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Resumo 

 

O rádio representa um grande marco na história do país, e esse veículo de comunicação 

continua sendo um instrumento de informação para muitas pessoas. Ao longo de sua 

trajetória, o rádio teve que se adaptar às novas tecnologias e à internet, o que significou 

mudanças nas rotinas de produção e no modo de interagir com o público. Este texto 

apresenta os resultados da pesquisa realizada no interior do Rio Grande do Sul, buscando 

saber como este desafio está sendo pelas enfrentado pelas rádios Alto Uruguai de 

Humaitá/RS e Sepé Tiaraju de Santo Ângelo/RS. 
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Introdução  

 

Este artigo é resultado de uma pesquisa realizada no curso de Jornalismo da 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, durante a disciplina 

de Produção de Áudio II, onde os alunos foram desafiados pela professora a desenvolver 

um estudo sobre como as novas tecnologias podem auxiliar no radiojornalismo. A 

proposta de um trabalho prático da disciplina era conhecer a realidade do radiojornalismo 

regional a partir de um programa de uma emissora da região. Cada aluno escolheu uma 

emissora e um programa e depois foram produzidos diversos textos relatando e discutindo 

os dados encontrados na pesquisa, o que nos estimulou a produzir este artigo.  
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Este estudo de caso sobre as rádios Alto Uruguai, de Humaitá, e Sepé Tiaraju, de 

Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, busca apresentar como é a rotina das emissoras do 

interior e como a internet e as novas tecnologias tem influenciado a produção 

radiojornalística. Para tanto foram observados os programas e entrevistados profissionais 

do jornalismo das emissoras. 

Ao longo do semestre, os alunos escolheram uma rádio de sua preferência para 

acompanharem de perto sua rotina, os programas e a sua relação com as novas tecnologias 

e a internet. Foram lidos também textos de autores relacionados ao conteúdo e associados 

aos assuntos, bem como resgatada parte da história das emissoras, visando ao 

conhecimento e ao registro de sua memória.  

O rádio ao longo de sua trajetória sempre teve que se ajustar às novas tecnologias, 

mas sempre conseguiu com maestria manter seu lugar. Hoje muito se fala sobre o fim do 

rádio por conta das novas tecnologias e da internet. Esse estudo visa entender este quadro 

e analisar se realmente seria o fim do rádio, ou se as mesmas vieram apenas para somar. 

 

Os primórdios do Rádio 

Desde sua invenção, o rádio vem se mostrando um veículo mutante, interativo e 

que evolui de acordo com as tecnologias existentes. O primeiro grande ciclo tecnológico 

do rádio foi iniciado com a invenção do transistor, que o tornou de fato um veículo das 

massas, por permitir a criação de aparelhos leves e portáteis. O processo de digitalização 

da produção tornou o veículo mais ágil. A quinta grande transformação tecnológica 

chegou com a virtualização das rádios. 

 

É inegável que a invenção do transistor representou a inovação 

tecnológica mais significativa para a radiodifusão e permitiu que o rádio 

ficasse conhecido por características que até hoje o diferencia dos outros 
meios: a recepção móvel e o baixo custo dos receptores, que permitiram 

a individualização da audiência. Aliás, é válido ressaltar que a tecnologia 

do transistor deu início a era dos microprocessadores e da informática. 
(MAGNONI; RODRIGUES, 2013, p. 8) 

 

O ouvinte sempre foi uma presença constante no rádio. Desde o princípio, já se 

identificava a presença dos ouvintes, talvez não de forma direta, mas por meio das 

mensalidades pagas na condição de sócios, que propiciavam a sustentabilidade das 

primeiras rádios brasileiras. O rádio apesar de ser considerado um meio de comunicação 

massivo, sempre carregou consigo a interatividade. Com o avanço das tecnologias a 
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interatividade só aumentou, fazendo com que o ouvinte se tornasse parte ativa das 

emissoras. 

 

 Escutar rádio era, então, uma experiência imersiva, coletiva e familiar. 

