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“Quando foi a última vez que você 
ouviu rádio?” Esta antiga pergun-

ta, utilizada pelos institutos de pesquisas 
de audiência, guarda um leque de respos-
tas às vezes muito imprecisas e pode im-
pactar em importantes mudanças na con-
cepção e na valorização do meio rádio.

Para tentar ter dados mais fiéis acer-
ca do alcance de sua programação — in-
dependentemente do canal por meio do 
qual o façam – alguns veículos e entida-
des como o Grupo de Mídia e o Grupo de 
Profissionais de Rádio (GPR) vêm, há al-
gum tempo, tentando definir novas técni-
cas de mensuração para captar, sobretu-
do, aquelas pessoas que são fiéis às pro-
gramações das emissoras, mas que deixa-
ram de lado os antigos aparelhos.

“É notável que um número cada vez 
menor de pessoas aperta o botão do rá-
dio. Isso não significa, de forma alguma, 
que as emissoras não estão sendo ouvi-
das, mas sim que isso está acontecen-
do via internet, por outras plataformas”, 
aponta Sônia Moro, coordenadora de re-
de da rádio Antena 1 FM. “A importância 
do público online tem crescido dia a dia, 
graças aos diferentes dispositivos e aos 
equipamentos que permitem acessar o 
rádio em qualquer lugar, reforçando o 
caráter de mobilidade do veículo”, refor-
ça Luiz Guilherme Albuquerque, diretor 
superintendente da rede Transamérica.

Apesar de reconhecida e valorizada pe-
los veículos, essa parcela de ouvintes fora 
do dial ainda não é oficialmente represen-
tada pelos institutos de pesquisa de maior 
credibilidade. Embora o Ibope já faça, há 
algum tempo, estudos para mensurar os 
ouvintes que sintonizam suas emissoras 
preferidas via streaming, como o Tag Wa-
ve (veja as emissoras líderes de audiência 
na web abaixo), esses dados ainda não 
são comercializados para os veículos e, 
portanto, não servem, oficialmente, em 
negociações com agências e anunciantes. 

rádio

Ondas deslocadas
Ainda sujeito a métodos de mensuração anteriores à web, rádio demanda  
inclusão de ouvintes online para alavancar dados sobre o meio
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“Podemos considerar que já existem 
princípios dessas métricas sendo testa-
das e a maior parte das emissoras, nós, 
por exemplo, possuímos softwares e fer-
ramentas para aferir a audiência online 
e buscar informações sobre esses ouvin-
tes. Mas, nosso sonho de consumo é pos-
suir métricas para mensurar esse públi-
co em todas as plataformas e é isso que, 
juntamente com o Ibope e com os demais 
players, estamos procurando desenvol-
ver”, conta Cristina da Hora, diretora co-
mercial da Alpha FM.

Estudos próprios
Como a Alpha, boa parte das emisso-

ras preocupou-se em buscar meios pró-
prios de ter uma dimensão da sua parcela 
de ouvintes que ficam sintonizados pela 
web. “A Transamérica mede sua audiên-
cia online por meio dos dados disponi-
bilizados por um software fornecido pela 
empresa que provê os serviços de strea-
ming de nossa rede”, conta Albuquerque.

Quem também vem prestando atenção 
no público online e, recentemente, fez um 
grande investimento nessa área, foi a Kiss 
FM. Com programação especializada no 
rock clássico, a emissora também obtém 
dados de audiência do seu streaming por 
meio de uma empresa de mensuração 
digital. “Logicamente, essa audiência é 
ainda muito menor do que no dial, mas 
vem crescendo bastante”, reconhece  Taís 
Abreu, diretora-geral da rádio. Esse pú-
blico, no entanto, deve crescer, uma vez 
que a Kiss anunciou, na semana passada, 
parceria de conteúdo com o portal Ter-
ra. “Esperamos aproveitar a audiência do 
portal para ampliar nossa visibilidade e 
cativar, na web, a mesma faixa de públi-
co que, há anos, é fiel à Kiss”, almeja Taís. 

Contudo, para capitalizar essa audiên-
cia online e transformá-la em fator atra-
tivo aos anunciantes, esses estudos in-
dividuais acabam sendo insuficientes. 

“Quando mostramos às agências os da-
dos de nossa audiência online eles ficam 
empolgados, mas, como não existe uma 
métrica oficial de um instituto, nossos 
números acabam tendo pouco valor. Por 
isso seria extremamente importante que 
o Ibope concluísse e comercializasse es-
ses estudos”, sinaliza Sonia, da Antena 1. 
Procurado pela reportagem, o Ibope não 
respondeu até o fechamento da edição.

