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PROXIMIDADE 
0 rádio, diferentemente da TV, te dá a opção 
de estar perto das pessoas ou não. E eu acho 
que ficar perto é profissionalmente e humana
mente mais produtivo. Por isso dou meu tele
fone celular ao ouvinte. Às vezes, me ligam de 
madrugada para sacanear, assim como ligam 
para dar informação de qualidade. 

SERVIÇO 
As cidades estão cada vez mais caóticas do ponto 
de vista de trânsito, e as pessoas, imobilizadas 
no cano. Elas querem preencher esse tempo de 
alguma forma, e o rádio é excelente para isso. He 
é perfeito para a tragédia urbana de nossos dias. 

MAIS VALOR 
A questão é a seguinte: ou nós agregamos algo 
para o ouvinte ou nós seremos dispensáveis. 
As pessoas não precisarão de nós como teste
munhas oculares do fato porque nunca fomos. 
Sempre nos apropriamos de quem o testemu
nhou. Por quê? Porque tínhamos as platafor
mas de difusão, os estúdios, a voz bonita. Isso 
fará cada vez menos diferença. 

FIDELIDADE 
0 público do rádio é muito fiel. Na televisão, apresentou 
dois, três programas ruins, acabou. 0 sujeito não assiste 
mais. Os ouvintes se acostumam às vozes do rádio como se 
fossem da família. Uma vez ligou um cidadão que estava com 
um problema e disse: "Minha mulher vai ligar pra você". 
Quer dizer, o cara me entrega a esposa sem saber se eu 
posso ser inconveniente, mas o faz com uma confiança que o 
mundo publicitário não tem. Isso é uma crítica que eu faço: 
os publicitários brasileiros são geniais, mas abandonaram o 
rádio há décadas. 

CREDIBILIDADE 
Quando o paulistano liga o rádio, ele é um executivo, um 
juiz de direito, um empresário que está fazendo a barba e 
buscando informação, porque o mundo hoje é uma "bolinha". 
Oito da manhã eu estou no ar em São Paulo, mas na Europa a 
bolsa de valores já fechou, no Japão já é noite. Se ele chegar 
à empresa sem ouvir o jornal, chega desinformado. 

FUTUROLOGIA 
0 rádio vai ser o que já é. Vai evoluir, ser mais rápido, ter 
melhores profissionais, mas a informação vai ser sempre a 
matéria-prima. A internet veio pra ficar e, junto com o rádio, 
ser um negócio fantástico. 
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ESPN, apesar de haver o cuidado de não se faze
rem mudanças sem a aprovação da audiência. "O 
ouvinte é muito de hábito. Tanto que, quando 
você muda a grade, precisa avisar com antece
dência, porque ele se programa", explica Filomena 
Salemme, editora-chefe da rádio. 

Assim como a necessária atualização na pro
gramação, os profissionais ouvidos concordam 
t a m b é m em que a interatividade deve ser esti
mulada. Para Ricardo Boechat, âncora da rádio 
Band News FM, o radiojornalismo de sucesso 
feito nos dias de hoje é muito semelhante ao 
feito no início do rádio. "Na essência, o que 
faziam os âncoras dos programas de AM popu
lares? Eles traziam o público para perto." 

Segundo Filomena, o fator interativo do rádio 
é benéfico, principalmente para analisar se o que 
está sendo feito é aprovado por sua audiência. 
"O ouvinte é aquele que está no t râns i to , en tão 
ele quer chegar ao trabalho bem informado. Ao 
mesmo tempo, é muito interativo, liga para a 
rádio, manda e-mail, SMS." 

Diante dessa urgência por informação, as 
rád ios apresentam formatos que priorizam a 
not ícia . Na Band News FM, por exemplo, a a tu
alização do not ic iá r io ocorre a cada 20 minutos. 
"O hard news e a informação do momento 
nutrem o rádio. Abrimos espaço para a seg
m e n t a ç ã o de c o n t e ú d o s , mas não podemos 
esquecer de que a not íc ia es tá em primeiro 
lugar", defende José Carlos Carboni, diretor de 
jornalismo da Rádio Bandeirantes. 

GERAÇÃO SAÚDE 
Com a migração para o FM, as rádios ganharam 

um público jovem que consome assuntos como 
qualidade de vida e saúde. A Band News FM tem 
uma proposta inovadora nesse sentido, com o 
programa "Desafio Band News em Forma". O 
projeto pioneiro no rádio é uma espécie de reality 
show em que cinco ouvintes são convidados a 
mudarem seu estilo de vida. Três vezes por 
semana, eles treinam com o apoio de uma equipe 
técnica e dão seus depoimentos na rádio. 

Não muito distante da temática, assuntos que 
envolvem o meio ambiente também são de interes
se dos ouvintes. A Estadão ESPN se destaca por 
fazer do tema um de seus principais nichos. Ela, que 
tem o legado da extinta rádio Eldorado, dá continui
dade ao trabalho realizado. "Somos responsáveis 
pelo maior abaixo-assinado da história ambiental 
do país, que deu um starí a todo o processo de des
poluição do rio Tietê", conta Filomena. 

A audiência feminina é outra grande con
quista do meio. Segundo Carboni, a p resença de 
vozes femininas na p rogramação contr ibuiu 
para o interesse das mulheres. "O públ ico femi
nino na rádio Bandeirantes vem crescendo, 
principalmente porque a gente tem uma preo
cupação de ter no ar âncoras femininas. Essa 
mudança ajudou bastante a trazermos para o 
rádio uma audiência com mais opin ião ." 