Reunir-se em torno do aparelho e apreciar a música, a informação, o 
esporte ou os programas de entretenimento era um ritual raramente 

realizado individualmente. Essa prática era, em certa medida, gerada pelo 

aparelho valvulado – fixo, pesado e que não girava em torno da vida 
cotidiana da audiência, mas fazia com que a vida do ouvinte girasse em 

torno do aparelho. (KOCHHANN; FREIRE; LOPES, 2011, p. 6) 

 

Em sua Era de Ouro, o rádio reinou como veículo de comunicação com maior 

abrangência de público.  Estimuladas pela publicidade a partir de 1932, aproveitando os 

anos de soberania, as emissoras investiram alto em profissionais e criaram os programas 

de auditório, que reuniam multidões em suas plateias, bem como as radionovelas, o carro-

chefe da programação.  Esta época também era caracterizada pelas promoções, que 

mexiam e entusiasmavam o país inteiro. 

 

Uma vez que as empresas radiofônicas começaram a encarar o 

fato de que a televisão lhes havia usurpado seu posto como 

distribuidores de entretenimento geral para as massas, 
começaram a experimentar novos formatos e descobriram que, 

coletivamente, podiam abordar por fragmentos o seu público 

anterior, formulando fortes chamamentos a frações determinadas 
da população (FERRARETO, 2012, p. 14) 

 

Com a chegada da televisão o rádio teve a missão de se reinventar, aderindo então 

a uma programação mais voltada ao radiojornalismo e ao serviço de utilidade pública. Os 

ouvintes passaram a interagir e participar de forma mais continua das emissoras, 

informando as mesmas do que estava acontecendo em determinados locais, instituindo 

assim um diálogo maior entre ouvinte e emissora. O Repórter Esso, a esta altura, já servia 

de modelo de síntese noticiosa para o avanço do radiojornalismo brasileiro, não só nas 

capitais, mas também no interior, com as rádios AM.  

Hoje, observa-se que o modo de fazer radiojornalismo evoluiu bastante, mas 

continua tendo como base a informação local. Nesta pesquisa, além de resgatarmos parte 

da história, mostramos como se processa o radiojornalismo de duas emissoras do noroeste 

gaúcho, apresentadas na sequência: a rádio Alto Uruguai, do segmento FM e a Sepé 

Tiaraju, emissora AM. 
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Rádio Alto Uruguai, de Humaitá 

 

A rádio Alto Uruguai atua no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, com 

estúdios em Três Passos e Humaitá. O foco da pesquisa é na cidade de Humaitá onde a 

rádio é AM 970 KHZ 1 KW. A rádio nasceu em maio de 1981, com o desejo 

dos empreendedores Sady Manjabosco Sandri, Derly Almeida de Queiroz e Luiz 

Carlos Sandri de investir na região noroeste do estado. Optaram pela radiodifusão 

por Derly já ser radialista e os outros gostarem do meio. Foi encaminhado então o pedido 

de legalização ao Ministério das Comunicações e aos outros órgãos públicos, surgindo 

assim a Rádio Celeiro Humaitá Ltda., que foi ao ar pela primeira vez em 18 de abril de 

1983.  

No início de suas atividades a emissora contou com equipamentos usados, mas 

logo passou a investir em equipamentos mais modernos. Em 1985 passou a ser 

denominada Rádio Alto Uruguai Ltda., nome que mantém até hoje. Em 1986, Derly deixa 

a sociedade e suas cotas são adquiridas por Sady. No ano seguinte, no dia 04 de abril, a 

mudança é maior, a sociedade inaugura a segunda emissora, agora uma FM na cidade 

vizinha de Três Passos.  

A Rádio Alto Uruguai FM situou-se na Av. Júlio de Castilhos, no centro de Três 

Passos. Experimentou ser uma emissora do Sistema Líder de São Paulo, mas buscando 

aproximar-se mais da comunidade decidiu voltar toda a sua programação 

para o caráter local. Muitos profissionais já passaram pelas emissoras, como: 

Naldo Costa, Mauri Kohls, Darci Bindé de Araújo, Rubens Palmeiro Fortes, 

Paulino Schwade, Clóvis Barreto, Marcos Domanski, Ziana Arbo, Karine Motta, Antônio 

Carlos Viana da Silva e muitos outros. 

A rotina da rádio Alto Uruguai começa às 5 horas da manhã e encerra às 22 horas. 

