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Rádio

Uma nova era
Emissoras de Belo Horizonte são o retrato de um 
setor que soube reinventar-se para sobreviver e  
vem se aliando à tecnologia digital para manter  
sua importância na vida dos brasileiros 

Por Luis RobeRto toLedo

Em cerca de um século de história, o 
rádio teve a morte anunciada mais 

de uma vez. Imaginou-se que seus dias 
estavam contados, por exemplo, quan-
do a televisão passou a seduzir cada vez 
mais público e anunciantes. Mais recen-
temente, a crença era a de que as novas 
mídias digitais poderiam sepultar para 
toda a eternidade as transmissões radio-
fônicas. Nada disso aconteceu. Embora 
tenha havido baixas no percurso, em ge-
ral as emissoras souberam reinventar-se 
continuamente, apostando em agilida-
de, segmentação e interatividade para se 
manter como fonte de informação e en-
tretenimento. Não há propriamente um 
novo modelo de rádio, mas vários, com 
emissoras que apostam em jornalismo, 
humor, música e programação religiosa, 
entre outros temas, em porções únicas 
ou combinadas.

Nos primeiros cinco meses do ano, o 
segmento teve participação no bolo pu-
blicitário nacional de 4,17% — um pou-
co abaixo de internet e revistas, mas ain-
da no mesmo patamar —, de acordo com 
dados do Projeto Inter-Meios, relatório 
de investimento em mídia realizado pela 
PricewaterhouseCoopers com exclusivi-
dade para Meio & Mensagem. O meio fa-
turou nacionalmente R$ 495 milhões no 
período e registrou crescimento de 7,91% 
no comparativo com os cinco primeiros 
meses de 2012 — o segundo melhor de-
sempenho, depois de mídia exterior, que 
subiu mais de 10%.

Atualmente, há no País aproximada-
mente 9,6 mil emissoras com outorga de 
operação em todas as faixas e categorias, 
quase o dobro da quantidade registrada 
há uma década. Com presença marcante 
na vida dos brasileiros: segundo pesquisa 

divulgada pelo Ibope Media no início de 
julho, realizada nas principais capitais e 
regiões metropolitanas, 73% da popula-
ção havia escutado rádio nos últimos se-
te dias antes das entrevistas.

Um dos aspectos mais interessantes 
da trajetória do rádio é que o rádio não 
apenas sobreviveu às novas tecnologias 
como hoje tira partido delas. Minas Ge-
rais é um retrato bem acabado dessa re-
alidade. “A maioria das emissoras no Es-
tado já transmite sua programação por 
meio da internet e vem crescendo o nú-
mero das que apostam em aplicativos pa-
ra serem ouvidas pelo celular”, afirma o 
presidente da Associação Mineira de Rá-
dio e Televisão (Amirt), Agostinho de Re-
zende Campos. 

“Muitas também investem com serie-
dade nas redes sociais, mantendo profis-
sionais especializados nas próprias equi-
pes para aumentar a interatividade com os 
ouvintes”, completa o executivo. A Amirt 
reúne aproximadamente 400 emissoras 
afiliadas, sendo 80% na faixa FM e 20% 
no AM, do total estadual estimado pelo 
Ministério das Comunicações em 1.364 
rádios de todas as categorias (veja deta-
lhes na tabela). 

Conforme Campos, a capital mineira é 
a bússola do setor em todo o Estado, apon-
tando as tendências e os caminhos tecno-
lógicos que, cedo ou tarde, acabam ado-
tados nas demais regiões. “É facilmente 
perceptível o atual declínio na audiência e 
no número de emissoras de AM na Gran-
de Belo Horizonte, o que já ocorre ainda 
em outras cidades maiores”, diz. Mais sen-
síveis, a interferência nas transmissões e, 
geralmente, com menor raio de alcance, 
essas rádios ainda  continuariam com im-
portância em pequenos centros. “Em ci-

dades menores, que não têm emissoras 
de TV próprias, as rádios AM funcionam 
como jornais locais, noticiando informa-
ções de interesse para o público do lu-
gar”, assegura o presidente da associação.

Um caso sintomático sobre a situação 
das AM em Belo Horizonte é o da Rádio 
Itatiaia. Nascida no início da década de 
1950, a emissora mantém operações nas 
duas faixas de frequência e é um verda-
deiro ícone do segmento no Estado, ten-
do recebido nada menos que 16 vezes 
consecutivas o prêmio Top of Mind, co-
mo a rádio mais lembrada pelos minei-
ros. Em julho de 2000, para surpresa do 
mercado, já que a Itatiaia obtinha ótimos 
resultados de audiência tanto em AM co-
mo em FM, as duas programações foram 
unificadas. “Percebemos que, apesar dos 
bons índices no Ibope, os ouvintes da AM 
estavam rapidamente escasseando e en-
velhecendo”, relata o diretor de mercado 
da Itatiaia, Carlos Rubens Doné, há 21 
anos na rádio. 

