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Uma nova safra de rádios customizadas tem impulsio-
nado o mercado brasileiro. Neste ano já são pelo menos 
duas novas freqüências no dial paulistano a trazer esse 
conceito. A Fast89FM, que a Nestlé inaugurou em feverei-
ro após fechar parceria com a 89 FM, mantém o foco no 
público jovem interessado em cultura pop e faz alusão à 
linha de bebidas prontas da marca. Direcionada a target 
parecido também está a Disney FM (91,3 FM), inaugurada 
no final de 2010, como resultado de uma parceria entre a 
Walt Disney Company e a Rádio Holding Ltda., que per-
tence a Paulo Henrique Cardoso, filho do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

Batizar emissoras de rádio com nome de empresas e 
produtos não é uma prática exatamente nova no mer-
cado brasileiro. Ainda que as freqüências customizadas 
estejam em evidência, os primeiros casos envolvendo 
associação direta entre marca e conteúdo remontam a 
oitenta anos atrás. Naquele período, as parcerias que le-
vavam nomes de anunciantes eram motivadas mais pelo 
patrocínio do que pela audiência. A pioneira foi a Rádio 
Philips que surgiu em 1930, lugar em que Ademar Casé, 
avô de Regina Casé, criou o primeiro jingle do rádio brasi-
leiro. Depois, em 1941, nasceu o Repórter Esso, noticiário 
de rádio pioneiro no Brasil. 

Se naquele tempo a plataforma ainda era novidade e o 
ouvinte não despertava tanta preocupação, hoje é ele que 
motiva essas parcerias. Da nova geração, a primeira a nas-
cer foi a Oi FM (94,1 FM) em 2004, inicialmente nas cidades 

de Belo Horizonte e Vitória, chegando depois a São Paulo e 
Rio de Janeiro. Em seguida veio a Sul América Trânsito FM 
(92,1 FM), criada em 2007, primeiro em São Paulo e depois 
no Rio de Janeiro. Especializada em notícias sobre tráfego, 
rotas e caminhos, a rádio é produzida em parceria com o 
Grupo Bandeirantes, que também é responsável pela Mit-
subishi FM (92,5 FM), criada em 2008. 

Ainda que as customizadas tenham apresentado bons 
cases para o mercado publicitário, até o momento a práti-
ca levanta uma discussão quanto a sua vida útil e o risco 
de deixar a audiência órfã, caso os projetos não sobrevi-
vam. Outra questão levantada por muitos críticos do mo-
delo é se vale a pena, por parte dos veículos, abrir mão da 
tradição e da credibilidade conquistada, vinculando seu 
nome diretamente a uma marca ou produto. Para alguns 
especialistas, a onda das customizadas está relacionada 
à necessidade do meio de continuar competitivo em um 
momento de mudanças de hábitos do ouvinte. 

Do lado dos anunciantes, a busca é pela relação emocio-
nal que as rádios possuem com seus ouvintes, fundamen-
tal para o posicionamento de qualquer marca. Além disso, 
cada customizada traz em sua história um motivo comer-
cial específico que justifique seu surgimento. Mario Baccei, 
vice-presidente de rádio do Grupo Bandeirantes, argumen-
ta que esse formato não se resume a uma saída das em-
presas para venderem seus produtos, mas representa uma 
sólida estratégia de comunicação. "As rádios customizadas 
são mais do que uma alternativa publicitária. Aliando o 
know-how de conteúdo do Grupo Bandeirantes com gran-
des marcas. O resultado só poderia ser positivo", destaca. 

  OUVINTE COMO PRODUTO
No caso da Sul América Trânsito, seu surgimento se deu 

em função da necessidade de fortalecer o posicionamento 
da linha de seguros da companhia, em São Paulo. Zeca Viei-
ra, diretor de marketing da empresa, percebeu que investir 
em campanhas convencionais na capital paulista para a li-
nha de seguros não dava o resultado esperado. Ele resolveu 



experimentar um projeto proposto 
pela agência da época, a MPM Propa-
ganda, que propôs criar uma emisso-
ra especializada em trânsito. "Esse 
tema foi uma forma de associar algo 
muito presente na vida do paulistano 
ao nosso negócio, prestando um ser-
viço relevante. O projeto deu frutos e 
transformou-se em mais um produto 
da empresa". Vieira comemora o resul-
tado: após a entrada da companhia no 
rádio, a linha de seguros passou da 5a 

para a 2a posição em São Paulo. 

A Sul América Trânsito não sofre 
interferências diretas da empresa em 
seu conteúdo. Mas, mensalmente, 
produtor e patrocinador sentam para 
discutir pautas e monitorar a venda 
de espaço publicitário que, aliás, é ou-
tra dúvida de muitos críticos. Segun-
do eles, associar a marca diretamen-
te ao veículo de comunicação pode 
afastar outros anunciantes. Vieira 
comenta que a venda de mídia na Sul 
América Trânsito é revertida em aba-
timento nos custos que o grupo tem 
com o projeto. "É claro que não há 
espaço para o concorrente ou marcas 
que conflitem diretamente com nos-

so negócio, como cerveja, por exem-
plo. Mas outros segmentos, como au-
tomóveis, combustíveis e acessórios, 
são bem-vindos", destaca. 

Baccei deixa claro que o anúncio por 
parte de empresas do mesmo segmen-
to não acontece, mas para o restante do 
mercado é absolutamente normal. "O 
espaço para anunciantes é exatamen-
te o mesmo do que nas outras emis-
soras de rádio do Grupo Bandeirantes 
de Comunicação. O departamento 
comercial da Mitsubishi FM trabalha 
da mesma forma como o das demais 
emissoras. Por se tratar de uma rádio 
que leva o nome de uma montadora, 
obviamente outras marcas do mesmo 
segmento não anunciam na emissora, 
mas essa é a única restrição", conta. 