É uma rádio popular, bastante musical. Em seu primeiro horário, atua como prestadora 

de serviço para as entidades do município. Das 7 horas da manhã ao meio dia, o foco é a 

informação, quando os principais programas radiojornalísticos da rádio vão ao ar. À tarde, 

volta a ser musical, tocando os ritmos musicais que o povo da região gosta, como 

sertanejo, bandinhas e pop. Hoje a rádio conta com um profissional formado em 

Jornalismo, que atua somente na produção de conteúdo para a rádio e também para o site 

e redes sociais. 
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Para Ferraretto (2001), a destinação de programas conforme o público que a rádio 

abrange pode variar apenas em alguns programas ou na totalidade da programação das 

emissoras. Isso significa disponibilizar um serviço direcionado e exclusivo aos ouvintes. 

Para encontrar o público-alvo, as rádios consideram os aspectos demográficos 

socioeconômicos da região em que foram instaladas.  

 

Resumindo, portanto, define-se segmentação como um processo que, a 

partir dos interesses dos ouvintes e dos objetivos da empresa de 
radiodifusão sonora, se adapta parte ou totalidade de uma programação a 

um público específico. Considera-se, assim, não apenas classe social, 

faixa etária, sexo e nível de escolaridade, mas sim interesses 

determinados como, por exemplo, as preferências do grupo ao qual o 
indivíduo pertence. (FERRARETTO, 2001, p. 54) 

 

Os telefones celulares e a internet transformaram-se em ferramentas básicas de 

trabalho para qualquer jornalista. Entre outras utilidades, o celular auxilia na transmissão 

externa ao vivo (quando o repórter não está na emissora), o que amplia a mobilidade das 

coberturas informativas do rádio. Os modelos convergentes atuais ainda oferecem a 

possiblidade de captar vídeos, fotos e áudio, além de acessar a internet, o que facilita o 

levantamento, a captação e o envio de informações para a emissora.  

O jornalismo da rede Alto Uruguai conta com repórteres que atuam dentro da 

rádio, mas também nas ruas, buscando a informação onde quer que ela esteja. Para isso 

dispõe de quatro unidades móveis, além de celulares e microfones sem fio, para estarem 

no local certo na hora em que a notícia acontece. O esporte também possui destaque na 

programação. A equipe esportiva caracteriza-se como uma das melhores do interior do 

estado e conta com locutor esportivo, comentaristas e dois repórteres em campo.  

 

Rádio Sepé Tiaraju, da internet para sua casa  

Fundada em 14 de setembro de 1977, a Rádio Sepé Tiaraju AM 540 KHz, localiza-

se na cidade de Santo Ângelo, Capital das Missões, no Rio Grande do Sul. A rádio surgiu 

como uma nova alternativa na radiodifusão regional e abrange cerca de 300 municípios 

do estado. Com amplo alcance, que transmite na freqüência de 540 KHz, com 10.000 

Watts de potência, a Sepé é referência em termos de radiodifusão no interior gaúcho e 

também em agregar as novas tecnologias. 

Na questão da inovação tecnológica a emissora conta com um site de noticias 
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atualizado, com link para acompanhar a programação online, ainda com uma página no 

facebook, whatspp e apps para baixar audios. Segundo o produtor e jornalista da rádio 

Cristiano P Devicari Machado (2017)4,  a internet é uma ferramenta importante no dia a 

dia do rádio: “Ela serve como complemento importante para a produção, para pesquisa, 

facilita a agilidade na informação, para baixar áudios do youtube, etc. Ela veio para 

complementar o trabalho do rádio”.  Estudos já confirmavam essa inserção das ondas do 

veículo agora transitando pelas diversas conexões da rede mundial de computadores, 

conforme aponta a professora Esmeralda Villegas Uribe, no artigo O rádio digital e o 

rádio em internet:  

 

