeta.

No segmento adulto contem-
porâneo a RBS mantém emisso-
ras em Porto Alegre, Caxias do

Rede Atlândida, do grupo RBS, fechou parceria com a turma do Casseta & Planeta
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pop. O modelo light não acomo-
da esse tipo de ação e o hits come-
ça a acertar os ponteiros com tais
atividades. Os programetes já res-
pondem por 20% do faturamen-
to e os anúncios convencionais,
pelos 40% restantes.

Anúncio
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Pagode, samba, axé, pop e
funk estão na programação da
FM O Dia, do Rio de Janeiro, que
optou pelo estilo popular. De
acordo com seu superintenden-
te, Mário Reis, a programação da
rádio não é criada a partir de um
estilo musical, mas do estado de
espírito do carioca e da alegria
da população fluminense, mis-
turando irreverência, brincadei-
ras e músicas descontraídas.
Além da ginga, a FM O Dia tem
como um de seus trunfos o DJ
Marlboro, que consegue audiên-
cias invejáveis. Lançada em ja-
neiro de 1998, a emissora caiu
no gosto do carioca e em abril do
mesmo ano já estava na lideran-
ça. Posteriormente chegou a per-
der a posição, mas logo retomou
e permanece em primeiro lugar
há 30 meses, segundo Reis. "So-
mos um case de sucesso", orgu-
lha-se o superintendente.

Ele acredita que a rádio seja
atraente para o anunciante por-
que oferece o melhor resultado
do meio no mercado carioca. "Es-
tamos afinados com a realidade
do Rio de Janeiro e somos refe-
rência para quem quer se diver-
tir", diz. A maior parte das verbas
publicitárias aplicadas na FM O
Dia é local, mas o mercado de
entretenimento aposta alto na

Na mesma esteira da carioca
O Dia, em São Paulo a Rádio Ca-
pital adotou slogan por muito
tempo utilizado pela Bandeiran-
tes antes de sua mudança para o
Morumbi: a mais popular emis-
sora de São Paulo. O principal
trunfo da Capital são os comuni-
cadores populares, já que seu tar-
get é 60% feminino, acima de 30
anos e das classes C, D e E. No
entanto, de acordo com o diretor
comercial Jair Brito, a empresa
passa por um processo de recicla-
gem de seu grupo de ouvintes.
"Queremos conquistar um públi-
co novo", diz. Por conta disso, a
emissora firmou parceria com a
Transamérica para a transmissão
de jogos de futebol e outros es-
portes, bem como de programas
de debate esportivo. "Nossa in-
tenção é melhorar a participação
entre o público masculino mais
jovem", afirma. Brito conta que a
estratégia prevê expansão da idéia
de que a Capital é uma rádio ale-
gre e descontraída.

Na programação musical
nada muda. "A Capital continua-
rá tocando o que está no coração
da população brasileira e as mú-
sicas que estão na boca do povo.
Não fazemos experimentos",
pontua o diretor. Mas o princi-
pal atrativo são as conversas dos
comunicadores, como Eli Cor-
rêa e Zé Betio, com os ouvintes.
Testemunhais são o forte nas re-
lações comerciais. "As marcas va-
lem-se do valor e da credibilida-
de de nossos comunicadores",
garante. Para 2005, a Rádio Ca-
pital prevê investimentos em jor-
nalismo já que o filé mignon das

verbas publicitárias do rádio está
concentrado em notícias e fute-
bol. "Queremos irradiar um jor-
nalismo com a cara de São Pau-
lo", afirma Brito. Segundo ele, é
preciso falar de trânsito, metrô,
ônibus e não apenas dar as medi-
das dos engarrafamentos. "São
Paulo está muito grande e o jor-
nalismo de rádio tem de acom-
panhar a evolução da cidade",
pontua. Brito conta que em bre-
ve a emissora vai mudar da Ave-
nida Nove de Julho para o bairro
do Paraíso, em sede própria. De
acordo com o executivo, o andar
térreo contará com estúdio em
estrutura tipo aquário, para que
o cidadão possa ver o pessoal
trabalhando na rádio.

Diretor geral da Band FM, Acá-
cio Luiz Costa afirma que o meio
rádio trabalha muito com tendên-
cias, principalmente as musicais.

"Para o nosso mercado é compli-
cado determinar o que é moda e
o que é tendência. A moda é algo
constante em nossas vidas e mui-
to renovada conforme suas varia-
ções. Trabalhamos em um setor
extenso no qual nichos viram
grandes fatias", resume. Segun-
do ele, para a Band FM — que
trabalha em rede — existe respal-
do musical de muitas coisas boas
surgindo de norte a sul do País.
"Como avaliar o que vale ou não
a pena?", questiona. "Sempre
pontuamos nossas decisões com
a qualidade e o apelo que o pro-
duto oferece. Trabalhamos com a
moda e podemos torná-la ou não
uma tendência. Depende do que
o mercado exige", diz.

Costa pontua que a internet
representa ainda a minoria do
público da Band FM, mas que a
emissora leva em conta o poder

A Rádio Antena l deu início
em meados de setembro às co-
memorações dos seus 30 anos
de existência. Para marcara data

a empresa escolheu como estra-
tégia investir e ampliar ainda

mais sua presença na internet.
Além disso, colocou no ar uma
campanha comemorativa com-
posta por anúncios e um comer-
cial para TV que apresentam o
slogan "A boa música está em
festa". A ação foi criada pela
agência MRB Comunicação.

