
Receita de Rádio foi de R$ 1,67 bi em 2007 
Daniela Dahrouge 
 
O meio rádio, que na história da comunicação brasileira já teve sua era de “ouro” e hoje é 
visto como “primo pobre” entre os demais veículos, sustentou números de receita em 2007 
que deixaram o setor satisfeito e otimista. Pesquisa inédita encomendada pela Abert 
(Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV) para a FGV (Fundação Getúlio Vargas) 
mostra que as emissoras de rádio faturaram no último ano cerca de R$ 1,67 bilhão e criaram 
cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos.  
 
Considerando a abrangência da pesquisa da FGV “Perfil sócio-econômico do setor de rádio no 
Brasil”, que teve como base dados de 917 emissoras (um terço do total de rádios 
cadastradas pela Anatel e pelo Ministério das Comunicações), não há como traçar um 
comparativo com anos anteriores, já que os estudos apresentados até então observaram um 
universo menor de veículos.  
 
Mas o sentimento do setor é o de que tem havido sim nos últimos anos uma procura maior 
por parte dos anunciantes. Ângelo Franzão, presidente do Grupo de Mídia de São Paulo e 
vice-presidente da McCann Erickson, confirmou que os clientes têm procurado mais o meio 
rádio. “A minha percepção é que os clientes têm procurado mais o rádio como canal 
publicitário, mas há ainda um espaço muito grande a ser preenchido. O rádio não entregou 
ainda todo o seu potencial técnico aos anunciantes, e, por conta disso, não há campanhas 
elaboradas de forma estratégica para esse meio”, comentou. 
 
Franzão atribui a mudança à comprovada competência das rádios em atingir o público, 
principalmente em algumas capitais, como São Paulo, onde se observa que o número de 
ouvintes é maior que o de telespectadores. “O problema do tráfico intenso torna o rádio 
essencial como canal de comunicação”. 
 
Fôlego 
 
Para o presidente da Abert, Daniel Pimentel Slaviero, o estudo impulsionará ainda mais o 
mercado publicitário no meio de radiodifusão, que já representa 0,49% do PIB brasileiro. “O 
primeiro passo será ressaltar o verdadeiro contexto do meio, cuja participação com anúncios 
entre os demais veículos passou de 4,3% para 7,5%”, afirmou. O diretor de mercado e 
novos negócios do Sistema Globo de Rádio, José Luiz Nascimento Silva, também acredita 
que a pesquisa oferecerá uma nova referência ao mercado, importante para as futuras 
negociações. “O resultado apresentado é muito mais real do que o que vem sendo utilizado”, 
analisou. 
  
Dados 
 
O estudo revelou ainda que a venda de espaço publicitário rendeu ao setor R$ 1,4 bilhão, o 
que representa 89,2% do faturamento total. Os principais anunciantes são o comércio 
varejista (45%), telecomunicações (8,2%) e o ramo de perfumaria e farmácia (7%). As três 
esferas de governo somaram apenas 17,8%. De acordo com o trabalho, as emissoras 
comprometem a maior parte de sua receita com custeio, pagamento de impostos e de 
salários (62,9%). As rádios AM reservam sete vezes mais espaço para a música nacional 
(21,1%) do que para a estrangeira e ocupam 41,7% de seu tempo com programas 
informativos (jornalismo e variedades). Nas emissoras FM, a música nacional também 
predomina, com 37,5%. 
 
O estudo mostra também que 43,2% da mão-de-obra empregada pelo setor têm entre o 
ensino médio completo e o superior completo. E ainda que a melhor remuneração concentra-
se nas regiões Sul e Sudeste, em rádios AM. A pesquisa desenvolvida entre março e agosto 
foi apresentada pelo coordenador de projetos da FGV, Márcio Lago Couto, em Brasília, na 
última terça-feira (23). No final de outubro, será divulgada a segunda etapa do trabalho, 
com dados sobre o setor de televisão aberta. 



 
Digital 
 
Promessa para tornar o meio Rádio ainda mais atraente para os anunciantes, o padrão 
digital de rádio, que melhorará o sinal de transmissão das emissoras AM e FM, terá os 
primeiros relatórios técnicos divulgados em 15 de outubro deste ano ao Ministério das 
Comunicações. A previsão é do presidente da Abert. O relatório conterá o resultado dos 
testes feitos em quatro emissoras de rádio para medir a viabilidade da implantação do 
sistema de transmissão digital. As emissoras escolhidas atuam nas cidades de São Paulo, 
Belo Horizonte e Ribeirão Preto. Segundo Slaviero, não é possível ainda definir prazo para 
implantação do sistema no País.  
 
