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Resumo 
O contexto midiático brasileiro tem, entre suas principais características, a manutenção de 
uma estrutura legal e econômica favorável à concentração da propriedade dos veículos de 
mídia e, portanto, ausência de pluralidade de informação, o que dificulta a constituição de 
processos de comunicação inclusivos e democráticos. O objetivo do artigo é propor um 
desenho metodológico para pesquisas de perfil de audiência aplicáveis para veículos de 
comunicação pública, governamental, comunitária em escala local. A pesquisa caracteriza-
se como exploratória, de abordagem qualitativa. Os resultados apresentam uma proposta de 
um desenho metodológico de pesquisa aplicável para mensurar e identificar perfil de 
audiência de veículos de comunicação públicos, comunitários e governamentais. Conclui-se 
que a mensuração da audiência de veículos de comunicação pública, governamental e 
comunitária em escala local, possibilita a proposição de mudanças em prol da 
democratização da mídia em benefício das demandas populares. 

 
Palavras-chave: mídia, pesquisa de audiência, comunicação pública, comunicação 
governamental; comunicação comunitária. 
 

Introdução 

O sistema de mídia é elemento estrutural de um país e impacta diretamente na 

dinâmica da sociedade, nos processos políticos, educativos e econômicos. No Brasil, o 

sistema midiático se constituiu, historicamente, de tal maneira que prevaleceram os veículos 

de comunicação geridos por empresas privadas, fundamentados no modelo comercial, cujo 

faturamento é obtido com a venda de espaço publicitário. Estes adquiriram protagonismo 

não só em quantidade, mas também na atratividade dos espectadores.  

A despeito de iniciativas governamentais recentes que visaram ampliar o potencial 

da comunicação pública, tal qual a criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a 

demanda pela ruptura da alta concentração de veículos em grandes empresas privadas é 
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latente. Segundo Donos da Mídia (2016), no Brasil há 41 grupos de abrangência nacional, 

muitos dos quais ligados à elite política ou pertencente a grupos religiosos. Apenas os dez 

primeiros controlam 327 veículos de comunicação, concentrando altos índices de audiência 

e ampla cobertura.   

Hallin e Mancini (2004) promoveram um estudo global para identificar a estrutura 

de mídia de diversos países. Os autores classificaram o Brasil no modelo pluralista 

polarizado ou mediterrâneo, caracterizado pela existência de jornais de baixa circulação, 

orientação da mídia para a elite política e centralidade da mídia. Uma mudança estrutural é 

necessária para a reconfiguração do cenário midiático brasileiro em prol da democratização 

das mídias e para promover uma ruptura da articulação direta entre os interesses da 

iniciativa privada com o conteúdo editorial da grande mídia, abrindo mais espaço para a 

comunicação pública. A demanda de parte da sociedade por uma reestruturação do sistema 

midiático nacional se manifesta em grupos organizados, como o Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (FNDC, 2016). 

 Em um contexto marcado pelo modelo comercial de mídia, os veículos de iniciativa 

privada, financiados por empresas anunciantes, passaram a validar seus resultados por meio 

de pesquisas de audiência para comprovar sua eficiência em se comunicar com seus 

públicos, o que também ajudaria a atrair novos anunciantes. Em 1942 é fundado no Brasil o 

Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), que realiza pesquisas de 

audiência de rádio pelo método flagrante (EDUARDO, 1990). Na época, o rádio era o meio 

em evidência e concentrava investimentos publicitários. As pesquisas de audiência 

adquirem mais robustez com o meio televisivo. As primeiras medições de audiência de 

televisão se situam em 1954, apenas quatro anos após o início da transmissão de 

programação no país, realizadas pelo instituto de pesquisa IBOPE. (AIDAR, 

HAMBURGUER e ALMEIDA, não datado; HAMBURGUER et al, 2005). Desde então, os 

métodos e técnicas de pesquisa evoluíram muito, em especial com o desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação, o que resultou em coleta de dados em tempo 

real.  

