
DEPOIS DE UM
SONO BOM

Melhor performance do meio acontece na parte da manhã.
Emissoras apostam em pesquisa, programação e promoções

com ouvintes para garantir desempenho
Tuga Martins

Os índices de audiência glo-
bais apresentados pelo Ibope res-
paldam as ações do meio rádio
nos principais mercados do País.
De acordo com o último levanta-
mento do instituto, o horário das
9 h às 10 h assegura os números
mais elevados ao meio na maio-
ria das praças. Em São Paulo, o
melhor desempenho aconteceu
entre setembro e novembro de
2003, com 25,59% de penetra-
ção; em Curitiba o pico deu-se de
abril a junho de 2004, com
30,73% e em Brasília, no mesmo
período, chegou a 26,49%. Em
Fortaleza o verão ajuda a elevar a
audiência do horário campeão do
meio. Entre janeiro e março deste
ano as emissoras da capital cearen-
se conquistaram 42,02% de au-
diência. No Recife o índice
mais alto foi de 45,25% entre
agosto e outubro de 2003. As rá-
dios de Belo Horizonte tiveram
melhor performance entre abril
e junho de 2004, com 30,17%.

Rio de Janeiro e Salvador con-
sagram também o horário das 11
h ao meio-dia, além do início da
manhã. Das 9 h às 10 h o melhor
desempenho das rádios cariocas
foi de 30,47% entre agosto e ou-
tubro de 2003 e das 11 h às 12 h,
entre dezembro de 2003 e feve-
reiro de 2004, com 30,99%. Na
capital baiana a desenvoltura do
meio se dá de maneira semelhan-
te. Entre agosto e outubro de
2003 o índice de audiência foi de
24,49% das 9 h às 10 h e de
29,01% das 11 h às 12 h. Somen-
te Porto Alegre elege isoladamen-
te o horário das 11 h às 12 h como
o de maior audiência para o meio
rádio com 35,46% entre maio e
julho de 2003.

Embora audiência em rádio
seja mensurada por praças, as
emissoras não deixam de atentar
para o posicionamento no target.
O desafio é cair de vez no gosto
do ouvinte e fidelizá-lo. Para isso
valem pesquisas, promoções, in-
teratividade, tudo que ajude a es-
treitar os laços de afinidade com
o dial do ouvinte. Não é à toa que
a criatividade no meio anda a mil
e o público não tem reclamado.
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O superintendente da Transa-
mérica, Luiz Guilherme Albu-
querque, afirma que para garan-
tir os índices de audiência conta
com oito profissionais no depar-
tamento de pesquisas que se re-
lacionam com ouvintes e mais
30 estagiários que atendem o pú-
blico. A Transamérica lançou há
dois anos e meio a transmissão
de notícias para jovens e também
programa esportivo com lingua-
gem mais descontraída. A moda
pegou. As irradiações dos jogos
de futebol, flashes de partidas
de tênis do mundo inteiro e a
Fórmula l caíram no gosto da
rapaziada. "Agora também esta-
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RADIO

Portais das rádios FM O Dia e MPB: forma de se relacionar com o público

mos de olho no stock car", diz
o superintendente.

Esse jeito jovial de fazer rádio
agregou pontos à audiência mas
não tirou da Transamérica a no-
ção de que é preciso também in-
vestir em mídia para atrair ouvin-
tes. A maior parte das ações foi à
base de permuta com outros
meios de comunicação, como a
Folha de S. Paulo. Com o trade,
partiu para cima dos fornecedo-
res dos grandes anunciantes. Sem
transgredir o trâmite normal das
agências de publicidade, a Tran-
samérica tem se aproximado, por
exemplo, de parceiros como Ca-
sas Bahia, um dos maiores anun-
ciantes do País.

De acordo com o diretor co-
mercial da Mix FM, Fábio Faria,
o grande diferencial para atrair
audiência é oferecer bom produ-
to. Mas isso não significa colocar
a emissora numa redoma. Ao con-
trário, a Mix, em agosto passado,
expandiu a marca para o Estádio
do Pacaembu, onde realizou me-
gashow com dez bandas do cená-
rio nacional do rock pop. "Ações
desse tipo geram audiência por-
que instigam a expectativa do pú-
blico", diz Faria. Durante as pro-
moções de distribuição de ingres-
sos a rádio chegou a receber 500
ligações por dia, quando normal-
mente recebe média de 350.