Para o diretor de marketing da
emissora, Petrônio Corrêa Filho,
audiência se consegue com quali-
dade de programação e comuni-
cação dirigida ao público. "Acre-
ditamos na comunicação e sem-
pre optamos por ela para ficarmos
próximos da nossa audiência",
detalha. Ele conta que nos últi-
mos 12 meses a emissora teve
um crescimento constante na au-
diência geral. Para garantir os
índices a Antena l aposta em
interatividade com seus ouvin-
tes, promoções qualificadas e
trabalho conjunto com o site
(www.antena1.com.br). "Nosso
portal já tem uma audiência mui-

to significativa. Estamos inves-
tindo bastante nessa área", diz
Corrêa Filho.

Após meses de trabalho a emis-
sora colocou no ar a nova versão
de seu site, que traz detalhes da
programação e dicas musicais.
"Queremos ser vistos como 'o por-
tal da boa música', um ponto de
encontro virtual onde músicos e
apaixonados pelo tema possam se
encontrar para trocar dicas e dis-
cutir sobre o assunto."

Outra novidade é a Al Shop,
loja virtual em que os internautas
podem adquirir produtos lançados
pelo recém-criado selo Al Records.
"A intenção é colocar no mercado

Corrêa Filho afirma que as ações
de comunicação da emissora são
agressivas. "Acreditamos na evolu-
ção do rádio e temos indícios de
que a participação do meio no mer-
cado publicitário seja superior à dos
anos anteriores", diz. Segundo o
diretor de marketing, a preocupa-
ção da rádio é cada vez maior com o
público altamente qualificado que
atinge. "Temos dados que mostram
uma aceitação cada vez maior da
Antena l pelo público A/B maior de
25 anos", afirma, referindo-se à
pesquisa realizada pela consulto-
ria Toledo & Associados que a apon-
tou como a rádio líder de audiência
entre o público da classe A.

de impacto e a audiência indivi-
dual. "Temos a web como um
canal a mais na comunicação com
os nossos ouvintes e um meio de
exposição visual da empresa",
afirma. Atualmente tendo média
de 5 mil visitantes únicos por
dia, o site alimenta o banco de
dados da emissora, pois permite
coletar informações como suges-
tões e críticas, bem como estabe-
lecer o perfil da fatia dos ouvin-
tes que possuem internet. "A ve-
locidade do meio nos abre a chan-
ce de testar músicas e realizar
promoções quase em real time,
enquanto as inscrições para as
promoções se tornam muito mais
fáceis e rápidas. É um canal dire-
to, como se os ouvintes estives-

A1 Shop: loja virtual que oferece
produtos da A1 Records

Ainda de acordo com Corrêa
Filho, a Antena l é a primeira
rede qualificada do meio no Bra-
sil. Ele garante que existe um tra-
balho isolado para mostrar opor-

tunidades em termos de segmen-
tação de público. "Acreditamos
também que o trabalho que o GPR
está desenvolvendo ajude muito
na conscientização de agências e
anunciantes sobre a importância
do meio e sua evolução nos últi-
mos anos", pontua.
Valerya Borges e Tuga Martins

Corrêa Filho: aposta em interatividade com seus ouvintes,
promoções qualificadas e trabalho conjunto com o site
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Sul, Santa Maria, Florianópolis e
Joinville, com programação eclé-
tica de alta qualidade que chega
a 121 municípios que represen-
tam 53% do IPC do Rio Grande
do Sul e de Santa Catarina. O
target é formado em 64% pelas
classes A e B, sendo que 82%
estão na faixa dos 25 aos 49 anos
e 86% são economicamente ati-
vos. O Sistema RBS de Rádio tam-
bém contempla ouvintes popu-
lares com a Rádio Farroupilha
AM e a Rádio Cidade FM.

emissora. "A rádio está mais atraen-
te e moderniza-se até mesmo na
plástica, com a contratação de
profissionais conceituados", afir-
ma o executivo carioca.

CDs que atendam às preferências
dos nossos ouvintes, que gostam
de boa música internacional. Em
breve iremos lançar discos com a
assinatura Al Records", adianta.

Anúncio



Isabel: tecnologia digital e internet despontam
como aliados no processo de valorização do meio

sem dentro da rádio pedindo a
sua música e interagindo direta-
mente com a gente."

Em relação ao mercado pu-
blicitário, Costa diz que a Band
FM não tem do que reclamar.
Ele revela que no primeiro se-
mestre de 2004, em compara-
ção ao mesmo período de 2003,
foi registrado crescimento de
56% do faturamento. "A cons-
tante busca de novos clientes e a
preocupação com qualidade e
ética, além da leal parceria com
os nossos anunciantes, propor-
cionaram essa grande vitória",
comemora Costa. Segundo ele,
a procura por formatos tradicio-
nais ainda é muito grande. "A
mídia rotativa e as cotas de pa-
trocínio por programas são o
carro-chefe do nosso negócio",
afirma ao admitir que a aceita-
ção por novos modelos é cres-
cente, mas ainda há um longo
caminho a percorrer. "Aqui, pro-
curamos sempre atender direta-
mente aquilo que os anuncian-
tes solicitam: boletins informa-
tivos e flashes comerciais vincu-
lados a alguma promoção e ade-
quados à nossa programação po-
dem ser muito vantajosos para
ambas as partes."

