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Atrás das melhores tribos
Emissoras assumem estilos específicos a fim de atrair público cada vez mais segmentado e qualificado

A idéia não transita ape-
nas pelo gosto do ou-

vinte, mas pelas possibilida-
des de as emissoras consegui-
rem audiência diferenciada e
qualificada. Afora as populares
que caminham coladas às me-
lhores colocações no ranking,
algumas emissoras apostam na
especificação do gênero como
meio de fidelizar ouvintes e
anunciantes. Não se trata ape-
nas de estilo musical, a opção
por determinado gênero de rá-
dio passa pela afinidade com o
público em posturas, lingua-
gem, iniciativas, entre outros.
"A grande vantagem é ter um
produto diferenciado para tra-
balhar o mercado e com isso
atingir um target qualificado",
diz a diretora comercial da Ener-
gia 97, Cecília Constantino.

Dedicada exclusivamente à
música eletrônica há três anos, a
Energia 97 tem 60% da audiên-
cia concentrada na classe A/B
entre 1,5 e 34 anos. "O que
fazemos é trabalhar um case de
marketing de um veículo espe-
cífico com ações relacionadas a
esse público", diz Cecília. Refe-
rência neste estilo, a emissora
consegue atrair verbas de anun-
ciantes vinculados à música ele-
trônica, como Skol, patrocina-
dor da maior festa do gênero, a
Skol Beats. Segundo a diretora,
bebidas tanto alcoólicas quan-
to não-acoólicas são anuncian-

tes. "A desvantagem é a abran-
gência", diz. Afinal, rádio com
target definido jamais será cam-
peã de audiência.

Para manter agrade afinada
com o próprio estilo, a Energia
97 observa as tendências pelas
lentes de 40 DJs que fazem a
programação ao vivo e ainda
participam de eventos nacio-
nais e internacionais., "Dessa
maneira, conseguimos manter
um bom volume de" lançamen-
tos", diz ela. Em paralelo, a
emissora trabalha com muita
promoção e eventos como o
Club Tronic Live, que chega a
reunir uma média de 40 mil
pessoas. "É um evento gratuito
que conta com a participação
de dez DJs e nos apresenta a

reação do público
em relação às músi-
cas. É como um ter-
mômetro para a pro-
gramação da rádio",
acrescenta Cecília.
Depois que a rádio
focou definit iva-
mente a programa-
ção em música ele-
trônica, o faturamen-
to cresceu 100%.
Para este ano, as in-
certezas do merca-
do é que dão o rit-
mo dos negócios,
apesar de haver boas
expectativas para o
segundo semestre.

"Rádio é ágil e nos permitirá
garantir acréscimo de 20% nas
receitas até dezembro em rela-

ção a 2002", acredita Cecília.
Com a programação volta-

da para público adulto A/B, a
Rádio Eldorado, acima de
tudo, aposta na credibilidade
atribuída à emissora por conta
da ligação com o jornal O
Estado de S.Paulo. "Somamos
a isso a força jornalística, ações
de cidadania e meio ambiente
que ajudam a fortalecer a mar-
ca", afirma a diretora de marke-
ting e comercial, Isabel Borba.
O resultado é a conquista de
um público fiel, tanto na AM
quanto na FM, de poder aquisi-
tivo elevado e nível inte-
lectual acima da média.
"Nossos ouvintes são exi-
gentes", garante. O que
diferencia o público da
AM é ser dez anos mais
velho que da FM.

A interatividade com
este público se dá por
meio do Ouvinte Repór-
ter na AM, formato cria-
do a partir de informa-
ções sobre o trânsito e
também de prestação de
serviços. A emissora tem
cerca de 6 mil ouvintes
cadastrados nos últimos
dois anos e meio, embo-
ra a iniciativa esteja no ar
há mais de seis anos. A
reincidência de participa-
ção acontece em média a
cada 15 dias e a Eldorado nun-
ca registrou um trote sequer.
"Por meio dessas ações perce-
bemos que não há dispersão
do target", orgulha-se. Aos
anunciantes, a Eldorado ofere-



cc respaldo de conteúdo e
audiência fiel. Para ilustrar. Isa-
bel conta que a Volvo colocou
no ar a campanha de lançamento
do modelo CX 90 e que logo
depois do primeiro fim de sema-
na de veiculação, foram efetiva-
das três vendas, além de o cliente
ter conseguido mailing para tra-
balhar por seis meses graças ao
alto índice de visitação.

