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Resumo 

O rádio é um meio condicionado pelas mudanças tecnológicas. Desde as suas origens, tem sido 

também um espaço de comunicação pública que fomenta a cumplicidade, proximidade e interação 

pessoal com a sua audiência, que se amplifica agora com as possibilidades oferecidas pelo ambiente 

digital. Este trabalho descreve uma seleção de iniciativas radiofônicas que mostram o esforço 

permanente do rádio por buscar a audiência nos velhos e novos cenários de comunicação. O objetivo 

desta descrição é caracterizar o novo modelo de escuta e de consumo do rádio. 
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I. Introdução 

O rádio é um meio que nunca se manteve à margem das transformações tecnológicas. A evolução 

das formas de produção, distribuição e recepção tem se projetado na configuração dos conteúdos e 

das formas de interação com a audiência desde as origens centenárias do meio. 

Com a chegada da tecnologia digital e a expansão da rede de internet no começo dos anos 90, o 

rádio se viu obrigado novamente a redefinir seus processos, incluindo o modelo de escuta. Como 

destaca Orihuela (2015), “os meios mudam quando muda a cultura da audiência, e ainda que a 

mudança esteja induzida pela tecnologia, sua natureza é mais profunda: tem a ver com os novos 

modos em que se produz, se distribui e se consome a informação” (p. 22). 

Neste exercício de reinvenção, o rádio tem aprendido que as audiências mudam de forma muito 

rápida e que, por isso, seus esforços de inovação devem estar encaminhados a melhorar a experiência 

dos públicos que se constituem em comunidades de relações no ambiente digital (García Avilés et al, 

2016, p. 268). 
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O rádio joga com vantagem neste novo cenário, já que permanece sendo um espaço privilegiado 

de cumplicidade, de proximidade e de interação pessoal com sua audiência. Antes, se destacava que 

a chave do êxito do rádio estava na aposta pelos conteúdos, mas agora esta chave muda e a aposta é 

pela busca da audiência nos cenários físicos e virtuais em que ela se encontra. Chegar às audiências, 

falar com elas, estabelecer um diálogo, estreitar a cumplicidade é o caminho buscado e encontrado 

pelo rádio que, sem abandonar seu desenho tradicional, trabalha por estender-se a novas fórmulas de 

conversação. 

     Neste contexto, este trabalho apresenta uma seleção de produtos e/o serviços sonoros que 

mostram este esforço permanente do rádio por buscar a audiência nos velhos e novos cenários e 

plataformas de comunicação. O objetivo desta descrição é caracterizar o novo modelo de escuta e de 

consumo do rádio. 

 

II. Apresentação e detalhamento de casos 

1. Apostas por suportes alternativos e não convencionais 

O rádio com escuta por um aparelho tradicional não é sempre a solução encontrada quando se 

deseja dialogar com as audiências onde elas estão. Há várias experimentações, inclusive algumas 

pouco convencionais. 

 

a) O rádio para ler 

Uma das primeiras experimentações de rádio por internet no Brasil foi desenvolvida no Ceará, 

com a Rádio Rui - Rádio Uirapuru de Itapipoca - conhecida como a rádio "muda" da internet, porque 

não tinha som, somente texto. Em 1992⁄1993 pesquisadores brasileiros utilizaram uma lista na 

internet para desenvolver uma série de mensagens de texto, como a programação de uma rádio. O 

criador da "estação" foi o pesquisador e professor Antônio Mauro Barbosa de Oliveira, que mesmo 

sem a possibilidade de transmissão de áudio, já que a rede ainda não tinha as ferramentas multimídia, 

antecipou algumas ideias que algum tempo despois foram utilizadas na internet. O slogan da estação 

era "Radio Uirapuru de Itapipoca, The New Lider of the World” (Bufarah, 2005). 

As mensagens foram enviadas todas as sextas-feiras à tarde, entre janeiro de 1992 e janeiro de 1993. 