 
Arquivos complementares: 
 
Setor espera mais de 2008 
Daniela Dahrouge  
 
Mesmo que o ano seja de eleições municipais, o que conseqüentemente atrapalha a captação 
de receitas por conta da redução no tempo da programação e da saída de anúncios 
governamentais, diretores e gerentes da área de marketing de importantes grupos de 
radiodifusão brasileiros afirmam que 2008 está sendo melhor, e projetam crescimento 
superior ao do ano passado. 
 
Segundo dados do Ibope sobre investimento publicitário em 29 mercados (sem considerar as 
negociações de desconto entre anunciante e emissoras), houve um crescimento no primeiro 
semestre dos últimos cinco anos de 176%. Nos seis primeiros meses de 2008, foram 
investidos R$ 1,18 milhão, o que garantiu 5% de participação no total de investimento 
publicitário entre todos os meios. No primeiro semestre de 2007, foram R$ 933,5 mil, com 
4% de participação. Já os mesmos períodos de 2006, 2005 e 2004 tiveram igual participação 
(3%), com investimentos de, respectivamente, R$ 575,7 mil, R$ 445,3 mil e R$ 427,8 mil. 
 
O gerente executivo comercial e de marketing da Rádio Eldorado, Márcio Lino Gonçalves, 
afirmou que houve um aumento de cerca de 20% no número de clientes no primeiro 
semestre, com a migração de anunciantes que não costumavam ser do meio. “É o caso de 
algumas instituições financeiras, hospitais e empresas de informática. A expectativa é de que 
tenhamos um crescimento de 5% no valor de receita este ano”, estimou.   
 
Outra análise que o gerente faz é a de que o crescimento só não será maior por conta do 
surgimento de novos nomes entre as emissoras, com o suporte de grandes empresas ou 
grupos que apostam no veículo para divulgar suas marcas. Alguns exemplos são as rádios 
Mitsubishi, SulAmérica, Oi e Band News. “Para driblar a concorrência, estamos investindo em 
projetos especiais que já garantem uma receita significativa. A idéia tem a ver com ações de 
merchandising e parcerias com outras empresas em eventos que demandam investimentos, 
mas, em contrapartida, divulgam o nome da rádio”, explicou.  
 
Maurício Tagliari, sócio-diretor da YB Gravadora e que deixou a presidência da Aprosom 
(Associação Brasileira das Produtoras de Fonogramas Publicitários) na última terça-feira 
(23), também acredita nessa nova tendência de comportamento das emissoras, tendo em 
vista que não houve crescimento no número de solicitações de produção de material para o 
meio. “As receitas devem estar entrando através dessas ações, o que explica os números 
divulgados”. 
 
Outro grupo que tem apostado em novas propostas para atrair receita é o Sistema 
Bandeirantes de Rádio. Segundo o diretor comercial do grupo, Vanderley Camargo, as 
emissoras têm investido em boletins e meios customizados, que trazem o anunciante de 
forma objetiva durante a programação. “Apesar da crise econômica internacional, esperamos 



superar o crescimento de 28% este ano. Mesmo assim, estamos sempre repensando a forma 
de nos relacionarmos com o cliente”. 
 
Com a maior rede de FMs do País, a Rádio Transamérica também espera crescer mais este 
ano, porém prefere não investir em novos formatos publicitários. “Muitas emissoras hoje 
estão vinculando seus nomes aos de empresas, tornando-se as rádios oficiais da marca. 
Tivemos ofertas tentadoras nesse sentido, mas preferimos manter o nome isolado da 
Transamérica, que construímos ao longo de 35 anos”, disse o diretor-superintendente da 
rede, Luiz Guilherme Albuquerque, afirmando ainda que a estimativa é ultrapassar este ano 
o crescimento médio anual de 18%. 
 
Para José Luiz Nascimento Silva, diretor de mercado e novos negócios do Sistema Globo de 
Rádio, a boa fase do setor se deve, principalmente, ao aumento da massa de consumidores 
nas classes mais populares, que motivou as disputas dos produtos dos segmentos da 
indústria, varejo, serviços e financeiro. “Há um forte ingresso de novos anunciantes, 
profissionalmente sustentado por criações e planejamento de agências de publicidade, e pela 
própria profissionalização que o meio vem desenvolvendo”. Ele acredita que este ano a 
indústria tomará a dianteira da parcela de anunciantes, deixando o varejo em segundo lugar. 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 29 set. 2008, p. 9.   