Mauricio Jacob, diretor da Disney 
Media Plus, aponta que a Disney FM 
não encontra problemas para vender 
espaços publicitários e até desenvolve 
várias parcerias com outros anuncian-
tes. "Temos os espaços tradicionais de 
qualquer emissora comercial, patrocí-
nios, promoções e vinhetas. Além de 
formatos diferenciados que criamos, 
como promoções que levam os ou-

vintes para shows patrocinados pelas 
marcas". Segundo ele, este modelo já 
existe nas outras rádios Disney pelo 
mundo. Na América Latina, ela tam-
bém está em outros dez países: Argen-
tina, Paraguai, Uruguai, Equador, Gua-
temala, República Dominicana, Costa 
Rica, Nicarágua, Panamá e Chile. 

Cristina Da Hora, diretora comercial 
da Fast 89 FM, conta que a mudança 
não resultou em fuga de anunciantes: 
"O nosso target anterior permanece. 
O mercado recebeu bem a mudança, 
pois se trata de um case que visa total 
sinergia entre as marcas". Para o di-
retor de mídia da Agência Mood, Edu-
ardo Lellis, não conflitar anunciantes 
concorrentes é um dos cuidados a ser 
tomado por essas empresas. Lellis de-
fende que tais formatos estão dando 
certo porque o que interessa hoje no 
meio, mais do que nunca, é a fideliza-
ção do ouvinte. "O produto do radia-
lista não é mais a música, a notícia ou 
o serviço, mas sim o ouvinte. E, cada 
vez mais, hoje as emissoras estão se 
reformulando buscando essa fideli-
dade". Para ele, o anúncio é só conse-
qüência de toda essa relação. 



    OPERAÇÃO DE RISCO
Um caso recente de mudança e 

com repercussão negativa por parte 
de fãs e ouvintes foi a criação da Rá-
dio Estadão ESPN. Ela não se inclui na 
lista das customizadas, mas fez gran-
des alterações envolvendo a união 
de duas fortes marcas de mídia no 
lugar de uma tradicional e com lugar 
de destaque nas preferências dos ou-
vintes, a Eldorado. Após uma parceria 
de conteúdo iniciada em 2007 entre a 
rádio do Grupo Estado e a ESPN para 
transmissões esportivas, as atuais 
freqüências ocupadas pela Eldora-
do FM (92,9) e AM (700) começaram 
a transmitir em fevereiro no mode-
lo all news, semelhante ao da CBN e 
BandNews. A rádio teve de mudar sua 
freqüência já consolidada em FM para 
107,3. Mareio Lino Vieira, diretor da 
Estadão ESPN, afirma que "ela nasceu 
para atender aos ouvintes de all news 
que ainda carecem de um conteúdo 
que case notícias com esportes". Ele 
destaca que o objetivo é agregar o me-
lhor de duas marcas fortes, a compe-
tência jornalística do Grupo Estado e 
o potencial esportivo da ESPN. 

Lellis questiona o tempo de vida útil 
dessas parcerias, já que muitas vezes 
elas são associadas a linhas de produ-
tos ou marcas que um dia podem mu-
dar ou acabar. Por outro lado, Cristina 
reforça que as marcas são consolidadas 
e por isso a parceria dá certo. "Estamos 
muito otimistas tanto em relação aos 
resultados de audiência, que já apresen-
tou crescimento, como com o resultado 
esperado com mais esse canal de co-
municação para divulgação e ativação 
da Nestlé", diz a executiva. Para Vieira, 
a Sul América Trânsito foi um grande 
acerto de marketing e a idéia agora é 
apostar em outras modalidades, como 
investimento em internet e aplicativos. 

Flávia da Justa, diretora de comuni-
cação de mercado da Oi, diz que não 
vê preocupações quanto à durabilida-
de do modelo, já que a emissora nas-
ceu com o DNA do digital e integrando 
plataformas. "A Oi, sempre focada em 
oferecer serviços convergentes para 
seus clientes, tem como um de seus 
objetivos o desenvolvimento de ofer-
tas e produtos para áreas que vão além 
do que é tradicional para as empresas 
de telecom", defende. Fora do Brasil é 

mais comum que as empresas de tele-
com tenham suas próprias emissoras. 
Em Portugal, a Vodafone montou sua 
própria rádio e a marca TMN também 
passou a operar uma FM. 

Com a Fast 89FM, o interesse da par-
ceria foi concentrar os esforços em um 
público jovem e cada vez mais disper-
so. Armando Saullo, chefe de jornalis-
mo da rádio, destaca os princípios que 
norteiam a emissora: "Com a Nestlé 
nós passamos a produzir muito mais 
conteúdo digital, visando maior intera-
tividade com o ouvinte, e desde o iní-
cio da parceria dobramos o conteúdo 
de notícias". Saullo ressalta que a idéia 
foi concebida com a agência da Nestlé, 
a W/ MCCann, e já gerou resultados sa-
tisfatórios. "Os ouvintes gostaram da 
interatividade e temos a responsabili-
dade de levar a marca de uma multi-
nacional, um compromisso de colocar 
no ar só o que está perfeito. O mercado 
esperava que tivéssemos uma queda, 
como foi quando mudamos de rock 
para pop. Mas, dessa vez, crescemos 
até mais do que esperávamos", con-
ta. Segundo o Ibope, após a parceria, o 
share da Fast 89FM cresceu 4,49%. 
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