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No primeiro dia deste ano, quem 
sintonizou a emissora de rádio 94,1 FM 
percebeu algo estranho. Apesar de o 
estilo musical, indie rock, continuar o 
mesmo —assim como a voz do locutor 
das vinhetas—, a Oi FM tinha virado 
a "Rádio Oficial do Verão". Ali perto, 
no sinal 92,5 FM, outra mudança está 
prestes a ocorrer: a Mit vai encerrar 
suas atividades nesta segunda, dia 5/3. 

Ambas são emissoras customiza-
das, como são chamadas as rádios 
patrocinadas. Criadas na capital em 
2008, Oi e Mit surgiram um ano depois 
da Sulamérica Trânsito (92,1), original 
de uma marca de seguros e voltada 
totalmente ao serviço de trânsito. 

As três con t r ibu í r am pa ra um 
aumen to na receita publicitária do 
meio rádio. Em 2011, o valor inves-
tido em anúncios foi de R$ 3,6 mil-
hões, contra R$ 2 milhões em 2007, 
segundo dados do Ibope. Os números 
do Projeto Inter-Meios corroboram a 
elevação. 0 montan te contrasta com 
a variação da audiência. Se em 2000 
17,47% dos paul is tanos pesquisados 
ouviam rádio, no ano passado eram 
15,03%, a inda segundo o Ibope. 

"As rádios customizadas são ex-
celentes meios de agregar valor, pois 
é o ouvinte que procura o conteúdo 
feito pela marca, espontaneamente", 

explica Marcos Henrique Bedendo, 
professor de Gestão de Marcas da 
ESPM (Escola Superior de Propaganda 
e Marketing). Na visão dele, esse mét-
odo ("branding-content") tem eficiên-
cia comprovada com o público, além 
de aumentar as opções de emissoras. 

"Rádio cus tomizada é feita sob 
p e s q u i s a d i r ec ionada , conceb ida 
an tes de ser proposta a u m a marca . 
Assim foi com a Mit FM e a Sulaméri-
ca Trânsito", de fende Mário Baccei, 
vice-presidente de rádios do Grupo 
Bandei rantes de Comunicação, que 
domina o dial paulistano, com cinco 
g randes emissoras . 

Para ele, essa pesquisa inicial aju-
da a criar a customização conforme as 
necessidades não só de "abrangência 
de segmento" por parte da marca, mas 
também da demanda dos ouvintes. 

Novos horizontes 
A Oi, empresa de telefonia móvel, 

declarou, por meio de nota, que de-
cidiu focar seus invest imentos na 
rádio on-line que já possuía. A mu-
dança foi acelerada após a adoção 
de u m a nova ferramenta para ouvir 
música, um "s t reaming" c h a m a d o 
Oi Rdo. Já a Mitsubishi pre tende di-
recionar as verbas de marketing para 
outros segmentos. 

0 futuro da AM 
Audiência pouco acima dos 

2% projeta fim de emissoras 

"Daqui a algumas décadas não 
deve haver mais emissoras AM", 
arrisca Mara Prado, professora 
do curso de locução do Senac. 
"0 sinal é cada vez pior. Isso 
afugenta os ouvintes e não 
há mais esperanças na 
implantação do sinal digital no 
país, o que poderia salvá-las." 
As medições de audiência do Ibope 
mostram que boa parte das rádios 
AM mantém audiência quase 
zerada, num percentual de audição 
de 2,24% no último ano, entre as 
pessoas que ouvem rádio. Em 1996, 
primeiro ano em que o instituto 
começou a aferir a audiência 
radiofônica, o percentual era de 4%. 
A queda é constante desde então. 
"Eu aposto no fim da AM. 
Mas certeza mesmo só há a de 
que é preciso interagir com as 
novas plataformas para a linguagem 
do rádio se manter", afirma 
Rodrigo Esteves da Lima-Lopez, 
especialista em novas tecnologias 
para rádio e TV e professor 
da Faculdade Cásper Libero. 
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diretor da Metropolitana FM (98,5) 
e coordenador da rádio on-line 
Coca-Cola, vale a pena as emissoras 
customizadas migrarem para as rá-
dios web, em que o consumidor é, na 
média, mais bem informado —públi-
co-alvo de marcas mais sofisticadas. 

Conhecido por levantar a audiên-
cia de rádios do segmento jovem, Bra-
ga consegue ter a visão do on-line e do 
convencional. "A rádio na internet é 
promissora, pois é um território afeito 
às marcas desejosas por propaganda 
direcionada, mas isso não concorre 
com as tradicionais", acredita. 

Para Edu Parez, 40, criador da rá-
dio Levi's, desde 2007 no ar e pioneira 
no país entre as rádios feitas para a 
internet, a maior vantagem do on-line 
é que, com o público mais apurado, 
é possível transmitir músicas fora do 
padrão "hit" típico das FMs. 

"Começamos como uma breve 
estratégia de divulgação de festivais 
independentes e hoje temos estúdios 
e organizamos festivais com bandas 
como Kings of Convenience. Para a 
marca, a rádio conseguiu levar sua 
mensagem moderninha para fora da 
loja de forma eficiente", completa. 

Quanto ao futuro da "Rádio Oficial 
do Verão", o grupo mineiro Bel, que 
há 40 anos é proprietário de diversas 
freqüências no rádio brasileiro, inclu-
indo o sinal da extinta Oi FM (94,1), 
não se manifestou. Mas, segundo a 
sãopaulo apurou, está programada 
para este semestre uma nova emis-
sora para a freqüência, voltada 100% 
ao esporte. 0 projeto seria do grupo 
Bandeirantes em parceria com outra 
marca —mais uma customização 
à vista— e sinaliza uma estratégia 
com olhos na Copa de 2014, no Brasil. 

Em relação aos locutores "órfãos" 

da Oi FM, sobram incertezas. Há 
movimentações para que a equipe 
seja deslocada para outro projeto de 
customização de FM, ainda não defini-
do. O sinal 92,5, da Mit FM, deverá 
ser ocupado por outra emissora sem 
vínculos com o grupo Bandeirantes. 

Rumo à web 
Se, nos anos 2000, as marcas 

apos ta ram nas rádios FM, agora 
elas estão de olho também no for-
talecimento da transmissão on-line, 
conforme declarou a empresa Oi. 

Nas palavras de Marcelo Braga, 
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Text Box
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, n. 87, p. 16-18, 6 mar. 2012.




