
Portas do dial se
abrem para o mundo
É por meio da web que as emissoras conseguem de fato romper a limitação de sua faixa de freqüências
Sandra Regina da Silva

São muitas as emissoras de rádio presentes hoje

com transmissões ao vivo via internet. Há sites que

se especializaram em reunir emissoras, chegando a ter

mais de 5 mil rádios cadastradas e divulga até ranking

por acessos mensalmente. Mas ter o sinal distribuído

por sites como esses é apenas mais uma ferramenta.

Na verdade, as emissoras vêm investindo em portais

próprios, com ferramentas de interatividade, e mesclam

suas estratégias entre a web e o mobile.

Lembra Luiz Carlos Ramos, coordenador de jorna-

lismo e de esportes da Rádio Capital AM e professor

de Jornalismo na PUC de São Paulo: "Se na década

de 1950, quando da inauguração da emissora pioneira

de TV, a Tupi de São Paulo, os aparelhos de rádio eram

enormes, com válvulas, e só depois surgiram os rádios

portáteis e foram aperfeiçoados os rádios de automóvel,

o atual avanço da tecnologia continua beneficiando o

rádio. Emissora que não se atualiza e que não recorre a

essa tecnologia [a da transmissão via internet] acaba

naufragando no meio da concorrência" Uma frase de

Murilo Bonucci, coordenador de marketing da Rede

Paranaense de Comunicação (RPC) - Rádios, reforça

essa teoria: "Atualmente, o computador é tudo, é TV, é

rádio, é DVD, é porta-retrato..."

A internet é um grande desafio para as emissoras,

porque o que elas entendem é de rádio, cuja característica

é transmissão de áudio por uma faixa do espectro de fre-

qüências. "Transformar o produto 'rádio' para a internet

significa mudança" avalia Silvia Carvalho, diretora geral

de internet e vice-presidente de rádio do Grupo Jovem

Pan. O site dessa emissora estreou há 12 anos e tinha

foco institucional. Hoje, é um novo produto, tanto que o

projeto evoluiu para o que foi batizado, há dois anos, de

Jovem Pan Online — "A rádio com imagem" conforme

seu slogan. Não deixa de ser o resgate do sonho de An-

tônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta, que chegou

a ter a TV Jovem Pan transmitida no canal 16 em UHF.

Desta vez, a iniciativa é uma extensão da emissora em

AM, com os mesmos jornalistas e comunicadores, que

passaram por treinamento para aprender a nova lin-

guagem. Nas duas edições diárias do "Hora da Notícia"

é o próprio Tuta, agora com 78 anos, ao lado de Nilton

Travesso, que se mantém na direção da equipe nos estú-

dios e também do projeto todo Uma das características

dessa rádio com imagem é o enquadramento fechado

no rosto do jornalista, em dose, bem diferente do que

é usado na televisão. Os cenários têm fundo azul, para

aplicar cromaqui, e os profissionais precisam provar que

são bons: entram ao vivo, sem anotações em papel nem

recursos de tele prompter (TP).

A Jovem Pan Online, segundo o gerente comercial,

Marcelo Cohen, converte para o portal o conteúdo da

rádio, em um projeto multimídia, e exibe ao vivo simul-

taneamente à emissora da AM no dial e na web, além

de dispor de áudio e vídeo on demand. Ele diz que são

50 vídeos por dia produzidos pela equipe, indepen-

dentemente de sua localização, e utilizam celulares ou

minicams para enviar as matérias através do Skype e

pelo FTP (File Transfer Protocol). Essa web TV agrega

negócios à Rede Jovem Pan Sat, atualmente com 83

afiliadas AM e 51 FM.

O Grupo Bandeirantes de Rádio considera a internet

um complemento à distribuição de seu conteúdo de

áudio, que é extenso: são dez plataformas — as quatro

redes (Rádio Bandeirantes, BandNews FM, Band

FM e Nativa FM], além de Rádio SulAmérica Trânsito e

Mitsubishi FM (ambas de São Paulo), Stereo Vale FM

(São José dos Campos], Educadora FM (Campinas)!