No caso das migrações tecnológicas no rádio, a transição do sistema 
analógico ao digital e sua difusão na web pressupõe a “ruptura de 

fronteiras” locais, regionais e nacionais para ter acesso ao meio desde 

qualquer parte do mundo. O ingresso do rádio ao ciberespaço ampliou 
seu alcance e os canais para a circulação da mensagem além do aparelho 

receptor tradicional de sinais de antena; qualquer computador que tenha 

conexão à REDE pode aceder ao meio. Com a rede o radio diversificou 

seus serviços, seus conteúdos e suas emissões, dando-lhe outro ritmo de 
produção e distribuição diferente ao modo linear conhecido, que 

transmite em tempo real e ao vivo. De outra parte, na modalidade de 

cyberadio o caráter uniforme do meio transformou-se em 
multifuncional, a través do despliege de uma diversidade de recursos 

sonoros e visuais. Oferecem-se usos como baixar vídeos, flashes, 

entrevistas e noticias Cabe mencionar também as possibilidades de 
interação entre os visitantes à web, que podem interconectar-se a través 

de escritos, opiniões, chats, blogs e foros. No campo cibernético radial 

as páginas das emissoras oferecem opções de interação; participação na 

programação, seleção de conteúdos e até criação de modelos de 
emissoras desde as próprias subjetividades dos webouvintes. (URIBE, 

2006, p. 03)                                                                  
                            

Na linha de URIBE (2006), a interatividade com o público é demostrada nesta 

nova fase de transmissão do canal radiofônico, os ouvintes mantem contato direto com os 

interlocutores, o rádio emite os fatos do dia, as informações cotidianas, e recebe 

instantaneamente um feedback das pessoas.  Para o radialista da Rádio Sepé, Paulo Renato 

Ziembowicz (2017)5, que apresenta o programa Aldeia Global, a participação da 

coletividade é presente: “A interação com o público: eles nos mandam recados, 

problemas, apresentam sugestões de pauta e dicas de comunicação, porque hoje nos 

estamos nos aproximando do ouvinte por meio desta grande ferramenta que é a internet”.  

                                                
4 Entrevista pessoal concedida em 20 de junho de 2017, na rádio Sepé Tiaraju, Santo Ângelo,RS. 
5 5 Entrevista pessoal concedida em 20 de junho de 2017, na rádio Sepé Tiaraju, Santo Ângelo,RS. 
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Avalia que é sempre um estímulo trabalhar com novas ferramentas que facilitam a função, 

fato analisado pelo colega de estúdio Cristiano Machado (2017), um conhecedor da 

questão com a qual lida corriqueiramente. 

 

 Mas que ao mesmo momento se torna um desafio, porque o profissional 

de comunicação ao passo que tem a internet como facilitadora, também 
tem um complicador, se você não tiver uma boa filtragem daquelas 

informações que adquiriu da web acaba criando um problema para a teu 

próprio trabalho. Isso é muito comum hoje, ter boatos, nós já vimos outras 

emissoras dar notícias falsas como que se fossem verdadeiras, pela 
facilidade que a internet possibilita.  

 

Um estudo apresentado pelo estudioso dos meios de comunicação Henry Jenkins, 

autor da obra A Cultura da Convergência, exemplifica que as pessoas não ficam mais na 

bancada, mas querem compartilhar com a sua voz com os outros, cabendo ao jornalista 

essa checagem de dados. “O público, que ganhou poder com as novas tecnologias e vem 

ocupando um espaço na intersecção entre velhos e os novos meios de comunicação, está 

exigindo o direito de participar intimamente da cultura”(JENKINS, 2009, p. 53).  

Gerenciamento constante da informação e boa relação com os receptores faz parte das 

rotinas dos profissionais da área. Os autores C.W. Anderson. Bell, Emely. Shirky, Clay 

se referem a esta função dos jornalistas:  

 

O jornalista não foi substituído - foi deslocado para um ponto mais acima 

na cadeia editorial. Já não produz observações iniciais, mas exerce uma 

função cuja ênfase é verificar, interpretar e dar sentido à enxurrada de 
texto, áudio, fotos e vídeos produzida pelo público. (2013, p. 43) 

 
 

A internet possibilita novas plataformas para a atuação do rádio, o radialista da 

