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Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo identificar os formatos midiáticos – áudio, 

fotografia, vídeo, texto – veiculados pelas redes sociais de emissoras radiofônicas. Para 

tanto, optamos por um estudo de caso e análise de conteúdo da Jovem Pan SP como 

metodologia desse trabalho. Partimos do pressuposto que o formato sonoro é o que 

reverbera por se tratar de uma emissora radiofônica, então, foram analisadas 50 

postagens no Facebook e 70 no Twitter .  Após a coleta, observamos no corpus empírico 

quais formatos midiáticos foram utilizados e como resultado, tem-se a predominância 

do formato texto, seguido da fotografia e do vídeo. 
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Introdução  
 

O rádio é um veículo de comunicação que vem passando por um período de 

adaptações contínuas. Atualmente, os ouvintes são cortejados por múltiplas plataformas 

que permitem acompanhar a programação sonora em tempo real, da mesma forma que 

novos canais de interação estão disponíveis potencializando a participação da audiência. 

Para Jenkins (2009), esse cenário de transformações é movido pela cultura da 

convergência, termo desenvolvido para definir um processo de mudanças tecnológicas, 

culturais e mercadológicas que proporcionam ao público novas experiências.  

Pensando nesta perspectiva, observamos que um dos maiores desafios das rádios é 

elaborar estratégias que sejam capazes de alimentar o sinal de antena e os demais canais 

comunicativos que estão vinculados às emissoras, como, por exemplo, os perfis nas 

redes sociais, aplicativos para dispositivos móveis e sites institucionais. Para além da 
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antena, o conteúdo das produções radiofônicas não se limita ao áudio, pois outros 

formatos são agregados às narrativas em decorrência da convergência midiática. 

Entre os formatos utilizados para abastecer as plataformas digitais apontamos o 

áudio, empregado, na maioria das vezes, para veicular fragmentos de notícias, 

entrevistas e depoimentos; as imagens, que aparecem para ilustrar os acontecimentos e 

personagens; e os vídeos, que recentemente têm sido bastante utilizados para transmitir 

comunicados e notícias ao vivo. Ademais, em alguns casos também podemos visualizar 

a presença de infográficos – interativos ou não –, utilizados para ilustrar e organizar a 

informação. 

Diante dessa pluralidade de formatos utilizados para compor e complementar a 

narrativa, nosso objetivo é identificar aqueles que são mais veiculados pelas redes 

sociais de emissoras radiofônicas. Com esse propósito, optamos neste artigo
4
 por uma 

metodologia mista, utilizando estudo de caso (YIN, 2001) aliado à análise de conteúdo 

(BARDIN, 1979), e com o olhar voltado para o Facebook
5
 (@portaljovempan) e 

Twitter
6
 (@portaljovempan) da Jovem Pan. Nossa hipótese presume que o formato 

sonoro é o que reverbera nas suas redes sociais na internet por se tratar de uma emissora 

radiofônica. A escolha pela rádio Jovem Pan se deve pelo fato de possuir uma das 

maiores audiências registrada na capital paulista, se enquadrar na categoria de rádio 

informativa e possuir produções multiplataforma
7
. 

O Facebook é a rede social mais acessada pelos brasileiros
8
, a própria empresa 

divulgou dados revelando que até março de 2015 mais de 92 milhões de brasileiros 

acessavam a plataforma pelo menos uma vez ao mês
9
. Já o Twitter aparece em 6º lugar 

                                                 
4 Este artigo decorre do projeto de pesquisa “Conhecer o ouvinte-internauta: Um estudo sobre o perfil da audiência de 

rádio no cenário de convergência”, financiado pelos editais PROPP 09/2016 - Auxílio Financeiro a Pesquisador da 

UFOP, Chamada CNPq/ MCTI Nº 25/2015 - Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas e Edital FAPEMIG 

01/2015 – Demanda Universal 

 
5 Com 1.081.469 seguidores em 10/07/2017. Disponível em: https://www.facebook.com/portaljovempan/ Acesso: 07 

jul. 2017. 

 
6 Com 324 mil seguidores em 10/07/2017. Disponível em: https://twitter.com/portaljovempan Acesso: 07 jul. 2017. 

 
7 A própria emissora se autorreferencia como produtora de conteúdo multiplataforma com a frase “Jovem Pan não é 

só rádio. A prova disso são nossos números na área digital”. Disponível em: 

http://static.jovempan.uol.com.br/static/img/comercial/midiakit/Midia_Kit_JP_2016.pdf Acesso: 12 jul. 2017. 

