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Os números sobre a participação do rádio no bolo publicitário nacional — estimado em 
R$ 15 bilhões — devem ser reconsiderados. É o que afirmou o presidente da 
Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo (AESP) , José 
Inácio Pizani, durante o 15º Congresso de Radiodifusão do Estado de São Paulo , que 
aconteceu entre os dias 25 e 27 deste mês, em São Paulo. 
 
De acordo com Pizani, os 4,5% do total da verba publicitária creditados ao rádio não 
consideram o faturamento de boa parte das 3,5 mil emissoras registradas no País. “Os 
empresários do setor, principalmente os pequenos, devem se conscientizar sobre a 
importância da divulgação dessa informação para a imagem do meio frente ao 
mercado. Isso não acontece hoje”, diz o presidente da AESP. 
 
Ele acredita que, como resultado da ação de conscientização que a AESP vem 
promovendo, esse número deve saltar para cerca de 9% nos próximos dois anos. Para 
os próximos 10 anos, a entidade espera que o rádio atinja 12% de participação nesse 
mercado. 
 
Outro ponto salientado por Pizani é a necessidade de incentivo ao investimento em 
publicidade de forma geral, para que o bolo publicitário cresça e, conseqüentemente a 
receita do rádio também. “A verba investida em publicidade representa cerca de 1% 
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro”, explica Pizani. “Mas o mercado brasileiro 
oferece condições para que esse número cresça 30% nos próximos quatro anos”, 
completa ele.  
 
O presidente da AESP afirma que a iniciativa privada é quem sustenta a publicidade 
nas rádios, mas o poder público está tomando consciência da importância das rádios 
para sua comunicação.  
 
Esse dado é confirmado pelo secretário-adjunto de comunicação do Governo Federal, 
Marcus Vinicius Di Flora. “O governo reconhece a eficácia do rádio para comunicações 
dirigidas à população mais carente”, afirma. De acordo com Di Flora, o governo iniciou 
um processo de reorganização da área de mídia, com a utilização de técnicos 
especializados. O secretário-adjunto conta que apenas 50% da verba publicitária de 
2003 para os ministérios (R$ 118 mi no total) e a Secretaria de Comunicação (R$ 112 
mi no total) foi usada até o momento por conta dos contingeciamentos de gastos. 
Embora ainda não exista estimativa sobre o orçamento de 2004, Di Flora revela que, 
certamente, a verba publicitária será maior e o número de veículos contratados 
também.  
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