Ele conta que a direção da empresa sa-
bia ter nas mãos um produto muito atra-
ente à audiência, o esporte, mas que isso 
não era o suficiente para manter os níveis 
do negócio. O problema seria mesmo a 
frequência. “Não quisemos ficar deitados 
em berço esplêndido, e, assim, decidimos 
sacrificar a programação da FM.” A mu-
dança, que Doné chama de “clonagem”, 
foi levada a cabo em pouco mais de seis 
meses, e, a partir dali, a dupla transmissão 
da Itatiaia tem apostado no tripé espor-
te, jornalismo e prestação de serviços. A 
estratégia foi apoiada por uma nova rou-
pagem nos programas, com vinhetas mo-
dernas, estilo mais leve dos locutores e a 
contratação de jovens repórteres, que se 
mesclaram aos profissionais experientes. 

Algumas alterações foram aplicadas 
nestes 13 anos, mas o projeto básico per-
maneceu. “Uma pesquisa encomenda-
da ao Ibope no ano passado referendou 
a maioria das mudanças que introduzi-
mos”, garante o diretor da rádio, que sus-
tenta que o melhor índice para medir o 
sucesso da operação é o fato de a FM re-
presentar hoje 91% da soma de audiên-
cia nas duas faixas. 

O grande apelo da Itatiaia são as trans-
missões de partidas de futebol e os pro-
gramas esportivos. Os jogos chegariam a 
oferecer 95% da audiência total nas tar-
des de domingo. “Nós cobrimos absolu-
tamente tudo o que se refere a Atlético-
-MG, Cruzeiro e Copa do Mundo”, pontua 
Doné, lembrando que a rádio transmitiu 
12 campeonatos mundiais e já comprou 
os direitos da Copa de 2014. 

A empresa mantém seis emissoras com 
programação própria no interior mineiro, 
que entram em rede com a matriz, e ou-
tras 53 afiliadas nas duas edições diá-

O rádio em Minas Gerais – número 
de emissoras outorgadas no Estado

Categorias
Emissoras 
outorgadas

FM comercial 362

FM educativa 78

Rádio comunitária 730

AM 185

Ondas tropicais 5

Ondas curtas 4

Total: 1.364 emissoras
Fonte: Ministério das Comunicações (base abril/2013)

Tramissores da Serra Curral, em Belo Horizonte: Estado mineiro tem 1.364 rádios 
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rias do principal jornal da casa e durante 
a transmissão de jogos. A Itatiaia também 
pode ser ouvida online, por meio do site. 
“A rádio passou a ser alcançada em todo o 
mundo: temos uma grande comunidade 
de ouvintes em Boston (EUA), por exem-
plo, e até uma pessoa que nos acessa na 
Nigéria”, conta.

Fé no dial
Uma porção considerável das rádios 

AM da capital mineira está nas mãos de 
grupos religiosos. A programação em ge-
ral contém pregações, bênçãos e apoio a 
causas sociais, atraindo um público lite-
ralmente fiel, que confere audiência bas-
tante expressiva. Fazem parte desse blo-
co as rádios evangélicas Atalaia e Gran-
de BH, assim como as católicas América 
e Cultura. A Rádio Capital tem parte da 
programação produzida de forma inde-
pendente por uma igreja evangélica. En-
tre as emissoras de FM, as religiosas estão 
representadas pela 107 (evangélica, com 
muito apelo à música gospel) e pela Gos-
pa Mira (católica).

A faixa de AM guarda outra instituição 
local, a Rádio Inconfidência, no ar des-
de 1936. Criada pelo governo estadual, 
que hoje a mantém por meio da Funda-
ção Rede Minas, foi inaugurada com a 
missão de integrar o território mineiro, 
de forte identidade cultural, mas frag-

mentado em mais de 800 municípios e 
com regiões sujeitas a influência de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. “Na época 
da inauguração, a Inconfidência tinha a 
maior potência do País, e ainda hoje está 
entre as mais potentes”, reitera seu presi-
dente, Valério Fabris. 

