
especial rádio 

Aparticipação do rádio no total das ver-
bas publicitárias em 2010 ficou na ca-

sa dos 4,2%, de acordo com o Projeto In-
ter-Meios (veja tabela à pág. 14). Era de 
4,7% em 2001. Em 2007, chegou ao seu 
nível mais baixo da década, ficando na 
casa dos 4%. Os números mostram que 
o veículo tem desempenho tímido. Eles 
geram questões delicadas. Estaria o rá-
dio, veículo com maior penetração no 
território nacional, perdendo seu encan-
to? Ficaram comuns as estratégias de co-
municação nas quais o meio vê diminuir 
sua importância? 

Diretores de marketing de anuncian-
tes de expressão e profissionais de mídia 
de algumas das principais agências res-
pondem não a essas perguntas. O retorno 
proporcionado pelo rádio é fundamental 
e não pode ser subestimado. Alguns de-
fendem o contrário, uma maior partici-
pação do meio para fortalecer a imagem 
das marcas. Determinadas situações, no 
entanto, emperram os investimentos. Os 
problemas, em sua maioria, decorrem 
de uma característica singular do meio: 
a pulverização. Estima-se existir mais de 
quatro mil emissoras de cunho comercial 
espalhadas pelo País. 

Entre as dificuldades, faltam dados 
confiáveis de audiência em várias regiões, 
o que gera insegurança entre os compra-
dores de espaços publicitários. A opera-
ção de aquisição dos espaços, muitas ve-
zes negociada caso a caso, é complicada. 
A maior queixa, no entanto, se concentra 
na falta de união entre as emissoras. Es-
pecialistas acreditam que a maior cum-
plicidade entre elas poderia resultar na 
oferta de soluções criativas para as empre-
sas interessadas em divulgar mensagens 
comerciais. Representantes das emisso-
ras reconhecem esses problemas, em es-
pecial a falta de diálogo entre elas. Para 
compensar, procuram satisfazer de ma-
neira isolada as necessidades dos clientes. 

Em tempo, alguns profissionais de rá-
dio não concordam com o resultado apre-
sentado pelo Projeto Inter-Meios. Não 
por problemas na metodologia do levanta-
mento; eles reclamam dos representantes 
do próprio meio. "Diferente do que acon-
tece com outros veículos de comunica-
ção, que participam em massa do estudo, 
muitas emissoras de rádio não declaram 
seu faturamento. Nosso patamar é supe-
rior ao apurado", acredita Cristina da Ho-
ra, diretora comercial das rádios Fast 89 e 
Alpha FM. A mesma impressão tem Car-
los Rubens Doné, diretor de mercado da 
mineira Rede Itatiaia. "Acho que apenas 
3% das emissoras apresentam seus da-
dos. São as principais, elas representam 
de 70% a 80% do faturamento do meio. 
Mas inúmeras pequenas não informam 
seus números por desconhecimento, de-
sinteresse ou até medo de revelar quanto 

faturam" acredita. Para Doné, o número 
real de participação do rádio nos meios 
deve ficar entre 5% e 7%. 

Elogios 
Não são poucos os anunciantes que de-

fendem os investimentos em rádio. Algu-
mas das marcas mais conhecidas do Bra-
sil reservam verbas generosas para o meio 
e prometem continuar com essa política. 
Todos se mostram satisfeitos com os resul-
tados obtidos com essa iniciativa. "A Ca-
sas Bahia é uma empresa que acredita no 
rádio como importante meio de comuni-
cação. Ao longo de sua história vem con-

firmando essa importância para estar pre-
sente junto aos nossos fregueses", afirma 
Flavia Altheman, diretora de marketing da 
Casas Bahia/Ponto Frio, ao avaliar que o 
meio permite boa segmentação e existem 
programas e emissoras com afinidade com 
a grande maioria dos públicos. 

Maurício Greco, gerente de marketing 
em comunicação da Ford, tem pensamen-

to similar. "O rádio é uma mídia muito 
efetiva para construção de cobertura e 
frequência da mensagem de uma cam-
panha, é um meio com altíssima penetra-
ção em praticamente todos os públicos" 
analisa. Para Greco, uma das vantagens 
do meio é a possibilidade de segmenta-
ção por classe social e localização. A mon-
tadora conta com organização de comu-
nicação integrada com sua rede de dis-
tribuidoras e usa bastante o veículo em 
ações promocionais e campanhas de va-
rejo. Mensagens institucionais são veicu-
ladas de maneira esporádica. "A seleção 
das emissoras é determinada pelo público 

alvo de cada campanha" explica. 
A Volkswagen também aposta no po-

der das emissoras. "O rádio é muito im-
portante para a nossa estratégia de co-
municação, cumpre função de destaque 
tanto na construção de marcas quanto na 
comunicação de varejo, garantindo resul-
tados em curto prazo" avalia Herlander 
Zola, gerente de propaganda. 