Os projetos especiais suprem
essa necessidade. Como exem-
plos o diretor cita o Verão Vivo,
presente no litoral norte paulis-
ta, e o Projeto Verão Band FM
em todo litoral do Estado, bem
como os grandes shows de ve-

rão, que tiveram as suas cotas
vendidas totalizando dez patro-

cinadores. Há ainda o Inverno
em Campos de Jordão - Villa da
Band e a Festa do Peão de Boia-
deiro de Barretos, além de todos
os que são vinculados a datas
comemorativas: Dias das Mães,
dos Pais, dos Namorados e da
Criança. "Para o Projeto Verão
2005 contaremos com uma for-
ça a mais: a Band FM Santos, que
já está presente no litoral con-
quistando seu espaço", adianta.

A mídia rotativa, avulsa, ain-
da representa 70% do faturamen-
to comercial da empresa. O res-
tante está voltado para iniciati-
vas que privilegiam comunica-
ção diferenciada, como progra-
metes. boletins e envolvimento
comercial em grandes projetos -
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estes últimos estão em cresci-
mento desde que não interfiram
ou descaracterizem a programa-
ção. "É indiscutível a importân-
cia deles para o nosso fatura-
mento e isso é um fator crescen-
te. Além de atrair o cliente com
formatos e jeitos diferenciados
de impactar o público, o meio é
sempre beneficiado", diz.

De acordo com Costa, a emis-
sora sempre apostou na pros-
pecção de clientes, principal-
mente daqueles que não têm o
costume de anunciar em rádio
ou apostam timidamente no
veículo. "A marca Pullman, que
não investia no setor, agora está
conosco em Barretos. Tivemos
O Boticário, que patrocinou o
Arraia da Band, e o caso das
montadoras de automóveis, cujo
costume era de anunciar apenas
na AM e agora conseguimos tra-

O diretor e vice-presidente
comercial da Jovem Pan AM,
Marcelo Carvalho, afirma que aos
82 anos o rádio é uma das mais
atuantes e dinâmicas mídias do
mercado brasileiro. "Ele cresce
e firma-se como o meio de co-
municação mais importante na
prestação de serviço ao cida-
dão", avalia Carvalho. Segundo
ele, nos Estados Unidos como
no Brasil e em outros países do
mundo a agilidade do veículo
tem sido o diferencial para qua-
lificá-lo como fundamental no
cotidiano das pessoas. "Enquan-
to a televisão é de entretenimen-
to, o rádio é o meio que presta
serviços à população, informan-
do sobre trânsito, clima, econo-
mia, finanças, cultura, esporte e
política", defende.

Ele destaca ainda que o rádio
é ágil e instantâneo, encurta dis-
tâncias, informa, presta serviços,
registra os fatos e é formador de
opinião nos acontecimentos do
dia-a-dia e nos grandes assuntos
nacionais. "A população nas gran-
des cidades quer qualidade e ra-
pidez no acesso às informações e
essa é especialidade do rádio:
agilidade aliada à qualidade e
credibilidade", afirma.

Atualmente a Jovem Pan é
uma das rádios mais modernas
do País. O grupo possui quatro
emissoras próprias, sendo duas
(AM e FM) em São Paulo e as
outras AM em Brasília e São José
do Rio Preto — as demais FMs
são todas afiliadas. Também co-
manda a Rede Jovem Pan Sat,
com 127 emissoras que todos os
dias transmitem para mais de 20
milhões de pessoas em 17 capi-
tais e outras 1,4 mil cidades bra-
sileiras produzindo informação
e prestação de serviços 24 horas
por dia e contando com mais de
380 funcionários. "O rádio pro-
fissional e competente dá audiên-
cia e bons resultados econômi-
cos", avalia Carvalho.

Para o vice-presidente, a cria-
tividade é inerente ao meio rá-
dio e quem sabe fazer bom uso
disso sempre tem sucesso. "A
interatividade é uma das carac-
terísticas marcantes da ação do
meio rádio, o que propicia uma
comunicação vibrante e emocio-
nante entre veículo e ouvintes",
pontua Carvalho. Segundo ele, a
diversificação dos segmentos que
exploram todo o potencial do
setor tem garantido também su-
cesso e rentabilidade. "A eficiên-
cia na busca por anunciantes
está na relação direta do que o
rádio faz com o interesse do
público ouvinte", afirma.

O executivo acha que a Jo-
vem Pan é um dos veículos de

comunicação de maior rentabi-
lidade do Brasil. O elenco de
anunciantes que ocupa a grade
de programação passa por to-
dos os segmentos, com clientes
altamente qualificados na pro-
paganda brasileira. "Somos
uma importante emissora for-
madora da opinião pública e
responsabilizamo-nos pelos
conceitos que emitimos para
esclarecer os ouvintes."

ções e na forma de abordar os
ouvintes. "A fidelidade de nos-
so público aumenta com em-
presas que buscam entender e
conhecer o que é melhor para
ele, além de criar formas de pros-
pectar novos ouvintes ficando
atentos às tendências, como tem
sido com alguns esportes como
golfe, tênis, hipismo e vela, que
despertam grande interesse no
público da Alpha", pontua. Se-
gundo ele, o mesmo acontece
com a Nativa (como shows reali-
zados com a banda Chiclete com
Banana), seguindo a tendência
dos jovens em curtir baladas.