Band Vale FM (Vale do Paraíba) e Ipanema FM (Porto

Alegre) —, que reúnem 119 emissoras em cerca de 4 r

municípios. Mario Baccei, vice-presidente do grupo, diz

que a transmissão na web visa duas diretivas, em ter-

mos de público: "Uma é o ouvinte que vai diretamente

aos sites das rádios e escuta a programação a que já.

está habituado — o radionauta. Outra são as pessoas

que navegam no portal, ou em sites de busca à procura

de determinado tipo de conteúdo, e nos encontram. C

desafio é sempre o mesmo, formar uma boa progra-

mação para mantê-los por mais tempo"

Para o executivo da Band, a internet possibilita

a penetração de uma rádio tanto nos locais onde já

está presente, quanto em novos ambientes de uma

forma diferente. "Estamos hoje estruturando este

canal, que conta com a transmissão online de todos



os nossos conteúdos e a interatividade via iPhone [ler

texto sobre mobile}. É um mercado muito próspero, e

projetamos que futuramente nos renda bons frutos"

analisa Bacei.

Para o Sistema Globo de Rádio [SGR], o enten-

dimento também é como um meio complementar,

abrindo a oportunidade de estender a cobertura do

conteúdo de suas emissoras a um público cada vez

maior, "que não necessariamente tem disponibilidade

de consumi-los em um horário pré-determinado" afir-

ma Rubens Campos, diretor geral do SGR. Conteúdos

como o áudio dos comentaristas, especiais musicais

nacionais e internacionais, podcasts ficam disponíveis

sob demanda nos sites. É ainda a internet a ferramenta

para atingir o público corporativo, ou seja, o ouvinte em

sua estação de trabalho. "O exemplo de maior sucesso

são as transmissões ao vivo das partidas de futebol da

Rádio Globo, que chega a ter 55 mil ouvintes simulta-

neamente conectados ouvindo a narração através do

player da rádio na internet. É o equivalente a um estádio

de futebol lotado" exemplifica Alex Oliveira, gerente da

unidade digital do SGR.

Os sites, aliados à plataforma móvel, abrem

muitas possibilidades. "Em resumo, o mundo atu-

al nos oferece diversas maneiras de consumo de

informações e entretenimento. As empresas de

mídia precisam, portanto, diversificar sua atuação

e estarem presentes na vida do ouvinte/internauta

com o maior número de possibilidades possível, e é

isso que estamos fazendo" diz Campos, completando

que dessa forma é possível oferecer uma plataforma

integrada de comunicação para os anunciantes.



São "vários meios de se chegar nesse consumidor,

mais moderno e antenado, e oferecer maiores pos-

sibilidades de contatos com as marcas".

A internet é a grande mídia promissora e o rádio

mostra-se totalmente convergente a e a, na opinião de

Míriam Chaves, diretora executiva da Rádio Eldorado.

"Historicamente, o rádio é o único veículo que permite

ao ouvinte fazer todas as suas tarefas enquanto está

exposto a ele. O ouvinte pode dirigir, tomar banho,

desfrutar seu hobby ou qualquer outra atividade. O

hábito do ouvinte vai continuar assim. Agora com a

web também é possível para o internauta navegar e

de internet recorrem às técnicas do rádio para veicular

notícias. Por outro lado, as modernas emissoras de rádio

recorrem à internet para ampliar seu alcance."

No portal da Rádio Capital, é possível ouvir a pro-

gramação ao vivo e programas anteriores armazenados

ali. "Passa a haver uma interação muito grande. Os

ouvintes já não usam tanto o telefone, mas o e-mail,

e nos emocionam ao dizer que estão ouvindo nossos

comunicadores Eli Corrêa, Paulo Lopes, Cinthia, Pauli-

nho Boa Pessoa, Cícero Augusto, José Carlos Comes,

Adriano Barbiero e nossos repórteres, mesmo quando

moram em Tóquio ou passeiam por Paris, Roma e

Londres ou mesmo visitam seus familiares no Nordeste.

É o milagre da internet" conta Ramos.

Luis Henrique Castro Lima, diretor de SVA e de

desenvolvimento de negócios da Oi, diz que a rádio

branding Oi FM estar online é uma grande oportunidade

para ampliar a área de atuação, tanto nacional quanto

internacional. "Quebra a barreira do dial" afirma.

O Grupo RB5 prepara o lançamento de um novo

portal para este mês de setembro, que leva o nome de

seu jornal impresso, o Diário Gaúcho, com o objetivo de

reunir seus produtos mais populares, direcionados para

as classes C e D, em que entram as rádios Farroupilha AM

e Cidade FM [esta última também ganhará neste mês

um novo site). Alexandre Bach, gerente de produto das

duas emissoras, informa que, no portal, elas estarão em

destaque e ganharão blogs dos comunicadores e outros

canais para o ouvinte participar. "Queremos transformar

os sites no online para interagir mais com o público e levar

a grande audiência das rádios para a internet."

continuar a ouvir rádio" afirma. O portal Território El-

dorado dispõe de streaming de áudio e, de acordo com

Miríam, as duas plataformas de mídia convivem muito

bem juntas. "No Território Eldorado o internauta pode

ouvir todos os programas de que mais gosta quando

quiser, visitar os play lísts da Rádio Eldorado, ouvir toda

a programação a qualquer hora."