Sepé Cristiano Machado (2017), relata que esse é um novo caminho. Ele explica que com 

o advento do rádio digital agora é um desafio, e maior para o profissional, que vai precisar 

saber lidar com essas novas ferramentas, filtrar e tralhar com esse excesso de informações, 

pois a internet facilita, mas também produz muita informação, se o profissional não for 

capacitado para selecionar o que realmente interessa a comunidade acaba gerando um 

problema, porque vai ficar só no Control C e Control V, e deixando de informar os fatos 

locais. Desafios que a internet proporciona, mas que determina novas maneiras de 

trabalho e projeções para o futuro do rádio. 
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Hoje a internet, o rádio e a televisão estão se fundindo, embora cada veículo tenha 

sua peculiaridade: o rádio trabalha com o áudio, a TV com a imagem, a internet com outra 

plataforma mais sintética. Paulo Renato Ziembowicz (2017), da Rádio Sepé,  afirma que 

a internet está possibilitando esta fusão e um exemplo é a da rádio Gaúcha que é 

praticamente uma TV:  “Além do próprio áudio da emissora e num futuro próximo a 

imagem, a intenção é de se colocar câmaras no estúdio para que o ouvinte possa 

acompanhar online a programação”. O radialista relata que o uso da internet na rádio Sepé 

é constante das primeiras horas da manhã até o momento em que a emissora para de 

apresentar sua programação local: “Nós utilizamos a internet para interagir com o ouvinte 

através de página do Facebook e WhatsApp e até mesmo para atualizar as informações 

de notícias com os grandes sites do Brasil e do Mundo”. A avaliação está próxima do 

conteúdo do artigo de Ana Carolina Almeida e Antônio Francisco Magnoni. 

 

A possibilidade de uma emissora se identificar institucionalmente perante 

aos ouvintes é uma das facilidades que a internet proporciona ao rádio. Um 

site bem produzido oferece aos ouvintes a possibilidade de conhecer 
detalhadamente uma equipe inteira, ou os produtores e apresentadores de 

um programa. Permite que eles falem, participem, vejam fotos e até vídeos 

com os donos das vozes que escutam. A internet adiciona outras formas 
mais amigáveis e práticas para o ouvinte interagir com sua emissora. Pela 

internet também é possível aumentar a quantidade e a qualidade das 

propagandas institucionais. Não há um espaço adequado na programação 

regular, para divulgar as memórias de um veículo. Em um site, registros e 
relatos históricos, galerias com fotos de artistas, animadores, 

personalidades antigas e até equipamentos tem espaço assegurado e 

tornam-se fonte de curiosidade e até de pesquisa. Outro atrativo adicional 
surge com a digitalização de trechos de velhos e raros programas, que 

escaparam milagrosamente do reaproveitamento dos discos e fitas de 

gravação em estúdio, uma prática comum que apagou quase toda a 

memória das emissoras brasileiras                                                                      
(ALMEIDA; MAGNONI, 2009, p. 4) 

 

Para realizar entrevistas ao vivo por telefone o radialista, Ziembowicz (2017), faz 

uso de tecnologia para facilitar a comunicação com seu entrevistado, como exemplificado 

no artigo, uma inovação digital capaz de agilizar a função do emissor e relacionar as 

entrevistas com maior foco de apuração do tema.  

 

Por exemplo, vamos entrevistar um parlamentar, acessamos sua página 

na web para acompanhar o trabalho do parlamentar e isso vai suscitando 
novas perguntas, de mesmo modo se entrevistar um profissional da área 

medica sobre determinado tema, abrimos o assunto na internet e a partir 

do que capitar e visualizar vão surgindo perguntas, então a rede nos 
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auxilia a dar conhecimento e tornar mais prático nosso trabalho de 

indagação junto aos entrevistados.      
 

A rapidez da web em sintonia com a instantaneidade do rádio é uma demanda 

crescente refletem, Almeida e Magnoni sobre essa ocorrência atual nos meios de 

comunicação, em que o veículo sonoro não chega a anunciar primeiro a informação, mas 

juntamente com a rede:  

 

O rádio não é mais o primeiro veículo a dar a informação. A internet é tão 

instantânea quanto o rádio, e atualmente há uma tendência de aumento do 
número de pessoas que se informam primeiramente pela web. Dessa forma, 

algumas rádios abertas começam a apostar em uma outra característica 

para compensar a concorrência do jornalismo digital: aprofundam mais o 
seu conteúdo com reportagens especiais seriadas e com programas de 

discussões de questões polêmicas e debates temáticos, formatos que antes 

eram subestimados em nome da rapidez do veículo e do tempo curto e da 

atenção superficial do ouvinte de rádio. E é interessante observar que os 
formatos e conteúdos jornalísticos mais complexos também migraram para 

a internet juntamente com o conteúdo radiofônico. Isso nos permite inferir 

que o aprofundamento, que foi uma tentativa do rádio aberto para preservar 
seus ouvintes, começa a despontar como uma tendência do jornalismo 

digital.  (ALMEIDA; MAGNONI, 2009, p. 8) 