Almeida defende que o rádio,
independentemente do gênero,
tem perfil mais dinâmico e flexí-
vel e é capaz de otimizar os inves-
timentos dos anunciantes por
meio de formatos diferenciados
de comunicação que fixam a mar-
ca, interagem com os ouvintes e

O diretor comercial das rá-
dios Nativa e Alpha, José Diogo
de Almeida, acredita que cada
vez mais o ouvinte quer se sen-
tir à vontade e bem atendido em
seu gosto musical pelas emisso-
ras de rádio, o que gera maior
necessidade de segmentação —
que deve ser seguida não só na
programação musical como tam-
bém em informativos, promo-

zê-las para a FM mostrando os
benefícios que podemos agre-
gar", diz Costa.
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Ana: ações dentro de uma relação custo/benefício
que dêem melhor visibilidade ao patrocinador

ainda trabalham o ponto-de-ven-
da, que segundo ele é uma das
formas de maior prosperidade no
cenário atual. "Das ferramentas
de comunicação utilizadas no Bra-
sil pelos maiores anunciantes, a
que mais se desenvolve é o marke-
ting promocional", diz. Com o
objetivo de agregar importante
diferencial a esse tipo crescente
de atuação mercadológica, as rá-
dios Nativa e Alpha apresentam
esquema promocional unificado
que engloba divulgação ao vivo e
ações promocionais diferenciadas
no ponto-de-venda. As caracterís-
ticas das ações nas transmissões e
no interior da loja podem ser exe-
cutadas de acordo com a estraté-
gia de vendas de produtos ou
serviços. "É um esquema flexível
e moldável segundo a orientação
do anunciante, sempre dentro da
necessidade de marketing", afir-
ma o diretor. No fechamento do
primeiro semestre de 2004 as
duas emissoras obtiveram fatura-
mento além da meta estabelecida
em relação ao ano de 2003. A
Nativa ficou 46,73% acima e a
Alpha, 38,97%.

Segundo a diretora da Rádio
Eldorado, Isabel Borba, o rádio
brasileiro há algum tempo op-
tou por duas saídas para enfren-
tar o mercado de comunicação:
estratégias de redes ou segmen-
tação, ou ainda as duas ao mes-
mo tempo. "Ele é excelente na
segmentação porque fala direto
ao seu ouvinte como fiel amigo",
pontua. Segundo Isabel, atrela-
do a essa conduta do meio vem o
investimento na profissionaliza-
ção das equipes de um modo
geral e na qualificação da progra-
mação. Além disso, tecnologia
digital e internet despontam
como aliados em seu processo
de valorização.

A diretora salienta que as mu-
danças na Eldorado têm sido
profundas desde o início de
2003, começando pela nova ges-
tão da empresa impulsionada
pela reestruturação implantada
no Grupo Oesp no final de 2002.
No primeiro trimestre deste ano
aconteceu a transferência da
sede para o prédio do Estadão,
e a partir daí novos investimen-

tos foram feitos na equipe jor-
nalística, no lançamento de no-
vos programas na AM e em ações
de comunicação e marketing
tanto no trade quanto para o
consumidor final.

Também nas áreas comercial
e de marketing houve realinha-
mentos, com promoção de pro-
fissionais da casa e ampliação da
equipe. Dentre os pontos de ex-
trema importância listados por
Isabel para gerar resultados des-
tacam-se o foco no relacionamen-
to com o mercado e a potenciali-
zação dos projetos especiais, de-
senvolvidos sempre com o obje-
tivo de atender à necessidade do
anunciante em questão. "Isso re-
quer uma equipe muito bem trei-
nada, acima da média de busi-
ness oriented", diz.

Na prática isso pode ser ob-
servado no Prêmio Visa — que
está na 7ª edição e registra cres-
cimento inédito em 2004, supe-
rando as demais edições em nú-
meros de inscritos e audiência
nas apresentações — e no Esta-
ção Férias Inverno, que além de
Campos do Jordão cobriu ou-
tros pontos de destaque e criou
ação especial com blitz para di-

tonia com ele", constata. "O cres-
cimento de receita em 2003 so-
bre 2002 foi de 20% - acima da
média do mercado (15%) — e ao
que tudo indica iremos repetir
esse percentual em 2004", prevê
a executiva.

Para afinar ainda mais a iden-
tidade da rádio com a cidade de
São Paulo, a Eldorado aposta
em parceria firmada com a Taxi-
Mania focada na prestação de
serviço intitulada Anjos da Ci-
dade, cuja função é oferecer mais
segurança, conforto e rapidez
para andar nas ruas e avenidas
da capital. O projeto conta com
uma rede de taxistas credencia-
da que irá monitorar as ruas da
cidade, informando com preci-
são e em tempo real os locais
onde forem encontrados pro-
blemas como congestionamen-
tos, buracos, semáforos quebra-
dos e acidentes de trânsito. O
patrocínio é do Itaú Seguros com
co-patrocínio da Ituran do Bra-
sil. "Um sistema de rastreamen-
to instalado no painel do veícu-
lo permitirá aos motoristas dos
táxis digitar os números em um
teclado referentes a cada ocor-
rência. Ao ser acionado, o equi-

Faría: a música barulhenta dispersa pessoas mais velhas e também mulheres

vulgar os patrocinadores. "Já es-
tamos iniciando o planejamen-
to do Visa 2005 e em breve
lançaremos o Estação Férias
Verão, dentre outros projetos em
desenvolvimento para serem lan-
çados ainda neste semestre",
adianta a diretora.