Fábio Faria afirma que a Mix
ocupa o sétimo lugar no ranking
geral e primeiro no target A/B
de 15 a 24 anos, que é o públi-
co prioritário. Uma tendência
interessante nas rádios voltadas
ao público jovem são os torpe-
dos via celular patrocinados por
operadoras.

No caso da Mix, a internet pou-
co alterou os índices de interati-
vidade com os ouvintes porque
o site da emissora é institucional.

O Sistema Globo de Rádio,
formado pelas Redes CBN, com
24 emissoras, e Globo Brasil,
com 18 emissoras, além de três
FMs musicais: a Globo FM e a
98 FM no Rio e a BH FM em Belo
Horizonte, mantém os objetivos
de audiência sempre voltados a
targets valorizados pelo mercado.
"Não adianta ter liderança se o
mercado não premia essa lideran-
ça com investimentos", diz o dire-
tor geral, Rubens Campos. Ele des-
taca como ação de incremento da
audiência o Globomóvel, um es-
túdio itinerante que leva a Rádio
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Globo aos diversos bairros, para
aproximar a emissora da comuni-
dade. O projeto foi iniciado no Rio
de Janeiro para comemorar os 60

anos da rádio, com
todas as cotas vendi-
das. Será lançado
também em São Pau-
lo e Belo Horizonte
em 2005. Além dis-
so, o SGR investirá
em 2004 R$ l mi-
lhão em pesquisa.

força da web
De acordo com

Campos o cresci-
mento de audiência da Rádio Glo-
bo em todos os mercados onde
está presente é digno de registro.
"Destaco também a audiência da

CBN São Paulo em automóveis,
onde a emissora é líder absoluta
tendo mais ouvintes que a soma
da audiência de todas as suas
concorrentes diretas", pontua.
Ele salienta que a grande maio-
ria dos contatos com os ouvin-
tes é hoje por meio da web. No
SGR 50% das verbas publicitá-
rias vêm dos projetos especiais.
Em 2004, a rede conquistou 400
novos anunciantes que não esti-
veram com o grupo em 2003, cu-
jos investimentos somaram apro-
ximadamente R$ 12 milhões.

Muita promoção e entreteni-
mento temperam a receita da FM

O Dia, do Rio de Janeiro, para fi-
delizar e atrair audiência. Em no-
vembro próximo a emissora do
Grupo O Dia, que também conta
com a MPB FM, fará na Praça da
Apoteose um megashow com Ive-
te Sangalo e Skank, que puxarão
o ritmo da festa da emissora. Tam-
bém foram lançados este ano os
portais da MPB e da FM O Dia;
esta última também teve uma re-
vista com o mesmo nome e tira-
gem de 60 mil exemplares. "O site
da MPB atrai muitos brasileiros
que moram fora do Brasil".

O diretor comercial da Rádio
Bandeirantes, Sérgio Sitchin, afir-

                                                                                                                                          Anúncio



ma que os melhores períodos de
audiência em 2003 se deram du-
rante a Guerra do Iraque. "Havia
demanda por informações", sa-
lienta. Na disputa pela liderança
com CBN, Jovem Pan e Eldora-
do, a Rádio Bandeirantes despon-
ta em primeiro lugar no radiojor-
nalismo para ouvintes da classe
A/B com mais de 25 anos. "O que
fazemos de mais significativo é
sustentar a vocação da rádio que
é a prestação de serviços, campa-
nhas de cidadania, denúncias e
informação", afirma Sitchin.

Este ano a AlmapBBDO criou
uma campanha para a Rádio Ban-
deirantes envolvendo outdoor,

Satoru Takaesu

SETEMBRO/2004

Sitchin, da Bandeirantes:
prestação de serviços,
campanhas de cidadania,
denúncias e informações

revistas, jornais e TVs. A campa-
nha foi desenvolvida depois de
avaliação que considerou o pro-
duto redondo. "Então decidimos
que tínhamos de contar isso para
quem não conhece a rádio, para
quem não é ouvinte", diz Sitchin.
Segundo ele a audiência é estável
há anos e não apresenta oscila-
ções a não ser quando acontecem
fatos importantes.

Outra vertente de apostas da
Rádio Bandeirantes são ações ex-
ternas que levam literalmente a
rádio para as ruas. O programa
de humor Na Geral cumpre essa
função todo fim de tarde. A in-
terface com os ouvintes também
se dá pela internet, principal-
mente com a participação em
promoções. Uma delas sorteou
prêmios For Ranger durante a
Copa do Mundo, com registro de
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25 mil inscritos pela web. O sor-
teio de palmtops atraiu 12 mil
ouvintes e o de dez passagens
para os EUA, 6 mil.

