
Mitsubishi coloca rádio no ar 
por Ruy Barata Neto 
 
A fabricante de automóveis 4x4 Mitsubishi colocou no ar neste mês uma rádio que leva sua 
própria marca - no dial 92,5 FM. Trata-se de uma mídia com conteúdo customizado para o 
perfil dos consumidores de carros da marca - em geral homens com bom poder aquisitivo, da 
classe A, com boa bagagem cultural. Mas a emissora também busca uma linguagem mais 
ampla para conquistar público de fora do universo off-road. 
 
Segundo a diretora de marketing da Mitsubishi, Renata Souza Ramos, a idéia é tentar passar o 
valor da marca sem se caracterizar como uma rádio de automóvel. O conteúdo é 
eminentemente musical entremeado com informação. "A nossa marca se especializou num 
nicho que virou um segmento. Porém, além desse público, acredito que conquistaremos 
pessoas que mesmo não possuindo veículo da categoria possam ser ouvintes da rádio e no 
futuro virem a fazer parte do universo off-road", afirma Renata. 
 
Ainda assim, segundo Renata, a criação da rádio está inserida em um contexto maior de 
relacionamento da Mitsubishi com os seus clientes. Há sete anos, o anunciante mantém sua 
revista Mit, produzida pela Custom Editora, e sempre realiza ralis pelos estados do Brasil para 
reunir seus clientes. "Sabemos que temos uma comunidade grande de usuários de veículos 
4x4 e a busca é a de se relacionar com ela. Nós achamos através do meio rádio mais um 
veículo para estreitar com essa comunidade", explica Renata, ressaltando que a idéia de 
criação da rádio partiu da África, sua agência de publicidade. "A rádio surge como mais um 
meio para completar uma estratégia 360° que temos na comunicação". 
 
 A rádio  Mitsubishi ocupa uma faixa de freqüência do Grupo Bandeirantes, que é responsável 
por toda a produção de conteúdo da emissora. O modelo de negócio é o mesmo aplicado para 
outra rádio customizada de marca lançada no ano passado, a SulAmérica Trânsito, que tem 
um perfil de prestação de serviços. O Grupo Bandeirantes foi procurado pelo propmark para 
falar sobre este modelo de negócio, mas respondeu, através da assessoria de comunicação, 
que "não é o momento para falar sobre o assunto". 
 
Segundo Renata Souza Ramos, o negócio funciona como uma espécie de patrocínio. A 
anuncian te paga um determinado volume de recursos (não revelado) para a Bandeirantes que 
fica responsável pela produção de todo o conteúdo. "Apenas brifamos a Bandeirantes sobre o 
perfil do nosso público e de como pensamos na rádio". 
 
Ainda segundo a executiva, a receita com publicidade é totalmente destinada à Bandeirantes. 
"Mas não impede que possamos trazer parceiros e fornecedores do nosso universo 
automobilístico para anunciar na rádio", diz Renata. de moda fora de época com curadoria de 
Donata Meirelles e participação de 12 marcas. 
 
 

Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 23 jun. 2008. p.44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