 
 

  Tendências e novos nichos de mercados disponibilizados pelo aparecimento da 

internet despertam os mais diferentes estudos de mídia, em busca de desvendar questões 

atuais e buscar soluções para os problemas existentes, e uma possível receita e modelo de 

negócio para as indústrias do rádio. Entre os veículos de comunicação que, “levou muito 

mais tempo para entender o momento disruptivo pelo qual passa”, (COSTA, 2014, p. 61) 

o rádio se mostra entendedor da situação modificadora que a web gerou, e está visando o 

empreendedorismo tecnológico digital, um progresso analisado de perto pelos entendidos 

do assunto.   

 

A tecnologia em prol do rádio 

Com o avanço das tecnologias, a interatividade entre ouvinte e emissora, tornou-

se algo mais presente nas rádios. As tecnologias tornaram mais fácil a comunicação entre 

os mesmos. O rádio por sua vez, teve que se adequar às novas tecnologias, achando meios 

para inserí-las em sua rotina. Além disso, com o advento da internet, as emissoras 

passaram a investir em sites, redes sociais, para que os ouvintes tenham mais 

possibilidades de interação por meio dessas plataformas e possam acompanhar também 

em tempo real a programação das emissoras. Como destaca Quadros (2013, p11): 
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Novas formas e interação entre ouvinte e o rádio surgem com a 

internet: nos sites institucionais, através de enquetes, fóruns, 

seções “Fale conosco” e de jornalismo participativo, formulários 
para pedidos musicais, comentários e promoções; em salas de 

bate-papo (chats); por instantânea (tais quais MSN ou GTalk); 

blogs; e mais recentemente sites de redes sociais (como Orkut, 

Twitter e facebook). Nesses espaços, o ouvinte tem a 
possibilidade de interagir com a emissora e os profissionais, 

assim como com outros ouvintes. 
 

 

A Rádio Alto Uruguai é uma das mais modernas da região. A rádio está sempre 

procurando inovar e estar por dentro das tendências do mercado. Podemos perceber isso 

em sua programação e pela sua presença na internet, na forma de site e nas redes sociais, 

atualizando as notícias de forma simultânea. Mas por ser uma rádio de interior, muitas 

vezes esbarra na questão financeira. A realidade de uma rádio em cidade pequena não é 

a mesma das cidades de médio e grande porte, pois não tem acesso imediato às novas 

tecnologias ou até não tem tempo hábil de produção. Mas na medida do possível, com 

todas as limitações, a rádio Alto Uruguai em sua trajetória sempre tentou agregar as novas 

tecnologias e a internet em sua rotina, principalmente a questão das redes sociais, no caso 

o Facebook, que tem dado bons retornos para a audiência da rádio. 

O processo de mudança mais atual pelo qual passa o rádio é a migração do AM 

local. É importante explicar que a mudança não é obrigatória. Conforme o Ministério das 

Comunicações, as que estão classificadas como regional e nacional não serão obrigadas 

a realizarem a troca de faixa. Esse dado é destacado por Betti (2015, p11):  

 

Caso não tenha interesse em migrar, ou seja, constatado que, por questões 
técnicas, a migração não será possível, a emissora poderá solicitar a 

adequação de frequência, deixando a emissora de ser local e passando a 

ser regional. De tal modo, reforçamos que as emissoras com cobertura 
regional e nacional não sofrerão alterações com o decreto.  
 

 

A Rádio Alto Uruguai, por sua vez, já assinou a outorga e recebeu sua licença para 

que a migração seja feita e está aguardando somente os ajustes de equipamentos e 

instalações para operar em FM. O jornalista e profissional desta emissora, Thomás 

Silvestre (2017)6 ressalta que: 

 

                                                
6 Entrevista pessoal concedida em 16 de junho de 2017, na Rádio Alto Uruguai, Humaitá/RS 
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 A migração para o sistema FM de transmissão é uma oportunidade única 

para as rádios AM, uma vez que as novas tecnologias disponíveis para 
ouvir rádio, não dispõem do sistema para rádios AM. Sem contar que os 

sinais de Wi-Fi e assemelhados dificultam as transmissões, fazendo com 

que as rádios AM não sejam transmitidas à longas distâncias. 

