
Primeiro foi a televisão na década de 
1950. O fascínio da imagem na teli-

nha revelou-se um duro golpe à época e 
tirou do rádio muito do brilho pela "fu
ga" de boa parte das estrelas para a te-
linha. Quatro décadas à frente, eis que 
surge a internet, outra revolução. O ve
ículo, então, se apropria e se reinventa 
a partir da TV e da web. Hoje, a presen
ça digital e em multiplataformas é fator 
determinante para impulsionar receitas 
e multiplicar a audiência das emissoras, 
que vislumbram um panorama mais ro
busto para o final do ano por causa da 
tradicional elevação das receitas publi
citárias neste período. 

No primeiro semestre o meio faturou 
R$ 564 milhões com venda de espaço pu
blicitário, valor 10% superior ao registra
do no mesmo período do ano passado. 
Esse resultado garantiu ao rádio manu
tenção da fatia no total do bolo publici
tário da ordem de 3,9%. "Acreditamos 
que no segundo semestre vai melhorar, 
pois, de praxe, é sempre melhor que o 
primeiro" lembra o diretor comercial 
da Antena 1, Danilo Brandão Fuin. No 
caso específico da rádio, a abertura de 
mais uma praça, em São José dos Cam
pos (no interior paulista), ajudou a em
presa a manter praticamente a mesma 
receita do ano passado. 

Na Super Rádio Tupi o desempenho 
comercial no primeiro semestre foi óti
mo, de acordo com Edson Perrota, dire
tor comercial da emissora fluminense. 

"Tivemos crescimento de 18% em rela
ção ao mesmo período de 2011" garan
te. Na visão de Perrota as perspectivas 
para o último trimestre do ano são boas 
— não só pelo crescimento da economia 
como também pelos eventos que o Rio 
de Janeiro sediará nos próximos anos, 
notadamente a Copa do Mundo da Fifa, 
em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016. 

Na Jovem Pan, os resultados do p r i 
meiro trimestre de 2012 foram conside
rados bons, na avaliação do diretor co
mercial Álvaro Leopoldo e Silva de Car
valho. "Tivemos resultados muito bons 
em janeiro, fevereiro e março. Abril, maio 
e junho foram mais fracos, mas conse
guimos fechar o semestre com mais 5% 
em relação a 2011" conta. O executivo 
vislumbra mais aportes de receitas. "A 
renovação das campanhas e o ingresso 
de novos anunciantes no meio têm sido 
muito significativos" aponta. 

No Sistema Globo de Rádio, o primei
ro semestre registrou alta de 5,5% em re
lação ao ano anterior, segundo José Luiz 
Nascimento Silva, diretor de mercado 
e novos negócios. "A expectativa é a de 
mantermos este percentual até o final do 
ano, ficando um pouco acima do meio 
rádio, que deve crescer 4,7% em 2012" 
prevê. Na análise de Nascimento, o au
mento do poder aquisitivo da classe C foi 
um dos principais fatores a alavancar o 
mercado e o interesse dos anunciantes. 
"Tivemos ampliação significativa de i n 
vestimento dos segmentos financeiro e 

de seguros, impulsionado pela classe C, 
além do automotivo, em função da re
dução do IPI" explica. 

Depois do registro de um primeiro se
mestre bastante positivo, Gabriel Casara, 
diretor-geral de rádios (Rio Grande do 
Sul) do Grupo RBS, afirma que as emis
soras têm conseguido elevação nos úl
timos períodos de maneira consistente 
acima do PIB mais a inflação. A expec
tativa é positiva. "Existem vários pro
jetos encaminhados e que serão ativa
dos nos próximos meses. Estamos muito 
confiantes de que vamos cumprir nosso 
compromisso de crescer historicamente 
acima da média de mercado" garante. 

Novos tempos 
Ainda é uma incógnita se na próxima 

década, graças, principalmente, à mult i 
plicação e à popularização das rádios em 
simulcast (no dial e na internet), o veícu
lo vai ampliar o share no bolo publicitá
rio. O que há de certo é que o meio segue 
contando com atributos como moderni
dade, diversidade e universalização de 
conteúdos, que vão ao encontro do i n 
teresse do ouvinte e garantem aos anun
ciantes a entrega em variados formatos. 

Essas características seguem atrain
do investimentos de setores importan
tes da economia como varejo, bancos, 
seguradoras, montadoras de automó-A ut
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veis e serviços. Os executivos de rádio 
garantem que há muito potencial de 
desenvolvimento aos que aplicarem 
em soluções multiplataforma, de for
ma a cativar também os web-ouvintes. 
"Acreditamos que há potencial de cres
cimento para aqueles que souberem tra
balhar a relevância da marca e investir 
em soluções multiplataforma" afirma 
Nascimento Silva, do SGR. 

Maturidade e entrega de projetos cross 
media diferenciados dão ao meio segu
rança para o investidor, defende Casara, 
da RBS. "Por ser uma mídia consolida
da, há certa acomodação no rádio, en
quanto os anunciantes querem projetos 
cross media. Para atender a esta deman
da, nossas emissoras estão atuando for
temente com vistas a apresentar ofertas 
diferenciadas. Mesmo em um momento 
de crescimento econômico abaixo das 
expectativas no Brasi — que pode gerar 
incertezas para os anunciantes —, temos 
como entregar resultados que dão segu
rança a quem investe em rádio" assegura. 

Fuin, da Antena 1, ressalta a impor
tância de uma nova forma de se enca
rar o veículo. "Está na hora de começar 
a enxergar o rádio como um meio mult i 
plataforma. Está crescendo muito nesse 
aspecto de ouvintes online, o que o tem 
impulsionado como das principais pla
taformas de comunicação" argumenta, 
ao garantir que a Antena 1 é a rádio onli
ne mais ouvida do Brasil, segundo o Ibo-
pe. "Temos praticamente uma segunda 
rádio online (em audiência) em número 
de ouvintes. Sem dúvida, irá representar 
a menina dos olhos" acredita. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Mídia e Mercado, São Paulo, p. 54-60, 24 set. 2012.




