
ntre as rádios com programação fo
cadas em música, segmentar por gê

nero, mais que tendência, é questão de 
sobrevivência. Em alguns mercados já 
surge a segmentação da segmentação, 
abrindo novas frentes. A expectativa é 
de que teremos, por exemplo, rádios 
de música sertaneja com conteúdo que 
contemplem do sertanejo universitário 
até o "de raiz". As rádios rock poderão 
ser divididas por décadas (1950, 1960, 
1970), com algumas enfatizando o rock 
nacional ou as bandas atuais. 

Além de segmentar por estilo m u 
sical e por faixa etária, o setor vem i n 
vestindo na customização, com emis
soras que nascem ancoradas em nomes 
já consolidados no mercado — são os 
exemplos de rádios de trânsito, espor
tes e até marcas alimentícias (leia ma
téria à página 10). 

O diretor executivo da unidade rá
dio do Grupo Estado, Acácio Luiz Cos
ta, lembra que o caminho é segmen
tar pelo comportamento da audiência, 
estudando o mercado e identificando 
qual expectativa dos ouvintes não es
tá sendo atendida ou pode ser melhor 
preenchida. "Isso foi determinante pa
ra o nosso projeto. Hoje, temos uma rá
dio all sport news (Estadão ESPN), que 
dá exclusivamente notícias de interes
se geral e esportivas, e uma de compor
tamento, de tendência (Eldorado Brasil 
3000). De fato, esse movimento que f i 
zemos foi exclusivamente voltado para 
a audiência de qualidade, que é o nosso 
propósito" explica o executivo. 

O esforço, garante Costa, reflete direta
mente no faturamento das emissoras. Se
gundo ele, a unidade rádio do Grupo Es-

tado fechou o primeiro semestre de 2012 
com faturamento 18% acima do mesmo 
período do ano passado. "Temos um de
safio para o segundo semestre de 26% de 
crescimento. Estamos muito otimistas pa
ra esse segundo semestre" adianta. 

Para Danilo Brandão Fuin, da Antena 
1, sempre existirá mercado para todos. 
"Segmentar a programação por gêne
ro musical, para nós, é a melhor estra
tégia de negócios porque conseguimos 
focar n u m determinado nicho de mer
cado que queremos atender. Ao contrá
rio do que muitos pensam — que a An
tena 1 só toca flashback —, 80% da nos
sa programação é baseada em novida
des. A cantora inglesa Adele, que teve 
o boom por aqui em 2011, faz parte do 
nosso play list desde 2008" comemora 
o profissional, ao apontar como vanta
gem a operação da Antena 1 em Roma. 
"Nossos programadores estão sempre 
em contato, com o objetivo de trazer as 
novidades da Europa para o Brasil de 
maneira mais rápida" afirma. 

Emissora popular, voltada para as 
classes B e C, a Rede Massa FM transmi
te a mesma programação musical serta
neja a todas as seis emissoras no Para
ná. As alterações ocorrem apenas entre 
os locutores nas praças. "A linguagem, o 
sotaque etc , em Curitiba, é completa
mente diferente dos de outras regiões, 
como Londrina, que é o segundo mer
cado do Estado" explica o diretor exe
cutivo, Luiz Benite. A exceção fica por 
conta do apresentador Ratinho Júnior, 
"cuja grife é muito forte" conta. 

A força do pop 
Um b o m exemplo de m u d a n ç a de 

perfil e segmentação é a novata Mix FM 
Curitiba, com pouco mais de meio ano 
no mercado. Anteriormente, na mesma 
frequência, os ouvintes t inham a pro
gramação da 91 Rock, que migrou pa
ra a web. O novo target, mais jovem e 
aficionado pelo pop, já está mostran
do bons resultados, conforme reporta 
Carlos Alberto Gomes, diretor do Gru
po Canal, gestor das emissoras e da re
vista Perfil Náutico. 

"Para nós da Mix FM Curitiba, o p r i 
meiro semestre representou um começo 
de operação na cidade, pois a emissora 
entrou em operação em dezembro do 
ano passado. O segundo semestre repre
senta historicamente aproximadamen
te 60% do desempenho do ano. Aliado 
às eleições, esta época do ano deve re
presentar um avanço significativo das 
receitas" estima. 

