
mbora venha conseguindo manter dis
creta evolução no faturamento bruto nos 

últimos anos — e continuar fazendo parte 
dos planos de mídia de grandes anuncian
tes —, o rádio não consegue ampliar a par
ticipação no total das verbas investidas em 
mídia. Pelo contrário: aos 90 anos, enquan
to conserva um share estagnado, vem assis
tindo ao crescimento significativo da par
ticipação de outros meios, sobretudo o da 
internet e o da TV por assinatura. 

Em vez de atribuir esse desempenho 
mais modesto a causas externas, os pro
fissionais do setor partilham da mesma 
opinião: o share não cresce, em grande 
parte, pela própria estrutura da radiodifu
são brasileira e o comportamento dos di
rigentes de alguns veículos. "O rádio não 
tem somente 4% de participação no bolo 
publicitário. Apenas 5% das emissoras de 
rádio do País informam seu faturamento 
para o Projeto Inter-Meios" ressalta Car
los Rubens Doné, diretor de mercado da 
rede Itatiaia. O executivo calcula que, se 
o mercado conseguisse ter acesso pleno 
aos dados de faturamento publicitário do 
maior contingente das emissoras do País, o 
faturamento bruto estaria próximo de 8%. 

A mesma opinião tem o presidente da 
Associação das Emissoras de Rádio e Te
levisão do Estado de São Paulo (Aesp), Ro
drigo Neves. "Existem, hoje, no Brasil, mais 
de quatro mil emissoras comerciais, e as 
que informam os resultados para o Pro
jeto Inter-Meios não passam de 150" re
força Neves. Vale ressaltar que as emisso
ras participantes do projeto, coordenado 
por Meio & Mensagem e contabilizado 
pela PricewaterhouseCoopers, estão entre 
as maiores do País. "Nos principais mer
cados mundiais, o rádio alcança, no mí
nimo, um share de 10%. Por que no Bra
sil é diferente?" questiona o porta-voz da 
Aesp, ressaltando, ainda, que essa pene
tração relativamente baixa é um indicador 
do quanto há de espaço livre para o mer
cado publicitário nas ondas radiofônicas. 

Em 2010, pela primeira vez, o rádio ul 
trapassou a marca do bilhão em fatura
mento publicitário, segundo o Projeto In
ter-Meios. Em 2011, esse valor subiu pa
ra R$ 1,13 bilhão — crescimento de 3,3%, 
menor que a média geral do mercado (que 
foi de 8,5%). Para 2012, especula-se se o 
veículo vai conseguir aumentar a partici
pação no bolo publicitário ou se a propa
ganda política e o horário eleitoral gratui
to, que ocupam preciosos minutos do ho
rário nobre (em dois blocos de meia hora, 
às 7h e às 12h, de segunda a sábado), terão 
impacto negativo nas receitas. 

No caso das emissoras de notícias e 
esportivas, o fator Olimpíada gerou fatu
ramento extra, o que deve pesar a favor 
do meio. Em 2012, segundo os números 
mais recentes do Projeto Inter-Meios, 
o rádio faturou, entre janeiro e maio, R$ 

458,7 milhões (valor 10,3% superior ao do 
mesmo período do ano passado), tendo 
o share caído para pouco menos de 4%. 

Acácio Luiz Costa, diretor executivo das 
rádios Estadão ESPN e Eldorado, espera 
que o mercado consiga olhar para essa 
informação com tranquilidade. "Temos 
mais de quatro mil emissoras comerciais 
no Brasil, não há metodologia adequa
da para esse tipo de aferição. Lamenta
velmente, no caso do rádio, não se con
segue ter uma informação mais próxima 
da realidade" argumenta. 

Executivo de uma das empresas mul-
tiplataforma mais bem estruturadas do 
mercado nacional, Costa defende o ve
ículo. "Aos 90 anos, o rádio é um sobre
vivente, é a mídia que melhor interage 
com qualquer outra. Ele é absolutamen
te sinérgico e deve ser o meio mais mo
derno sob o ponto de vista de interativi
dade com a internet" defende. 