As novidades também acon-
tecem na FM. Em 16 de agosto
estreou o Sala l, programa foca-
do em lançamentos de cinema,
vídeo, DVDs e trilhas sonoras. O
Night Repórter apresenta dicas
para a noite paulistana, enquan-
to o Lounge atende o público
noturno e o Empório 929 permi-
te que os ouvintes escolham a
seleção musical. "Enfim, a base
de tudo é o ouvinte. Ou seja, em
dezembro passado fizemos vá-
rias pesquisas para entender nos-
so público e avaliar a tendência
- o que gosta, deixou de gostar e
gostaria de ouvir. Nesse sentido
não há mistério: para sobreviver
e manter e crescer a audiência é
preciso literalmente estar em sin-

A Kiss FM, do grupo CBS, apos-
ta no classic rock e para atrair
audiência o departamento comer-
cial elabora projetos e promoções
diferenciadas sempre em sinto-
nia com o perfil do cliente. "Aci-
ma de tudo, para aumentar as ven-
das creio que a interação com o
mercado seja fundamental", diz a
diretora comercial Cacilda Araújo
Ferracini. Segundo ela, a maioria
das agências de publicidade está
ciente das peculiaridades do meio
rádio e dos formatos de mensa-
gens que são mais eficazes. No
entanto, em relação a pequenos
anunciantes ela acredita que seja
preciso oferecer maior assessoria
no que diz respeito a planejamen-
to de mídia, formatos e elabora-
ção da mensagem em si. "Em um
primeiro momento, novos forma-

tos são apresentados baseados em
pesquisas do Ibope mais detalha-
das de acordo com o target do
cliente. "Na Kiss FM as negocia-
ções baseiam-se na criatividade
e também na lealdade aos anun-
ciantes para que as cargas de mí-
dia se alinhem à verba e ao públi-
co-alvo e também valorizem o pro-
duto do anunciante", afirma.

Para a executiva, item vital no
rádio é a flexibilidade nas nego-
ciações. Segundo ela, o que se vê
muito no mercado são projetos
cada vez mais diferenciados, de
acordo com o target da emissora
e o negócio do cliente. Já nas
rádios populares, no que con-
cerne a produtos destinados às
classes C, D e E, o testemunhai
mantém-se firme e forte como
um clássico.

Para expandir e fidelizar au-
diência a Kiss FM aposta em
ações promocionais externas
como o Ibira Moto Point - que
reúne semanalmente motociclis-
tas e motoclubes no Ginásio do
Ibirapuera. Cerca de 4 mil pessoas
lotam o lugar às terças-feiras. Há
ainda o Brilhantina Show no Ga-
rimpo, com a gravação, às quin-
tas-feiras, de bandas tocando clás-
sicos dos anos 50 e 60.

Em parceria com a Bierwein
na divulgação e no fornecimento
da cerveja de trigo Erdinger, a
Kiss FM transmite circuito cultu-
ral itinerante pela cidade de São
Paulo. O circuito começa com
uma apresentação de uma banda
nos estúdios da Kiss FM e segue
para pubs e bares consagrados da
noite paulistana. Durante a apre-
sentação da banda nas casas no-
turnas é feita distribuição de brin-
des e prêmios aos participantes.
"Essa parceria beneficia a Bierwein
por atingir diretamente seu pú-
blico, a Kiss FM pela fidelização
do ouvinte e as casas noturnas
pela divulgação do espaço.

Para a Kiss, a internet é ferra-
menta de contato com o ouvin-
te, aliás, a única forma de conta-
to com o ouvinte. Paralelamen-
te a isso, a Kiss FM é a emissora
de rádio do Brasil que possui o
maior número de participantes
no Orkut, febre mundial em si-
tes de relacionamento.

O conceito que norteia o gê-
nero de programação da Mix FM
mudou desde o lançamento da
rádio. Pertencente à Unip e ao
Objetivo, a emissora sempre pro-
curou voltar-se ao público des-
sas duas instituições de ensino.
No início o rock pesado liderava
a programação, mas com o pas-
sar dos anos o estilo musical foi
se tornando mais abrangente.
"Concluímos que a música baru-
lhenta dispersa pessoas mais ve-
lhas e também mulheres", pon-
dera o diretor comercial, Fábio
Faria. "Atualmente a emissora
põe no ar músicas que não inco-
modam", diz Faria. Ou seja, saí-
mos do radical e nos intitulamos
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pamento transmite a uma cen-
tral receptora o problema e o
local exato onde ele foi identifi-
cado", conclui.
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Grupo de Profissionais do Rádio
(GPR), Cristina da Hora acredita
que o momento é de grandes
oportunidades para o meio. Ela
destaca a tendência do aumento
de participação, de acordo com o
RAB na Inglaterra e, apesar do
meio apresentar manutenção do
percentual de participação, segun-
do o Inter-Meios — devido à defi-
ciência do próprio meio em de-
clarar investimentos — levanta-
mento informal no GPR chega a
número superior. "Continuare-
mos empenhados em aumentar a
participação do rádio no projeto
Inter-Meios", defende.