Gomes frisa que a forte atuação pro
mocional envolvendo interatividade e 
multimídia e a relação da rádio com as 
redes — amplamente utilizadas pelos 
jovens — dão maior impulso à audi
ência e, consequentemente, às recei
tas. "Além disso, estamos atuando de 
forma expressiva em shows e eventos 
culturais da cidade, abrindo a possibi
lidade de clientes entrarem junto com a 
gente assinando esses eventos" revela. 

Outra novata é a Iguatemi Prime, que 
está no ar há menos de seis meses. O 
diretor-geral, Eduardo Alvarenga, de
fine a emissora paulista e lembra que 
hoje há basicamente dois tipos de rá
dio: hard news e musicais. "A hard news 
só tocam notícia o tempo inteiro e tem 
a FM musical. A Iguatemi Prime des
toa um pouco das FMs musicais tradi-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



cionais, trazendo bastante conteúdo. A 
ideia é ter música voltada para o públi
co classe A e B , uma música de qualida
de, mais pop, mas também trazer m u i 
ta informação, notícia, colunistas inte
ressantes. Estamos apostando bastante 
em conteúdo" reforça. Para Alvarenga, a 
música pela música não atrai mais. "Ho
je todo mundo tem um mp3 player. Por 
que ouvir rádio? Porque o ouvinte quer 
interatividade" analisa. 

A rádio Disney também é voltada aos 
amantes do segmento pop. "Nosso fo
co é apresentar as melhores músicas, as 
promoções, os prêmios e gerar uma co
nexão emocional, levando os ouvintes 
para perto de seus ídolos" reforça Mau
ricio Jacob, da Disney Media. 

Música brasileira 
Wladimir Pereira, superintendente da 

Nova Brasil FM, entende ser bem acei
ta pelo ouvinte uma programação m u 
sical diversificada. Entretanto, na opi
nião dele, em razão do grande número 
de emissoras não haveria mercado para 
todos e, portanto, a melhor solução pa
ra participar expressivamente das ver
bas de mídia é mesmo a segmentação 
da programação, pois separa as lideran
ças de audiência por diferentes targets. 

"A segmentação proporciona também 
maior fidelidade do ouvinte com a pro
gramação e isso permite à área comer
cial trabalhar com maior facilidade os 
espaços publicitários, relacionando-os 
com os hábitos de consumo e não so
mente com base em números de audi-

ência" argumenta Pereira. 
Líder no segmento adulto qualifica

do, a Alpha FM, de São Paulo, tem sua 
programação baseada em sucessos da 
música nacional e internacional. "O rá
dio vai muito além do formato por gê
neros musicais. Ele entrega uma audi
ência relevante. No caso da Alpha, são 
quase 130 m i l ouvintes por minuto, 70% 
da classe AB" argumenta a diretora co
mercial da emissora, Cristina da Hora. 

A Alpha faz parte do Grupo Camargo de 
Comunicação (GC2), ao qual também 
pertence a 89 FM. A executiva destaca 
ainda a atuação da rádio no apoio e na 
divulgação de eventos culturais na capi
tal paulista, além da promoção de even
tos próprios, como Verão Alpha (que 
acontece em parques e trata de temas 
relacionados à sustentabilidade e qua
lidade de vida), Domingo Musical (em 
shopping centers) e Música na Praça. 

No Rio de Janeiro, de acordo com Ri
cardo Raymundo, diretor artístico das rá
dios Tupi e Nativa, a única emissora po
pular adulta é a Nativa. "Temos do ser
tanejo às canções românticas, passan
do pelos flashbacks, shows ao vivo no 
auditório da rádio e promoções que fa
zem parte do nosso menu. Estes são os 
ingredientes do sucesso de audiência da 
emissora" indica Raymundo. Em tem
po: o slogan da rádio é "O amor do Rio". 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rádio, São Paulo, p. 26-27, 3 set. 2012.