 

Rádio sempre renovado  

Na medida em que outras formas de comunicação midiática foram surgindo 

depois do rádio, cogitava-se sobre a possibilidade deste meio cair em desuso, o que 

ocorreu, por exemplo, com a chegada da televisão e mais recentemente da internet. Mas 

ele vem provando o contrário e mostrando que as tecnologias vieram apenas para somar.  

 

O rádio é, por definição, um meio dinâmico. Está presente lá, onde a 
notícia acontece, transmitindo-a em tempo real para o ouvinte. Também 

aparece ali, onde se faz necessária uma canção para espairecer ou enlevar. 

E chega acolá, naquele cantinho humilde a carecer de uma palavra de 

apoio, de conforto ou, quem sabe, de indignação. Neste século XXI de 
tantas tecnologias e, por vezes, de poucas humanidades, constitui-se por 

natureza, e cada vez mais, em um instrumento de diálogo, atento às 

demandas do público e cioso por dizer o que as pessoas necessitam e 
desejam ouvir em seu dia a dia. Tudo de forma muito simples, clara, 

direta e objetiva. (FERRARETTO, 2014, p. 13) 
 

 

O rádio dispõe de algo que os novos veículos de comunicação que atuam somente 

no meio digital e que estão surgindo não conquistaram totalmente: a credibilidade. Uma 

emissora de rádio na internet carrega seu crédito e confiança para o meio digital e os 

ouvintes vão buscar informações em seus portais justamente por saberem a credibilidade 

que a emissora de rádio tem. Uma plataforma acaba colaborando para a outra. 

No caso da rádio Alto Uruguai, que está localizada no interior do noroeste do 

estado, a confiança no rádio permanece. Segundo o jornalista Thomás Silvestre(2017), as 

novas tecnologias só vieram para contribuir:  

 

Através delas pessoas que foram embora do município, acompanham 
fielmente nossa programação. Como é uma cidade de interior ainda está 

muito forte esta questão do rádio, as pessoas estão trabalhando, nas 

lavouras, mas com o rádio ligado nos ouvindo. Acredito que essa 
dinâmica dificilmente será batida. 

 

Dessa forma, o radiojornalismo do interior mantém viva a sua relação com o 

público por meio da informação local, tornando-se ainda mais próximo desse público a 

partir das tecnologias, presentes também nas formas de produção dos programas.  
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Considerações finais 

Após análise sobre as novas tecnologias e a internet no meio radiojornalistico, 

nota-se a importância das emissoras de rádio no interior, a partir das observações 

realizadas neta pesquisa, manterem-se integradas ao o mundo digital, pois isso sem 

dúvidas atrai audiência e faz com que as emissoras se tornem mais visíveis para as novas 

gerações. 

O estudo de caso possibilitou uma análise mais ampla sobre a rotina a rádio no 

interior e como as novas tecnologias e a internet estão sendo inseridas na prática 

jornalística destas rádios e como ainda podem evoluir. Além disso, as entrevistas 

realizadas com os profissionais das rádios foram fundamentais para aprofundar o 

conhecimento sobre o radiojornalismo nos tempos atuais. 

A entrevista, um dos métodos da pesquisa, possibilitou maior conhecimento sobre 

a rotina e as dificuldades enfrentadas e como o tempo é distribuído para a realização de 

todas as tarefas tanto no ambiente radiofônico como no digital. Observamos que as novas 

tecnologias e a internet ao contrário do que tem sido dito, não vieram para colaborar com 

o fim do rádio, mas sim para agregar facilidade, visibilidade e conhecimento sobre este 

veículo. 

O rádio goza de credibilidade no noroeste gaúcho porque se aproxima do seu 

público e por trabalhar com os fatos locais do quotidiano da região. Os ouvintes 

participam ativamente da programação, até mesmo sugerindo pautas, mas observa-se que 

principalmente por causa das redes sociais e da internet a possibilidade de interação é 

potencializada. As tecnologias, portanto, contribuem para o fortalecimento do 

radiojornalismo no rádio do interior gaúcho.  
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