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Resultados positivos 
Na Transamérica, a última reformulação 

do site Transanet foi para facilitar a nave
gação e ampliar o conteúdo com foco no 
usuário, segundo Luiz Guilherme Albu
querque, diretor superintendente da re
de. Com informações de artistas, promo
ções e ações locais criadas pelas afiliadas, 
com destaque para rádio ao vivo e redes 
sociais, o portal Transanet teve crescimen
to de 64% no número de visitantes, após a 
reformulação, segundo o executivo. 

Além do portal, os três formatos de pro
gramação (Pop, Hits e Light) também es
tão presentes no Facebook e no Twitter 
com conteúdo exclusivo — para se ter uma 
ideia, o número usuários no Facebook da 
Transamérica Pop aumentou 142%, en
quanto no Twitter cresceu 14%. Albuquer
que garante que, em termos de público e 
faturamento, a resposta tem sido bastante 
positiva. "O faturamento tem aumentado 
com a conversão das informações de acor
do com as necessidades do público-alvo 
do Transanet e com os mais variados es
forços promocionais" completa. 

A Kiss FM tem investido e avançado 
em diversas áreas da web, desenvolven
do ferramentas e aplicativos para que o 
ouvinte tenha maior interatividade com 
a rádio em diferentes locais e em diver
sos horários. "Reformulamos todo o si
te, transformando-o em uma ferramen
ta mais completa e com navegação fácil 
e ágil, com notícias do mundo do rock, 
prêmios e, principalmente, possibilitan
do aos ouvintes acompanharem a pro
gramação através de um player de inter
net, com maior qualidade e capacidade 
de streaming" detalha Tais Abreu, dire
tora geral da emissora. 

Nas redes sociais, cem m i l usuários 
curtem a página da Kiss FM no Facebook, 
além de 60 m i l seguidores no Twitter. A 
emissora tem ainda sua própria rede so
cial, a Nação Roqueira. "Os internautas 
podem ouvir o b o m rock'n'roll em ca
nais temáticos exclusivos e participar de 
fóruns entre usuários e emissora. Os con
teúdos debatidos online seguem depois 
para as ondas do rádio n u m programa 
semanal", conta Tais. 

A diretora aponta que, dessa forma, a 
emissora atinge um público que con-
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some publicidade e entretenimento pe
la internet e ainda os ouvintes da Kiss em 
momentos diferentes dos habituais. "Is
so proporciona aumento de público e fa
turamento, à medida que essa audiência 
é consolidada e alcança números consis
tentes e relevantes. Por exemplo, o ouvinte 
que estiver acompanhando a programa
ção da Kiss FM pela internet será impac-
tado por anunciantes específicos para este 
meio, pois disponibilizamos um break co
mercial específico para internet" explica. 

Web rádios 
Fabricio Villagio, diretor do Grupo MF 

de Comunicação, de São Paulo, que tem 
duas rádios na internet, não acredita que 
as web rádios "roubam" audiência das 
emissoras tradicionais. "As linguagens 
são diferentes" aponta, ao lembrar que 
nem todos no Brasil tem acesso à inter
net ou hábito de ouvir a programação no 
computador. Para o diretor das rádios Su
per Sertaneja e A Mais Sertaneja, presen
tes exclusivamente na internet, o público 
até agora conquistado no Brasil, por meio 
de marketing nas redes sociais e nos sites 
especializados, já é uma grande vitória. 

A Mais Sertaneja foi criada há três anos 
e, em 2011, surgiu a Super Sertaneja. As 
duas têm a mesma programação, mas pú
blicos diferentes. Juntas elas superam 700 
mil acessos mensais, garante Villagio, que 
credita esse resultado à qualidade da trans
missão. "Nosso som não tem 'voz de lata,' 
como muitas por aí. Investimos pesado em 
equipamento, sonoplastia, programação 
atualizada e voltada ao público sertanejo, 
programas ao vivo" enumera o diretor. A 
receita das emissoras vem de patrocinado
ras, anunciantes e promoção de eventos. 

Para figurar no ranking das web rádios 
mais acessadas (veja quadro), é preciso 
primar pela qualidade do repertório e 
respeitar a opinião do ouvinte, avalia o 
sócio da Só Flashback (de São Luís/MA), 
Luiz Baima. "Usamos a música como pa-

no de fundo para promover a integração 
entre os visitantes do site — são cerca de 
cinco mil ouvintes cadastrados" explica. 
"Não deixamos as músicas atuais de la
do. Se tiver qualidade, com certeza entra 
na programação. Não é à toa que estamos 
em primeiro lugar na categoria Flashback 
[segundo o portal radios.com.br) há mais 
de um ano no Brasil" comemora. 

Com estrutura simples (computador e 
mesa de som), as despesas com streaming 
e hospedagem são custeadas pela venda 
de publicidade, sendo o Google Adsense 
o principal patrocinador da Só Flashback. 
Criada há dois anos, a web rádio maranhen
se é fruto da paixão pela música de um pe
queno grupo, cada qual com seus próprios 
negócios. "É uma forma de compartilhar 
com milhares de pessoas um tempo em que 
a música era feita com muita inspiração, 
sem preocupações comerciais" diz Baima. 

O importante ao desenvolver uma rádio 
na web é ter o foco muito bem definido. Um 
exemplo é a iniciativa do Clube da Voz, que 
reúne locutores para publicidade e lançou 
em abril uma web rádio, com programa
ção voltada ao entretenimento da metrópo
le paulistana, novidades sobre campanhas, 
peculiaridades sobre trabalhos premiados 
no passado, entre outros assuntos envol
vendo marketing, gastronomia, cultura. O 
objetivo é aproximar a entidade cada vez 
mais do mercado. "A rádio será um canal 
de comunicação para os amantes da publi
cidade, um ambiente descontraído onde a 
profissão será vista de forma divertida e atra
ente" diz Bob Floriano, presidente do Clube 
da Voz, na ocasião do lançamento. 

Concorrência é o melhor estimulante, 
na opinião de Raymundo. "Acredito que, 
pelo menos por enquanto, as rádios já es
tabelecidas terão a primazia na rede. Mas 
o espaço para a formação de novos profis
sionais que se abre nessa democratização 
que o online oferece será fantástico para o 
desenvolvimento de novos talentos e ten
dências" afirma o diretor artístico da Tu
pi e Nativa. Além da web, a portabilidade 
oferecida por celulares e outros disposi
tivos conectados também dará impulso 
à criação de novas formas de interação 
com o ouvinte/ internauta/ espectador. 
"Acho fascinante esse momento no qual 
temos a possibilidade de reinventar tudo 
outra vez" completa. 
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http://radios.com.br
Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rádio, São Paulo, p. 14-16, 3 set. 2012.