Mais elogios 
Entre os profissionais de mídia das 

agências, a importância do meio tam-
bém é destacada. Alguns garantem inves-
tir mais de 4% no veículo. Na WMcCann, 
as palavras elogiosas ficam por conta dos 
diretores de mídia Ana Beatriz Martini e 
Ricardo Armbrust. Eles lembram que, para 
a agência, esse é um meio fundamental, 
cujo crescimento das verbas destinadas 
entre 2009 e 2010 ficou na casa de 19%. 
A tendência para 2011 é de aumento em 
torno dos 9%. "Esse é um meio de alta pe-
netração que nos permite trabalhar com 
alta frequência e segmentação. Pode ser 
usado tanto em lançamento de campa-
nha, com objetivo de conseguir grande 
cobertura, como na fase de sustentação, 
onde conseguimos trabalhar com linea-
ridade" defende a dupla. 

Eles acreditam que o rádio pode ser 
usado tanto em mensagens institucio-
nais quanto para produtos e serviços. E 
defendem a postura de alguns dirigen-
tes de emissoras empenhados em ofere-
cer novas alternativas aos clientes. "Po-
demos mencionar quatro iniciativas que 
acreditamos serem fundamentais" des-
tacam. São elas a criação de rádios pro-
prietárias, o advento de rádio de parce-
rias (como a ESPN Estadão), a transmis-
são de rádios online e a oferta de proje-
tos cross media. 

"O que mais gosto no rádio é a inti-
midade que ele estabelece com o ouvin-
te. Os comunicadores fazem parte da vi-
da das pessoas, é um meio moderno e, 
a seu modo, extremamente interativo" 
define Paulo Camossa, diretor geral de 
mídia da AlmapBBDO. Para o diretor, é 
muito positiva a maneira como as pes-
soas interagem com o veículo, riem, se 
manifestam, ligam. Poucos meios alcan-
çam esse grau de relacionamento. "É um 
patrimônio precioso que permite a cons-
trução de projetos para qualquer tipo de 
marca, dada a fragmentação de audiên-
cia do meio" completa. 

Em relação ao patamar de 4%, tímido 
diante de tantas qualidades, Camossa 
tem uma explicação: "Temos um mer-
cado muito mais efervescente e compe-
titivo que no passado. As alternativas de 
canais de mídia se multiplicaram e hoje 
cada meio tem de se reinventar e apre-
sentar novidades para manter o que é 
seu e, se possível, crescer" O diretor da 
AlmapBBDO acha que o meio tem se es-
forçado. "Basta ver a proliferação de emis-
soras jornalísticas no FM e de serviços, 
marcas do meio se estabelecendo em ou-
tras plataformas, marcas consagradas se 
estabelecendo no rádio, a organização de 
eventos" enumera. 

A possibilidade de explorar a força da 
música na mente das pessoas é muito 
importante para fixar as mensagens das 
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campanhas publicitárias, acredita Lucia-
na Schwartz, diretora geral de mídia da 
Neogama/BBH. "Com o som, podemos 
fixar o conceito de comunicação ligado 
a uma marca. Ele permite a aderência 
de campanhas criativas" justifica. Para a 
executiva, outras características podem 
ser exploradas com sucesso. 

"Quando precisamos fazer uma comu-
nicação ligada a um fato, no rádio conse-
guimos fazer isso de maneira imediata, 
até mais rápido que na internet. Também 
podemos associar marcas a programas 
com conteúdos bastante adequados aos 
nossos clientes" afirma. Entre os investi-

mentos em mídia feitos pela Neogama/ 
BBH, o share dedicado ao rádio é maior 
do que o identificado pelo Projeto Inter-
Meios. "No nosso caso estamos em torno 
de dois pontos acima da média" garante. 