Por décadas o IBOPE foi a única empresa de pesquisa a medir audiência dos 

veículos nacionais, até a chegada da multinacional alemão GFK, que previa iniciar a 

divulgação dos primeiros resultados em 2015, mas que foram postergados para 2016 em 

função de atrasos na criação da infraestrutura da pesquisa (FELTRIN, 2016). A demanda 

por dados de audiência para fins de subsidiar a tomada de decisão de agências de 
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propaganda, que buscam a melhor forma de dar visibilidade aos anúncios de seus clientes, 

se aplicou também à televisão por assinatura, conforme previsto por Guerin e  Jacks (1998). 

Aidar, Hamburguer, Almeida (não datado) reforçam que a perspectiva histórica das 

pesquisas de audiência é algo de interesse do meio acadêmico, já que o objetivo dos 

pesquisadores de audiência é prioritariamente atender demandas imediatas de clientes 

interessados em fundamentar decisões de agendamento de mídia e ações no presente. O 

mercado anunciante escolhe o veículo no qual anunciar de acordo com as pesquisas de 

audiência.  

As pesquisas de audiência, portanto, privilegiam os dados referentes aos veículos 

comerciais, que de fato concentram maior audiência, em virtude da estrutura de mídia 

nacional. Não é de interesse dos institutos de pesquisa que mensuram audiência focar em 

veículos públicos, governamentais e comunitários, visto que estes possuem restrições para 

veiculação de anúncios publicitários.  

O pressuposto deste artigo é que os veículos de comunicação públicos, 

governamentais e comunitários despertam o interesse da população, especialmente pelo fato 

de a maioria dos veículos ser regional, o que permite abordar a realidade local dos 

espectadores. Sua audiência é baixa em função da estrutura midiática que elege como 

protagonistas os meios privados, e não pela falta de interesse da população. O fato de não 

haver medições em escala local cria a sensação de invisibilidade destes veículos e a 

oportuna difusão da ideia de que são irrelevantes para a audiência, fortalecendo a 

supremacia dos veículos privados. Isso, somado ao fato de que a amostra das pesquisas de 

audiência se situa prioritariamente em centros urbanos, onde estão concentrados os maiores 

mercados, pode mascarar a representatividade desses veículos.  

Pensando em todos os meios de comunicação, o que justifica a existência de tantos 

veículos locais, muitos dos quais ignorados pelas pesquisas por não fazerem parte de 

grandes grupos de mídia ou por terem um público-alvo essencialmente local? Faz-se 

necessário compreender a representatividade desses veículos, que pode não competir 

quantitativamente com os canais privados, mas que possuem representatividade como mídia 

regional e como comunicação pública.  

 Apresentado o contexto, o objetivo do artigo é propor um desenho metodológico 

para pesquisas de perfil de audiência aplicáveis para veículos de comunicação pública, 

governamental, comunitária em escala local. 
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Estrutura de mídia no Brasil 

O acesso à informação é considerado uma premissa dos processos democráticos e 

uma condição para o desenvolvimento social (SEN, 2000). No entanto, o debate do acesso à 

informação não pode se limitar apenas ao acesso aos aparelhos de comunicação 

(televisores, rádios, celulares, computadores, entre outros) nem à disponibilidade de sinal. 

Sem desconsiderar as questões técnicas e econômicas envolvidas no processo de tornar a 

informação acessível, faz-se necessário questionar como essa estrutura midiática se 

organiza, partindo do pressuposto que a distribuição de veículos no território nacional, bem 

como o sistema de produção de conteúdo não é uma situação aleatória regulada, e sim é 

resultado de circunstâncias sócio-históricas que moldaram o sistema de mídia no país.  

Os modelos de negócio, de programação e de gestão das empresas de mídia são 

decorrentes de decisões político-normativas do Estado, e que sofrem as influências das 

decisões de governo. Hallin e Mancini (2004, p. 8) reforçam a relação entre mídia e política 

ao explicitar que “não se pode compreender a mídia sem compreender a natureza do Estado, 

o sistema de partidos políticos, o padrão de relações entre interesses econômicos e políticos 

e o desenvolvimento da sociedade civil, entre outros elementos da estrutura social” 

[tradução dos autores]. O Brasil, segundo os autores, se situa no modelo no modelo 

pluralista polarizado ou mediterrâneo, marcado pela existência de jornais de baixa 

circulação, orientação da mídia para a elite política e centralidade da mídia.  

