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A gente até esquece de certos
aparelhinhos que não têm tela
gigantesca de Led, não cabem
na palma da mão, nem se pare-
cem com um livro fino. Mas aí,
trânsito para, o iPod fica esque-
cido em casa, e lá vamos nós
para o velho e bom dial do rádio
do carro. Esse nosso amigo an-
tigo tem fôlego de sobra, e as
empresas já perceberam que ali
encontra-se um aliado interes-
sante. A Nestlé divulgou ontem
uma parceria com a 89 FM, que
renasce como Rádio Fast 89 FM.
A combinação com a linha Fast,
que inclui as bebidas Alpino,
Neston e Nescau distribuídas em
garrafinhas, costura-se princi-
palmente no target: o público
jovem. O lançamento oficial
será domingo, com evento gra-
tuito no Parque do Ibirapuera.

“Não trabalharemos da forma
tradicional. A base da parceria é
a interatividade com o público”,
diz Izael Sinem Júnior, diretor de
comunicação ao consumidor da
Nestlé.” A vantagem do rádio é a
agilidade. Também poderemos
trabalhar muito localmente, fa-
zer ações em vários pontos de
contato, e explorar não só para
programação”, diz. O contrato
inicial é de 15 meses.

Júnior Camargo, diretor exe-
cutivo da 89 FM, afirma que o
DNA da rádio não será afetado.

“Estamos agregando um poten-
cial muito grande”.

Entre algumas das empresas
que investiram na mídia, a ex-
periência é positiva. “Antes da
rádio, a SulAmérica ocupava o
quinto lugar na lembrança das
marcas de seguro de automó-
vel”, compara Zeca Vieira, dire-
tor de marketing corporativo da
SulAmérica. “Hoje estamos em
segundo”, afirma. A combina-
ção é mais do que coerente. A
rádio fornece informações sobre
o trânsito paulista. Deu tão cer-
to que ampliou sua frequência
para a web (Rádio SulAmérica
Corretor), e engatou parceria no

Rio com a SulAmérica Paradiso.
Hoje, o meio consome 15% da
verba de marketing da empresa.

Corinna Souza Ramos, dire-
tora de projetos da Mitsubishi,
diz que a Mit FM, que existe há
três anos, tornou-se uma ferra-
menta na construção da marca.
“Temos um diálogo com clien-
tes e não clientes e podemos
distribuir muito conteúdo como
o estilo de vida dos clientes da
Mitsubishi”, diz. A ação conso-
me de 3 a 5% do bolo do marke-
ting. Outra que tem se destaca-
do no mercado é a Oi FM, que
não se sintonizou com a repor-
tagem até o final desta edição. ■

Parceria da Nestlé com a 89 FM reforça uma combinação que ganha força no mercado de mídia

Empresas invadem as ondas do rádio
Fotos: divulgação
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Esses são vintage, ou seja, nada
mais moderno. Se for um radinho
de pilha, então, é só charme
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Da esq. para a dir.: Waguinho Rocha, diretor artístico; Izael
Sinem Júnior, diretor de comunicação ao consumidor da Nestlé;
Andrea Stoffel, diretor da unidade de negócios de bebidas
da Nestlé, e Júnior Camargo, diretor executivo da Rádio 89

“Antes da rádio, a
SulAmérica ocupava
o quinto lugar na
lembrança das
marcas de seguro
de automóvel. Hoje
estamos em segundo

Zeca Vieira,
diretor de marketing

da SulAmérica

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 46.
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