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Mercado
Com 36 anos no mercado, a Transamérica que 

nasceu apenas como uma rádio, expandiu seu foco 

de atuação e hoje se tornou a maior rede de rádio 

FM do país, com produtos que vão além da trans-

missão radiofônica. Nos últimos anos a marca 

diversificou a sua programação e lançou produtos 

segmentados com expressiva atuação na internet, 

no setor de e-commerce, mobile, e download legal 

de músicas. A Transamérica é considerada uma 

multiplataforma, levando entretenimento, infor-

mação e serviços aos ouvintes e consumidores. 

Produto
Possui três formatos diferentes de programação 

implantados a partir de 2000, segmentando a 

Transamérica em três portadoras: Pop para o seg-

mento jovem, Hits voltada ao segmento popular e 

Light para um segmento adulto e qualificado. 

Com uma programação diferenciada, a Tran-

samérica inspirou outras redes de rádio. Um 

exemplo é o programa “Estúdio ao Vivo”, a atração 

foi premiada duas vezes pela Associação Paulista 

de Críticos de Artes (APCA) como “Melhor Progra-

ma de Música ao Vivo”. 

A emissora é uma das poucas da América La-

tina com estrutura para este tipo de programação 

e recebe os principais  astros da música nacional e 

internacional desde 1990.

A programação esportiva é outro trunfo da 

Rede Transamérica há alguns anos. Com des-

taque para as grandes transmissões nacionais e 

internacionais dos principais campeonatos de fu-

tebol, com ampla cobertura de sua equipe de  pro-

fissionais especializados. Além das duas 

últimas Copas do Mundo, a rádio 

também esteve presente nas úl-

timas três Olimpíadas. 

Outro destaque é a Tran-

samérica Internacional, 

que nasceu em 2005, fru-

to de uma parceria com a 

empresa Voix Japan In-

corporated, que levou a 

marca para o Oriente: a 

Transamérica Japan, pri-

meira investida da Tran-

samérica Internacional. A 

programação que os japone-

ses recebem é uma mescla de 

dois dos três formatos já existentes no Brasil, além 

de uma programação local. 

Valores da Marca
Atenta às novas tendências da internet e o fácil 

acesso e disseminação da música no universo 

virtual, a Transamérica em parceria com a iMu-

sica, empresa latino-americana pioneira em so-

luções de distribuição comercial de mídia digital, 

lançou o portal Mercado da Música. Trata-se do 

mais completo e variado catálogo de músicas 

para download do Brasil e um dos maiores da 

América Latina. O produto disponibiliza aos seus 

usuários mais de 900 mil canções de todos os gê-

neros para download legal.

eVoluções recentes
Além da força no rádio, a Rede Transamérica é 

pioneira em outros negócios que vão além do 

dial. O Directimídia é um deles. O produto é a 

mais avançada alternativa de mídia direta, desen-

volvida para estabelecimentos comerciais, como 

shoppings, hotéis, restaurantes e lojas de depar-

tamentos, por exemplo. 

Outra investida da emissora é o portal de com-