Entraves nas ondas
As emissoras reconhecem que o Ibo-

pe, os veículos e as entidades da indús-
tria estão empenhados em dialogar para 
chegar às métricas capazes de mensurar 
a audiência multiplataforma do rádio. Se-
gundo as fontes ouvidas pela reportagem, 
pequenos entraves — de ordem tecnoló-
gica e até mesmo de interpretação de tex-
to — atrasam essa tarefa.

Para Mariângela Ribeiro, uma das di-
retoras do grupo dos Profissionais de 
Rádio que tem acompanhado as dis-
cussões sobre o tema ao lado do Gru-
po de Mídia, o primeiro fator que pre-
cisa ser efetivado é a reformulação das 
questões feitas nas pesquisas. “É preci-
so questionar o ouvinte não apenas se 
ele ouviu rádio, mas sim por qual pla-
taforma ele o fez. Isso parece simples, 
mas é necessário chegar a uma ques-
tão que não deixe margem de dúvidas 
e que nos permita fazer recortes diver-
sos das informações”, defende. 

Segundo ela, essa correção poderia, 
por exemplo, eliminar distorções que 

ainda permeiam a indústria radiofôni-
ca. “Ainda persiste a ideia de que os pi-
cos de audiência da rádio só acontecem 
pela manhã ou no fim da tarde. O que 
muita gente não sabe é que no restante 
do dia o número de ouvintes é enorme, 
porque as  pessoas sintonizam a rádio 
em seus computadores, no trabalho, ou 
por seus celulares e smartphones. Exis-
te uma grande parcela de público que 
ainda não é considerada”, pontua. 

A ideia é corroborada por outros 
 veículos. “Houve uma mudança drás-
tica no consumo. Para algumas emis-
soras, a parcela do público online ain-
da é bem menor do que a do dial e, por 
isso, não ganha tanta atenção. Mas em 
muitos casos, como na Antena 1, é uma 
audiência muito significativa”, defende 
Sonia, coordenadora da rádio.

As fontes da reportagem também re-
forçam que, por enquanto, os estudos 
de mensuração da audiência via strea-
ming, como o Tag Wave, ainda não con-
templam os acessos feitos via smartpho-
nes e tablets por meio de aplicativos, 
disponibilizados por grande parte das 
emissoras. “Nas reuniões do GPR des-
cobrimos que há muitas pessoas que 
ouvem emissoras AM pelo celular, via 
aplicativos. Essa é uma audiência que, 
nos estudos, acaba sendo desconside-
rada”, aponta Mariângela Ribeiro.

Modelos comerciais
A aferição precisa dos ouvintes de 

rádio também é importante para a ela-
boração de ações e do estabelecimento 
de novos valores comerciais. “Já sepa-
ramos a publicidade do dial da do site 
e temos projetos para a comercializa-
ção de breaks exclusivamente no stre-
aming”, revela a diretora-geral da Kiss, 
Tais Abreu. “Em nosso mídia-kit já in-
serimos os dados de alcance das plata-
formas digitais. Quanto mais aferição 
tivermos, no entanto, melhor será pa-
ra desenvolver ações. Já temos deman-
da por projetos de geolocalização, es-
pecífico para ambientes digitais”, conta 
Cristina, da Alpha FM.

A audiência online das rádios brasileiras
Emissora Visitantes Únicos Pageviews

antena 1 | GsP 1.816.753 4.544.676

alpha FM | GrJ 796.077 2.049.726

Jb FM | GsP 680.996 2.655.063

itatiaia FM | bhZ 673.969 1.769.226

Nova brasil FM | GsP 510.540 1.304.273

transamérica FM | consolidado 491.874 1.689.773

89 FM | GsP 292.491 741.346

cidade Web rock | GrJ 251.543 803.756

transcontinental | GsP 247.884 620.913

Gazeta FM | GsP 237.440 530.873

rádio estadão esPN | GsP 196.921 465.516

rádio eldorado total | GsP 174.645 483.733

rádio eldorado território | GsP 168.424 466.360

sul américa Paradiso | GrJ 167.433 626.638

a tarde FM | sal 141.998 450.606

ouro Verde FM easy | ctb 105.708 284.333

104 FM | Poa 102.611 251.003

rádio alegria FM | Poa 99.711 254.286

litoral FM | Vit 81.931 228.750

FM super | Vit 54.957 132.650

Fonte: Tag Wave, Ibope: de 15/09/2012 a 14/12/2012
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Rádio Kiss tem audiência maior no dial, mas presença na web deve aumentar após parceriaa
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1550, p. 36, 11 mar. 2013.