 
8 Dados retirados da Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015. Na pesquisa referente a 2016 não consta dados específicos 

sobre o Facebook. Disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-

qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf. Acesso: 5 jul. 2017.  

 
9 Disponível em: https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-o-Facebook-pelo-

menos-uma-vez-ao-mes. Acesso: 5 jul. 2017.  

 

https://www.facebook.com/portaljovempan/
https://twitter.com/portaljovempan
http://static.jovempan.uol.com.br/static/img/comercial/midiakit/Midia_Kit_JP_2016.pdf
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-o-Facebook-pelo-menos-uma-vez-ao-mes
https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-o-Facebook-pelo-menos-uma-vez-ao-mes
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entre os canais sociais mais usados no Brasil
10

, ficando atrás do Whatsapp, Youtube, 

Instagram e Google+.  

 

Conjunturas do radio convergente e expandido 

 

O rádio contemporâneo não produz conteúdos apenas para o dial, nos deparamos 

com produções que perpassam por novas plataformas, unem formatos e estão 

disponíveis para consumo em diversos dispositivos.   Além dessas implicações, também 

apontamos uma audiência participativa que busca proximidade com os veículos de 

comunicação por meio de canais interativos, potencializando assim o diálogo com o 

meio. 

De acordo com Jenkins (2009), esta nova restruturação tem a ver com o processo 

convergente, no qual os novos meios de comunicação tendem a reconfigurar os 

tradicionais para que estes acompanhem as demandas das inovações tecnológicas e 

sociais. O autor afirma, ainda, que o processo “representa uma transformação cultural à 

medida que os consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer 

conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos” (JENKINS, 2009, p.30). Sendo 

assim, podemos encontrar mudanças nas estruturas de produção, recepção e circulação 

de conteúdos radiofônicos, uma vez que a cultura da convergência faz com que os 

veículos midiáticos repensem suas estratégias de produtividade.  

O cenário de convergência, em consonância com os avanços tecnológicos, 

possibilitou que as emissoras radiofônicas instaurassem novas composições de 

transmissão e diálogo. Para Lopez (2011, p. 129), o rádio tem que pensar em produções 

que atendam um público rejuvenescido e nativamente digital, habituado a consumir 

informação multiplataforma. A autora também acredita que  

 

o rádio não fala para um ouvinte passivo, mas, para alguém que deseja 

participar, contribuir – mais do que fazia até então. O ouvinte – agora também 

ouvinte-internauta – busca outras fontes de informação, cruza, contesta, discute, 

corrige, atualiza, conversa com o jornalista que está no ar. Mais que nunca, o 

ouvinte participa (LOPEZ, 2010, p. 115).  

 

                                                 
10 Disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-

contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf. Acesso: 4 jul. 2017. 

 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
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Com isso, o rádio que conhecemos hoje busca dialogar com o público por meio 

de diversas plataformas – indo além do tradicional contato via telefone – transmitindo, 

inclusive, conteúdos em dispositivos eletrônicos, aplicativos para smartphones e 

internet. As transformações tecnológicas – aliadas a mudanças políticas e culturais – 

também modificaram a rotina de trabalho. Anos atrás, os jornalistas eram contratados 

para exercerem uma única função, porém, com a adoção de dispositivos capazes de 

integrar diferentes etapas de produção, as atividades dentro das redações passaram a ser 

executadas por uma única pessoa. Agora, o profissional tem que ser versátil: deve saber 

fotografar, editar, captar imagens, manusear aparatos eletrônicos e depois propagar 

todas as informações nas mídias sociais. 

Pensando nessas transformações, surge o conceito de rádio expandido de 

Kischinhevsky (2016), explicitando a ideia de que o rádio transborda para outras 

plataformas. O autor defende que este meio 

 

extrapola as transmissões em ondas hertzianas e transborda para as mídias 

sociais, o celular, a TV por assinatura, os sites de jornais, os portais de música. 