Ramos, da Rádio Capital AM, vê a internet como um

modo de usar a tecnologia em benefício da constante

transformação do rádio. "Os brasileiros de cabelos gri-

salhos certamente se lembram dos anos 50, quando da

chegada da televisão ao País: então, houve gente que

previa o fim do rádio. Com o tempo, a TV evoluiu e se

consolidou, mas o rádio resistiu, pois soube se trans-

formar, buscando uma adaptação aos novos tempos.

Com a internet, ocorre algo parecido. Portais e sites

Apesar de o públíco-alvo ser diferente, as rádios

Gaúcha [AM e FM], Atlântida e Itapema [ambas em FM],

também da RB5, os objetivos com a web são iguais: ser

mais um canal de interação com os ouvintes e mais uma

maneira de captar o sinal de áudio delas, conta Cezar

Freitas, gerente de produto dessas três emissoras.

Os executivos das emissoras, sem exceção, des-

tacam a interatividade com seu público como um

dos principais ganhos ao estar presente na internet.

A relação entre o rádio e a web evoluiu, na opinião de

Ricardo Henrique, diretor artístico das rádios Tupi e

Nativa no Rio de Janeiro. "O que inicialmente tinha

o comportamento de um cartão de visitas em pouco

tempo se transformou em um canal de interatividade,

e hoje é parte integrante da programação tendo vida

própria" alega. Para e e, os sites caminham na direção

de se tornarem "rádios on demand" onde o ouvinte/

internauta/usuário pode escolher como e quando que

ouvir seus programas, quadros e entrevistas. "Hoje, a

Tupi na net gera conteúdo e é parte vital na integração

com a audiência da rádio."

Além da interatividade, "a internet gera transpa-

rência para o ouvinte, o que dá maior credibilidade

à emissora" garante Jácomo Sanzone, diretor geral

da Metropolitana, de São Paulo, que cuida da área

comercial. Para o também diretor geral da rádio, Jayr

Sanzone J r., responsável pela área artística, o desafio é

ter idéias criativas que deem destaque, mas com certeza

"são as idéias simples que funcionam e que marcam

para o ouvinte".

Na Kiss FM, de São Paulo, toda a comunicação da

emissora com o ouvinte é feita online, como sugestões

de programação, dúvidas dos ouvintes, reclamações e

participação em promoções. Tais Abreu, diretora geral da

rádio, destaca o design diferenciado e o conteúdo inova-

dor do site da Kiss FM, com notícias sobre o mundo do

rock, blogs, galerias de fotos e promoções inéditas, que

atrai uma média de aproximadamente 165 mil visitantes

ao mês e tem cerca de 250 mil cadastrados.

Para a Transamérica, a web é também mais um canal

de divulgação e interação com a audiência. "Com investi-

mentos na parte tecnológica de nosso site, introdução de

novas ferramentas de acesso aos mais diversos recursos

da internet, e nos associando a importantes partners

e players deste setor, estamos utilizando o meio para

reforçar a presença da marca Transamérica e consolidar

nosso conteúdo diversificado: entretenimento musical,

informação e esportes para diferentes segmentos de

público, milhões de usuários de internet" conta a gerente

de marketing da Transamérica, Lígia Cervone.

A internet é fundamental e complementar para o

rádio, diz Bonucci, da RPC Rádios, Com o meio online,

"ampliam-se os canais de contato e interação" da

98FM, da RPC, com seus ouvintes, principalmente por

ter forte atuação com promoções, eventos e interativi-

dade. "A comunicação fica mais fácil, mais ágil e ajuda

na condução da programação, sorteios e pesquisas para

conhecer o público da rádio" alega.

Já a Rede Guararema de Rádios lançou em julho um

novo porta, com o objetivo de reforçar a interação com

os ouvintes. Entretanto, as fronteiras territoriais foram

transpostas e agora as emissoras AM e FM da Rádio

Guararema têm recebido e-mails de fora do Brasil, como

Portugal, Suíça, Estados Unidos, Itália e Alemanha.
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