Segundo Cristina, hoje o
anunciante não quer apenas
comprar espaço, quer comprar a
melhor ação e a melhor estraté-
gia pelo melhor custo/benefício.
"Com esse foco, a 89 antecipa-se
às necessidades de agência e cli-
entes, criando produtos diferen-
ciados e oferecendo sugestões
de programação, valorizando o
ouvinte da rádio e o sucesso al-
cançado por meio de promoções
e projetos especiais de mídia",
diz a diretora. De acordo com
ela, isso evita que as verbas de
propaganda inicialmente desti-
nadas ao meio sejam diminuídas
ou desviadas para outras ativida-
des, como marketing direto e
ponto-de-venda. "Nosso objeti-
vo é atender às necessidades dos
anunciantes e fazer com que per-
cebam nas propostas da 89 opor-
tunidades para valorizar suas
marcas. Esse diferencial somen-
te a 89 pode oferecer por ser um
dos veículos mais admirados do
Brasil, segundo pesquisa publi-
cada pela Editora Meio & Men-
sagem", orgulha-se a diretora.
Para Cristina, as soluções criati-
vas e os projetos exclusivos des-
pertam o interesse do anuncian-
te que deseja ver seu produto ou
marca ligado a um nome reco-
nhecido, respeitado e admirado
pelo mercado e pelo público.

De acordo com a gerente de
marketing da 89
FM, Ana Penteado,
a realização de
shows exclusivos
tem sido estratégia
util izada pela
emissora para au-
mentar e fidelizar a
audiência. "Os maio-
res shows de rock
realizados no Bra-
sil são promovidos
pela 89 FM, tanto
em São Paulo quan-
to pelo País afora",
orgulha-se. Segun-
do Ana, as emisso-
ras da Rede Rádio
Rock não só divul-
gam concertos in-
ternacionais e na-
cionais, mas tam-
bém produzem
grandes eventos fe-
chados exclusiva-

José Bassit

uma rádio sem tribo, indepen-
dente, sem rótulo. "Tentamos
moldar uma emissora híbrida,
que agrade aos mais variados
estilos, que permita que mais

gente nos ouça", afirma.
Por mais que a interação com
os ouvintes interfira na escolha

das seleções musicais, Faria ga-
rante que o que monta a progra-
mação da Mix FM é a sensibilida-
de da equipe de profissionais.
"Nós entendemos do negócio,
enquanto o ouvinte tem gosto
pessoal", dispara.

mente para os ouvintes,
para os quais não é pos-
sível comprar ingressos,
apenas ganhar ouvindo
a 89. "A participação do
público nesses shows é
enorme. "Os eventos
promovidos pela Rádio
Rock têm sempre lota-
ção esgotada, o que aten-
de à expectativa dos pa-
trocinadores cujas mar-
cas são bastante divul-
gadas no ar e durante as
apresentações", pontua.

Ana afirma que o dife-
rencial da 89 está nas
mecânicas criadas para
promover eventos, o que
dá credibilidade à emis-
sora com os ouvintes. As
promoções de grandes
concertos internacionais
aumentam a audiência. O
show do Linkin Park no
Chimera Festival, realiza-
do em 11 de setembro no
Estádio do Morumbi, em
São Paulo, despertou tanto o de-
sejo dos ouvintes que, em apenas
seis dias, foram feitas mais de 50
mil inscrições para a promoção
que daria o ingresso número l
para o espetáculo.

Além disso a 89 promoveu o
encontro de ouvintes da rádio
com a banda, usando mecânica
medita, que estimula a doação de
sangue. Isso porque, aproveitan-
do a oportunidade e a grande
procura por ingressos do show
do Linkin Park, a 89 propôs um
desafio aos ouvintes de montar
equipes de até 20 pessoas que
deveriam convencer o maior nú-
mero de cidadãos a colaborar com
a Fundação Pró-Sangue. A equipe
que conseguiu mais doadores co-
nheceu pessoalmente os integran-
tes da banda. "Desde que foi cria-
da, a 89 FM investe em conscien-
tização e mobilização dos ouvin-
tes para estimular o exercício da
cidadania", destaca Ana. Há 19
anos a 89 realiza promoções, pro-
gramas, shows e eventos com o
objetivo de gerar consciência so-
bre temas sociais e cumprir o seu
papel como veículo de comunica-
ção que fala diretamente para o
jovem. Exemplo recente foi a ação
Mania de Cidadania, de conscien-
tização ecológica e segurança nas
estradas, realizada pela 89 em par-
ceria com a S.O.S. Mata Atlântica e
o DER e com o patrocínio da Col-
gate. "Foi uma ação inédita no
rádio que uniu as três partes com
muito sucesso em 2004 e que terá
uma nova edição para 2005", diz a
gerente de marketing.

De acordo com Ana Pentea-
do, cada vez mais promoções são
focadas como ferramenta impor-
tantíssima na busca por resulta-
dos. O desenvolvimento de
shows, gincanas, intervenções
dentro de escolas e faculdades,
ações em cidades turísticas como
Campos do Jordão, no inverno, e

Kid Vinil: é preciso inventar maneiras criativas para trazer
as agências para perto da realidade de cada rádio

no litoral paulista, no verão, são
cada vez mais indispensáveis. "Os
anunciantes esperam das rádios
uma quantidade cada vez maior
de propostas que lhes garantam
visibilidade tanto no ar quanto
no relacionamento direto com o
público", diz. Projetos de caráter
social, como campanhas, ginca-
nas e ações com universitários
estão cada vez mais na moda, já
que o público exige postura res-
ponsável das emissoras. Pesqui-
sas qualitativas feitas pela 89 de-
monstram essa realidade de for-
ma explícita. "Dentro da progra-
mação da rádio criamos ações —
sempre dentro de uma relação
custo/benefício — que dêem me-
lhor visibilidade e posição de des-
taque ao patrocinador", afirma
Ana, ao lembrar que todo o con-
teúdo da 89 — promoção, pro-
gramação e jornalismo - está dis-

ponibilizado na internet.
Cristina da Hora afir-

ma que a 89 teve resulta-
do muito bom no primei-
ro semestre de 2004 quan-
do comparado ao mesmo
período no ano anterior.
"Os investimentos publi-
citários aumentaram 45%
e este número incorpora
também o esforço em rede.
Atualmente a Rede Rádio
Rock encontra-se em oito
mercados (Campinas, So-
rocaba, Santos, Goiânia,
Vitória e Rio de Janeiro,
além de São Paulo). O úl-
timo mercado onde es-
treou, em julho de 2004,
foi Fortaleza e, dentro em
breve, a emissora estará
em Brasília.

