
Rádios disputam motoristas

por Kelly Dores

audiência das emissoras de
rádio nos carros dos motoris-

tas que muitas vezes levam até
duas horas ou mais nas ruas con-
gestionadas da Grande São Paulo
se tornou uma vantagem comer-
cial. Prova disso é que a rádio 89
FM está veiculando anúncio de
oportunidade nos veículos do
trade e banner na internet para
mostrar que é a primeira entre
as rádios FM no trânsito das ru-
as da metrópole. O ranking do
Ibope EasyMedia dá a liderança
para a 89FM no horário mais
abrangente, das 6h às 19h (veja
quadro com as dez rádios mais
ouvidas).

A pesquisa do Ibope que me-
de a audiência em- rádio especi-
fica locais, aparelhos (em carros,
celulares, MP3, internet e outros)
e faixas de horários em que o ou-
vinte está sintonizado, além do
perfil do consumidor. A pesquisa
é realizada diariamente por meio
de entrevistas e questionários. A
base nacional é de 1.140 pessoas,
nos nove principais mercados,
sendo 240 entrevistas em São
Paulo.

Apesar de representar um
extrato de 9% da audiência total
das emissoras (a maior é a audi-
ência domiciliar com 76%), o nú-
mero de ouvintes nos carros pas-
sou a ser considerado um dado
relevante pelo mercado, diante
da atual situação do trânsito em
São Paulo. Surgem 600 novos
carros por dia na cidade. "Dentro
do carro, nós conseguimos não
apenas atingir o jovem, que é o
target da 89FM, mas também a
família com música, entreteni-

mento, informação e humor", diz
Maria Cristina da Hora, diretora
comercial das rádios 89FM e Al-
pha FM, que pertencem ao Gru-
po Camargo de Comunicação.

A executiva atribui o bom
desempenho da 89FM ao refle-
xo do trabalho de reposiciona-
mento da marca, iniciado em
meados de 2006, quando o Gru-
po percebeu que a rádio havia
"envelhecido" junto com os ou-
vintes. "A rádio se tornou plural
assim como o jovem, que queria
ouvir outras coisas além do ro-
ck", conta Hora. A Santa Clara
foi a agência responsável pela
nova logomarca e assinatura,
que passou de "89, a rádio rock"
para "Primeiro na 89".

Para anunciar o primeiro lu-
gar entre as rádios FM, o mar-
keting da 89FM criou o anúncio
"Sai da Frente que a 89 tá pas-
sando todo mundo!". "São Paulo
é uma cidade onde as pessoas
gastam muito tempo no trânsito.
E o rádio é uma mídia relevante
para atingir esse público", reforça
a executiva.

PROGRAMAÇÃO
Em segundo lugar no ranking
geral do Ibope em São Paulo, a
CBN AM/FM atrai os ouvintes
em função da programação fo-
cada no jornalismo. Tanto que
no horário do rush pela manhã,
das 6h às 9h, a rádio sobe para
a primeira posição, com 38.457

ouvintes/dia. "É o horário em
que as pessoas querem ouvir
notícias. Pegamos os executivos
que estão em trânsito na cidade",
afirma Neide Abiarraj, gerente de
marketing e inteligência de mer-
cado do Sistema Globo de Rádio.

A executiva comenta que as-
sim como o rádio nos automó-
veis, a audiência do meio nas
novas mídias também tem se
tornado cada vez mais relevante.
"O consumidor hoje pode ouvir
rádio em várias mídias. Como o
consumo está cada vez mais va-
riado, muitos ouvintes baixam o
conteúdo preferido pela internet
em seu iPod e escutam na hora
que for mais conveniente", desta-
ca Abiarraj.
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