Projetos especiais 
José Luiz Nascimento Silva, diretor de 

mercado e novos negócios do Sistema 
Globo de Rádio (SGR), lembra que mesmo 
com uma penetração muito alta (76% da 
população), em 2011 o rádio conquistou 
4% da verba publicitária no Brasil e garan
te que o SGR representa 16,6% do investi
mento no meio. Ele dá algumas pistas de 
como esse panorama pode ser alterado. 
"O share do meio poderia aumentar qua
se automaticamente, apenas pela entra
da de novas emissoras no Projeto Inter-
-Meios, viabilizando o aprimoramento da 
informação. Também aumentando pre
ço e estabelecendo políticas comerciais 
claras, valorizando o meio e os resulta
dos para os anunciantes. Precisamos de 
projetos comerciais criativos, endereça
dos às necessidades dos anunciantes, ali
nhados com as audiências das respecti
vas emissoras" afirma. Desenvolvimento 
de projetos e ações que tragam receitas 
não tradicionais (shows, eventos, pales
tras, ações sociais, mobile) são outros re
cursos apontados pelo diretor do SGR. 

O mercado está aberto para veículos 
que apresentem soluções novas e criati
vas, e isso também passa por tratar as rá
dios como se fossem marcas, e não só ve
ículos de comunicação, defende Gabriel 
Casara, diretor geral de rádios do Grupo 
RBS (do qual faz parte a rádio Gaúcha). 
"Não há mais espaço para vender apenas 
spots de 30 segundos. Hoje, as opções são 
numerosas e os veículos precisam inves
tir na qualificação das suas equipes inter
nas, em marketing e na multiplicação dos 
seus pontos de contato com os usuários. 
Precisamos estar onde eles estão" garante. 

Nesta linha, a Gaúcha trabalha com pro
jeto de expansão de emissora própria: em 
julho, começou a operar no município 
de Santa Maria, na região central do Rio 
Grande do Sul, forte polo universitário e 
de serviços, e agora em setembro deve fa
zer o mesmo na Serra Gaúcha. "Estes mo
vimentos nos aproximam ainda mais do 
público e dão versatilidade para novas ofer
tas comerciais, ampliando nossa relevân
cia. Podemos destacar, ainda, a criação de 
uma área de projetos que engloba planeja
mento de ofertas, digital e eventos, com o 
objetivo de entregar soluções multiplata-
forma e contribuir para a evolução de no
vos modelos de negócios" ressalta Casara. 

Se, por um lado, um evento mundial 
do porte da Olimpíada contribui para pu
xar para cima as receitas publicitárias da 
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maioria dos veículos, na outra ponta o fa
tor eleição impacta negativamente o fatu
ramento. Ricardo Raymundo, diretor co
mercial e artístico das rádios Tupi e Nativa, 
pondera que todo grande evento estimu
la o mercado e a Olimpíada, em particu
lar, aguçou ainda mais o interesse em ex
por produtos e marcas, mas a eleição faz 
o caminho oposto. "Como fato jornalísti
co é bom, mas como o rádio está sujeito a 
ceder longos espaços em sua programação 
à propaganda eleitoral gratuita, acabamos 
perdendo dinheiro. A campanha eleitoral 
é gratuita para os candidatos, porque para 
o rádio custa caro" revela. 

Horário eleitoral 
Formada por seis emissoras instaladas 

nos municípios paranaenses de Curitiba, 
Londrina, Maringá, Cascavel, Campos 
Gerais e no litoral, a Massa FM, de pro
priedade do apresentador e empresário 
Carlos Massa (conhecido como Ratinho), 
enviou repórteres para cobrir a Olimpía
da de Londres, em um pool de emissoras. 
O diretor executivo da Rede Massa FM, 
Luiz Benite, garante que a empresa ven
deu bem os espaços publicitários, mas 
diz que não é possível apontar somente 
a Olimpíada como alavancador de recei
ta. "Por exemplo, o interesse do brasilei
ro por futebol é mais forte e o patrocínio 
tende a acompanhar" explica. 

Para Benite, a eleição prejudicaria me
nos o veículo se todos os partidos produ
zissem realmente os programas para o 
meio. "Há os que simplesmente repassam 
o áudio do programa da TV para o rádio, 
ou seja: você ouve no rádio um progra
ma que foi feito para televisão. Os parti
dos deveriam aproveitar o poder imenso 
do meio para ganhar a eleição falando 'ao 
pé do ouvido' do eleitor" realça. 

A cessão de parte do horário de pro
gramação para a propaganda política e as 
inserções gratuitas ao longo do dia para 
os partidos com certeza prejudica o de
sempenho comercial do veículo, diz o su
perintende da rádio Alvorada FM, de Mi
nas Gerais, Francisco Bessa. "O programa 
Painel Alvorada perde meia hora em sua 
primeira edição e outra meia hora à tar
de, na segunda. Fora o material isolado 
dos partidos que somos obrigadas a vei
cular também" reforça. 
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rádio, São Paulo, p. 22-23, 3 set. 2012.