Críticas 
Nem todos os comentários são posi-

tivos. Algumas críticas são recorrentes e 
merecem a atenção dos profissionais das 
emissoras interessados em melhorar as 
vendas publicitárias. Gustavo Gaion, vi-
ce-presidente de mídia da Young & Ru-
bicam (agência das Casas Bahia, segun-
do maior anunciante em rádio - veja ta-

bela à pág. 14), enumera alguns proble-
mas que considera prejudiciais ao meio. 
Para ele, a qualidade do rádio de permi-
tir a abordagem de ouvintes de forma re-
gional sofre com a ausência de relatórios 
confiáveis de audiência em localidades 
importantes do País. "O Ibope mede a 
audiência nos grandes centros, mas está 
ausente em muitas regiões" queixa-se. O 
fato de existirem algumas redes nacionais 
não diminui a apreensão com a falta de 
transparência. "As audiências das emis-
soras nacionais são diferentes de praça 
para praça" justifica. 

Para Gaion, nos casos em que o uso do 

rádio se torna interessante para aprovei-
tar sua identificação com a cultura regio-
nal, representantes do próprio cliente ou 
da agência, muitas vezes, precisam viajar 
para o local e fazer uma pequena pesqui-
sa para descobrir a preferência dos ouvin-
tes. "Às vezes, somos surpreendidos com 
o fato de alguma igreja absorver determi-
nadas emissoras de forma drástica, mu-
dando completamente as características 
da audiência" acrescenta. 

De quebra, ele aponta a falta de ino-
vação. "Os formatos oferecidos são muito 
presos ao passado" avalia. A falta de diá-
logo entre os representantes do rádio 
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Criatividade ajuda o faturamento 
Nada como proporcionar bom 

retorno sobre o investimento 
feito em ações publicitárias para 
conquistar uma maior fatia de 
verbas dos anunciantes. Campanhas 
diferenciadas, criadas para o rádio, 
demonstram como o veículo pode ser 
usado de maneira bem-sucedida para 
divulgar marcas. 

Um case bastante comentado, criado 
para a Nestlé pela WMcCann, é o da 
associação do nome da linha de produtos 
lácteos Fast à emissora 89 FM. Dessa 
forma nasceu a rádio Nestlé Fast 89, 
com programação voltada para levar 
entretenimento e informação para o 
público jovem. De acordo com o diretor 
de mídia Ricardo Armbrust, a ideia tem 

conseguido difundir a marca de maneira 
diferenciada junto ao público jovem. 

Outra ação assinada pela WMcCann 
foi a campanha "Viajante Mastercard". O 
início foi marcado pela exibição de uma 
trilha no mesmo horário em diversas 
rádios do Brasil. "O case teve grande 
visibilidade", afirma Ana Beatriz Martini, 
diretora de mídia da agência. 

A Y&R, no dia 25 de janeiro de 2010, 
data em que a cidade de São Paulo 
completou 456 anos, mandou ao ar 
campanha para a empresa de telefonia 
Vivo. Exatamente ao meio-dia, 23 
emissoras tocaram a tradicional música 
Parabéns a Você em sete diferentes 
ritmos. A música foi ao ar nos estilos 
sertanejo, pagode, flashback, pop/dance, 
MPB/jazz, rock e no formato jornalístico. 
Para convocar o paulistano a ouvir essa 
homenagem, foi veiculado anúncio na 
mídia impressa, que também divulgava 
o compromisso da empresa em oferecer 
conexão rápida e de boa qualidade. 

Usar o som no rádio como forma de 
fortalecer as características criativas 
das campanhas apresentadas em 
diversas mídias é estratégia usada de 
maneira recorrente pela Neogama/ 
BBH. Entre os clientes beneficiados 
podem ser citados Bradesco e TIM. O 
caráter regional do veículo também é 

aproveitado. No caso do Bradesco, 
por exemplo, são criados comerciais 
específicos no caso da inauguração de 
agências. "Investimos na criação de um 
programa proprietário para o uísque 
Johnnie Walker", informa Luciana 
Schwartz, diretora geral de mídia. O 
programa se chama Giants e apresenta 
entrevistas com personalidades. 

também é motivo de reclamações. "No 
passado foi criado o Grupo de Profissio-
nais de Rádio [GPR], que foi uma inicia-
tiva bacana. Mas nada de novo está acon-
tecendo agora" lamenta. 

A falta de iniciativas capitaneadas pe-
las emissoras também é destacada por 
Luciana, da Neogama/BBH. "Sinto que 
o meio poderia ter voz ativa mais forte. 
As entidades de outros meios são mais 
representativas" avalia. A pulverização, 
para ela, atrapalha. Mas não pode servir 
de desculpa. "É preciso esforço. A mídia 
exterior, outro meio pulverizado e que 
enfrenta muitos problemas, promove vá-
rios projetos para enfrentar seus percal-
ços" compara. 

