gócios da FM O Dia, afirma Regina Junqueira, diretora comercial dessa emissora. Segundo ela, O Dia FM é "líder" nesse
segmento, e com uma programação focada em música de estilos mais jovens,
tem hoje uma média de 247 mil ouvintes por minuto.
Nos oito primeiros meses deste ano,
conta Regina, o faturamento publicitário
da FM O Dia foi 16% superior àquele registrado no mesmo período de 2011. Esse índice revela tendência de expansão
mais acelerada, pois nos primeiros seis
meses do ano o incremento foi de 13%.
"Nosso crescimento no primeiro semestre
deveu-se principalmente à ampliação de
investimentos da indústria farmacêutica,
do setor de educação complementar e das
casas de shows e de eventos" ela detalha.
E também na FM O Dia os projetos especiais constituem hoje "um grande atrativo para os anunciantes" afirma a diretora
comercial. Entre esses projetos ela inclui
a Maratona FM O Dia — que em novembro próximo chegará à sua terceira edição
—,ea recente cobertura dos Jogos Olímpicos. "A Maratona já tem todas as cotas
vendidas, e as três cotas dos Jogos Olímpicos foram comercializadas em tempo
recorde" comemora Regina.

de

st
e

ar
tig

o

é

ut

A

siv

ex
c

lu

ros oito meses deste ano com o mesmo
período de 2011, tivemos até agora um
crescimento de 17%, e prevemos fechar
o ano com crescimento de 20%" afirma
Mario Reis, diretor comercial e de marketing dessa emissora dedicada prioritariamente a público formador de opinião
das classes A e B, economicamente ativo, com idade acima de 25 anos e nível
superior de instrução.
De acordo com Reis, "o Rio de Janeiro está num momento muito bom, e os
investimentos aqui realizados em função da Copa do Mundo 2014 e dos Jogos
Olímpicos de 2016 acabam por refletir-se também no rádio." O setor imobiliário, ele menciona, hoje gera novos anunciantes nesse mercado, e em meados do
ano passado a JB FM criou um programa específico para esse segmento. "Tamb é m têm aparecido fortemente no rádio
os segmentos de automóveis e seguros"
especifica Reis.
Segundo ele, projetos especiais, programas customizados, promoções pontuais
e eventos são ferramentas cada vez mais
utilizadas pela JB FM para conquistar novos anunciantes. "Em agosto, comemoramos nosso aniversário com um encontro
inédito de Caetano Veloso, Djavan e Zélia
Duncan acompanhados pela Orquestra
Sinfônica Nacional; no mês seguinte realizamos outro evento reunido vários músicos, agora em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga" exemplifica Reis.
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quecido, o mercado de rádio do Rio
de Janeiro desperta crescente interesse para novos investimentos. O grupo
Band, por exemplo, que no mercado local já mantinha a Band News, e nos últimos meses engrossou seu portfólio com
a MPB FM — cujo controle foi adquirido
em junho último —, agora lança a versão
carioca de sua emissora customizada Bradesco Esportes. Pode-se justificar mais
facilmente esse interesse mais aguçado
pelo rádio carioca quando se analisa seu
atual momento comercial. A Rádio Tupi
do Rio, por exemplo, vendeu já na virada
do ano passado para este ano seu pacote
de futebol de 2012. "Há muito tempo este
pacote não era vendido com tanta antecipação" destaca Edson Perrota, diretor
comercial da Tupi e da Nativa FM (ambas
integrantes do braço carioca dos Diários
Associados). "Acho que o interesse cresceu porque quem comprou tem preferência para 2013, quando já teremos nosso
pacote de Copa das Confederações e de
Copa do Mundo" ele acrescenta.
Com uma programação composta por
jornalismo, futebol e prestação de serviços, a Tupi, de acordo com dados do Ibope, tem cerca de 210 mil ouvintes por minuto, sendo transmitida simultaneamente em AM e FM. Já a Nativa, com programação fundamentada em música romântica e sertaneja, tem 99 mil ouvintes por
minuto. E, relativamente ao mesmo período de 2011, na primeira metade deste ano essas duas emissoras registraram,
respectivamente, incrementos de faturamento de 15% e 10%. "E espero um segundo semestre muito melhor que o primeiro" diz Perrota.
Também a JB FM vem registrando índices significativos de expansão de seus
negócios: "Comparando-se os primei-
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de Rádio): CBN AM/FM, Globo AM/FM e
Beat 98 FM. "O que hoje oferecemos aos
anunciantes vai muito além do comercial
de 30 segundos" enfatiza José Luiz Nascimento Silva, diretor de mercado e novos negócios do SGR.
Nessa busca pela possibilidade de
c o m u n i c a ç ã o diferenciada, ele observa, o SGR integra diferentes plataformas
de comunicação, como shows, eventos,
ações promocionais, prestação de serviços, ações de relacionamento, ações nos
pontos de venda, out-of-home, internet e
mobile. Dessa integração resultam shows
promocionais, programas ao vivo em teatros, livrarias e quiosques em locais públicos, debates e programas educacionais,
entre outras ações.
Este ano, projeta Silva, o índice de crescimento do faturamento das emissoras
cariocas do SGR deve chegar ao patamar
dos 6%. "Esse índice deve ficar um pouco
acima do meio rádio nas praças nas quais
operamos, que em 2012 deve crescer em
torno de 5%" ele acrescenta.
Nesse conjunto de emissoras, detalha Silva, crescem este ano de maneira
mais acentuada os negócios das rádios
Globo — cuja programação mescla o gênero talk com futebol, jornalismo e prestação de serviços de apelo popular —, e
da Beat 98, mais jovem, e t a m b é m mais
popular (a jornalística CBN AM/FM visa
um público mais qualificado e formador
de opinião).
Nota-se nessas emissoras, relata Silva,
aumento de investimentos especialmente nos segmento automotivo e de produtos eletroeletrônicos — hoje favorecidos
por benefícios tributários —, e no mercado financeiro e de seguros, agora empenhado em atrair os novos consumidores da classe C.
Esse maior interesse na comunicação
com a classe C beneficia t a m b é m os ne-