A escuta se dá em AM/FM, ondas curtas e tropicais, mas também em telefones 

celulares, tocadores multimídia, computadores, notebooks, tablets; pode ocorrer 

ao vivo (no dial ou via streaming) ou sob demanda (podcasting ou através de 

busca em arquivos ou diretórios). A escuta se dá em múltiplos ambientes e 

temporalidades, graças a tecnologias digitais que franqueiam também a 

produção, a edição e a veiculação de áudios a atores sociais antes privados do 

acesso a meios próprios de comunicação” (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 279). 

 

Com essas variadas plataformas, a circulação de conteúdos sonoros produzidos 

pelas emissoras ganha maior alcance no universo online, pois esse ambiente é dotado de 

ferramentas que facilitam o compartilhamento do áudio, seja por replicação ou por 

download dos arquivos. Por fim, o rádio expandido representa as emissoras que 

produzem conteúdos para o tradicional rádio hertziano, mas que também buscam 

propagá-los nos demais canais comunicativos seja por meio da TV por assinatura, redes 

sociais, dispositivos móveis, ou demais plataformas que se apropriam de outros 

formatos além do áudio, como o vídeo, a imagem, o texto, o infográfico, entre outros. 

 

Redes Sociais e Circulação de Conteúdos  

 

Entre os canais de comunicação que surgiram nas últimas décadas, podemos 

destacar as redes sociais na internet, que atraem pessoas do mundo todo independente 
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da sua escolaridade e/ou classe social. Muitos as associam a contemporaneidade por 

utilizarem o mundo virtual para defini-las, mas segundo Quadros (2013, p. 23-24), estão 

enraizadas em nossa cultura desde os primórdios da nossa espécie. 

Com a popularização da internet na década de 1990, os laços sociais construídos 

no mundo off-line começaram a ser transportados para o universo online com a criação 

das primeiras redes sociais na internet. Para Recuero (2009, p. 24), estas são 

constituídas por dois elementos: os nós – também definidos como atores –, os quais são 

representados por pessoas, empresas e/ou blogs responsáveis por construírem os 

conteúdos que serão trocados nos espaços sociais; e os laços sociais – ou linhas de 

interligação –, que visam estabelecer vínculo entre os atores.  Recuero defende que: 

 

uma rede, assim, é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um 

grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. A 

abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura social, onde não é possível 

isolar os atores sociais e nem suas conexões (RECUERO, 2009, p. 24). 

 

Recuero (2009) também lembra que a interação na web – e, consequentemente 

nas redes sociais na internet – é dada por meio de comentários, compartilhamentos e 

curtidas.  Quando os internautas fazem usos desses recursos eles também deixam seus 

rastros até que os mesmos sejam removidos da rede. Um exemplo desta 

contextualização pode ser notada no Twitter, quando observamos publicações de alguns 

anos atrás e nos deparamos com comentários antigos. A autora acredita que esses dados 

históricos permitem aos estudiosos entenderem como as mensagens são elaboradas e 

trocadas nas plataformas sociais. 

No final da década de 2000, houve uma enorme adesão de público às redes 

sociais, principalmente ao Facebook, considerada a mais acessada no Brasil em 2015, 

como visto.  Zago (2011, p. 65) explica que os veículos de comunicação começaram a 

aderir às novas plataformas com o objetivo de acompanhar o fluxo migratório, mas 

sobre tudo para oferecerem um canal que conseguisse enriquecer os laços de diálogo 

com a audiência. Para Cebrián Herreros (2008, p. 24), o uso de computadores para 

escutar os produtos radiofônicos tem alterado significativamente tanto a rotina de como 

a audiência consome esse conteúdo, quanto a maneira com que interagem com as 

emissoras. No entanto, Kischinhevsky (2011, p. 427) acredita que as rádios ainda estão 

em processo de experimentação ao tentar explorar as redes sociais digitais como novos 

canais de interação. 
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Os jornalistas começam, então, a elaborar estratégias de produções radiofônicas 

a fim de alimentar os perfis sociais, que são estruturados de forma diferente do dial. 

Estas ações voltadas para a plataforma digital são pensadas sob a lógica da circulação de 

conteúdo – e não na distribuição – a qual funciona 

 

sem a necessidade de uma hierarquia rígida, adota a descentralização como 

modelo padrão e tem como objetivo principal a disseminação das informações 

produzidas nestes diferentes centros. Um simboliza a apologia ao consumo 

enquanto o outro simboliza a apologia da participação (MACHADO, 2008, p. 