Foram 55 emissões e a cada novo programa escrito se conseguiam mais seguidores. Ainda que não 

fosse profissional ou pesquisador em comunicação, Antônio Mauro criou 

personagens/apresentadores para facilitar a identificação dos usuários/leitores com o programa. Na 

abertura de um dos “programas” da emissora, o “locutor” destacou: “a Rádio Rui é a única rádio que 

não fala…mas é ouvida”.  
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Figura 1: Parte da programação da Rádio Rui 

 

b) O rádio para andar 

A brasileira Rádio Pedal - "Informação em Movimento" foi criada em junho de 2011, em Belo 

Horizonte. Trata-se de um veículo de três rodas equipado com um alto-falante instalado na parte 

posterior. Nesta estrutura são transmitidas mensagens gravadas em estúdio pelos alunos da Escola 

Municipal Hugo Pinheiro Soares. A Rádio Pedal caminha pelas ruas do bairro Concórdia, tocando 

músicas, contando as notícias da escola e da comunidade, seguida pelos alunos e pelos moradores da 

região. Durante os intervalos das aulas também há transmissões da rádio. A escola desenvolve o 

projeto Oficina Radioescola, que criou a Rádio Pedal. A estrutura do estúdio é bem completa: uma 

mesa com quatro canais, computador, amplificador, três microfones, cinco gravadores portáteis. Há 

também oito alto-falantes distribuídos por toda a escola para as transmissões nos intervalos (Lemos, 

2015). 

 
Figura 2: Rádio Pedal - Fonte: Lemos (2015) 

 

c) O rádio para levar 

A Larreadio, uma experimentação espanhola com o slogan “Uma mula, uma carreta, um emissor 

de FM, microfones e um longo caminho pela frente”, começou em 2013, em uma expedição que foi 

realizada de maio a junho. A emissora foi uma rádio itinerante que percorria as serras da região da 

Andaluzia em uma mula para contar as histórias dos povoados. Alejandro Pérez, natural da província 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo -SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 4 

de Jaén, estudou Jornalismo e Economia em Madri e ao final da graduação decidiu fazer uma série 

de programas e reportagens com pessoas que não tivessem acesso aos meios de comunicação.  

Nas viagens, Alejandro permanecia em cada povoado durante dois ou três dias e identificava as 

pessoas a serem entrevistadas, para elaborar as suas reportagens. Mais tarde, montava seu 

equipamento técnico - o estúdio portátil, a emissora, a antena, etc.- e com um megafone percorria o 

povoado anunciando a que horas começaria o programa e em qual frequência, já que em cada 

povoado era diferente. Os programas eram transmitidos ao vivo em cada localidade, com uma 

emissora de 6w e uma antena de dipolo. Atualmente, o material produzido está disponível na 

internet. Um ano depois, planejou uma viagem mais ambiciosa, também na Andaluzia, desde Jaén 

até Cádiz, junto com o cineasta andaluz José Manuel Alguacil, que documentou a aventura do 

jornalista. Para isso, propuseram um financiamento coletivo através da plataforma de 

crowndfounding Goteo
4
 e arrecadaram 5.500€, mais do que o planejado inicialmente. 

 
Figura 3: Homepage da Larreadio 

 

2. Conteúdos transmídia 

O termo transmídia pode ser entendido como uma técnica narrativa que consiste em contar uma 

história através de múltiplas plataformas e formatos, utilizando os recursos próprios de cada meio 

para desenvolver e expandir a história, e incluindo a participação e contribuição dos usuários 

(Martínez-Costa, 2015). Vicente et al. (2015) explicam que as convergências narrativas são a 

renovação dos conteúdos radiofônicos. 

