
Mídia passa por valorização criativa 
Conservadores ou não, o 

fato é que há um consenso 
entre os profissionais do mer-
cado em torno da revitalização 
criativa do meio rádio. Um dos 
motivos é a criação do Radio 
Lions no Festival de Cannes, 
há três anos, que tem impul-
sionado o País a competir por 
um Leão na premiação. 

Com a estratégia de criar 
spots bem-humorados e com 
conteúdo musical, a Talent se 
sobressaiu em Cannes e foi a 
agência mais premiada em rá-
dio no Festival Internacional de 
Publicidade do Rio de Janeiro, 
promovido no mês passado pela 
Associação Brasileira de Pro-
paganda (ABP). A campanha 
para a linha de áudio da Semp 
Toshiba, além de levar Bronze 
— o único Leão do Brasil — em 
Cannes neste ano na categoria 
rádio, ganhou dois prêmios no 
Rio de Janeiro. 

De acordo com o diretor 
de criação da Talent, João Livi, 
muita gente pensa que a conta 
da Semp Toshiba é maior do 
que realmente é em função da 
exposição e do recall de suas 
campanhas no rádio. Segundo 
ele, o meio deu uma reacen-
dida nos últimos anos, o que 

fez com que algumas agências 
procurassem plataformas espe-
cíficas de comunicação para a 
mídia. “A propaganda de rádio 
se destaca muito pelo viés do 
entretenimento e acho que os 
anunciantes deveriam explorar 
mais esse raciocínio em outras 
mídias”, afirma Livi. 

Na opinião do produtor Fran-

cisco Carvalho, conhecido no 
mercado como Apollo Nove, os 
criativos estão, de fato, mais 
abusados nas campanhas de 
rádio, apostando em idéias im-
previstas. Ele cita o exemplo de 
uma recente ação da MPM para 
o Burger King que anuncia o refil 

de refrigerante grátis nas lojas 
da rede. O clímax do spot se dá 
com um feroz arroto de um jo-
vem capaz de chamar a atenção 
do mais distraído dos ouvintes. 
“O rádio deixou de ser tão careta 
para ser mais ousado na propa-
ganda”, afirma Apollo. 

Do ponto de vista econômi-
co, contudo, o cenário é mais 

sombrio. De acordo com da-
dos do Projeto Inter-Meios
de janeiro a agosto, houve 
um decréscimo de 15% dos 
investimentos no rádio em 
relação ao mesmo período 
do ano passado, mantendo o 
meio com uma fatia de 4% do 
bolo publicitário. 

A nova abordagem sobre o 
rádio tem feito com que algu-
mas emissoras consigam com-
pensar as perdas. Segundo o 
gerente executivo, comercial 
e de marketing da Eldorado, 
Márcio Lino Gonçalvez, a rádio 
compensou o recuo de inves-

timentos em publicidade tradi-
cional com projetos especiais 
— casos do uísque Buchanan’s, 
da Diageo, que patrocina o pro-
grama Sala dos Professores, e 
do programa Viaje Aqui, criado 
pela Loducca em parceria com 
a Editora Abril.

de propagandas tradicionais 
nos veículos — como chamadas 
para eventos e ações narradas 
de forma direta por um locutor 
—, essas experiências de co-
municação ainda são exceções. 

O diretor de criação da Mc-
Cann Erickson, Eduardo Her-
nandes, responsável pelo tema 
da nova campanha da Master-
card, alerta que existe uma linha 
muito tênue entre a propaganda 
e o conteúdo, e que ela precisa 
ser respeitada. “Há um risco de 
o consumidor se sentir enganado 
ao perceber que está consumin-
do a propaganda de uma marca 
em vez de um produto autoral”, 
diz o criativo. Ele acha importan-
te que a mensagem da marca seja 
transmitida com clareza mesmo 
que a peça de propaganda esteja 
travestida de conteúdo. 

