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Nos últimos anos, os profissionais de 
marketing digital estiveram tão fo-

cados em display e em criar experiências 
na crescente lista de plataformas sociais 
que ignorararam largamente uma mídia 
tradicional, mas que se sofistica: o rádio. 

O meio está pronto para o renascimen-
to. Os avanços na distribuição e na segmen-
tação e inovações como Spotify, Pandora 
e Apple (iTunes Radio) fazem do rádio — 
ou de serviços que se assemelham a ele — 
uma boa aposta para campanhas de mas-
sa a um custo eficiente. 

Para entender a oportunidade, vale ana-
lisar o contexto com mais profundidade. 
No início dos anos 2000, a importância do 
rádio como um canal líder de publicidade 
começou a decair, assim como passou a 
minguar a atenção que recebia, e também 
os dólares, que migraram para o digital. O 
resultado? Muitos jingles ruins. 

RÁDIO
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Crescimento de serviços digitais, como Pandora e Spotify, 
e de ações integradas e criativas valorizam o meio
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da verba que seria destinada à televisão. 
Há ainda argumentos em favor das métri-
cas, já que surgem ferramentas críveis de  
audiência. Assim como ocorre com as me-
lhores campanhas digitais, os profissionais 
de marketing podem agregar metadados e 
GPS às ações e segmentar por público. Lo-
gicamente, é mais fácil com o rádio digital, 
mas o tradicional logo seguirá esse caminho.

Enquanto as agências digitais se fo-
cam em capturar a essência de cada rede  
emergente, nós podemos perder oportu-
nidades de combinar as novas platafor-
mas com as que já existem. Estamos no 
negócio de investir em novas formas de 
storytelling. Então, vamos reconsiderar o 
valor do rádio no mix de marketing. 
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Inovações como o iTunes Radio,lançado em setembro nos EUA, levam o meio rádio a evoluirEnquanto a TV e o digital podem ser a 
mídia de preferência das marcas quando se 
trata de branding, é bom salientar que o rá-
dio mantém seu posto de canal de comuni-
cação de massa mais utilizado do mundo. 
Há aproximadamente 13 mil emissoras no 
ar nos EUA. Elas atingem , a cada semana, 
94% da população acima de 12 anos do país.  

O rádio teve de evoluir bastante para 
competir com plataformas como Pando-
ra e iTunes. Piadas ao vivo viram trending 
topics e canais surgem no Reddit. Há uma 
fusão interessante de meios a explorar. 

Do mesmo modo que falamos do mo-
bile como segunda tela, é bastante plausí-
vel pensar que o celular é um instrumen-
to para ouvir rádio. Formatos como Vine 
ou Instagram Video mostram que as pes-
soas estão dispostas a consumir nacos de 
conteúdo, o que condiz com os spots de 
rádios que duram dez, 15 e 30 segundos. 

Notamos isso quando produzimos uma 
campanha (rádio e digital) para a Environ-
mental Protection Agency. A comunica-
ção, que promovia medidas preventivas 
contra a asma, incluiu canções pop de 30 
segundos. Outro exemplo foi a ação inte-
grada “Do Not Call”, feita pela Barton F. 
Graf 9000 para a rede de pizzarias Little 
Caesars, que contou com o rádio para ge-
rar awareness no começo da campanha. 

E, claro, existe o case “Dumb Ways To 
Die”, da McCann Melbourne, com uma 
canção original e cativante. O sucesso 
da campanha, que obteve o Grand Prix 
de Rádio em Cannes, é a prova de que 
os criativos devem reconsiderar o rádio. 

Ao contrário dos altos valores de pro-
dução e de mídia da TV, uma peça para rá-
dio pode ser desenvolvida com uma fração 
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