Um exemplo é a popular telenovela da TV Globo Êta mundo bom!, cuja história transcorre nos 

anos 40-50, anos dourados do rádio. Como parte da história televisiva, os personagens escutavam 

uma radionovela chamada Herança de ódio. Como estratégia transmídia, a TV Globo decidiu 

produzir e transmitir a radionovela também ao público real, através da Rádio Globo. Desde então e 

três vezes por semana, a população brasileira seguiu pelo rádio as tramas de Herança de Ódio que 

                                                 
4http://pt.goteo.org/project/alejandro-la-mula-y-la-radio/home. Acesso em 29/03/2016. 

http://pt.goteo.org/project/alejandro-la-mula-y-la-radio/home
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tanto fascinavam os personagens de Êta mundo bom! A radionovela também foi disponibilizada, em 

áudio e vídeo, no portal da Globo. Há que se destacar que cada uma das três plataformas (TV, rádio e 

internet) utilizava um modelo de comercialização diferente. 

 

 
 Figura 4: Página de divulgação da radionovela Herança de Ódio  

 

     Outro exemplo similar de ficção televisiva que se transforma em produto sonoro é o programa de 

rádio online Morning Glory, que nasce na Espanha na temporada 2013 como uma spin-off - ou 

programa derivado - da série televisiva Ciega a Citas, transmitida pela TV Cuatro. Sua protagonista 

trabalha em uma emissora de rádio e tem como tarefa cuidar de um consultório sentimental. Este é o 

impulso para a versão radiofônica de um programa diário de uma hora de duração que é construído 

como uma atração independente, com seus próprios conteúdos e profissionais. Permanece por duas 

temporadas na internet e, ainda que seus conteúdos sejam uma janela promocional dos conteúdos de 

ficção do grupo Mediaset, é uma experiência transmídia que dá resultados, viraliza nas redes sociais 

e aspira a competir com os morning shows das emissoras especializadas. 

 
Figura 5: Morning Glory na TV Cuatro 

 

3. Visualização da informação 
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O rádio também se esforça por utilizar a linguagem de outros suportes e oferecer conteúdos 

para as novas audiências nas novas plataformas. Uma possibilidade é o uso complementar de dados 

que, como destaca Jarvis (2015), são “uma nova e crucial oportunidade para os meios informativos”, 

que encontram neles a oportunidade de receber, analisar e apresentar o contexto da informação atual 

(pp. 80-81). Por exemplo, tendo como motivação a crise dos refugiados, o programa espanhol Hora 

14 da Cadena SER ofereceu uma cobertura em dados ao se completarem os cinco meses dos acordos 

firmados pela União Europeia para atender a esta situação.  O que a antena só podia expor de 

maneira sintética e muito simplificada, os gráficos e mapas interativos completaram a informação 

com desenvolvimentos originais. Em outras oportunidades, os gráficos e tabelas resultantes também 

foram acompanhados de uma recopilação de sons de arquivos das emissoras. 

 

Figura 6: Programa Hora 14 

Outro exemplo é de uma das maiores redes de rádio brasileiras, a Rede Jovem Pan, que faz 

agora experimentações no campo visual. A emissora transmite o Jornal da Manhã, de segunda-feira 

a sábado, das 5 às 10 horas da manhã e a inovação consiste em acrescentar conteúdo visual às 

notícias em áudio. O formato das notícias é o mesmo, mas o ouvinte agora pode ter acesso às 

imagens a partir de dispositivos móveis, tablets, computadores, etc. A emissora trabalha com o 

conceito “rádio com imagem” e planeja acrescentar também vídeos e interação visual com as 

audiências. Além do Jornal da Manhã, a rádio projeta levar as imagens a todos os produtos da 

programação. A estrutura física da emissora foi modificada e o estúdio de jornalismo ganhou agora 

uma área exclusiva para a produção de vídeos. 
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Figura 7: Novo estúdio da Rádio Jovem Pan 

 

4. Iniciativas sociais 

O rádio segue presente nas situações de emergência em relação às comunidades afetadas. No 

Chile, país que concentra 30% da energia sísmica mundial, o rádio tem um papel fundamental 

quando outros meios de comunicação não podem chegar à população. Assim, por exemplo, a Oficina 

Nacional de Emergencia de Chile (ONEMI) fabricou um receptor de rádio solar que faz parte do kit 

de emergência das famílias chilenas. O receptor de rádio recebe transmissões de FM e é feito de 

papelão, que pode ser dobrado y guardado, de fácil distribuição entre a população e com energia 

garantida pelo papel solar do qual ele é fabricado.  