De acordo com a di-
retora, os formatos dife-
renciados sempre des-
pertam mais interesse.

27 de setembro de 2004 - meío&mensagem especial

Diretora comercial da 89 FM
e diretora de comunicação do

Cristina: continuaremos empenhados em aumentar
a participação do rádio no projeto Inter-Meios

Aqueles que de alguma
forma estão inseridos na

linha editorial da emissora. Pos-
sibilidade de ter o nome do pro-
duto batizando o programa, por
exemplo, ou produtos temáticos,
como Olimpíadas, também são
muito atraentes, assim como pro-
moções customizadas. Atual-
mente a 89 tem cerca de 35% de
merchandising, mas em momen-
tos especiais, como durante o
Projeto Verão, este número au-
menta. Neste dado também es-
tão incluídos patrocínios especi-
ais, como Olimpíadas, e projetos
de shows como o Rock in Rio
Lisboa, além de show cases. "Nos-
so objetivo é ter esta proporção
em crescimento", diz.

Em 2003, com um projeto di-
ferenciado, a 89 conquistou a Nike.
Neste ano, com o programa Rock
Bola, apresentado por Paulo Bon-
fá, atraiu o Guaraná Antártica. A
Gillette, que tradicionalmente não
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A diretora de marketing e ven-
das da Energia 97, Cecília
Constantino, afirma que apesar
da sazonalidade em termos de
volume, tem sentido nos últimos
anos um maior interesse pelo
meio, mais especificamente para
produtos de segmentos defini-
dos. "Ao contrário do que se fa-
zia em tempos de verbas publici-
tárias mais generosas, hoje a bus-
ca é mais pela eficiência do que
pelo volume. Campanhas de me-
dia multiplier que buscavam nas
blitzes de veículos o recall signi-
ficativo foram sendo substituí-
das por processos mais pensa-
dos que visam especificamente o
target", diz. Esses dados, aliados
à agilidade e aos custos competi-
tivos que o rádio possui em rela-
ção às demais opções de mídia,
abriram portas trazendo incre-
mento de vendas.

Focada em música eletrônica,
a Energia 97 investe em novida-

des como estratégia para atrair a
audiência. "A fórmula é uma pro-
gramação de qualidade, em dia
com as tendências européias e
consistente em personalidade",
pontua Cecília. Quanto às ver-
bas, a emissora trabalha focada
em soluções de mercado e não
simplesmente na inserção de
spots. "Nossos representantes co-
merciais são pessoas de marke-
ting, que procuram atender à de-
manda de inserções comerciais
de uma maneira mais ampla, em
busca de melhor fixação das cam-
panhas", diz.

A diretora afirma que o tra-
balho desenvolvido com os cli-
entes tem base em planejamen-
tos estratégicos. "Para cada cam-
panha fazemos um estudo do
target, apresentamos nossos
pontos fortes para o trabalho
desse segmento e idéias promo-
cionais que reforçam a mídia
em busca de um aumento nas
vendas", diz. De acordo com ela,
as apresentações são elaboradas
no sentido de dar o maior nú-
mero possível de informações
referentes ao recall de uma ativi-
dade. "Isso tem sido muito bem
recebido pelas agências que, em
função do grande número de ve-
ículos, nem sempre dispõem de
tempo para extrair dados refe-
rentes ao target", afirma Cecília.
Para ela, trabalhar com a seg-
mentação é mais eficiente e eco-
nômico, uma vez que minimiza a
dispersão dos investimentos.

Após uma reestruturação de
programação e reposicionamen-
to comercial em 1999, a Energia
obteve desempenho bastante fa-
vorável em termos de receita: algo
em torno de 30% ao ano no perí-
odo de 2000 a 2002 e o dobro
em 2003. "O ano passado foi de
fato muito produtivo para o nos-
so segmento, mas não atribuí-
mos esse sucesso apenas a um

Cecília: emissora trabalha focada em soluções de
mercado e não simplesmente na inserção de spots

crescimento de share do meio",
afirma. No caso da Energia FM,
uma rádio de vanguarda que tra-
balha no caminho do conceito
de modernidade e música eletrô-
nica, o incremento do último ano
deve-se mais à maturidade do
estilo musical, no qual a emisso-
ra atua com exclusividade.

