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Fundamentos
É um meio de caráter local. 

Como mídia Nacional ainda apresenta problemas: 

mesmo com a consolidação de algumas redes de rádio, 

é difícil obter-se grandes coberturas em curto prazo 

utilizando apenas uma rede, como é na televisão.

Estima-se que com a implantação das Rádios Digitais 

essa situação tenda a mudar no longo prazo

Devido ao baixo custo de veiculação, o rádio permite 

uma alta freqüência de veiculação, o que facilita a 

captação da mensagem pelo ouvinte. 



Fundamentos

Com o avanço da tecnologia, os aparelhos de rádios 

foram cada vez mais se adaptando às necessidades do 

dia-dia das pessoas. Seu tamanho foi se diversificando e 

hoje temos aparelhos de rádios de todo tipo e tamanho, 

o que possibilita a este meio ser um companheiro de 

todas as horas. É possível dirigir, caminhar, fazer 

ginástica, comer, dormir e até mesmo trabalhar ouvindo 

o rádio.



Ondas (tipologia)

Dentre as emissoras de rádio existem 2 tipos que são os mais significativos: 

AM (ondas médias): seu sinal é mais alto fazendo com que tenha um maior alcance de 

transmissão por não apresentar barreiras, já que seu principal objetivo é transmitir informação;

FM (Freqüência Modulada): as ondas são transmitidas a uma amplitude menor que na AM, o 

que dá uma melhor qualidade de transmissão, mas um menor alcance. A maioria de suas 

transmissões é musical.



Pontos Positivos

• Forte apelo popular; 

• Há uma grande quantidade de receptores de rádio, incluindo em ambientes 

domésticos, profissionais, carros e dispositivos móveis (rádios portáteis, celulares 

e outros aparatos); 

• Entretenimento é a palavra chave; 

• Uso de efeitos sonoros, trilha musical



Pontos Positivos
• Maleabilidade: pode-se trocar, inserir ou cancelar a programação de anúncios rapidamente; 

• Instantâneo: a mensagem chega em tempo real ao ouvinte; 

• Penetração em diferentes públicos, segmentos e regiões; 

• Segmentação Demográfica: Rádios destinadas a diferentes públicos ("brega", romântico, jovem, 

sofisticado/clássico, popular); 

• Segmentação por Assunto: Adequação editorial pode ser feita rádios especializadas em 

notícias, esportes, estilo musical etc. 

• Mais barato que TV. Negociação mais flexível. 



Pontos Negativos

• Espectador tem atenção dividida, pois quase sempre está em outra atividade 

enquanto ouve o rádio; 

• Necessidade de continuidade para assimilação; 

• Não é adequado a apresentação técnica ou complicada. Mensagem deve ser 

clara e de fácil compreensão; evitar explicações longas



Principais Formatos Publicitários 

Spots: 

Também nos formatos de 15”, 30”, 45”, 60” e seus múltiplos, como na televisão. Vale o 

apelo de observar o break, que no rádio tem características próprias.

Testemunhais: 

roteiros/textos que são lidos pelo locutor da rádio dando uma maior credibilidade ao 

produto;



Principais Formatos Publicitários 

Vinhetas: 

No rádio tem formato mais flexível que a tv, mas geralmente são assinaturas sonoras de 3”, 

5” ou 7”;

Assinaturas: 

locução base com marca ou marca e slogan;

Jingles: 

Spots musicais.
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Assim como a TV o rádio é um meio 
muito versátil no que diz respeito à 

forma. 
Por trabalhar com o som e a 

capacidade de imaginação do ouvinte, 
os jingles talvez sejam o formato que 
apresenta os maiores índices de recall.
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TV no Brasil

A televisão no Brasil iniciou suas operações 
no ano de 1950 com a TV Tupi de São 
Paulo, de Assis Chateaubriand. No entanto, 
apenas nos anos 1960 ela se consolida no 
país como um fenômeno cultural para a 
classe média urbana e como um veículo de 
grande repercussão social.



Fundamentos
O veículo TV



Televisão

Podemos considerar a Televisão como “o 

veículo de comunicação publicitário”. 