A rádio continua com audiência base-
ada numa programação eclética, e, acima 
de tudo, tradicionalista. Não por acaso, a 
média de idade dos ouvintes é superior 
a 40 anos. Um dos principais destaques 
permanece na grade desde a fundação da 
emissora: é a Hora do Fazendeiro, leva-
da ao ar por quase duas horas nos finais 
de tarde de segunda a sexta-feira. Con-
siderado o programa radiofônico com o 
maior tempo de transmissão ininterrup-
ta do País — há 77 anos no ar —, aborda 
assuntos como mercado agrícola, exten-
são rural e técnicas de plantio, com res-
postas a dúvidas de produtores enviadas 
por carta e email, além de muita música 
sertaneja de raiz. 

O sabor de outrora está presente na 
programação com o Clube da Saudade, 
transmitido durante a semana entre 22 
horas e meia-noite. Comandado por Ri-
cardo Parreiras, há 60 anos na rádio, to-
ca valsas, boleros, foxes e outros ritmos 
nostálgicos. “É um programa que prati-
camente não existe mais nas rádios bra-
sileiras, mas tem audiência fantástica, 
chegando até o Nordeste e o interior do 
Rio”, declara Fabris.

Programação variada
A Inconfidência também faz parte do 

dial de FM, com programação indepen-
dente e operação integrada ao canal de 
AM. Ali, é conhecida pelo nome de “bra-
sileiríssima”, porque foca apenas em mú-
sica e cultura nacionais. “De Chiquinha 
Gonzaga e Cartola a Maria Gadú, toca-
mos tudo o que for MPB de qualidade, 
dos clássicos aos contemporâneos”, res-
salta o presidente da emissora. De dois 
anos para cá, mais ou menos, a Incon-
fidência FM vem investindo em música 
instrumental brasileira, com a criação de 
horários exclusivos para o tema, janelas 
em atrações já existentes — como na re-
vista de cultura Viamundo —, inclusão de 
novos talentos e grupos jovens na progra-

mação, além de apoio a festivais de cho-
ro e jazz, por exemplo. 

“A música instrumental é  bastante  forte 
em Belo Horizonte, um dos maiores mer-
cados brasileiros no setor, o que é muito 
interessante para a rádio”, avalia Valério 
Fabris, lembrando que isso tem trazido 
público mais jovem à emissora de FM, na 
faixa dos 20/30 anos, formado por músi-
cos que se apresentam em bares e shows, 
assim como os apreciadores.

Ainda que o governo seja o principal fi-
nanciador das operações de AM e FM da 
rádio, de 20% a 30% da mídia da Inconfi-
dência são provenientes da iniciativa pri-
vada. A tendência é de que essa propor-
ção cresça ainda mais, sentencia Fabris, 
com a maior racionalização dos recur-
sos estatais. Para o presidente da emis-
sora, parte do aumento da participação 
de anunciantes privados deverá se dar a 
partir de projetos, já em curso, envolven-
do justamente a música instrumental, em 
ações conjuntas com a Rede Minas TV. 

Ele acredita que a sinergia com a emis-
sora será ampliada em dois anos, quan-
do rádios e televisão estatais irão ocupar 
a mesma sede na capital mineira — a Es-
tação da Cultura Presidente Itamar Fran-
co, no bairro de Barro Preto. O comple-
xo abrigará uma sala de concertos para a 
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, 
o que elevaria a qualidade das transmis-
sões radiofônicas dos espetáculos.

Humor e informação 
No segmento jovem, uma das maiores 

referências da capital mineira é a 98 FM. 
Pioneira em transmissão em estéreo no 
Brasil, a emissora inaugurada em 1969 
permaneceu focada no público entre 15 
e 29 anos e na oferta de rock e pop-rock, 
mesmo nos 15 anos em que esteve nas 
mãos de uma fundação ligada à igreja ca-
tólica. Agora, de volta ao controle do Gru-
po Bel, que a fundou, não só continuou 
com a audiência jovem como ampliou a 
faixa de idade, mixando à programação 
talk shows de humor e informações so-
bre trânsito e a cidade. 

“Trabalhamos o slogan ‘a rádio do bem’, 
criado pelos próprios ouvintes, pois da-
mos ênfase ao lado positivo das notícias 
e nossas atrações não trazem escracho”, 
revela a gerente-comercial Silvana Gama. 
O programa Graffite é um dos responsá-
veis pela boa resposta da audiência, com 
84 mil ouvintes por minuto. No ar de se-
gunda a sexta, das 17 às 19 horas, é condu-
zido por um trio de apresentadores (Du-
du, Geraldo Magela e Rodrigo Rodrigues) 
que usam humor em entrevistas, impro-
visações e efeitos old fashion de sono-
plastia. Sky, Fiat, Tim e a construtora AP 
Ponto são anunciantes do Graffite, com 
nova cota aberta recentemente.