Depois de investir em novos
equipamentos de transmissão a
Rádio Capital decidiu direcionar
sua atenção a promoções e progra-
mação para fidelizar e ampliar a
audiência. Para isso conta com
duas linhas 0800 para disparar
ações-relâmpago, seja sob patro-
cínio de anunciantes ou financia-
das pela própria emissora. Outras
seis linhas telefônicas asseguram
a interatividade dos ouvintes com
a emissora e permitem colocar
seis pessoas ao mesmo tempo no
ar em contato com o comunica-
dor. "Temos agora a oportunida-
de de promover debates ao vivo
com os ouvintes", diz o diretor de
programação, Jair Brito. O siste-
ma computa ainda o número de
ligações não atendidas. Também
as programações de sábado e
domingo que eram terceirizadas
voltam a ser produzidas pela rá-
dio. De acordo com Brito, vários
programas-piloto estão sendo
analisados. A meta para este ano
é aumentar o faturamento publi-
citário em 40%.

Tecnologia
A diretora de marketing e ven-

das da rádio Energia 97, Cecília
Constantino, afirma que nos úl-
timos anos a emissora trabalha in-
tensamente na promoção de
eventos e atividades no segmen-
to de música eletrônica. "Eventos
e promoções dirigidos surtem um
bom efeito", avalia. Para o próxi-
mo ano projeta investir em tec-
nologia com mudanças significa-
tivas na cobertura da rádio e na
qualidade de som. "Possivelmen-
te seremos a emissora com me-
lhor equipamento e trabalho de
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Campos, da SGR: maioria
dos contatos com os ouvintes
é via internet

engenharia em São Paulo, o que
invariavelmente nos trará au-
mento de audiência", adianta.
Case interessante da emissora foi
o Torcida Estádio 97. "Em 2001
identificamos a necessidade de
nossos ouvintes de futebol esta-
rem mais próximos dos apresen-
tadores do programa e criamos
esta promoção com forte esque-
ma de traslado para os estádios
de futebol. Isso teve repercussão
tanto em campo como no ar", or-
gulha-se a diretora.

De acordo com a diretora, o
período de outubro de 2003 a
abril de 2004 foi muito propício
em função dos eventos noturnos
e atividades promocionais volta-
das ao consumidor jovem quali-
ficado. "Aumentamos em 20% a
30% nossa audiência de acordo
com a faixa horária", diz. Para a
Energia 97, a internet facilita as
promoções com o ouvinte. Se
antes era necessário que ele se
deslocasse até o correio para par-
ticipar de uma promoção, hoje
basta ter um computador com
acesso à web em casa.

O diretor geral do Sistema de

Rádio RBS, Cláudio Toigo, afir-
ma que todas as ações planejadas
e executadas pelas emissoras vi-
sam uma única coisa: audiência.
Cada emissora de rádio enfoca
seu público, trabalhando de for-
ma integrada e plena com o in-
tuito de atender suas necessida-
des, sejam elas cognitivas, que é
saber pela necessidade básica de
conhecimento; funcionais, são
aquelas informações importantes
no nosso contexto atual; emocio-
nais, tendo o rádio como compa-
nhia; ou sociais, cuja informação
é pertinente para que façamos
parte de um grupo", diz.

Inserida nesse contexto de au-
diência, a RBS Rádio procura no
mercado publicitário alternativas
comerciais adequadas a essa es-
tratégia. "São os eventos de vulto
para cada uma de nossas emisso-
ras de rádio, que casam comple-
tamente com a linha de comuni-
cação de nossos patrocinadores",
pontua. Segundo Toigo, exemplo
recente e interessante de relatar
é o projeto que a Rádio Gaúcha
fechou com a Claro Celular apro-
veitando o tema Semana Farrou-
pilha. Ele consiste em uma pro-
moção denominada De Claro
meu Amor ao Rio Grande, com
distribuição de lenços farroupi-
lha, e na construção de um site
para receber mensagens de gaú-
chos sobre seu amor ao Estado.
A RBS Rádio obteve um cresci-
mento de quase 20% sobre o ano
anterior e tem metas ousadas
para 2004 de atingir a receita de
50 milhões no ano.