As escolhas políticas no decorrer da formação do complexo midiático brasileiro, 

cuja base estrutural está manifesta no Código Brasileiro de Comunicações, promulgado em 

1962, originou um cenário midiático formado majoritariamente por meios de comunicação 

mantidos pela iniciativa privada. Estes adquiriram protagonismo de audiência rapidamente, 

pelo potencial de investimento, por sua proximidade e relação com a elite política e por 

promoverem entretenimento e conteúdo editorial, enquanto os veículos públicos adquiriram 

uma função prioritariamente informativa, com limites de recursos financeiros.  

Foi definido que “os serviços de radiodifusão constituiriam monopólio estatal 

enquanto os produtos vinculados ao entretenimento de rádio e TV ficariam sob a exploração 

privada” (SANTOS e CARNIELLO, 2014, p. 66).  Tal decisão foi resultante de um conflito 

de interesses entre militares, Estado e iniciativa privada. A Tabela 1 apresenta a atual 

distribuição de veículos por estado.  
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Tabela 1 – Quantidade de veículos de comunicação por estado da federação. 

Estados AC AL AM AP BA CE DF ES GO 
Quantidade de veículos 41 91 105 28 404 314 89 145 314 
Estados MG MS MT PA PB PE PI PR RJ 
Quantidade de veículos 1131 185 169 148 181 251 140 647 408 
Estados RO RR RS SC SE SP TO MA RN 
Quantidade de veículos 92 20 670 372 49 2696 55 176 143 

 

Fonte: Donos da Mídia, 2016. 

Observa-se que o estado com a maior quantidade de veículos é São Paulo, que 

possui uma população de 41.262.199 pessoas (IBGE, 2010) e um Produto Interno Bruto de 

R$ 1.408.904 milhões, ou seja, configura-se como um mercado extremamente atrativo. Tal 

contexto gerou uma concorrência injusta pela audiência, dadas as limitações estruturais dos 

veículos públicos. Comunicação pública, comunitária e governamental, por questões 

estruturais, se tornaram coadjuvantes se comparadas ao poder econômico dos veículos 

privados. A proximidade dos proprietários dos veículos de comunicação privados da elite 

política distorceu o conceito de comunicação governamental, pois veículos comerciais 

pactuaram com vertentes ideológicas promotoras da modernização conservadora 

responsável por produzir a abissal desigualdade social e econômica presente no país. 

Promoveu-se a formação de uma opinião pública delineada com as versões adequadas aos 

interesses das empresas controladoras dos veículos de comunicação, em troca de 

favorecimentos e apoio, como o histórico caso da associação entre a norte-americana Time-

Life e a grupo Globo, situação ilícita perante a legislação vigente a época, década de 1960, 

mas contornada em razão do decisivo apoio do proprietário, Roberto Marinho, a Ditadura 

Militar (1964-1985). 

Matos (2006) destaca que existe uma equivocada associação entre comunicação 

pública e governamental, e esclarece a distinção dos conceitos. 
A comunicação governamental abrange o processo de difusão de 
mensagens e rotinas da comunicação social de agentes administrativos, 
explicitadas ou não em suportes legais que regulamentam as 
comunicações interna e externas do serviço público. [...] A comunicação 
pública envolve o processo de interlocução que dá origem a uma esfera 
pública de diálogo entre Estado, governo e sociedade, no qual temas de 
interesse coletivo e interesses plurais são discutidos e negociados 
(MATOS, 2009, p.2).  
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Já a comunicação comunitária, segundo Peruzzo (2009, p.1 ) “por vezes incorpora 

conceitos e reproduz práticas tipicamente da comunicação popular em sua fase original e, 

portanto, confunde-se com ela, mas ao mesmo tempo constrói outros matizes. 