Ainda de acordo com Her-
nandes, em meio à enxurrada 

“Começamos a observar um 
refinamento da publicidade 
no rádio: primeiro busca-se o 
conteúdo de entretenimento 
e, a partir disso, são criadas 
possibilidades para inserir o 
produto”, afirma o sócio-diretor 
da produtora Comando S, Sérgio 
Rezende. O profissional já teve 
experiência nessa linha com a 
produção da campanha do “Tio-
zão”, para lançamento do Nissan 
Sentra, criada pela TBWA. A 
música tema, estilo rock dos 
anos 80, foi veiculada com mais 
de um minuto de duração sendo 
anunciada como hit da banda fic-
tícia The Uncles, supostamente 
voltando ao cenário artístico. 
“O que se via muito eram jingles 
que se resumiam à adaptação de 
breafings de anunciantes, sem 
uma produção musical qualifi-
cada por trás”, diz Rezende. Re-
centemente, a mesma McCann 
Erickson encomendou à S de 
Samba um remix da canção Me-
tamorfose Ambulante, de Raul 
Seixas, também para ser tocada 
integralmente no rádio. 

Viralidade
Assim como acontece com 

a produção de um filme ou de 
programa de TV para uma mar-
ca — exemplos de produtos do 
chamado brand entertainment 
ou conteúdo de marca —, a pro-
dução musical no rádio com este 
fim pode também gerar um efeito 
viral tão interessante quanto aos 
projetos audiovisuais citados, 
com a diferença de que tem um 
custo menor tanto na produção 
quanto na compra da mídia.

Em 2004, a Giovanni,FCB 
(hoje Giovanni+DraftFCB) 
criou para a Kaiser a música 
Pode Pedir, um samba-funk in-
terpretado pelo cantor Reginal-
do 16, da banda Funk como Le 
Gusta, com um minuto e meio 
de duração. O produtor execu-
tivo, Arthur “Tula” Minassian, 
da Play it Again, lembra que a 
canção passou a ser solicitada 
como parte da programação 
normal do rádio e a própria ban-
da pediu autorização à agência e 
ao anunciante para incluí-la no 
seu CD autoral. 

Se você já se pegou cantaro-
lando durante um dia de traba-
lho a letra “Voei de balã-ão...”, 
da campanha da Mastercard 
criada pela McCann Erickson, 
muito dessa lembrança se deve 
ao rádio. Antes de chegar à TV 
em comercial de 30 segundos, 
atualmente no ar, a trilha sonora 
— produzida pela S de Sam-
ba — foi veiculada em versão 
integral, com três minutos de 
duração, no dial de diferentes 
emissoras ao longo do segundo 
semestre deste ano. De acordo 
com o posicionamento da peça 
na mídia, o tema do spot é tocado 
logo após uma música da progra-
mação normal, o que deu a ele 
uma aparência de conteúdo da 
própria rádio porque, de fato, o 
jingle pode ser confundido com o 
trabalho de novas bandas pop. 

Tanto a produção da peça 
como a estratégia de mídia da 
campanha são exemplos de uma 
tendência que algumas agências 
têm buscado na criação publi-
citária para o rádio. Cada vez 
mais elas procuram aproximar os 
conhecidos jingles do conteúdo 
musical para alcançar melhor 
resultado na comunicação dos 
valores da marca de um anun-
ciante. Esse processo também 
não deixa de ser reflexo de um 
caminho que tem sido trilhado 
pelo mercado de propaganda 
de uma forma geral — nota-se a 
produção dos curtas-metragens 
da BMW, de 2001, responsáveis 
pela criação da categoria Tita-
nium, em Cannes. 

Conteúdo de marca nas ondas do rádio
Aposta dos anunciantes em estratégias de brand entertainment leva à renovação da publicidade no meio 
Ruy Barata Neto

Cena de campanha da Mastercard: versão musical de 3 minutos para o rádio

Apollo Nove: criativos estão mais abusados

Sérgio Rezende, da Comando S: produção
do hit do “Tiozão” para a Nissan
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“A maioria dos anunciantes 
ainda quer uma comunicação 
fácil, focada no resultado, mas 
é exatamente o que o público 
não quer ouvir”, afirma o dire-
tor de criação.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 29, n. 1283, 5 nov 2007. Produção, p. 35.