Comportamento do ouvinte
O diretor geral da Band FM,

Acácio Luiz Costa, afirma que a
emissora sempre apostou em
ações que pudessem manter e
agregar a audiência. "Nosso posi-
cionamento é fazer parte da vida
das pessoas, onde quer que elas
estejam", diz. Fazemos shows ao
vivo e ao ar livre, festas que levam
nomes dos programas, promo-
ções e prêmios que se ajustam às
necessidades dos ouvintes e te-
mos uma programação formata-
da e estruturada de acordo com
o público-alvo. "Estamos atentos
a cada sazonalidade ou mudan-
ça de comportamento do consu-
midor para que, cada vez mais,
possamos surpreender e impac-
tar aqueles que formam a progra-
mação Band FM", afirma Costa.

Constam do rol de ferramen-
tas da Band FM pesquisas de au-
diência, de comportamento, satis-
fação e aceitação, que cada vez
mais vêm tomando espaço e com-
provando seu valor para o mer-
cado. O período que mais agrega
audiência para a emissora são as
férias. Fatores como as mudanças
no cotidiano e o aumento da fle-
xibilidade de horário das pessoas
sempre contribuem para a eleva-
ção quantitativa da emissora.
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"Agregamos nesse período pro-
moções e uma programação ade-
quada para essa sazonalidade,
conquistando cada vez mais ou-
vintes", diz Costa. Segundo ele,
no quadro atual, por meio de aná-
lises internas e externas, é possí-
vel perceber uma nova tendência
para a Band FM, que até então se
mantinha estável e agora volta a
avançar no ranking de audiência.

No resultado da pesquisa do
Ibope de maio a julho de 2004
a Band FM conquistou o segun-
do lugar, empatada tecnicamen-
te com a primeira em audiência.
"Estamos em primeiro lugar em
alcance máximo e este é o resul-
tado de muito planejamento es-
tratégico, acompanhamento de

mercado, estruturação e foco",
diz Costa.

Além disso, a proximidade
com os artistas preferidos agrega
valor significativo à ação.

Na 89FM é fundamental
acompanhar e satisfazer, a todo
instante, as preferências musicais
e editoriais dos ouvintes. De acor-
do com a diretora comercial, Cris-
tina da Hora, esta é a base de todo
o processo. "A emissora que des-
denha das preferências do ouvin-
te necessariamente perde audiên-
cia. A concorrência, no dial, é bru-
tal", dispara. A mesma técnica se
aplica nas relações com anuncian-
tes. Cristina defende que é impor-
tante e fundamental compreen-
der a necessidade dos clientes e

ter a agilidade para apresentar
alternativa de comunicação utili-
zando o rádio. "O veículo permi-
te diferentes formas de envolvi-
mento do anunciante com o pú-
blico e é preciso que se aponte os
caminhos para conquistar clien-
tes. Ou seja, manter sintonia fina
e inovar nas ações promocionais,
nos programas, nos conteúdos,
nos eventos, sempre", pontua.

Os investimentos em pesqui-
sa chegam a aproximadamente
R$ 230 mil anuais entre Easyme-
dia, Easyplaning, que são as re-
gulares, além de pesquisas espe-
ciais e qualitativas. O maior índi-
ce geral de audiência foi em janei-
ro de 2004 e o maior índice no
target aconteceu em julho de

2003. De acordo com a diretora, a
89 permanece estável, sem oscila-
ções no ranking. "Também obser-
vamos as outras emissoras do seg-
mento para aferir as atrações que
oferecem, avaliarmos os pontos
negativos e positivos além de per-
ceber as fragilidades e nossas
oportunidades", diz a diretora.

De acordo com a gerente de
marketing da 89, Ana Penteado,
o meio rádio cada vez mais dire-
ciona sua atenção a promoções
como ferramenta indispensável
para obter resultados. O desen-
volvimento de shows, gincanas,
intervenções dentro de escolas e
faculdades, ações em cidades tu-
rísticas como Campos do Jordão,
no inverno, e no litoral paulis-
ta, no verão, são cada vez mais
indispensáveis. "O anunciante
espera das rádios uma quantida-
de cada vez maior de propostas
que lhes garantam visibilidade
tanto no ar, quanto no relacio-
namento direto com o público",
diz Ana. Para ela, projetos de ca-
ráter social estão cada vez mais
na moda, já que o público exige
uma postura responsável das
emissoras. "Na programação da
rádio criamos ações, sempre den-
tro de uma relação custo/bene-
fício, que dêem melhor visibili-
dade e posição de destaque ao
patrocinador", diz.

                                                                              Anúncio