 
Figura 8: Rádio de papelão para emergências no Chile 

 

5. Novas plataformas sociais de emissão 

Além do tradicional aparelho de escuta radiofônica e as transmissões a partir da internet e 

aplicativos para smartphones, o rádio encontra agora novas plataformas de emissão em espaços 

originalmente pensados para a comunicação interpessoal ou para as redes sociais. 

No Brasil, o radialista Marcos Wor criou uma rádio que existe somente em um grupo no 

WhatsApp, a Rádio Voice. À medida que cada participante do grupo solicita a execução de uma 

música, Marcos fala sobre o pedido e envia a música a todos. Assim, os “ouvintes” baixam o arquivo 
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e escutam a canção. Para advertir que o programa vai começar, o locutor muda o estado do grupo da 

rádio para “no ar”, e quando muda, volta novamente à posição “off”. Hoje a Rádio Voice tem três 

programas: Manhã Notícia, Tarde Sertaneja e Flash Back. Para participar da programação qualquer 

pessoa pode enviar uma mensagem para +55-17-99121-8387.  

 
Figura 9: Perfil da Rádio Voice no Facebook 

 

Os alunos de Jornalismo da Faculdade Cearense, no Brasil, também criaram transmissões de 

rádio por WhatsApp, a Rádio Zap. A faculdade tinha uma rádio tradicional que transmitia nos 

intervalos das aulas, mas houve uma reforma na escola e as caixas de som foram retiradas. Então, os 

alunos decidiram criar programas de rádio curtos, de até dois minutos, para os intervalos, com 

emissão por WhatsApp. A proposta foi unir o bom humor a uma linguagem mais informal, além de 

ser um espaço de experimentação para os estudantes. 

 
Figura 10: Imagens da Rádio Zap 

 

Também o Facebook se converteu em uma plataforma de transmissão radiofônica. Uma rádio 

na rede social feita para o público feminino foi a ideia do empresário brasileiro Vladimir Batalha, 

que criou em 2012 a Rádio Ella FM para oferecer companhia às mulheres enquanto elas navegam na 

internet. O conteúdo é integralmente dedicado às mulheres, com nove programas sobre os mais 

diferentes temas, como tecnologia, brincadeiras, vida financeira, investimentos e finanças pessoais. 

A programação não tem horário fixo para ir ao ar, já que trabalha com podcasts. Cada vez que um 

novo programa está pronto, o Facebook adverte os seguidores da página. 
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Figura 11: Perfil no Facebook da Rádio Ella FM 

 

O Facebook também é o caminho encontrado pela Relevant Radio, emissora da igreja católica 

dos Estados Unidos, para chegar aos jovens. Além do perfil com conteúdo na rede social, a rádio 

utiliza o Facebook para transmitir a missa, uma estratégia pouco usual. Em entrevista ao portal Rome 

Reports
5
, o diretor da emissora, padre Francis Hoffman, disse: "Onde encontramos os jovens 

ouvintes? Nas redes sociais. É ali que chegamos a eles. Basta sair nas ruas e ver o que eles têm em 

suas mãos, um telefone celular. Nós já estamos ali”. As redes sociais da emissora têm entre 12 e 15 

milhões de visitantes únicos a cada semana e 85% deles são menores de 35 anos. 

 
Figura 12: Perfil da Relevant Radio no Facebook 

 

6. Brand radio 

É possível assinalar a configuração de um novo ambiente radiofônico no âmbito corporativo, 

como as emissoras desenhadas para empresas específicas, constituindo o que se conhece como brand 

radio. 

Um exemplo brasileiro é a Rádio Luiza, estação da empresa Magazine Luiza, uma das maiores 

do país, com quase 740 lojas e oito centros de distribuição em 16 estados, e vende móveis, 

                                                 
5
http://www.romereports.com/2016/05/21/la-estrategia-de-una-radio-catolica-estadounidense-para-llegar-a-jovenes. 

Acesso em 22/05/2016. 