“O Brasil é O segundO maiOr país 
dO mundO em Oferta de mídia, 
perdendO apenas para  
Os estadOs unidOs; mas nãO 
temOs a mesma prOpOrçãO 
de dinheirO circulandO nO 
mercadO para manter tOda essa 
estrutura. Quem fOr cOmpetente 
é Quem leva.”

Carlos Rubens Doné, da Itatiaia

Estação da Cultura Presidente Itamar Franco:  futura sede da rádio Inconfidência e da Rede Minas TV

Apresentadores do programa Graffite, da 98 FM: humor sem escracho
Ricardo Parreiras comanda o Clube da 
Saudade, na rádio Inconfidência
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As ondas que chegam do morro

“Você está na Favela”. A vinheta 
vem do Aglomerado da Serra, conjunto 
de vilas na encosta da Serra do Curral 
que formam a maior favela de Belo 
Horizonte. É lá que fica o estúdio da 
Favela FM, rádio que nasceu para dar voz 
à comunidade e hoje é ouvida em toda a 
região metropolitana da capital mineira. 
“Estamos em 12º lugar entre as FMs, com 
média de 20 mil ouvintes por minuto, 
de todas as classes sociais”, afirma o 
fundador da emissora, Mizael Santos. 

Junto com amigos da Vila Nossa 
Senhora de Fátima, no Aglomerado, ele 
deu início às transmissões no final dos 
anos 1970, para falar dos problemas 
da comunidade e divulgar artistas 
locais. Como não havia energia elétrica 
na favela na época, eram usados 
inicialmente transmissor a bateria 
e toca-discos a pilha. “Fomos muito 
perseguidos pela polícia, que dizia 
que a rádio causava interferências”, 
lembra Santos. Ele conta que seu grupo 
mudava os equipamentos de lugar 

constantemente, depois passaram a 
entrar no ar durante a Voz do Brasil. 
Mas as perseguições e apreensões só 
terminaram mesmo em 1996, quando a 
rádio transformou-se em FM educativa.

O radialista reconhece que há 
oportunidades em que o governo 
federal anuncia na rádio, mas avisa 
que não recebe apoio oficial. “Às vezes 
tem outros anúncios, às vezes, não”, 
admite. “O que mais faço é pôr a mão 
no bolso para pagar as oito pessoas que 
trabalham na rádio.” Isso não o impede 
de continuar no ar, agora falando 
não apenas da região, mas de toda a 
cidade, alternando músicas de artistas 
consagrados e daqueles que nem ainda 
têm gravadora. “Começamos agora 
a nos chamar de ‘Autêntica Favela’, 
porque foi onde nascemos e essa é 
nossa marca, mas temos de falar com 
todo o público”, detalha  Santos. A 
história da rádio foi mostrada no cinema 
em 2002, no filme “Uma onda no ar”, 
dirigido por Helvécio Ratton.

O 98 Futebol Clube é outro talk show 
de sucesso da rádio. Transmitido duran-
te a semana no horário do almoço, com 
reprise à noite, trata-se de um noticiário 
esportivo orientado pelo humor de se-
te participantes, entre eles, setoristas do 
Cruzeiro, Atlético-MG e América — a ga-
rota que cobre esse último time, aliás, foi 
escolhida entre os ouvintes, em um con-
curso promovido pela 98 há dois anos. 

A atração “avança” ainda sobre as 
transmissões de partidas com os princi-
pais times belo-horizontinos e na rese-
nha dos jogos. “Apesar do tema eminen-
temente masculino, o programa, que che-
ga a atingir 70 mil ouvintes por minuto, 
tem 30% de público feminino”, constata 
Silvana. Entre os anunciantes estão a GM 
e a AIG Seguradora. O talk show vem sen-
do distribuído há um ano em outros seis 
polos no interior mineiro, e atinge 180 
cidades. “É um mercado novo e interes-
sante, que tende a ser ampliado para ou-
tros programas.”

Meio digital 
A gerente comercial enfatiza o uso de 

internet e redes sociais para ampliar o 
alcance e valorizar a marca da emissora. 
A 98 está no Facebook e no Twitter, e al-
guns dos programas têm perfis próprios. 
No site, há vídeos de pequenos sketches 
humorísticos do 98 FC, expandindo o con-
ceito tradicional de rádio. A página ofere-
ce link para transmissão online da emis-
sora. “Eu não saberia dizer o número de 
pessoas que ouvem a rádio pelo site, mas 
já houve situações em que a quantidade 
de acessos ultrapassou nossa capacida-
de e derrubou a transmissão pela rede”, 
sentencia Silvana Gama. 