O meio rádio tem desempenhado representativo papel na comunicação comunitária, 

As rádios comunitárias são regidas pela Lei nº. 9.612/1998, que criou o Serviço, e pelo 

Decreto nº. 2.615/1998, que regulamentou referida lei. Banjade (2006) destaca que as rádios 

comunitárias são conhecidas por vários nomes globalmente e desempenham diferentes 

objetivos. Um deles é o papel de ativismo ou de mídia alternativa, operando em escala 

local. Outros papéis são dar suporte e minorias linguísticas, apoiar causas humanitárias ou 

religiosas, em geral de maneira democrática, dando voz aos marginalizados ou 

comunidades fora dos grandes centros urbanos, que não se configuram como mercados 

atrativos para veículos comerciais. Esse é o cenário midiático brasileiro, no qual se 

privilegia a iniciativa privada, que por sua vez demanda a geração de dados de audiência a 

partir da perspectiva mercadológica.  

 

Pesquisas de audiência 

As pesquisas de audiência no Brasil têm sua gênese na fundação do IBOPE, que 

ainda na década de 1940 inaugurou as pesquisas de audiência de rádio “pela técnica do 

flagrante, que consiste em entrevistas individuais visando a determinar, em horários 

diferentes, a audiência de estações e programas, segundo as informações fornecidas pelos 

respondentes no instante das entrevistas” (EDUARDO, 1990, p. 100). Tal período é 

identificado por Melo (2007) como a fase da pesquisa mercadológica, entre as fases 

identificadas da evolução da pesquisa em comunicação do Brasil. Caracteriza-se por uma 

demanda decorrente da industrialização, aumento da produção de bens de consumo em 

larga escala, formação de mercado interno e consolidação das agências de propaganda.  

Com a implantação do sistema televisivo no Brasil, a mesma metodologia de 

flagrante, utilizada nas primeiras medições de audiência de rádio, passou a ser utilizada para 

mensurar audiência de televisão, a partir de 1954. 

Os pesquisadores batiam à porta dos domicílios selecionados para a 
amostra e perguntavam se o aparelho de TV estava ligado e, se sim, 
em qual emissora, gerando os índices de audiência domiciliar (AD): 
% de domicílios com televisor sintonizado em determinada 
emissora e/ou programa. As informações geradas por este método 
não correspondiam a uma audiência minuto a minuto, mas sim à 
audiência no momento em que os domicílios eram verificados, 
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sendo que a abordagem só era possível entre 9 e 22 horas (AIDAR, 
HAMBURGUER e ALMEIDA, não datado, não paginado)..  
 

O método era limitado, mas o possível de ser realizado na época. Em 1977 o método 

é substituído pelo caderno, um diário no qual as pessoas anotavam periodicamente o que 

assistiam na televisão, o que, a despeito das falhas possíveis no processo de coleta de 

dados, implementou uma medição contínua. Com os avanços tecnológicos, a 

metodologia de coleta de dados foi substituída por meios eletrônicos: inicialmente por 

um aparelho denominado setmeter, que foi sucedido pelo peoplemeter, usado até a 

atualidade. A coleta de dados é em tempo real, mas ainda há o limite em saber se a 

pessoa realmente está assistindo a televisão ou se não está desviando o foco de atenção, 

por exemplo (AIDAR, HAMBURGUER e ALMEIDA, não datado; ; HAMBURGUER 

et al, 2005). 

Triguero (2009, p.2) reforça as dificuldades em se fazer pesquisa sobre o meio 

televisivo. 

A pesquisa de campo sobre a audiência da televisão é um percurso 
por múltiplos campos sociais, onde se travam encontros e 
desencontros que se refletem nas  interpretações, nas interpelações e 
nos aprendizados. A pesquisa acerca da audiência da televisão é, 
quase sempre, estigmatizada pela polêmica provocada em torno do 
seu poder de influência, por ser ela um meio que está na agenda de 
todos os segmentos sociais e sobre a qual cada um emite a sua 
opinião, seu ponto de vista, as suas críticas. 