 

http://www.romereports.com/2016/05/21/la-estrategia-de-una-radio-catolica-estadounidense-para-llegar-a-jovenes
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eletrodomésticos, eletrônicos, presentes, brinquedos, informática, etc. Em 2005, a empresa criou 

canais específicos de comunicação: Rádio Luiza, TV Luiza e Portal Luiza. A rádio funciona 24 horas 

por dia, com um software que foi desenvolvido pela empresa Shasta de acordo com as características 

específicas do Magazine Luiza. O público da rádio é o funcionário da empresa e a programação tem 

a função de entretenimento, mas também há notícias e informação institucional. No entanto, a 

programação não é a mesma para todo o país e há variações de uma região a outra. No total, a rádio 

envia programação a quase 800 pontos, chegando a cerca de 30.000 pessoas, com mais de 23.000 

ouvintes nas lojas e mais de cinco mil nos centros de distribuição. O software desenvolvido pela 

Shasta é atualizado à medida que surgem as necessidades. Nas lojas e centros de distribuição, a 

Rádio Luiza não tem um site na internet, apenas um ícone no portal do Magazine Luiza, que quando 

é clicado, transmite o conteúdo da estação. 

 

 
Figura 13: Matriz de transmissão da Rádio Luiza 

 

Outro exemplo é uma estação de rádio brasileira que transmite aos usuários de uma rodovia. 

A CCR FM, também conhecida como CCR NovaDutra FM, ou FM NovaDutra, é uma estação que 

opera exclusivamente na rodovia Presidente Dutra, que liga os estados do Rio de Janeiro a São 

Paulo, em um trajeto de 402 quilômetros. A rádio é controlada pela empresa concessionária da 

rodovia, a NovaDutra, que ganhou a licitação para operar a rádio quando assumiu o controle 

administrativo da Dutra. A rádio funciona na frequência FM 107,5 MHz ao longo de toda a rodovia, 

e especializou sua programação em guiar os motoristas em trânsito (Kischinhevsky, 2014). A 

campanha publicitária da rádio foi estruturada em torno do conceito "A única rodovia que fala com 

você". 
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Figura 14: Banner de divulgação da Rádio CCR FM - Fonte: Kischinhevsky (2014) 

 

 

7. Reconfiguração dos conteúdos através de novos negócios 

A diversificação de produtos parece ser o caminho encontrado por muitas rádios para buscar a 

sustentabilidade diante das incertezas. Podemos destacar ao menos duas maneiras desta 

diversificação de produtos: dentro do próprio negócio e a abertura a possibilidades não relacionadas 

diretamente com o rádio. 

a) Diversificação de produtos dentro do negócio radiofônico 

A Rádio Pelo Mundo começou como uma proposta tímida, em agosto de 2004, quando três 

profissionais de Belo Horizonte decidiram unir forças e criar a Webradio Pelo Mundo (Prata e 

Martins, 2011). A emissora teve um grande sucesso, mas para garantir a sustentabilidade da estação, 

a empresa se converteu em uma agência de produção de conteúdo digital e hoje opera em seis 

segmentos: 1. Produção e transmissão da Rádio Pelo Mundo; 2. Criação e produção de TVs 

corporativas; 3. Criação e produção de rádios corporativas; 4. Planejamento, criação, produção e 

desenvolvimento digital com foco em internet e meios digitais alternativos; 5. Criação e produção de 

conteúdo para celulares; 6. Produção de conteúdo digital. 

 
Figura 15: Homepage da Rádio Pelo Mundo 
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b) Abertura a outros negócios não relacionadas com o rádio 

Uma das estações mais importantes e poderosas do Brasil, a Rádio Itatiaia tem como força de sua 

audiência os programas esportivos, especialmente o futebol. Em 2014, a estação criou um bar com a 

sua marca, chamado Itatiaia Rádio Bar, para canalizar e receber os amantes do futebol. O bar tem 

capacidade para 250 pessoas e o público tem acesso, desde suas mesas, a parte do acervo histórico da 

Itatiaia, pode recordar os gols mais importantes de seu time de futebol, escutar entrevistas e notícias 

relevantes. O bar oferece eventos como shows, stand-ups, palestras, mesas redondas sobre diversos 

temas, programas para o público feminino e cursos, entre outras atividades. No bar, o público 

também pode ver as partidas de futebol no maior telão de LED da cidade. O Itatiaia Rádio Bar está 

sempre cheio e é interessante a forma em que se realiza uma triangulação entre o emissor, o bar e o 

público, tendo o futebol como elemento central do conteúdo. 