A SEGMENTAÇÃO DA SEGMENTAÇÃO 
Nas palavras de Carboni, os assuntos que mais 

interessam ao público são aqueles que estão próxi
mos ao ouvinte. Isso justifica, por exemplo, a 
permanência na programação da prestação de ser
viços de t rânsi to e clima. O programa "Na Estrada", 
destinado ao caminhoneiro autônomo, é um exce
lente exemplo. O quadro veiculado de madrugada 
fala sobre educação no t rânsi to e manutenção t éc 
nica do transporte rodoviário de cargas. 

Outro exemplo de como a pres tação de servi
ços é de extremo interesse é o case da rádio 
SulAmérica Trâns i to . Segundo Felipe Bueno, 
diretor de con teúdo da rádio, a segmentação de 
assuntos já é uma tendência fora do país. "Rádios 
que abordam apenas assuntos como t râns i to , 
previsão do tempo e mercado financeiro são 
realidade há tempos nos Estados Unidos. A cus
tomização é um caminho a ser seguido para que 
as emissoras sejam economicamente viáveis ." 

Outro case relevante de rádios segmentadas é 
a Bradesco Esportes. De olho em um nicho que 
abrange um público jovem e predominantemen
te masculino, a rádio traz a cobertura das mais 
diversas modalidades esportivas. Pertencente ao 
Grupo Bandeirantes, assim como SulAmérica 
Trâns i to , a emissora atua em duas praças: São 
Paulo e Rio de Janeiro. 

A NOSSA INTERNET AINDA É 0 RÁDIO 
A tendência das all news vivida pelas redes no 

eixo Rio-São Paulo t a m b é m afetou a programa
ção das rádios locais. Már io Kertész, dono da 
Met rópole , de Salvador, inovou ao apresentar há 
12 anos uma rádio 1 0 0 % de jornalismo na fre
quência FM antes da chegada de concorrentes, 
como Band News e CBN. 

"Até pouco tempo o rádio em Salvador era 
considerado uma mídia ultrapassada. Com a che
gada da Metrópole nós conseguimos introduzir 
um padrão de qualidade que acabou aumentando 
o número de ouvintes e despertou outras emis
soras a seguirem o mesmo caminho", explica. 
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Mesmo com o avanço da internet, em diversas 
capitais o rádio continua sendo um dos principais 
meios de comunicação, como em Manaus. "A 
nossa internet ainda é o rádio. É instrumento de 
orientação para uma população que vive em uma 
região com dimensões continentais. A nossa emis
sora, A Crítica, tem um helicóptero que sobrevoa 
a região no horário de pico do trânsi to. Nós tam
bém temos um canal aberto com os ouvintes, que, 
por telefone, passam informações sobre lugares 
aonde o helicóptero não chega", conta Neuton 
Corrêa, diretor de jornalismo de A Crítica. 

Como es t ra tég ia para fidelizar os ouvintes, 
as rád ios locais t a m b é m invest iram em pro
gramas com c o n t e ú d o s específ icos para cada 
públ ico . A M e t r ó p o l e , por exemplo, apresenta 
o "Baian íss imo" , um programa que busca for 
mas de expressão , festas e lendas de diferen
tes regiões da Bahia. 

Em Recife, a rádio Jornal criou o "Consu l tó r io 
de Graça", em que profissionais da área da 
saúde t i ram dúv idas dos ouvintes. Já em 
Goiânia, a rádio 820 AM transmite o programa 
"O Campo é Notícia", que aborda temas rela
cionados ao agronegócio. 

Afiliadas da rede CBN t a m b é m apostam em 
con teúdo exclusivo para atrair os ouvintes. Em 
Belo Horizonte, o quadro Pão e Cerveja atende 
os amantes da cerveja, enquanto em Brasília 
foram criados o programa Cursos e Concursos e 
o quadro Esporte e Aventura. 

As rádios de all news locais t ambém cobrem 
noticiário nacional e lamentam a desvantagem em 
relação às concorrentes de rede. "Nós temos ape-

nas um repórter em Brasília, porque correspon
dentes são caros. Para as redes, o custo é zero, já 
que eles pertencem à empresa", diz Cassim Zaiden, 
diretor de jornalismo da 820 A M , de Goiânia. 

Outra reclamação recorrente é sobre o valor 
do bolo publici tário destinado ao meio. Em estu
do divulgado pela Abert em 2011, apenas 4% da 
publicidade vão para as rádios, mesmo valor 
programado para a internet — no mesmo per ío 
do as te levisões abocanharam 6 2 % do total. 

E 0 FUTURO? 
Em 7 de novembro, os radialistas de todo o 

país comemoram o progresso da profissão com 
perspectivas bastante otimistas para o futuro. 
Diante de um veículo que resistiu ao t é r m i n o 
iminente de suas operações ao longo de 90 anos, 
o rádio está mais que bem assegurado. "O rádio 
já está com os pés plantados no futuro, que vai 
ser multiplataforma", aposta Mariza Tavares. 

Para Felipe Bueno, a internet será cada vez 
mais fundamental, principalmente para a p ro 
posta da SulAmér ica . "Desde o pr imeiro dia de 
a tuação , a conexão dos ouvintes com a r ád io 
por e-mail e redes sociais tem sido essencial. 
A internet dá mais possibilidades para pa r t i c i 
pação dos ouvintes." 

Esta t a m b é m é a aposta de Cassim Zaiden, da 
rádio 820 AM de Goiânia. Para o diretor de 
jornalismo, a internet vai permit i r que novas 
ferramentas sejam utilizadas pela rádio, mudan
do a forma de fazer jornalismo. "É a evolução da 
tecnologia que vai conduzir a p r o d u ç ã o de 
novos con teúdos" , acredita. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 284, p. 44-48, nov. 2012.