Além de carros caros, a Eldo-
rado funciona bem para vendas
dos móveis ecologicamente
corretos da OrrO Christensen,
que nunca tinha usado rádio e
que com apenas um flight incre-
mentou os negócios. "Nossa
audiência não é grande, mas é

Eldorado funciona
bem para vender

carros e móveis
ecologicamente

corretos

qualificada e isso permite agre-
gar resultados em vendas", diz
Isabel. A emissora também se
envolveu na cobertura do São
Paulo Fashion Week e se con-
solida cada vez mais com a
realização do prêmio Visa de
talentos brasileiros na música.
A sexta edição foi realizada em
julho deste ano com quase 3
mil inscritos em todo o territó-
rio nacional. Segundo a direto-
ra, o projeto já está incorpora-
do ao budget da Visa como
investimento contínuo.

Sob a idéia de envolver a
comunidade em ações de cida-

dania, a Rádio Eldorado há três
anos conduz a campanha Pin-
tou Limpeza com apoio de Abi-
vidro, Prolata, Alcan, Tetra Pak
e Instituto Vega. No lugar da
rede de postos Aster, a campa-
nha agora conta com dez pon-
tos neutros de coleta de lixo
reciclável. De acordo com Isa-
bel, a mudança permitirá a apro-
ximação de novos apoiadores.

Lm setembro, a emissora reali-
za jantar de aniversário da cam-
panha e presta conta aos parcei-
ros. Nos últimos dois anos
foram coletadas 350 toneladas
de recicláveis revertidos em R$
100 mil, que foram doados

para Casa Hope, Mosteiro São
Geraldo, Lar Sírio, Cruz de Mal-
ta, Fundação D. Bosco, Reciclar
e Instituto Julita.

Nessa esteira, a Eldorado
acaba de contratar Emerson
Kapaz e Luiz Lara como colabo-
radores. Desde agosto, Kapaz
comanda programa voltado
para a anti-pírataria e Luiz Lara,
para a responsabilidade social
das empresas. "Unimos a filo-
sofia da rádio com a bandeira
deles", diz Isabel.

O diretor comercial das rá-
dios Alpha e Nativa, José Diogo
de Almeida, avalia que a seg-
mentação no meio já atingiu até
mesmo as rádios populares.
"Percebemos algumas focadas

mais em sertanejo e ou-
tras mais em pagode",
exemplifica. No caso da
Nativa, ele a qualifica
como popular voltada ao
público adulto, o que
diferencia a emissora das
concorrentes Gazeta,
Band e Sucesso, que são
dirigidas a jovens. Almei-
da afirma que a grande
vantagem da Alpha é que
por 15 anos nunca tro-
cou a proposta de pro-
gramação: flash-backna-
cional e internacional e
contratação apenas de lo-
cutoras. "No início esco-
lhíamos jornalistas com
potencial de locução. A
voz feminina facilita a
identificação da rádio

sem olhar para o dial", diz. As
chamadas e os comerciais são
feitos por locutores.

Almeida defende que traba-
lhar com público adulto é mui-
to agradável porque existe uma

gama de anunciantes que
quer atingir este contin-
gente com certa freqüên-
cia. Na carteira de clien-
tes, a Alpha tem Person-
nalité, Itaú, Bradesco, Su-
dameris, Citibank, quase
todas as montadoras, en-
tre outros. "A Alpha c
muito u t i l i z a d a como
som ambien te e estes
anunciantes vêem vanta-
gem nisso", diz o diretor.

Outra iniciativa da Al-
pha foi quebrar o tabu de
que público qualificado
não adere a promoções.
Com alvo em show, tea-
tro e eventos culturais, a
Alpha tem verificado re-
tomo significativo dos ou-
vintes que se manifestam
via internet. "Não temos estí-
mulo por telefone", diz Almei-
da. Uma promoção feita com a
Aliança Francesa permitiu à
escola de idioma perceber a efi-
ciência da rádio durante a con-
cessão de meia dúzia de bolsas
de estudos. "Criamos ambiente
para que o anunciante pudesse
avaliar o retorno", conta o dire-
tor. As investidas da Alpha em

Alpha quebrou
tabu de que

público qualificado
não participa

de promoções

novos modelos de negócios não
param por aí. Cobertura da Casa
Cor com boletins diários e pro-
grametes com dicas sobre deco-
ração despertaram a atenção dos
ouvintes. Em Campos do Jor-



dão, irá comandar shows acús-
ticos na Praça Capivari de agos-
to a outubro deste ano. "São
propostas que agradam tanto o
turista quanto o morador da
estância", diz Almeida.

