
esumir no espaço de umas

poucas páginas a situação

geral do rádio brasileiro é brincar com

um quebra-cabeça muito, muito in-

trincado.

Segundo o Ministério das Comuni-

cações e o Grupo de Profissionais de

Rádio, GPR - os dados são de janeiro

de 2004 -, há exatas 3.401 emissoras

de rádio espalhadas pelo Brasil, ope-

rando em ondas médias e freqüência

modulada.

Neste universo, cabem emissoras

de vanguarda, com programações al-

tamente profissionais e sofisticadas, e

também emissoras que têm como

única finalidade o proselitismo político

e religioso; cabem emissoras que

definem como público-alvo um seg-

mento ultra-específico de público -

por exemplo adultos de alto poder

aquisitivo, fãs de determinado sub-

gênero musical -, ou ainda optam por

um gênero único de programação -

notícias 24 horas por dia -, ou então,

simplesmente, atiram a esmo, na

busca de uma receita de audiência ou



Apenas 20% das 3.400 rádios brasileiras têm abordagem profissional.

faturamento publicitário que muda ao

sabor do vento.

É claro que todo este universo

conhecido precisa ser ponderado con-

forme a sua localização geográfica.

Importante, todos sabemos que o

rádio é, em qualquer lugar do Brasil,

tanto assim que é o único meio de

comunicação a rivalizar com a TV em

penetração junto à população.

Mas é preciso ponderar o mercado

em que ele opera, e aí também temos

um oceano de diferenças entre re-

giões geográficas, capital e interior,

interior das grandes cidades e das pe-

quenas etc. Deve-se considerar ainda

que esse universo, já de difícil men-

suração, está pejado de emissoras

fantasmas ou piratas, que simples-

mente se lançam no ar à revelia de

qualquer controle oficial, controle

mais do que justificado, uma vez que

o espaço para a radiodifusão, segundo

a Constituição Federal, depende de

autorização, concessão ou permissão.

Algumas vezes confundidas como

manifestos de rebeldia jovem, as

chamadas rádios piratas pouco têm a

ver com esta imagem romântica. São,

no mais das vezes, a ação inescru-

pulosa de quem simplesmente passa

por cima da legislação e atravessa o

mercado, vendendo publicidade e se

apresentando ao público como uma

emissora regular. E é claro que as

piratas apenas aviltam preços e

políticas comerciais, prejudicando as

emissoras profissionais.

"Independentemente do aspecto

financeiro no tocante à publicidade

em emissoras piratas, também é por

demais nocivo o impacto que elas pro-

vocam na qualidade do sinal e, conse-

qüentemente, na qualidade do áudio

das emissoras oficiais, vizinhas da

freqüência em que transmitem, levan-

do o ouvinte a trocar de estação", diz

José Luiz Nascimento Silva, diretor de

mercado e novos negócios do Sistema

Globo de Rádio. "É uma interferência

direta na opção de escolha do ouvinte,

além de danos às empresas formais e

socialmente comprometidas com o

seu papel na sociedade e

comunidades."

Como resumir

um universo tão

complexo? Como ao

menos esboçar um

quebra-cabeça

tão complexo e, a

partir daí, tirar uma

conclusão minimamente

válida?

700 E NÃO 3400

Por complicada que pareça, a tarefa

não é impossível. Em primeiro lugar, é

preciso separar emissoras comerciais

das exclusivamente proselitistas, já

que as primeiras têm de viver às

custas das suas receitas publicitárias

enquanto as demais podem simples-

mente repassar as contas para um

partido político ou igreja que as

sustentam.

Levando-se em conta que, uma

vez feitos os investimentos iniciais, e

graças a tecnologias inimaginavel-

mente simples, uma emissora de rádio

pode se manter com importâncias

comparativamente pequenas - talvez

uns R$ 10 mil por mês -, não fica

difícil perceber por que o proselitismo

político e religioso prosperou tanto e

tão rápido no meio, tanto mais me-

diante a prática contumaz de con-

cessões de licenças de operações por

meios exclusivamente políticos até

uma década atrás.

Um dos primeiros empresários do

setor a levantar esta diferenciação

elementar, mas não ne-

cessariamente óbvia -

e assim dando um

passo gigantesco para

um retrato mais afi-

nado do meio -, foi

João Lara Mesquita,

da Rádio Eldorado, de

São Paulo, no começo

dos anos 1990.

Partindo de informações que co-

lheu junto à Rede Bandeirantes de

Rádio e também da própria expe-

riência ao liderar, na época, uma

campanha contra a obrigatoriedade

da exibição da Voz do Brasil, Mesquita

projetou que apenas 20% das emis-

soras de rádio do Brasil tinham fina-

lidades explicitamente comerciais.

