
Conseguir agradar a audiência em di 
ferentes plataformas, oferecer um 

sinal de qualidade, dar opções variadas 
aos ouvintes, adequar-se às reformula
ções determinadas pelo governo e pela 
indústria da comunicação. Não são pou
cas as tarefas da agenda dos radiodifuso-
res para os próximos anos. Além de todas 
essas manutenções e resoluções, o meio 
tenha, talvez, como o maior desafio de 
seus 90 anos, de provar sua grandeza e 
força para quem, desde que sua explo
ração comercial foi autorizada no País, 
é responsável pela manutenção de seus 
negócios e pela independência do con
teúdo: o mercado publicitário. 

Considerado o meio mais pulveriza
do do Brasil — não existem números de
finitivos sobre isso, mas estima-se que 
o número de emissoras comerciais em 
atividade no País já esteja perto de cin
co mil — o rádio, apesar de ter uma re
lação emocional também com os anun
ciantes, deixa ao mercado a impressão de 
que poderia render mais do que o atual 
share de 3,93% que detém no bolo publi
citário, de acordo com os mais recentes 
resultados do Projeto Inter-Meios, re
lativos ao período entre janeiro e maio 
de 2012 (leia matéria à pág. 21). 

Se os anunciantes não buscam o rádio 
quando querem atingir o público-alvo 
é porque podem não ter conhecimen
to da audiência alcançada por determi
nada emissora, de seu nicho de públi
co e da capacidade que ela tem de fazer 
uma mensagem se propagar. Essa falta 
de base de dados no mercado, bem co
mo a ausência de pesquisas mais amplas 
de audiência, sobretudo nas regiões dis
tantes das capitais brasileiras, foram tó
picos de discussão do Congresso de Ra
diodifusão da Abert. 

Segundo o presidente da Associa
ção Brasileira de Agências de Publici
dade (Abap), Luiz Lara, a lógica é bem 

simples de ser compreendida. "Na ho
ra de escolher uma emissora de rádio 
para veicular uma campanha, o mídia 
da agência precisa saber como é aquele 
veiculo, qual audiência ele tem, quem 
o ouve etc. Ainda não temos essas i n 
formações e, enquanto elas faltarem, 
o rádio continuará absorvendo menos 
verba publicitária do que poderia. Isso 
que temos detalhado hoje pode ser só 
a ponta de um iceberg que precisa vir 
à tona" exemplifica Lara. 

Segundo ele, além da profissionaliza
ção — que compreenda o investimento 
em pesquisas e o repasse de dados para 
contabilização —, o rádio precisa difun
dir a consciência de que só ele próprio é 
capaz de resgatar sua devida importân
cia. "Se todos os radiodifusores repassas
sem seus dados ao mercado e tivessem 
atenção com isso, o meio, certamente, 
seria mais fortalecido. E um meio for
talecido, obviamente, atrai mais anun
ciantes" conclui o presidente da Abap. 

Criatividade bem-vinda 
Na opinião de Gigi Carvalho, diretora 

presidente da FM O Dia, a condição si-
ne qua non do meio rádio também pode 
ser um fator restritivo à impulsão publi
citária. "A vantagem dos outros veículos 
é poder contar com o apelo visual, en
quanto o rádio depende de uma criati
vidade maior. Hoje, as peças criadas pa
ra o meio são, em geral, adaptações dos 
filmes televisivos, o que limita a criação. 
Apesar disso, o meio já descobriu que 
tem um grande recurso de faturamento 
nos eventos e projetos especiais" pon
dera a executiva. 

Apesar da consideração de Gigi, o ano 
de 2012 será lembrado de maneira po
sitiva pela criatividade brasileira. Pela 
primeira vez, uma peça de rádio saiu do 
Festival Internacional de Criatividade de 
Cannes com o Grand Prix — o maior prê-

mio da categoria. O case, assinado pela 
agência Talent para a revista Go Outside, 
surpreendeu os jurados ao exibir uma 
frequência radiofônica que, apesar de 
imperceptível ao ouvido humano, tinha 
efeito repelente para os mosquitos (leia 
reportagem à pág. 30). 

Também partidário da opinião de que 
a ausência de grande parte das emisso
ras nas pesquisas de faturamento acaba 
puxando o meio para baixo, Fernando Di 
Gênio, da Rádio Mix, acredita que, além 
dessa questão, o principal desafio para os 
próximos anos será o de continuar tes
tando sua capacidade de se reinventar. 

"Acreditamos que os meios irão se inte
grar cada vez mais, mas cada um deles 
conservará sua característica própria, 
que jamais deixará de existir" defende. 

José Luiz Nascimento Silva, diretor 
de mercado e novos negócios do Siste
ma Globo de Rádio, aponta as promo
ções e projetos não convencionais como 
medidas úteis para gerar novas receitas. 
Segundo ele, são essas iniciativas que 
vêm ficando no foco dos investimentos 
da rede, ao lado do aumento da presen
ça nos ambientes digitais de forma rele
vante (leia entrevista com o novo diretor 
do SGR, Bruno Thys, à pág. 24) A ut
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rádio, São Paulo, p. 9, 3 set. 2012.