Do ponto de vista cultural, tecnológico, 

social, econômico e por não possuir 

limitações que os outros meios de 

comunicação possuem, seu impacto 

como veículo de comunicação é 

inquestionável. 



Características Gerais

Sua força de comunicação para a propaganda 

baseia-se na grande capacidade de cobertura 

em curto prazo, no seu carisma e influência que 

exerce sobre as pessoas e no uso de imagem, 

som, cores e movimento, entre outros. 

Sua importância em movimentos sociais 

obedece a um processo cumulativo com 

limites determinados pela própria sociedade.



Características de Cobertura

Em caráter Nacional é a mais eficiente mídia, 

uma vez que pode ser programada em rede 

com segurança. 

Regionalmente a TV também tem grande poder 

de cobertura, já que a maioria das redes dispõe 

de emissoras locais que fazem a sua própria 

programação combinada com a Nacional.



Dados 
Informações Gerais



Penetração e Cobertura

Nacionalmente, nenhum outro veículo tem o 

poder da televisão. As métricas mais 

importantes para validar esta afirmação são a 

penetração e a cobertura.

A primeira trata de quanto de um determinada 

da população é atingido por um meio. O 

segundo trata da abrangência geográfica do 

meio. 



Penetração TV por gênero



Penetração TV (evolução)



Penetração TV (classe e Idade)



Posse no Brasil (TV)



Formatos
A invenção do Break



O intervalo comercial na TV

A consolidação do break (intervalo) como o 

fundamento da inserção publicitária no meio TV 

é um dos grandes legados do meio para a 

publicidade.

Num tempo onde a atenção dedicada era 

total, ela consolidou a indústria da 

propaganda, liberando o conteúdo do uso 

excessivo de product placement e dando 

total liberdade as agências e anunciantes.



Formatos

Comerciais (VT’s ou Filmes): 

Essa é a forma mais usual de propaganda em 

TV. Geralmente com 30" de duração podendo 

variar em 15”, 45”, 60” e múltiplos etc; 

É importante atentar para o formato do   

Break  do canal e suas limitações



Formatos

Patrocínios de programas: 

Apresentados em formatos variados, sendo os 

mais comuns com vinhetas e assinaturas de 5” e 

7” apresentando assinatura do patrocinador no 

início e final de cada programa

Alguns canais limitam número de palavras, 

frases e incluem inserções no break a depender 

do pacote



Limitações Rede Globo

Vídeo

3”

5” 

7”

Formato

Imagens em 
movimento

Imagens em 
movimento

Imagens em 
movimento

Áudio

Texto com até 
8 palavras

Texto com até 
12 palavras

Texto com até 
18 palavras

Entre as limitações mais 

importantes para vinhetas 

estão a identificação do 

anunciante ou marca no início 

do texto e a obrigatoriedade 

do material não apresentar 

imagens de atores com 

movimentos labiais.

Além disso apenas uma 

marca ou produto poderá 

estar presente na vinheta.



Formatos
Product Placement

Forma que apresenta grande diversidade entre 

programas e canais. Pode ser apresentado de 

forma direta quando se trata de programas que 

apresentam o produto (tie-in), ou indireta 

quando o produto é inserido em determinado 

programa como se fizesse parte dele, como um 

figurante.

Chamado no Brasil de Merchandising Editorial



Formatos
Testemunhal: 

Outra forma de falar do placement direto onde, 

além de ser apresentado, o titular do programa 

ou quem a ele integra dá testemunho pessoal 

sobre o produto. 

Forma arcaica que vem retornando a mídia 

por seu grande impacto e baixo custo de 

produção e capacidade de driblar a 

desatenção ao break.



Formatos
Media Insert ou Mídia Cenográfica 

Forma de inserir marcas e produtos dentro do 

programa como elemento cenográfico. 

Tradicionalmente era considerado uma forma 

de product placement. 

Com os novos recursos especialmente animações 

virtuais, inserção de marcas em eventos 

esportivos (quadras e campos), vem ganhando 

força de formato próprio.
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