
Se o rádio está em quinto lugar na pre-
ferência de anunciantes e agências, 

embora com os ainda tradicionais 4% do 
total do bolo publicitário, segundo o Pro-
jeto Inter-Meios (leia matérias à pág. 12), 
atributos só seus continuam muito váli-
dos na hora de anunciantes estabelecerem 
vínculos mais profundos com o público. 

"A comunicação entre marcas e consu-
midor via rádio é muito efetiva. O públi-
co tem uma relação muito direta e objeti-
va com o rádio, que funciona como com-
panhia em determinados momentos do 
dia, no trânsito, durante exercícios, no 
momento de organizar algo ou relaxar", 
valoriza Monica de Carvalho, vice-presi-
dente de mídia e business da DM9DDB. 

Na Ogilvy, a diretora de mídia, Daniella 
Gallo, destaca o componente emocional 
como trunfo importante do meio. "A re-
lação do anunciante e do ouvinte no rá-
dio se dá de forma mais afetiva, ou seja, 

o meio tem como principal característi-
ca a utilização de locutores que se trans-
formaram em referência para a audiên-
cia. Com isso, o anunciante se beneficia 
dessa proximidade e conexão direta com 
o ouvinte, especialmente se estiver usan-
do o locutor como âncora da sua comu-
nicação" analisa. 

Para Fabio Rosinholi, head de mídia da 
We, rádio é o meio de eleição preferencial 
se o objetivo da comunicação tem endere-
ço ou assunto bem definidos. É possível, 
dada a alta capilaridade e segmentação 
do meio, encontrar o consumidor bem es-
pecífico para a sua mensagem. Rosinholi 
destaca também o menor custo relativo 
de veiculação, principalmente quando a 
verba é enxuta. "Se o cliente não tem ver-
ba para fazer TV, vamos para o rádio. No 
meio, a gente até consegue passar melhor 
a história, porque seu custo permite uma 
frequência maior." 

E na hora de criar campa-
nhas, como é que se faz? Ma-
rio D 'Andréa, chefe criativo 
da Fischer&Friends, profis-
sional de reconhecido talen-
to no meio rádio, mostra um 
caminho: "Para ter eficiência 
na mensagem, o rádio exige 
uma regrinha simples: evite o 
discurso solene. Mas evite com 
todas as forças, senão, você desperdiçou 
investimento" ensina. Segundo D'Andrea, 
o criativo, na hora de criar, ou o cliente, 
na hora de aprovar, deve pensar "como se 
estivesse sentado no banco do passagei-
ro, conversando com o motorista" 

Gustavo Sarkis, redator da AlmapBBDO 
com Leões em rádio no currículo, chama 
a atenção para o cuidado com o conteú-
do da mensagem, que, para ele, não pode 
ser invasivo. Ele lembra que as pessoas, 
muitas vezes, estão ouvindo rádio num 

momento tenso, como um congestiona-
mento de grande cidade. "Por isso, a úl-
tima coisa que elas querem ouvir é uma 
tentativa frustrada de jingle que vire chi-
clete de ouvido. No rádio, temos que con-
quistar pelo humor, pelo raciocínio. Ten-
tar ser agradáveis." 

Sérgio Campanelli, da produtora MCR, 
resume a paixão pelo meio: "A atividade 
de criação é uma delícia. É o que faz você 
gostar da vida, com os recursos de som 
quase infinitos para a criação" 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rádio, São Paulo, p. 18 , 18 jul. 2011.