 
O aprimoramento da pesquisa de audiência televisiva se deu, também, na ampliação 

da amostra, inicialmente muito reduzida, mas até a atualidade concentrada 

prioritariamente nos centros urbanos, que se consituem, também, como os maiores 

mercados para bens de consumo. A medição de audiência ou de perfil de audiência em 

regiões ou localidades que não se configuram como mercados consumidores atrativos 

são de interesse prioritário da academia. Tais pesquisas se situam no campo das 

pesquisas de recepção, exploradas por Martin Barbero e Garcia Canclini (McANANY; 

LA PASTINA, 1994) na década de 1980. Como exemplo, Trigueiro (2009) desenvolveu 

uma pesquisa de audiência da TV numa cidade com características rurais. No Brasil, 

especificamente, parte dos estudos de recepção que focam minorias sociais ou 

comunidades com particularidades que os tornam público não prioritário como mercado 

consumidor se situam no que foi denominado por Beltrão (1980) como 

folkcomunicação.  
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Diferente do que ocorreu com a pesquisa de audiência da televisão, cujo 

aprimoramento da técnica de pesquisa foi marcante com o desenvolvimento dos 

aparelhos eletrônicos de monitoramento, a pesquisa de audiência de rádio continua sendo 

realizada por meio de entrevistas. Desde janeiro de 2016, a Kantar IBOPE Media adotou 

um modelo híbrido em sua metodologia de medição de audiência de rádio, combinando 

as abordagens pessoais (no domicílio e por telefone) com a aplicação de 20% das 

entrevistas por questionário on line (IBOPE, 2016), mas a técnica continua a aplicação 

de entrevistas.  

Quanto aos outros meios, na mídia impressa se avalia a circulação de jornais e 

revistas, auditada pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC) desde a década de 

1960 (IVC, 2016). Nesse caso, veículos locais também ficam fora do processo, pois é 

necessário filiar-se ao instituto para ser auditado, o que implica em custos.  

A medição da televisão por assinatura passou a ser realizada quando o mercado 

tornou-se significativo. Segundo Guerin e Jacks (1998, p.5) “até janeiro de 1995 o Ibope 

calculava que a presença de TV paga na grande São Paulo se encontrava em torno de 

4%”.  Tornou-se atrativo medir audiência de TV paga com a ampliação da base de 

assinantes nos anos subsequentes, o que reforça a função primeira das pesquisas de 

audiência em pautar planos de mídia de anunciantes. 

Já em relação à mídia Internet, pela própria característica do meio, as ferramentas de 

mensuração são mais acessíveis, como o Google Analytics. Métricas de mídias digitais 

são abundantes, conforme explicitam Farris et al (2012) ao apresentar indicadores para 

avaliação de resultados de marketing.  

 Validando a importância em conhecer o perfil de consumo de mídia, a Secretaria de 

Comunicação da Presidência da República conduziu, em âmbito federal, a Pesquisa 

Brasileira de Mídia (2015), na qual se apresenta um retrato sobre acesso e consumo dos 

meios, sem entrar no mérito dos veículos. Tal pesquisa é outra abordagem possível que 

apresenta um panorama atual do cenário midiático brasileiro, sem a finalidade imediata 

de fundamentar decisões de compra de mídia de anunciantes.  

 Apresentadas as vertentes das pesquisas de audiência de mídia brasileiras, o artigo 

propõe modelo metodológico para que sejam avaliadas as audiências de veículos em 

esfera local, que ficam à margem das medições periódicas de audiência realizadas pelos 

grandes institutos.  
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Método 

Este artigo caracteriza-se como exploratório e de abordagem qualitativa. O 

delineamento da pesquisa é bibliográfico. Por seu objetivo exploratório, propõe um desenho 

metodológico para ser aplicado a pesquisas de avaliação de audiência de veículos de 

comunicação pública, governamental e comunitária. A perspectiva de medição é em escala 

local.  Bourdin (2001) enfatiza a relevância da esfera local, visto que é nessa esfera que se 

resolvem os problemas que incidem diretamente sobre o cotidiano. 