Sem evidente melhora no fa-
turamento em relação a 2003, a
Energia registra crescente procu-
ra por testemunhais e merchan-
dising apesar do grande volume
de anúncios ainda ser de 30 se-
gundos. "Não existe uma regra.
Quando um produto se torna
sucesso pelo formato, a qualida-
de do público ou o volume de
audiência automaticamente des-
perta interesse", diz Cecília. Nos
últimos três anos a Energia teve a
oportunidade de trabalhar com
o Wall-Mart e o Extra, que in-
vestem mais em TV e mídia im-
pressa. "Como case de exclusi-
vidade no rádio temos a BV Fi-
nanceira, que está com a emisso-
ra há dois anos", declara.

em São Paulo que uma emissora
FM segmentada alcançou o pri-
meiro lugar no ranking geral de
audiência", diz Cacilda. Segundo
ela, o segredo desse sucesso al-
cançado é manter a qualidade da
programação e também o relacio-
namento com os mais diversos
públicos ligados direta ou indire-
tamente à emissora.

Recentemente, a Tupi FM
comprou o direito de uma cirur-
gia plástica na clínica Master
Health. Em uma promoção inédi-
ta no rádio, ofereceu aos ouvintes
a oportunidade de realizar um
sonho que para muitos é inatingí-
vel, cuja satisfação vai muito além
da estética. O diretor artístico
Wagner Mendes acredita que a

repercussão dessa campanha su-
perará a expectativa da Tupi FM e
aumentará os índices de audiên-
cia, mas acima de tudo irá fortale-
cer o conceito da rádio perante os
ouvintes como a emissora que
não só dá mais prêmios, mas sim
os prêmios que eles realmente
querem ganhar.

De acordo com Cacilda, a
venda dos espaços comerciais
pode ser facilitada pelo bom rela-
cionamento entre o veículo e a
agência ou anunciante. "Os atra-
tivos que a Tupi FM oferece são
cotas de patrocínio em eventos e
promoções", diz. Ela destaca que
um formato que tem se desenvol-
vido na emissora é o Pedágio Tupi
FM, que traz ótimos resultados
ao anunciante e também retorno
institucional à emissora.

A diretora afirma que em qual-
quer setor do mercado ou meio
de comunicação houve cresci-
mento dos investimentos em re-
lação a 2003 e que as ações e
promoções diferenciadas, paco-
tes e projetos elaborados especi-
almente para cada anunciante ga-
rantiram as receitas da rádio. "A
cultura do mercado ainda favore-
ce formatos tradicionais na co-
mercialização de espaços, sendo
assim, spots gravados compõem
a maioria das vendas.
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veiculava em rádio, também está
utilizando o meio este ano.

O diretor artístico da Brasil
2000, Kid Vinil, defende que pri-
meiramente é preciso pensar
numa programação adequada ao
perfil da rádio, criar novos pro-
gramas, quadros que possam des-
pertar interesse de novos patroci-
nadores, incentivar o jornalismo
e aumentar a interação com o
ouvinte. "O lado promocional
também é muito importante: des-
de um pedágio até a promoção de
shows e espetáculos, eventos em
geral onde a rádio apareça e te-
nha seu devido destaque", diz.
Segundo ele, já existem casos de
rádios que transmitem programas
especiais, como gincana e quiz
shows. "É preciso inventar ma-
neiras mais criativas para trazer
as agências para perto da realida-
de de cada rádio",diz.

Focada no gênero sertanejo, a
Tupi FM, do grupo CBS, conse-
gue atrair ouvintes mesmo com
as disparidades do mercado e a
concorrência por audiência entre
emissoras muito mais abrangen-
tes. "O segmento sertanejo hoje é
o mais forte no Brasil, sendo o
que mais realiza shows e mais
vende discos no País", diz a dire-
tora comercial, Cacilda Araújo Fer-
racini. Segundo ela, a música ser-
taneja para a Tupi FM não é mo-
dismo, tanto que nos oito anos de
atividade a programação da rádio
não foi massificada em nenhum
momento. De acordo com ela, a
Tupi FM hoje possui público fiel
e audiência bem qualificada, o
que desmonta o preconceito dis-
seminado no mercado contra a
música sertaneja.

Aliás, o fato de a Tupi FM ter
alcançado o primeiro lugar no
Ibope durante cinco meses desde
o final de 2003 foi uma surpresa
para o grupo. "Foi a primeira vez

A rádio Nove de Julho, da Ar-
quidiocese de São Paulo, dedica a
programação às classes menos fa-
vorecidas e por isso enfrenta bar-
reiras do mercado na hora de bus-
car investimentos publicitários.

Criada em 1957 foi cassada em
1973 pelo regime militar em
decorrência da postura de Dom
Paulo Evaristo Arns. A conces-
são foi restabelecida em 1996 e

a emissora voltou a operar três
anos depois. De acordo com o
diretor executivo, Francisco Paes
de Barros, a Nove de Julho enco-
mendou pesquisa ao Marplan an-
tes do relançamento. O resultado
apontou que a rádio fala diaria-
mente com as 500 mil pessoas
mais pobres da cidade de São
Paulo. Embora tenha anuncian-
tes como editoras religiosas e os
governos federal, estadual e mu-
nicipal, seu faturamento depen-
de da contribuição de ouvintes
que formam o Clube dos Amigos.

A programação não é totalmen-
te religiosa. O jornalismo é forte
com foco na prestação de serviços
e orientações sobre direitos do ci-
dadão. Aparte musical contempla
o gosto popular com ênfase no
flashback. "Nosso público é pre-
dominantemente de mulheres
com mais de 40 anos", pontua
Paes de Barros. Segundo ele, a
Rino Publicidade tem desenvol-
vido trabalho de divulgação da
emissora no mercado publicitá-
rio com o intuito de atrair a aten-
ção de grandes empresas interes-
sadas em responsabilidade social.
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