Este número, hoje, é largamente acei-

to pelo meio.

Devemos, portanto, olhar para um



"Entre as mídias tradicionais, o rádio é a mais competitiva."

universo de menos de setecentas

emissoras, e não mais de 3,4 mil, o

que reduz de forma considerável as

peças do quebra-cabeça.

O que se vê emergir desse quadro

mais limitado é um retrato inegavel-

mente otimista do meio, um retrato

que externa muitas dificuldades e

lutas na busca do público ouvinte e

das verbas publicitárias, mas que, ao

mesmo tempo, sugere um meio de

comunicação especialmente vibrante

e aguerrido, capaz de propor soluções

inovadoras e ousadas para se integrar

de forma efetiva às comunidades que

servem, um meio que vem se reno-

vando de forma vigorosa do ponto de

vista tecnológico e de conteúdo e que

tem dado exemplo de profissionalis-

mo comercial, mesmo disputando

verbas publicitárias bastante arredias

e naturalmente pulverizadas, seja com

outros meios, seja entre as próprias

emissoras.

"Entre as mídias tradicionais, o

rádio é o mais competitivo, o mais

equilibrado de todos", afirma Cláudio

Toigo, diretor-geral da área de rádios

da RBS. Ele conta que apenas na Gran-

de Porto Alegre há trinta emissoras de

rádio disputando a atenção do público

e dos anunciantes, seis delas especia-

lizadas em jornalismo e esportes, qua-

tro em programação pop/rock. "É um

mercado quase tão concorrido quanto

o da Grande São Paulo", completa.

Esta situação se repete pelo Brasil

afora, inclusive em muitas cidades do

interior. No Rio Grande do Sul, informa

Toigo, pouco menos da metade dos

investimentos no meio vem do inte-

rior, Santa Maria e Caxias sendo

os dois maiores mercados.

"Algumas praças reproduzem a

concorrência feroz das capitais, com

várias emissoras seguindo a progra-

mação das cabeças de rede, um

fenômeno que se expande com

rapidez. Há, inclusive, algumas redes

regionais, competitivas e altamente

profissionais", declara Toigo.

É assim também em Minas Gerais.

"No interior, fiquei agradavelmente

surpreso com o nível de concorrên-

cia", diz Carlos Rubens Doné, diretor

de operações da Rádio Itatiaia. "Afi-

nal, hoje, é mais fácil para as emis-

soras menores absorver as boas expe-

riências das rádios maiores. Em Minas,

nas cidades pequenas, o rádio conti-

nua sendo mais companheiro, daquele

tipo onde se podem passar recados. Já

em cidades grandes, a coisa funciona

mais ou menos como nas capitais,

com muita competitividade e disputa

aguerrida pelas audiências e verbas

do mercado anunciante."

ACEITAÇÃO E IDENTIDADE

Os níveis de aceitação e identi-

dade entre público e emissoras de

rádio mantêm-se elevados. "A acei-

tação é excelente, e a qualidade do

conteúdo é que acaba sendo determi-

nante na percepção positiva por parte

do ouvinte e do anunciante", afirma

Nascimento Silva. "Comparando com

as audiências de outros estados,

segundo o Ibope, a Rádio Jornal está

entre as emissoras de maior audiência

do Brasil. São catorze anos seguidos

em primeiro lugar, o que pode dizer

tudo quanto à aceitação da nossa

programação, que é de prestação de

serviço, informação e esportes", diz

Paulo Fernandes, diretor da Rádio

Jornal, do Recife.

Vantagem expressiva para o rádio

é a possibilidade de consumo simul-

tâneo a outras atividades, inclusive



No interior, a concorrência entre as emissoras é igualmente forte.

enquanto se trabalha (poucos chefes

se opõem hoje ao hábito, inconcebível

no passado recente), lê, navega pela

internet etc. "O consumo nos auto-

móveis - consumo que o Ibope come-

çou a medir recentemente - é extra-

ordinário", lembra Doné. "O rádio é o

único meio que permite este tipo de

consumo. Há aparelhos de rádio

ligados o dia todo nas salas de espera,

elevadores, supermercados, lojas e

bares, numa progressão geométrica

enorme, difícil até de medir. O ouvinte,

se quiser, ouve rádio o dia

todo."