 

 
Figura 16: Imagens do Itatiaia Radio Bar 

 

8. Expansão e explosão do podcast 

Os podcasts são claramente identificados como uma das tendências em desenvolvimento de 

novos conteúdos do rádio digital. Diversos autores têm destacado o ano de 2016 como o ano do 

podcast. No âmbito internacional, o consumo aumenta. Após o êxito da primeira temporada de 

Serial, nos Estados Unidos, grupos de comunicação como o The New York Times decidiram investir 

no desenvolvimento de produtos podcast, seguindo exemplos de outros periódicos como The 

Guardian e The Wall Street Journal, centrados em atrair verbas e ouvintes em grande escala. Mas a 

diferença de outros que somente estão experimentando, com uma oferta concreta de programas, o 

The New York Times tem apostado em uma nova unidade de negócios de áudio baseada no podcast 
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e em constituir uma estrutura de aparelhos de áudio que trabalha para colocar em marcha, nos 

próximos meses, tanto notícias como colunas de opinião em formato de podcasts. 

E na Espanha começa a haver interesse no desenvolvimento de podcasts por parte de empresas 

radiodifusoras tradicionais. Em junho de 2016, a empresa Prisa Radio apresentou oficialmente 

oPodium podcast, uma rede viva e flexível com ofertas sonoras à escolha do público, que se adapta 

às necessidades de cada ouvinte e oferece conteúdos de produção própria de todas as emissoras da 

Prisa Radio na Colômbia, México, Chile, Argentina e Espanha.Sãoprodutos pensados 

exclusivamente para a internet, com novas narrativas radiofônicas que têm cuidado com a sonoridade 

e apostam na qualidade. Agrupadas em quatro linhas temáticas – Ficção, Jornalismo, Entretenimento 

e Essenciais – inclui uma oferta de quase vinte propostas sonoras e esperam produzir mais de 600 

episódios ao longo de 2016.  São iniciativas às quais se dá as boas-vindas e cujo desenvolvimento 

permitirá o aprendizado sobre os novos modelos de escuta e de consumo de áudio na diversidade de 

plataformas. 

 
Figura 17: Podium podcast 

 

 

Conclusão 

     Os casos apresentados demonstram que o rádio permanece ativo na reinvenção das formas em que 

dialoga com a sua audiência e que encontra, em novas linguagens e suportes, novas maneiras de 

construir e consolidar suas comunidades de ouvintes e usuários. 

     Assim, o novo modelo de escuta e consumo radiofônico resultante se caracteriza por combinar os 

modelos tradicionais com as novas possibilidades da convergência digital, como é sistematizado no 

quadro a seguir: 

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo -SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 14 

Modelo tradicional de 

comunicação radiofônica 
Modelo convergente e digital de 

comunicação radiofônica 
Público Comunidade 

Massivo Personalizado 

Passivo Ativo 

Receptor Distribuidor ⁄ Produtor 
Vertical Horizontal 

Linear  ⁄ Sincrônico Não linear  ⁄ Diacrônico 

Continuidade Fragmentação 

Proximidade Engajamento 
Sintético Expandido 

Somente áudio Multimídia 

Fechado Aberto 

Padronizado Experimental 
Quadro: Modelos de comunicação radiofônica 

 

     O êxito do rádio, como destacava Bertolt Brecht em sua profética Teoría de la Radio (1932), 

segue centrado na comunicação e na cumplicidade que estabelece com a sua audiência, agora 

diversificada nas multiplataformas do cenário digital.  
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