 A proposta apresentada é um roteiro norteador, que pode e deve ser adaptado a cada 

necessidade de pesquisa. Trigueiro (2009, p.2 ) reforça que  

O planejamento para desenvolver a pesquisa de campo não é uma receita 
de manipulação, um roteiro engessado, não é seguir um determinado 
manual básico de método ou técnica de investigação. Os acontecimentos e 
os processos criados em diferentes circunstâncias da pesquisa provocam 
as alternativas metodológicas e a cada momento buscam-se técnicas de 
coleta de dados mais adequadas para cada situação criada. Assim, vão 
sendo construídos os métodos e as técnicas da pesquisa como alternativa 
de solução a cada problema emergente no processo dinâmico de inserção 
do investigador na comunidade pesquisada. 

 Apresentam-se, na seção seguinte, os resultados e discussão.  

 

Resultados e discussão 

O desenho metodológico proposto se adequa para identificação da audiência e seu 

perfil de veículos dedicados à comunicação pública, comunitária e governamental em 

escala local. A abordagem da pesquisa é quantitativa, com coleta de dados por meio de 

entrevistas. 

O Quadro 1 apresenta as etapas do planejamento da pesquisa. 

Quadro 1 – Etapas da pesquisa 
Etapa Descrição Fundamentação teórica 

Definição de amostra Cálculo amostral com 95% de nível de 
confiança e 5% de margem de erro. 

Gil (2002). 

Instrumento de coleta de 

dados 

Composto por perguntas abertas e fechadas, 
encadeadas,  de múltipla escolha, 
dicotômicas, com matriz de resposta e em 
escala. 

Samara e Barros (2007).  

Procedimento de coleta de 

dados 

Opção 1 - Abordagem pessoal em locais de 
grande fluxo, por intercepto. Opção 2 – 
Técnica probabilística, por área.  

Aaker, Kumar e Day (2001). 

Procedimento de análise de 

dados 

Dados consolidados e dados estratificados 
pelas variáveis: região intramunicipal, renda, 
faixa etária, sexo.  

Aaker, Kumar e Day (2001). 

Periodicidade Longitudinal. Sugere-se a periodicidade Bordalo (2006) 
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semestral. No entanto, em função de falta de 
recursos, outra possibilidade é realizar a 
pesquisa quando é identificada alguma 
variação significativa, como mudança de 
programação ou ampliação de veículos 
concorrentes. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 Quanto à definição de amostra, faz-se necessário aplicar o cálculo amostral 

estatístico conforme Gil (2002).  A título de exemplo, em um município hipotético com 

93.000 habitantes, a amostra, com 95% de nível de confiança e 5% de margem de erro a 

amostra seria de 383 entrevistados.  

 Quanto à técnica de coleta de dados, a opção probabilística tende a conferir mais 

precisão, no entanto envolve custo de equipe e deslocamento maiores. A técnica por área 

em dois estágios é recomendada. Primeiramente, se sorteiam os bairros do município para a 

realização da pesquisa e, em sequência, são sorteadas as residências.  Este procedimento foi 

realizado para avaliar a audiência da rádio comunitária de Madanpokhara, no Nepal, que 

abordou uma amostra de 690 residências (BANJADE, 2006). 

  A segunda opção, quando houver restrições de recursos, é trabalhar com a técnica 

de seleção de amostra não probabilística, com a abordagem por intercepto em locais de 

grande fluxo. Importante abordar pessoas em locais de fluxo em diversas regiões do 

município.  

Todas as abordagens devem ser registradas em formulário específico, conforme 

Figura 1, para que seja calculada, findada a coleta de dados, a proporção de espectadores 

em relação ao total. A precisão e assiduidade no registro das abordagens é aspecto 

fundamental para a eficácia da pesquisa. 

Figura 1 – Formulário para registro de abordagens para avaliação de audiência de televisão. 

 
Fonte: elaborado pelos autores, 2016. 
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Quanto ao instrumento de coleta de dados, sugere-se estruturar as questões em três 

blocos: caracterização do entrevistado, hábitos de audiência e opinião, conforme Quadro 2. 

O modelo proposto é passível de adaptação, conforme especificidades da pesquisa e 

dos veículos avaliados.  