Dedicada ao bom e velho
rock'n'roll desde o lançamen-
to, a 89FM completa 18 anos
cm 2003 e consolida em seis
praças do País a marca Rádio
Rock. A programação mais seg-
mentada saiu de São Paulo e
hoje está no Rio de Janeiro,
Santos, Campinas, Sorocaba e
Vitória. "Poucas emissoras no
dial têm clareza de estilo, e o
caminho da segmentação é a
única grande forma de diferen-
ciação", dispara a diretora co-
mercial, Cristina da Hora. De
praça para praça algumas nuan-
ças dão personalidade às emis-
soras, um pouco mais de hea-
vy metal aqui, reggae ali, mas
segundo a diretora não impor-
ta mais o nome das rádios, mas

o sobrenome Rádio Rock.
De acordo com Cristina este

modelo, independentemente
das crises econômicas, garante
fôlego para brigar tanto por au-
diência quanto por verbas pu-
blicitárias. No entanto, a direto-
ra reclama que as pesquisas não
apresentam ao mercado as ações
voltadas à cidadania desenvol-
vidas pelo meio. "São shows
abertos gratuitos que agregam

valor social às iniciativas.
No último 13 de julho,
Dia Mundial do Rock, re-
colhemos 20 toneladas
de alimentos que foram
doados", diz Cristina.

Focada em público
majoritariamente mascu-
lino entre 15 e 24 anos
das classes A e B, a 89FM

programa diversas ações
para a comemoração dos
450 anos de São Paulo.
Também aposta em pro-
grametes, como o Agen-
te 89 SOS Mata Atlântica
e Oficina de Rock, Arte e
Esporte nas estações de
metrô. As investidas ren-
dem anunciantes exclu-
sivos como Faculdades
UniCas te lo , Nissin e

Nike, que rompeu o estigma
de não anunciar no meio e
acabou compondo case de su-
cesso. A peça produzida por
Marcos Bianchi, que comanda
o programa de humor Filho
do Egidio, simula a narração
de uma pelada de futebol onde
se destacam os atributos do
tênis Total Magia. "A campanha
foi uma parceria bem afinada
entre a Age., a Nike e a 89FM",
comemora Cristina, e continua:
"E isso nada tem a ver com um
ponto a mais ou a menos de
audiência". Para o ano que vem
a 89FM planeja alterações no
programa Pressão Total, que
está há oito anos no ar. O novo
formato ainda está sendo testa-
do, mas deverá ser algo próxi-
mo aos jogos de RPG, que
permitem mais in-
teratividade com os
participantes.

Criada em 1986
para ser uma colle-
ge rádio subsidia-
da pela Universi-
dade Anhembi-Mo-
rumbi, a Bra-
sil2000 d e c i d i u
mudar o target a
partir de maio des-
de ano. Isso signi-
fica trocar a pro-
gramação — antes

destinada a jovens
entre 15 e 25 anos
- e formatar a gra-
de para atrair ou-
tros jovens, de 25
a 35 anos. "Esta-
mos fazendo as
mudanças aos pou-
cos, de maneira su-

til", diz o diretor comercial e
de marketing, Sérgio Cunha.
Segundo ele, existe um bura-
co de programações para esta
faixa etária. "São pessoas com
poder de consumo melhor",
diz. Além de alterar o estilo, a
Brasil2000 se propõe a ser
uma rádio mais paulistana, ou
seja, uma rádio que propor-
cione empatia com os mora-
dores de São Paulo. Para tan-
to, a emissora adotou a músi-
ca de Valter Franco — Ama a
Cidade—para encabeçar cam-
panha de cidadania em favor
da capital paulista. O projeto
se estenderá até as comemora-
ções dos 450 anos da cidade,
em janeiro de 2004, e está
orçado em R$ 250 mil. Até lá,
várias ações irão tentar levar o
paulistano a conhecer melhor
e a ter orgulho do lugar onde
mora. "Temos vinhetas que
apresentam ícones arquitetô-
nicos, fatores históricos, arte,
literatura e personalidades de
São Paulo", adianta Cunha.

Parceria com o Projeto
Aprendiz, de Gilberto Dimens-
tein, vai permitir que 20 alunos
façam estágio na rádio por seis
meses. Também uma avalanche
movimentos irá integrar bares e
restaurantes por meio de pro-
moções. Concursos de fotos,
literatura e desenho sobre a ci-
dade também estão nos planos.
Toda a campanha de modifica-
ção da Brasil2000 está nas mãos
da DuezT, que além de logo-
marcanova deve colocar o novo
conceito da rádio nas ruas.