O mercado do Sul do

país, assim como

acontece em re-

lação a outras

mídias, também

se destaca no

consumo de rádio,

gerando números

marcantes: a Rádio

Farroupilha AM, de

Porto Alegre, por exemplo, com pro-

gramação popular adulta, tem a maior

audiência relativa do Brasil (audi-

ência/população), segundo dados do

Ibope. A Rádio Gaúcha, com progra-

mação de talk news e esporte, tem o

segundo maior faturamento do Brasil

no meio rádio, disputando a liderança

com a Band, de São Paulo, afirma

Toigo.

"Um dos segredos da RBS é uma

operação muito sinérgica com as

emissoras de TV e os jornais do

grupo", explica ele. "Os

principais nomes da mí-

dia do Sul do país

estão na rádio,

principalmente na

Gaúcha, assim como nas

emissoras de TV e jornais do

grupo RBS. É um cruzamento

de talentos quase que único. E

esta é uma via de mão dupla. Eventos

surgidos nas rádios, como o Planeta

Atlântida, por exemplo, ganham força

e acabam atraindo os outros veículos

do grupo, além de alavancarem o

retorno para os anunciantes. Hoje, o

Planeta Atlântida, um

megafestival de música

nas praias do Sul, é um

evento nacional", diz

Toigo.

Como alguns dos

principais concorren-

tes das emissoras da

RBS seguem modelo se-

melhante, ele vê aí uma

boa explicação para a pujança do

meio na região.

QUESTÃO DE SHARE

Olhando mais de perto para o

universo das emissoras de rádio profis-

sionais, vemos um faturamento pu-

blicitário da ordem R$ 600 milhões em

2004, equivalente a 4,4% do investi-

mento publicitário brasileiro bruto,

segundo dados do Projeto Inter-Meios.

Esta fatia do bolo é a que tem sido

conseguida pelas emissoras de rádio,

com pequenas variações

ao longo da última

década, de um má-

ximo de 4,9% em

2000 a 4% em 1998.

Não é incomum, porém,

ouvir discretas reclamações

do meio sobre estes dados.

Alegam os radiodifusores que o meio

é ainda sub-representado no Projeto

Inter-Meios. No Sul do Brasil, por

exemplo, um dos mais fortes mercados

para o meio, graças, principalmente, à

pujança do interior dos estados, havia,

até pouco tempo atrás, apenas uma

grande cadeia de rádio que cedia seus

números ao Projeto.

Imaginando que metade da receita

do meio se "perca" no caminho entre

as tesourarias das rádios e os com-

putadores onde são tabulados os

dados do Projeto, teríamos um share

do meio da ordem de 9%, mais

adequado aos padrões internacionais.

Nos Estados Unidos e Canadá, por

exemplo, o share do rádio é de mais de

13%, segundo dados da Zenith

Optimedia, chegando a 22% no

México. "A culpa por esta distorção

não é do Inter-Meios, mas dos próprios

radiodifusores, que, em muitos casos,

ainda têm uma compreensão distor-

cida sobre a importância de operar

num mercado mais transparente. Não

vejo nos demais meios este viés

distorcendo de forma tão sensível os

dados de faturamento", salienta um

executivo de agência.



O share do rádio é de 4,4%; nos Estados Unidos, é de mais de 13%.

Mais do que uma firula estatística,

uma eventual sub-representatividade

do rádio no Projeto Inter-Meios pode

impactar de forma decisiva o espaço

que é reservado ao meio por agências

e anunciantes.

Não é uma prática descabida que

anunciantes alinhem automaticamen-

te a sua verba de publicidade segundo

o share de cada meio, de forma que,

se o rádio tem 5% de share, ele rece-

berá 5% dos investimentos. Da mes-

ma forma, um profissional de agência

não poderia despender muito mais do

que 5% do seu trabalho para o meio,

o que resulta em três horas semanais,

por mais aplicado que seja o publi-

citário. Ora, como pensar convenien-

temente num meio tão amplo, pulve-

rizado e diversificado em tão pouco

tempo?

Profissionais de propaganda con-

testam este argumento, considerando-

o mesmo a antítese do profissiona-

lismo e da melhor técnica publicitária.

Eles têm toda a razão, mas certa-

mente esta é uma das explicações

para o aparente raquitismo do meio

frente às verbas publicitárias, tanto

mais em mercados onde a técnica é

menos desenvolvida.

AS REDES AVANÇAM

O mais recente episódio a indiciar

a audácia empresarial do meio rádio

foi anunciado no começo do ano, em

São Paulo, com a incorporação pelo

Grupo Bandeirantes de Comunicação

das rádios Nativa FM, Alpha FM e 89

FM, que pertenciam ao Grupo Camar-

go. O fechamento do negócio reforçou

a posição da Bandeirantes com

um dos dois maiores grupos de

rádio do Brasil. Seu concorrente

direto neste ranking é a RBS.