26). 

 

Diante deste cenário convergente, as emissoras não dispensam as ferramentas e 

possibilidades oferecidas pelo ambiente digital para construírem narrativas multimídia. 

Quando analisamos as redes sociais e suas particularidades, nos deparamos com 

diferentes combinações de formatos na composição dos produtos. Outra característica é 

a possibilidade dos internautas interagirem com a emissora através do chat para enviar 

suas contribuições e sugestões. 

Além das redes sociais, existem diversos canais responsáveis pela circulação de 

conteúdos provenientes das rádios, como os sites institucionais, blogs e aplicativos 

móveis que “potencializam o alcance de reportagens radiofônicas, notícias, boletins, 

comentários, entrevistas e programas, inclusive aqueles produzidos à margem da 

indústria da radiodifusão sonora, por pessoas físicas, militantes de movimentos sociais 

ou outras entidades” (KISCHINHEVSKY, 2012, p.138). Contudo, as redes sociais são 

espaços em que as rádios podem alimentar suas páginas por meio de uma nova 

configuração que foge do tradicional modelo radiofônico do dial. O rádio no cenário da 

convergência é um meio expandido que busca proporcionar novas experiências aos 

ouvintes por meio das ferramentas tecnológicas. 

 

Análise das Postagens em Redes Sociais da Jovem Pan 

 

Retomando nosso objetivo de identificar os formatos midiáticos veiculados pelas 

redes sociais de emissoras radiofônicas, optamos por utilizar como metodologia o 

estudo de caso (YIN, 2010) e a análise de conteúdo (BARDIN, 1979). Dentre as opções, 

selecionamos a rádio Jovem Pan de São Paulo como objeto desta pesquisa, sua escolha 

se justifica pela emissora possuir uma das maiores audiências registrada na capital 
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paulista, se enquadrar na categoria de rádio informativa e possuir produções 

multiplataforma. 

A Jovem Pan foi inaugurada em 3 de maio de 1944 como Rádio Panamericana
11

 

e, no princípio, o veículo transmitia conteúdos como radionovelas e esportes. Após 

sucessivas mudanças internas que resultaram na troca de diretores, a emissora foi 

rebatizada como Jovem Pan em 1965. A nova fase possibilitou o investimento em 

programas voltados para música, já que a presença dos ídolos da época era constante no 

estúdio da Pan, e na criação dos programas jornalístico no início da década de 1970, 

como a Equipe Sete e Trinta e o Jornal da Manhã, este último com grande destaque no 

cenário do radiojornalismo brasileiro. Com a inauguração da Jovem Pan 2 em 1976, a 

primeira emissora passa a priorizar os conteúdos jornalísticos. Além do sinal de antena, 

a Jovem Pan de São Paulo alimenta o site institucional
12

 intitulado de “Jovem Pan 

Online”, página no Facebook (@portaljovempan), Twitter (@portaljovempan), 

Instagram
13

 (@radiojovempan) e Youtube
14

 (Jovem Pan Notícias). 

 Optamos por selecionar as redes sociais Facebook e Twitter por terem os dois 

maiores números de seguidores entre as quatro redes relacionadas à emissora (1.081.469 

e 324 mil seguidores, respectivamente). Como período de coleta da nossa amostra, 

definimos o dia 11 de julho de 2017, dia previsto para votação do texto-base das 

reformas trabalhistas pelo Senado, pois acreditamos que por se tratar de uma emissora 

informativa esse dia em específico seria abastecido por diversos conteúdos noticiosos. 

Entre os assuntos tratados, apontamos o uso de três formatos: informativo, de 

entretenimento e esportivo. No total, obtivemos 50 postagens na página do Facebook e 

70 tweets pelo perfil do Twitter
15

, nos quais foram observados os seguintes operadores: 

 

 

                                                 
11 Informações históricas sobre a rádio Jovem Pan foram retiradas do site oficial da emissora. Disponível em: 

http://jovempan.uol.com.br/sobre Acesso: 13 jul. 2017. 
12 Diponível em: http://jovempan.uol.com.br/ Acesso: 13 jul. 2017. 