Classe C
Assim como ocorre na JB FM — e atualmente em grande parte das rádios —, projetos especiais compõem uma ferramenta
hoje fundamental para geração de negócios também nas emissoras mantidas no
Rio de Janeiro pelo SGR (Sistema Globo

Demandas
Nesse momento no qual o Rio de Janeiro obtém grande exposição, sedia grandes eventos — e espera por outros ainda
maiores —, o rádio é um meio com muita
demanda, e cabe às emissoras buscarem
alternativas para a conquista de audiência e de verbas publicitárias, recomenda
Mareio Cabidolusso, diretor comercial da
Dial Brasil — controladora das rádios SulAmérica Paradiso e Mix FM.
Ele aponta, como algumas dessas alternativas, os conteúdos, as promoções
e os projetos especiais. "Os 30 segundos
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desenvolvimento de ações promocionais
e projetos especiais com qualificação do
conteúdo, ampliação da rede de emissoras
e presença relevante nos meios digitais.
"Recentemente, investimos fortemente
na área de conteúdo esportivo da Rádio
Globo, quando contratamos Luiz Penido, um dos maiores locutores esportivos
do rádio brasileiro" ele conta. Agora, ele
adianta, o SGR focará a Copa do Mundo
de 2014, que gerará projetos individualizados para suas várias emissoras.
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a qualquer hora"
A JB FM, diz Reis, m a n t é m sempre
atualizado seu parque tecnológico, especialmente nos itens necessários à qualidade de seu áudio: "O principal produto
da rádio é música, e precisamos ter sempre o melhor som" ele justifica.
Neste mês de outubro, lembra Reis, a
JB FM comemora quatro décadas de existência, e para registrar essa data criou uma
logo que está sendo veiculada em todas
as suas peças publicitárias.
E no conjunto composto por Tupi e Nativa, contra Peixota, a área esportiva — dedicada principalmente à primeira dessas
duas emissoras — é hoje uma prioridade,
mas também estão sendo criados muitos
projetos relacionados à programação e
aos comunicadores. "E estamos dando
muita atenção à área de promoções, que
vem gerando negócios" ele acrescenta.
O SGR, detalha Silva, hoje combina o

Digital
Embora inicialmente encaradas como
ameaças para o meio, as mídias digitais
são hoje grandes aliadas do rádio, crê Perrota, da Nativa e da Tupi. "Estamos hoje
na internet, em celulares, temos câmeras nos estádios com as quais quem nos
acompanha no celular também pode ver
imagens" ele detalha.
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em rádio seguirão existindo, mas o anunciante está apto a absorver novas ideias e
novos conceitos" pondera Cabidolusso.
A SulAmérica Paradiso, ele conta, dirige-se ao público adulto contemporâneo,
formador de opinião, com grande poder
de compra, e resulta de uma parceria com
a SulAmérica Seguros e Previdência, que
adquiriu seus direitos. Já a Mix FM — afiliada da rede Mix — está focada nos jovens com idades entre 15 e 29 anos, das
classes A, B e C. "Com o enorme crescimento do Rio de Janeiro, estamos investindo na ampliação e melhoria do sinal,
de forma a garantir a qualidade da recepção também nas áreas periféricas da cidade" destaca Cabidolusso.
Já a FM O Dia, afirma Regina, em seus
próximos investimentos privilegiará as
transmissões externas: "Investiremos em
novos equipamentos que permitam transmitir a rádio ao vivo de qualquer lugar e
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Por enquanto, ressalta Perrota, os canais digitais apenas ajudam nas negociações dos espaços do rádio, ainda não geram uma receita específica. Ciente, porém, de seu potencial, o grupo controla,dor das emissoras com as quais ele atua
recentemente contratou uma empresa, a
Hi Tech, exatamente para comercializar
espaços nessas mídias. "Só o site da Tupi
tem hoje quase um milhão de pageviews
por m ê s " contabiliza.
A JB FM, conta Reis, em maio passado
teve sua programação acessada via site
por aproximadamente 1,7 milhão de pessoas. "Por enquanto mídias digitais constituem basicamente um complemento,
mas estão já presentes em todos os nossos projetos" enfatiza.
Já as emissoras do SGR, detalha Silva,
estão disponíveis em diversas plataformas digitais, como internet, smartphones, iPods e tablets. "Com elas, atingimos
mais de três milhões de visitantes únicos
— fazendo mais de cem mil downloads de
podcasts diariamente —, e estamos presentes em mais de 300 mil smartphones
e tablets" diz o diretor do SGR.
A internet, argumenta Mareio Cabidolusso, "possui muitas características em
comum com o meio rádio" Mas, para ele,
além de investirem em mídias digitais, as
emissoras de rádio precisam integrar-se
entre si para tornarem o meio respeitado, e recuperar sua participação no bolo
publicitário. "A partir daí, cada uma deve
usar seu talento para conquistar audiência e investimentos" finaliza o diretor comercial da Dial Brasil.

Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rio de Janeiro, São Paulo, p. , 8 out. 2012.