José Ernesto Camargo, o Neneto,

vice-presidente da operação, explicou

que o objetivo maior do negócio foi

fortalecer o projeto de trabalhar com

redes nacionais de rádio.

A iniciativa pode ser emblemática

de uma nova fase do meio, com a

formação de megarredes, a exemplo

do que aconteceu nos Estados Unidos

a partir da vigência da nova regula-

mentação do setor, nos anos 1990,

maximizando ganhos de escalas pela

ampliação da cobertura do mercado e

de um atendimento comercial forte e

unificado, com muito poder de fogo

nas negociações com agências e

anunciantes, além de enormes redu-

ções de custo pelo uso de tecnologias

de vanguarda.

O fortalecimento das redes tam-

bém é apontado por Cláudio Toigo.

"Quanto maior a rede e mais inte-

grada for, mais fácil será atrair os

anunciantes", afirma ele, explicando

que a Itapema FM, a terceira rede da

RBS, por exemplo, praticamente

quadruplicou a sua receita a partir do

momento em que se converteu em

uma rede que hoje tem cinco emis-

soras no Rio Grande do Sul e Santa

Catarina. "Temos de ganhar escala,

seguindo o modelo americano e

aumentando o reach de cada veículo."

Toigo acredita que, para o mer-

cado publicitário, é diferencial impor-

tante poder comprar o meio rádio de

forma unificada, evitando tanto

quanto possível a pulverização carac-

terística do meio. "Investimentos

publicitários tornam possíveis cober-

turas melhores, fortalecendo o meio

junto ao público, o que atrai mais in-

vestimentos", enfatiza Toigo.

Em Pernambuco, a Rádio Jornal

desenvolve uma rede estadual. "No



"A relação com anunciantes e agências é profissional e de mão dupla"

futuro, a rede

poderá significar

a sobrevivência

para as peque-

nas emissoras,

ainda mais sa-

bendo que a concor-

rente poderá che-

gar lá primeiro", diz

Paulo Fernandes.

Para Nascimento Silva, é inevitável

a expansão e maior estruturação de

redes de rádio, seja por racionalização

dos custos em busca de melhor qua-

lidade de conteúdo, seja pela melhor

administração dos recursos físicos e

financeiros. "Não podemos esquecer

que, a reboque desta estruturação,

vem também a qualificação profis-

sional daqueles que operam o negócio

em todas as suas facetas, além de

maior demanda do mercado por infor-

mações precisas, atuais e qualifi-

cadas", afirma ele. "Trata-se de um

processo de aprimora-

mento contínuo do mo-

delo de negócio e revita-

lização do seu conteúdo,

atendendo às necessi-

dades dos ouvintes,

anunciantes e acionistas

do negócio."

RELAÇÃO COM AS

AGÊNCIAS

Comuns no passado, hoje não se

ouve mais queixas - ou pelo menos

com tanta freqüência -

contra a postura das

agências de publicidade em

relação ao meio.

"A relação com

agências e anunci-

antes é muito pro-

fissional e de mão

dupla. Estamos, de

maneira contínua, ofe-

recendo e dando supor-

te na busca de informações e seus

cruzamentos, de forma a aumentar a

qualidade da programação e da

eficiência dos investimentos dos

anunciantes", diz Nascimento Silva.

Porém Doné continua conside-

rando fundamental um trabalho de

desenvolvimento junto ao anunciante.

"Ninguém pode saber mais do nosso

negócio que nós mesmos", declara

ele. "Mas tudo é feito em parceria

com as agências, e elas sabem bem

qual veículo pode ir ao cliente delas,

sabem qual é o parceiro sério, que

quer fazer negócio. O que não pode

acontecer é o cliente

receber o plano antes

da agência. Não te-

mos problema deste

tipo. É importante

trabalhar em par-

ceria, de forma

clara. Autorização

não sobe escada." Na

Itatiaia, hoje, os clientes di-

retos são muito poucos - menos de

2%.

E os investimentos de fora da

praça de atuação das emissoras flui

atualmente em quantidade considerá-

vel. "Na rádios Gaúcha e Farroupilha

estamos próximos de gerar um terço

do nosso faturamento a partir de

anunciantes de fora da região",

afirma Toigo.

Está aí uma bela forma de fechar o

quebra-cabeça.

Fonte: CENP em Revista, ano 1, n. 3, p. 22-27, 2005.