A Alvorada FM passou por reformula-
ção recentemente. “Iniciamos um traba-
lho de reestruturação da grade, mas sem 
fugir de nosso público-alvo, das classes 
A/B e com mais de 25 anos”, admite o di-
retor superintendente Francisco Bessa. O 
conteúdo jornalístico e musical, que foge 
do popular, foi praticamente inalterado na 
essência, porém alguns programas foram 
eliminados. “Não temos mais um horário 
destinado exclusivamente aos Beatles, co-
mo havia antes aos sábados”, exemplifi-
ca Bessa. “Isso nos rendia boa audiência, 
mas ficava restrita àquele horário. Hoje, 
é possível que tenhamos até mais músi-
cas deles no ar,e os ouvintes podem ou-
vi-las ao longo de toda a programação.”

Estratégia similar foi aplicada aos pro-
gramas jornalísticos, que hoje estão con-
centrados em blocos apenas em dois ho-
rários, com vários informes diários. O di-
retor conta que uma alteração nas insta-

lações colaborou para dar novos rumos 
ao negócio. “Antes ocupávamos a meta-
de de dois andares em um mesmo pré-
dio; agora, as instalações estão concen-
tradas em um único andar, o que aproxi-
mou departamentos, acelerou processos, 
aumentou a sinergia.”

Essas ações aparentemente simples, 
entre outras medidas, trouxeram resul-
tados positivos à Alvorada. Em 2010, a 
audiência média diária teria ficado en-
tre dez mil e 11 mil ouvintes por minuto, 
relação que subiu para um intervalo de 
42 mil a 44 mil neste ano. “No alcance 
de 30 dias, temos cerca de 560 mil ou-
vintes diferentes”, comemora o executi-
vo. Esses números se refletem na quan-
tidade de anunciantes da rádio, que, de 
2012 para cá, contabiliza quatro ope-
radoras de telefonia, três bancos e seis 
montadoras de automóveis, entre ou-
tras empresas. De acordo com Bessa, o 
faturamento cresceu 20% de 2011 para 
2012, e outros 10% no primeiro semes-
tre deste ano comparado a igual perío-
do do ano anterior. A expectativa é a de 
que a Rádio Alvorada feche 2013 com 
resultado de 10% a 12% acima dos al-
cançados no ano passado.

Carlos Rubens Doné, da Itatiaia, não 
vê um cenário tão otimista ao segmen-
to. “O mercado para as rádios tem sido 
positivo, mas o crescimento é acanhado 
e a economia do País pode trazer algu-
ma preocupação nos próximos meses”, 
analisa o diretor da rádio. Ele reforça que 
a Itatiaia teve, no primeiro semestre do 
ano, resultado 1% superior à da mesma 
época em 2012. “Talvez tenhamos de re-

ver a previsão de aumento entre 6% e 8% 
para o total do ano.” Doné frisa a exigên-
cia do mercado em relação às empresas 
do segmento radiofônicopara que sejam 
mais profissionalizadas, revendo cons-
tantemente as próprias estratégias. “O 
Brasil é o segundo maior país do mun-
do em oferta de mídia, perdendo apenas 
para os Estados Unidos; mas não temos 
a mesma proporção de dinheiro circu-
lando no mercado para manter toda es-
sa estrutura”, ressalta. “Quem for compe-
tente é quem leva.”

Para ampliar a competitividade e a 
atração de recursos, a rádio criou há qua-
tro anos a Itatiaia no Ponto, agência de 
promoção, utilizada para bolar ações 
de fidelização e ativação de marcas de 
clientes e não-clientes da emissora. A 
Brahma, por exemplo, que patrocina as 
transmissões esportivas da rádio, fez uma 
ação em bares por meio da agência, as-
sim como a LG, que não é anunciante, 
realizou uma promoção de seus celu-
lares. A rádio passou a investir mais re-
centemente em internet e tem site no-
vo, que, informa o diretor, não está to-
talmente pronto. A Itatiaia no Ponto re-
presenta quase 15% do faturamento da 
empresa, enquanto a área digital ainda 
não chega a 2% do total.

Estúdio da Itatiaia: rádio aposta no tripé esporte, jornalismo e prestação de serviço

Carlos Rubens Doné, da Itatiaia: unificação das programações AM e FM 

Radio Favela FM: média de 20 mil ouvintes por minuto, de todas as classes sociais de BH
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Minas Gerais, São Paulo, p. 31-33, 19 ago. 2013.




