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A EXPANSÃO DO FATURAMENTO 
DO RÁDIO 
A mídia tradicional e a internet têm tecnologias e modelos comerciais diferentes. Porém, no
cenário de convergência em que trabalhamos, é necessário integrar os dois mundos para
oferecer ações comerciais que sejam abrangentes, coordenadas e compatíveis com as
expectativas atuais do mercado.
Este painel abordará a publicidade e a monetização para o conteúdo de áudio em seus
diferentes formatos, dos desafios atuais às novas oportunidades que a tecnologia está
criando a cada dia.
Moderador: RODRIGO NEVES – Diretor Geral, Rede Bandeirantes / Presidente da AESP

• VENDENDO O RÁDIO SEM PESQUISA
Palestrante: Robson Jefferson - Gerente Comercial no Grupo Band - Rádios
Campinas

• CRIATIVIDADE E PRÓ-ATIVIDADE – EXPANDINDO AS FRONTEIRAS DO
RÁDIO
Palestrante: Robson Ferri - Diretor na Agência RF

• O VÍDEO COMO OPORTUNIDADE PARA O RÁDIO
Palestrante: Josimar Machado - Diretor na JMV Technology

Moderador: RODRIGO NEVES – Diretor Geral, Rede Bandeirantes / Presidente da 
AESP
Rodrigo Neves, jornalista com especialização em jornalismo de rádio. Filho de
radiodifusores, com apenas 12 anos de idade, iniciou sua vida no meio rádio, tendo a
oportunidade de passar por todas as áreas de uma emissora.   Desde 1978 está no Grupo
Bandeirantes. Participou do projeto, lançamento e desenvolvimento de satélite para
redes de rádio. Desempenhou atividades em diversas empresas do grupo e atualmente
ocupa o cargo de Diretor Geral do Grupo Bandeirantes. Entre 2005 e 2006, foi presidente
da APP - Associação dos Profissionais de Propaganda de Campinas.   É Presidente
Regional da Amcham Campinas, Membro do Conselho  do SERTESP - Sindicato das
Empresas de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo e do Centro Corsini.   Em 22 de
maio de 2019, foi eleito para  Presidência da AESP – Associação das Emissoras de Rádio
e Televisão do Estado de São Paulo, primeira associação do setor no Brasil e mais
importante regional, para o biênio 2019-2021, cargo que já ocupou no período de julho
2011-julho 2015. Rodrigo é um homem determinado em tudo o que faz e é apaixonado
por radiodifusão. Tem experiência e sabe das dificuldades enfrentadas nas grandes e
nas pequenas emissoras.
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Robson Jefferson - Gerente Comercial no Grupo Band - Rádios Campinas
Robson Jefferson, começou sua carreira profissional, como executivo de contas na
extinta Rede Manchete de Televisão. De lá pra cá passou por importantes empresas de
comunicação como TV Bandeirantes, O Estado de São Paulo, foi atendimento de
grandes agências de publicidade Há 10 anos gerencia e treina equipes de alta
performance. Atualmente é gestor da operação comercial das 4 emissoras de rádio do
Grupo Bandeirantes em Campinas: Educadora FM, Band FM, Nativa FM e RB. Robson
é formado em Administração pela USF e pós-graduado em Gestão de Negócios pela
ESAMC.

Robson Ferri - Diretor na Agência RF
38 anos. Radialista, Publicitário, Redator, Palestrante, Empresário. 22 anos de
experiência na área de comunicação. Passagem pelas Rádios, Metropolitana FM 98.5
São Paulo, Rede Transamérica, Rádio Mix FM 106.3 São Paulo. Voz padrão de mais de
25 emissoras de rádio pelo Brasil e mais 2 no exterior. Atualmente é uma das vozes e
responsável pela criação de peças institucionais e promocionais da TV Globo Rio de
Janeiro, para o Sistema Globo de Rádio. Fundador e diretor executivo da RF Mídia,
agência de conteúdo digital com atendimento para diversos segmentos que buscam
conteúdo estratégico para fortalecimento de marca na comunicação em plataformas
digitais. A RF Mídia oferece estrutura para criação e gestão de brandy, web sites,
aplicativos e conteúdo para mídias sociais. Gera conteúdo para mais de 200 emissoras
no Brasil, mais de 20 atrações diárias a para sua base de assinantes. Oferece também
projetos especiais - coberturas dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Copa do Mundo
Brasil 2014, Rio 2016, Copa Rússia 2018 - com entrega dedicada para emissoras de TV,
Rádio e empresas que buscam fortalecer seus canais de contato com público. Hoje,
Robson Ferri tem participado de congressos e feiras como expositor e palestrante,
compartilhando a visão da RF, sempre pautando a importância de qualquer empresa de
qualquer segmento se atentar em não apenas ter canais de contato com o público, mas
sim ter um conteúdo que faça com que seus negócios venham a ser apresentados de
forma acertada para atender as expectativas de um mercado cada vez mais exigente.

Josimar Machado - Diretor na JMV Technology
Fundou a JMV Technology aos 18 anos, hoje atua como arquiteto de software
especializado em plataformas web para Streaming de áudio e video, Live VOD e OTT.
Nos últimos 6 anos tem especializado em marketing, procura unir o melhor dos dois
mundos, tecnologia em áudio e vídeo com poderosas estratégias de marketing, com foco
em resultados e geração de receita.
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