Quadro 2 – Modelo de instrumento de coleta de dados  

Sou [nome do entrevistador] do [instituto ou universidade] e estou uma pesquisa sobre audiência de [televisão/ 
rádio]. Caso você seja [espectador/ ouvinte] regular ou eventual do [veículo], por favor responda as questões 
abaixo. Levará menos de 10 minutos e você não precisa dizer o seu nome. Agradeço a sua participação. 
 
I - CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 
1. Idade 
[   ] 18 a 25 anos   [   ] 26 a 35 anos [   ] 36 a 45 anos [   ] 46 a 55 anos  
[   ] 56 a 65 anos [   ] 66 anos ou mais 
 
2. Sexo 
[   ] Masculino [   ] Feminino 
 
3. Renda familiar mensal (R$) (considere a soma da renda de todas as pessoas que moram em sua casa) 
[    ] até 880,00   [    ] 881,00 a 2.640,00   [    ] 2.641,00 a  4.400,00 
[    ] 4.401,00 a  8.800,00 [    ] 8.801,00 a 17.600,00  [    ] 17.601,00 ou mais 
 
4. Escolaridade 
[   ] Fundamental incompleto  [   ] Fundamental completo [   ] Médio completo 
[   ] Superior completo  [   ] Pós-graduado 
 
5. Tempo que mora em [cidade na qual a pesquisa será realizada] 
[   ] Até 1 ano [   ] 2 a 5 anos [   ] 5 a 10 anos [   ] 11 a 20 anos [   ] Mais de 20 anos 
 
6. Bairro onde mora: ___________________________ 6.1 Região: ________________ 
II – HÁBITOS DE AUDIÊNCIA  
7. Como ficou sabendo da existência do [nome do veículo]? 
[   ] indicação de amigo/familiar    
[   ] busca pela Internet      
[   ] anúncio publicitário (outdoor, revista...)    
[   ] notícia em jornal, telejornal... 
[   ] [procura de emissoras ao sintonizar o rádio] [procura de canais/ zapeando]  
[   ] não lembro 
 
8. Como [assiste/ ouve] o [nome do veículo]? (assinale mais de uma alternativa se necessário) 
[   ] [aparelho de rádio/tv] [   ] Internet     [   ] celular   [    ] outro___________________ 
 
9. Com que frequência [assiste/ ouve] o [nome do veículo]? 
[   ] Diariamente [   ] Semanalmente [   ] Mensalmente [   ] Eventualmente 
 
10. Geralmente, onde [assiste/ ouve] o [nome do veículo]? (assinale quantas alternativas forem 
necessárias) 
[   ] em casa [   ] no trabalho   [   ] no carro [   ] outros______________________ 
 
 
11. Períodos que [assiste/ ouve] o [nome do veículo] com mais frequência 
[   ] Manhã   Das _____ às _____ horas. 
[   ] Tarde   Das _____ às _____ horas. 
[   ] Noite   Das _____ às _____ horas. 
[   ] Não há um período preferencial 
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12. Quais os programas que mais ouve? 
1______________________ 2______________________ 3__________________________ 
 
13. Existe um dia da semana no qual você [assiste/ ouve] o [nome do veículo]  com mais frequência? 
[   ] Sim. Qual? _____________________      [   ] Não (pule para a questão 15) 
 
14. Em caso afirmativo, porque [assiste/ ouve] o [nome do veículo] com mais frequência nesse dia?  
___________________________________________________________________________III- OPINIÃO 
15. Avalie [nome do veículo] quanto aos itens abaixo 

 Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não sei avaliar 
Programação       
Alcance do sinal/transmissão       
Qualidade de áudio/imagem/       
Assuntos abordados       
Horários dos programas       
Programa 1       
Programa 2         
Programa 3         

 
16. Em sua opinião, qual é o melhor programa?_________________________________ 
 
17. Em sua opinião, qual é o pior programa?____________________________________ 
 
18. Quais os temas de interesse para serem abordados pelo [nome do veículo]? 
___________________________________________________________________________ 
 