Réplica 
Os elogios são bem absorvidos pelos 

profissionais responsáveis pela adminis-
tração das emissoras. Quanto às críticas, 
são encaradas com certa resignação. Mui-
tos concordam que algumas medidas to-
madas em conjunto poderiam melhorar 
a imagem do veículo perante os clientes. 
"Há um fundo de razão nas críticas. Fal-
ta iniciativa de nossa parte, temos de ser 
mais corporativos" reconhece Doné, da 
Rede Itatiaia. 

Ele acredita , por exemplo, que as 
emissoras poderiam se cotizar e finan-
ciar estudos de audiência nas regiões 
onde eles não existem, em especial nas 
cidades médias. A Itatiaia tem emisso-
ras próprias nas cidades mineiras de 
Belo Horizonte, Juiz de Fora, Varginha, 
Montes Claros e Ipatinga. "Patrocina-
mos, em 2009, um estudo de audiência 
em Juiz de Fora. Acho que poderíamos 
repetir esse tipo de iniciativa mais ve-
zes" exemplifica. Doné também defen-
de a oferta mais flexível de formatos. "O 
comercial de trinta segundos não vai 

morrer nunca, é a nossa base. Mas po-
deríamos pensar em alternativas com 
maior frequência" diz. 

Mareio Lino Gonçalves, diretor das rá-
dios Estadão ESPN e Eldorado Brasil 3000, 
lembra que a criação, no passado, do GPR 
foi uma tentativa de unir e fortalecer o 
meio. A ideia, no entanto, não avançou 
conforme o esperado. "Atualmente, o GPR 
está bastante enfraquecido e cada emis-
sora tenta, de forma isolada, se reinventar 
com projetos diferenciados, formatos ino-
vadores e outras ações para se sobressair" 
explica. Para o diretor, a internet pode ser 
um caminho para aumentar a participa-
ção, considerando que o rádio poder ser 
percebido como um aliado. 

De acordo com Cezar Freitas, geren-
te executivo de produto das rádios Gaú-
cha, Atlântida e Itapema, todas ligadas ao 
Grupo RBS, fugir do convencional ofere-
ce retorno compensador. "Para aumen-
tar nossa participação, buscamos quali-
ficar ainda mais a nossa programação e 
criar novos pontos de contato com o pú-
blico, com eventos e ações online. Sem-

pre utilizando nossos conteúdos e mar-
cas" diz. Para exemplificar, lembra que os 
conteúdos das emissoras estão presentes 
em todas as plataformas possíveis. Tam-
bém são criados eventos como o Gaú-
cha Debates no Rio Grande, série de en-
contros mediados por comunicadores da 
Gaúcha que percorre cidades para discu-

tir o desenvolvimento do Estado. Projetos 
como esse se tornam novas fontes de re-
ceita. "Enquanto o bolo publicitário apre-
senta retração no meio rádio no acumu-
lado até março, as rádios do Grupo RBS 
apresentaram crescimento" comemora. 

Com a chegada de novos meios, em 
especial a internet, o mercado se tornou 
mais competitivo. É natural que o percen-
tual de participação do rádio sofra algu-
ma retração. A opinião é de José Arman-
do Vannucci, coordenador de programa-
ção das emissoras AM da Jovem Pan. Ele 
admite existir desunião e acredita faltar 
certa ousadia na hora de oferecer um for-
mato diferenciado. 

Por outro lado, sente certo preconceito 
por parte dos profissionais das agências 
responsáveis pela distribuição das verbas. 
Em relação às pesquisas de audiência, tem 
opinião polêmica. "Não acredito nos re-
sultados, não existe um método eficiente 
para medir o número de ouvintes do rá-
dio" revela. Uma falha, no seu parecer, é 
a ausência da medição dos aparelhos li-
gados nos automóveis, responsáveis por 
parcela significativa dos ouvintes. 

Para terminar, uma crítica dirigida aos 
criativos. "Os publicitários têm dificuldade 
para criar para o rádio, nem sempre con-
seguem fazer campanhas interessantes" 
dispara Tais Abreu, diretora geral da Kiss 
FM, emissora especializada na execução 
de clássicos do rock presente nas praças de 
São Paulo, litoral paulista, Campinas, Bra-
sília e em teste no Rio de Janeiro. 

Para ela, falta aproveitar o conteúdo 
oferecido pelas emissoras de forma inte-
ligente para fortalecer as marcas. "A Ford 
lançou uma versão da picape Ranger com 
carroceria mais comprida. Nós usamos 
o produto para patrocinar a execução de 
músicas longas" exemplifica. A ideia foi 
muito bem-sucedida, garante. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rádio, São Paulo, p. 12-14 , 18 jul. 2011.




