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Participação do veículo nos gastos totais de publicidade no país cresceu 19,3% em 2004, para 
4,4%  
 
Quanto mais ativa a sociedade, mais tempo as pessoas passam fora de casa. Essa característica 
da vida moderna tem se mostrado uma grande aliada para as emissoras de rádio e explica, em 
parte, o crescimento da participação desse veículo na divisão das verbas publicitárias. Segundo 
Projeto Intermeios, do Grupo Meio & Mensagem, o rádio aumentou sua participação em 19,3% 
entre 2003 e 2004. 
 
A segmentação da programação - há rádios que só tocam música gospel, por exemplo - é um 
fator apontado por especialistas como positivo para a consolidação do veículo rádio. 
 
Outro fator que ajuda as rádios na briga por mais verbas é a oferta de projetos especiais aos 
anunciantes. São shows e eventos diversos promovidos ou apoiados pelas próprias rádios, cujas 
cotas de patrocínio são oferecidas às empresas. Além do anunciante poder inserir propaganda na 
programação normal da rádio, pode comprar ingressos e oferecer a clientes preferenciais. 
 
"O que as rádios oferecem hoje atende perfeitamente à demanda dos anunciantes, em especial, 
os projetos especiais que são uma alternativa muito interessante", comenta Daniel Barbará, 
diretor comercial da DPZ, que destina, em média, 8% da compra de mídia para esse veículo. 
 
O diretor de mercado e novos negócios do Sistema Globo de Rádio, explica que os projetos 
especiais têm sido uma ferramenta importante na briga com os novos meio s de comunicação. "E 
não é só a internet. A utilização de mobiliário urbano (ponto de ônibus e banco de praça) é uma 
tendência em ascensão na publicidade", completa Silva. 
 
Além do dinamismo da vida urbana, ele cita a segmentação cada vez mais acentuada do meio 
rádio como um diferencial positivo na atração de mais anúncios. 
 
Uma segmentação, completa Barbará da DPZ, que tende a se consolidar cada vez mais no 
mercado brasileiro. "Creio que em pouco tempo teremos uma programação tão específica nas 
rádios que haverá programação dividida por bairros, por regiões e assim por diante." 
 
O mais novo lance na linha da segmentação é o lançamento da BandNews FM, do Grupo 
Bandeirantes cuja programação é exclusivamente jornalística. 
 
Com estréia prevista para sexta-feira, a BandNews FM é resultado de uma parceria firmada entre 
o Grupo Bandeirantes e o Grupo Camargo de Comunicações, este último com atuação específica 
no mercado radiofônico. 
 
A BandNews FM chega para concorrer diretamente com a rádio CBN, do Sistema Globo de Rádio, 
líder nos mercados paulista e carioca no horário nobre do rádio - entre 6 horas e 10 horas da 
manhã. 
 
E a briga promete ser dura. Segundo o presidente do grupo Bandeirantes, João Carlos Saad, a 
nova rádio do grupo quer conquistar a liderança do me rcado de rádios jornalísticas no espaço de 
um ano. 
 
Já a CBN, com 11 anos de mercado intensifica suas ações comerciais para defender sua posição, 
como os projetos especiais citados por José Luiz do Nascimento Silva. 
 



"A chegada de concorrência é sempre positiva. A qualidade e o conteúdo é que farão a diferença", 
completa o executivo da Globo. 
 
Para o diretor de mídia da Young & Rubican, Fábio Freitas, o mercado brasileiro, em especial o 
paulista, comporta mais um canal de notícias. 
 
"A segmentação do conteúdo faz com que o rádio tenha um potencial de alcance muito bem 
definido e com custos infinitamente menores que os da TV. Portanto é uma forma de fortalecer o 
próprio meio de comunicação", diz. 
 
Antonio Rosa, presidente do Grupo de Profissionais de Rádio, reclama que ainda "não caiu a 
ficha", tanto para agências quanto para anunciantes. 
 
"Acho que ambos aproveitam pouco a segmentação, a proximidade do veículo com o consumidor 
e o baixo custo", acrescenta Rosa. 
 

 
 
Leia Mais 
 
Americanos preferem rádios à CD 
De São Paulo   
 
O que você prefere ouvir no carro, rádio ou CD? O público americano prefere a primeira opção. 
Levantamento realizado pela Edison Media Research no ano passado, mostra que 96% dos 
motoristas ou passageiros preferiam sintonizar uma estação de rádio a colocar um música no CD 
player. E ainda, 75% dos entrevistados declararam utilizar mais o rádio do que o telefone celular, 
cujo uso simultâneo ao ato de dirigir não é proibido nos Estados Unidos. 
 
A pesquisa mostra ainda que o rádio é o acessório mais valorizado pelos proprietários de veículos 
nos Estados Unidos pois 69% dos entrevistados disseram que se tivessem que escolher apenas 
um aparelho para seus automóveis, escolheriam o rádio - contra 16% que ficariam com o CD 
player e 8% que optariam pelo telefone celular. 
 
O levantamento mostra que a audiência nos automóveis vem crescendo nos últimos cinco anos. 
De acordo com o levantamento, atualmente a audiência de rádio nos carros representa 34% dos 
ouvintes nos Estados Unidos. 
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