21. Entre os temas abaixo, quais você gostaria que fossem abordados pelo [nome do veículo]? (assinale 
quantas alternativas forem necessárias) 
[   ] educação   [   ] trânsito  [   ] saúde [   ] segurança    
[   ] opções de lazer na cidade  [   ] artistas da cidade 
[   ] informações sobre os bairros  [   ] esclarecimentos sobre legislação  
[   ] cultura em geral [   ] entrevistas [   ] debates     [   ] outros_______________ 
  
22. Como você avalia a qualidade do sinal [nome do veículo]? 
[   ] ótimo [   ] bom [   ] regular [   ] ruim [   ] péssimo [   ] não sei avaliar 

 
23. Sugestões para a melhoria do [nome do veículo]. 
________________________________________________________________________________________ 

OBRIGADO!!!! 
Entrevistador:_________________ Data: ____/____/20____  Local: _________________ 
 
Fonte: elaborado pelos autores, 2016. 

Quanto ao tratamento de dados, recomenda-se tabular os dados de forma 

consolidada e a partir das variáveis do perfil dos entrevistados: idade, sexo, renda, 

escolaridade e região intramunicipal.  

Quanto à periodicidade, o ideal é que haja uma continuidade das medições. No 

entanto, limites técnicos e de recursos financeiros inviabilizam a medição contínua. Sugere-

se, então, a periodicidade semestral. No entanto, em função de falta de recursos, outra 

possibilidade é realizar a pesquisa quando é identificada alguma variação significativa, 

como mudança de programação ou ampliação de veículos concorrentes.  
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 Faz-se necessário pontuar alguns aspectos que interveem no processo de pesquisa. O 

primeiro deles diz respeito à viabilidade da pesquisa. A falta de recursos tende a ser um 

forte limite para a realização de pesquisas. Para tal, são apresentadas algumas 

possibilidades: a pareceria com universidades; a parceria entre veículos de mesma natureza, 

caracterizando uma pesquisa omnibus; a busca de recursos em instituições de fomento à 

pesquisa, o que também demanda a participação de universidades.  

Reforça-se a necessidade em conhecer a audiência de veículos não comerciais, tanto 

para fins de melhoria de programação quanto para dar visibilidade a veículos que existem, 

mas cuja efetividade e funcionalidade por vezes são questionadas pela ausência de dados, 

em um discurso que favorece a manutenção do status quo do cenário midiático brasileiro 

contemporâneo. Trigueiro (2009, p.2) destaca que “o desenvolvimento da pesquisa de 

campo possibilita observar as convergências, as interseções dos campos diferenciados de 

produção de conhecimentos, dos novos campos de experiência comunicacionais e dos 

testemunhos de cada um dos interpelados” (TRIGUEIRO, 2009, p.2). 

 

Considerações finais 

O objetivo do artigo foi propor um desenho metodológico para pesquisas de perfil 

de audiência aplicáveis para veículos de comunicação pública, governamental e comunitária 

em escala local. Observa-se a pertinência de se auferir a audiência de veículos não 

comerciais e com potencial de audiência local. Nos últimos anos a comunicação alternativa 

aos veículos controlados por grandes grupos de mídia adquiriu maior atenção dos 

pesquisadores em razão do potencial de atendimento das demandas de comunicação em 

âmbito local e da necessidade de se perceber as características da audiência local. 

Configura-se, com essa proposição metodológica a possibilidade de se perceber as 

características da audiência veículos de comunicação pública, governamental e comunitária 

em escala local. A realização deste tipo de pesquisa apresenta duplo potencial. 

Primeiramente, a própria mensuração da audiência efetiva de veículos não comerciais, 

provavelmente subestimada. E a possível desconstrução das justificavas para a manutenção 

de uma estrutura de mídia favorável a preservação das condições desiguais de acesso a 

informação, caracterizadas por forte desequilíbrio em favor dos grandes grupos de mídia. 

Deste modo, pode-se, no futuro, a se confirmar a relevância da audiência veículos de 

comunicação pública, governamental e comunitária em escala local, propor mudanças em 

prol da democratização da mídia em benefício das demandas populares.  
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