
Oi FM sai do dial e fica só no digital 
 
Empresa de telefonia antecipa o fim do rádio e aposta no consumo via internet e móbile 
 
O dial do rádio de carro já não é mais o mesmo desde o dia 1°. A Oi FM, amiga do motorista 
preso no trânsito e amante da música alternativa, foi substituída pela Rede Verão FM. E não foi 
culpa da alta temperatura da temporada. 
 
A saída pela tangente da Oi, cuja emissora sai do ar em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife 
e Porto Alegre, é fruto de uma arrumação na casa da empresa de telefonia, que está em fase 
de reestruturação e, salvo exceções, evita conceder entrevistas quando o assunto se trata de 
estratégias de marketing. 
 
Desta vez, porém, a empresa enviou comunicado de explicação sobre a não renovação do 
contrato com o Grupo Bel de radiodifusão, responsável pela transmissão de estações como a 
MTV Minas, a 98 FM e a Estrada Real FM. 
 
A Oi passou a ser viabilizada apenas pela web. O novo formato manteve a voz da atriz Débora 
Bloch nos spots, que anuncia uma rádio "totalmente livre". Os programas temáticos como o 
Ronca Ronca, comandado por Maurício Valadares, e Etc, de Fábio Massari, ficaram na rádio de 
veraneio. "Temos as mesmas pessoas e conceito", garante Leobaldo Prado, coordenador de 
jornalismo do Grupo Bel. Porém, ele não dá detalhes sobre planos futuros. "Por enquanto, não 
temos nenhum cliente, ou informação sobre prazo e os motivos da não renovação", esquiva-
se, mas o mercado já fala no interesse de empresas Coca-Cola, a Claro e Skol. 
 
Música em nuvem 
 
No comunicado, a Oi destaca o lançamento no ano passado da plataforma Oi Rdio. No modelo 
de streaming o novo serviço é pago, preza a interatividade inspirada nas redes sociais, a 
mobilidade, e inclui aplicativos para smartphones e tablets. "O Oi Rdio confirma a estratégia da 
companhia de direcionar seu brandcontent, incluindo o pilar da música, para armazenamento 
na 'nuvem'", diz a nota. "O movimento da Oi FM está alinhado com a tendência mundial de 
distribuição de conteúdo com foco na mobilidade, na conectividade e na interatividade com o 
público." Destaca projetos já incorporados como o portal Oi Novo Som, para bandas 
independentes e o selo Oi Música, que promove novos talentos. Fora do dial, a Oi FM via 
internet ganhou aparência de blog.  
 
Patrocínio na estação 
 
1 Tele virou referência 
 
A Oi FM estreou em 2005, e atuou em estados como BH, SP, RJ, PE e RS. Tirou a mesmice do 
rádio ao apontar tendências e dialogar diretamente com o público jovem adulto ligado nas 
novidades da música mundial disseminadas principalmente na internet, ou que não costumam 
tocar nas outras emissoras. 
 
2 Onda atrai empresas 
 
Entre os casos de associação de empresas a rádios, um dos mais notórios é o da Rádio 
SulAmérica, com informações sobre o trânsito. No ano passado, a linha Fast da Nestlé aliou-se 
à rádio 89 FM para a Fast 89 FM, voltada para o público jovem, mas com perfil mais pop 
quanto ao conceito musical. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 jan. 2012, Criatividade, p. 26. A ut
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