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Nem Marlene, nem Emilinha Borba. As novas rainhas do rádio atendem por Oi, Mitsubishi, 
Bohemia e SulAmérica. Elas inauguraram a mais recente era do rádio, a das FM's 
customizadas. A estreante foi a Oi FM de Belo Horizonte, levada ao ar pela operadora de 
celular em 2005. Depois vieram a SulAmérica Trânsito, em São Paulo, no ano passado e, 
recentemente, a Mitsubishi FM, lançada há 20 dias.   
 
"As FMs customizadas são um novo canal de propaganda", diz Cristiano Schenardi, gerente de 
marketing da Bohemia. A cerveja, nos dias 7 e 8, ocupou 35 horas da programação da 
Eldorado FM, em São Paulo, para lançar a nova campanha da marca. "Algumas formas de 
propaganda estão saturadas. Com tanta publicidade, está cada vez mais difícil conseguir a 
atenção. Uma programação dedicada, como a que fizemos, rompe essa barreira".   
 
É essa atenção que está levando grandes empresas a "adotar/alugar" estações de FM. "O 
produto das rádios não é mais a música, nem o anúncio. É o ouvinte", diz Jácomo Sanzone, 
diretor da Metropolitana FM, que em 2006, fez um parceria com a fabricante de produtops de 
higiene Kimberly-Clark para um programa semanal chamado Hora Intimus (uma das marcas 
de absorvente da empresa). Como o público da Metropolitana é na maioria feminino e 
adolescente, a Kimberly acertou no alvo.   
 
O que essas empresas querem é chegar o mais perto possível do consumidor. Pensando nisso 
que a SulAmérica, segunda maior seguradora do país, aceitou investir R$ 30 milhões em um 
contrato com o Grupo Bandeirantes para ter o direito de usar uma freqüência no "dial" com 
sua marca, por três anos. "Descobrimos que o consumidor via nossa propaganda, gostava, 
mas na hora de identificar a empresa, citava o concorrente", diz Zeca Vieira, diretor de 
marketing da companhia. "Além disso, quando checávamos a fixação na mente do consumidor, 
éramos apenas a quinta mais lembrada." Hoje, com um ano e quatro meses de SulAmérica 
Trânsito FM, que como o nome diz, é dedicada ao noticiário de trânsito, o cenário se invertei a 
favor da seguradora. "Agora o consumidor nos reconhece e já somos a segunda mais 
lembrada."   
 
Assim como a SulAmérica, a Mitsubishi FM também fez acordo semelhante com o Grupo 
Bandeirantes. "Acredito que esse é um novo horizonte para as FMs", diz Renata Souza Ramos, 
diretora de marketing da montadora japonesa. "Com a rádio, queremos atrair admiradores 
para a marca que no futuro possam ser consumidores de nossos automóveis", diz.   
 
Também de olho em abocanhar mais consumidores, a Oi mostra que soube capitalizar o novo 
meio. Com FMs em Fortaleza (CE), Recife (PE), Uberlândia (MG), Vitória (ES) e no Rio de 
Janeiro, além de BH, a empresa fez contratos com FMs locais para, de certa forma, alugar, 
toda a programação. E, além de vender anúncios (como fazem também todas as outras FMs 
customizadas), a Oi utiliza a rádio para incentivar o uso do celular. Por meio de serviços 
interativos, o ouvinte e cliente Oi pode enviar mensagens de texto dizendo que ama oi odeia 
certa música. Ou então para pedir que seja avisado em seu celular quando sua canção 
preferida tocar. Como nos velhos tempos, também pode dedicar uma música para sua amada. 
Mas, em vez de seu nome ser lido no ar pelo "disc-jóquei", a mensagem segue para a donzela 
via seu Oi. Tudo isso por apenas alguns centavos, mais impostos.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jun. 2008, Serviços, p. B4. 