 
13 Com 240 mil seguidores em 13/07/2017. Disponível em: https://www.instagram.com/radiojovempan/ Acesso: 13 

jul. 2017. 

 
14 Com 245.396 inscritos em 13/07/2017. Disponível em: https://www.youtube.com/user/portaljovempan Acesso: 13 

jul. 2017. 

 
15 Destacamos que das 50 postagens, quatro são compartilhamentos de outras páginas pela emissora, portanto não 

foram contabilizadas. Nossa análise recai sobre o conteúdo postado diretamente pela página da Jovem Pan no 

Facebook. O mesmo ocorre com o Twitter, das 70 postagens, 4 são retweets de outras contas, não entrando na nossa 

contagem. 

http://jovempan.uol.com.br/sobre
http://jovempan.uol.com.br/
https://www.instagram.com/radiojovempan/
https://www.youtube.com/user/portaljovempan
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 Arquitetura de interação – quantidade de compartilhamentos (Facebook), de 

retweets (Twitter), de comentários, de reações (Facebook) e curtidas (Twitter); 

 Multimidialidade – presença e combinação dos formatos texto, áudio, vídeo e 

imagem; 

 Hipertextualidade – presença de links e tipo de direcionamento (interno/externo). 

 

Primeiramente, apontaremos a análise referente ao Facebook da Jovem Pan para, 

em seguida, apresentar as referentes ao Twitter. As postagens realizadas pela página da 

emissora paulista possuem participação representativa de seu público, seja por meio de 

reações, compartilhamentos ou comentários. Algumas publicações chegam a atingir, 

sozinhas, 1184 replicações por seus usuários. São, na totalidade das 50 postagens, 7616 

comentários, 5119 compartilhamentos e cerca
16

 de 18360 reações. Esses números 

reforçam nossa discussão inicial sobre a internet proporcionar um espaço mais 

participativo para os usuários, no entanto, reiteramos que o rádio sempre foi um veículo 

de comunicação que facilitava a interação com o ouvinte, fosse através de cartas, 

telefonemas ou participação em programas de auditórios. 

Em relação à multimidialidade, encontramos pouca variedade nas combinações 

de formatos utilizados. Na página do Facebook, predomina o uso concomitante de texto 

e fotografia (são 30 publicações), seguido de texto e vídeo (com 14 aparições) e, por 

fim, o uso de somente vídeo (duas vezes). Esta última situação ocorre em transmissões 

ao vivo da Jovem Pan, que não usa nenhum texto. O áudio não aparece em nenhum 

momento, nem isoladamente e nem em conjunto com outro formato. A fotografia e o 

texto também não aparecem sozinhos. 

A hipertextualidade aparece na maioria das postagens por meio de links que 

redirecionam o usuário para ter acesso a uma informação mais aprofundada, estando 

presente em 30 delas. No Facebook, o uso desses links ocorre sempre em conjunto com 

uma imagem, na qual estão incrustados, ou seja, não há um endereço ou palavra-chave 

explícita no meio do texto. Ao clicar na fotografia, outra janela abre com a informação 

completa. Apontamos que todos os direcionamentos são internos, levam o usuário para 

o próprio site da Jovem Pan.  

Ao observarmos cada página aberta por cada um dos 30 links disponíveis, 

encontramos outras combinações de formatos que compõem a informação hospedada 

                                                 
16 Destacamos a palavra “cerca de” pois o número de reações não apresenta é exato, uma vez que o Facebook 

apresenta números arredondados ao lado das reações totais, como por exemplo, “1,2 mil”. 
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diretamente no site da emissora. Predomina, aqui, a combinação entre texto e foto (18 

no total), seguido de texto, foto e vídeo (com oito aparições) e, por último, texto, foto e 

áudio (quatro presenças). 

Em suma, nas postagens do Facebook da Jovem Pan, temos um total 

aproximado de 31 095 interações no período analisado, a predominância de 

combinações de formato é texto e foto (com 30 usos, ou 60%) e os links estão presentes 

em 30 publicações (60%). 

Em relação ao Twitter, a interação com o ouvinte-internauta é menor quando 

comparada com o Facebook, mas ainda assim é significativa: das 70 postagens, 

contabilizamos 188 respostas, 342 retweets por parte dos usuários e 867 curtidas. 

Ao olharmos para a multimidialidade, a combinação de formatos predominante 

nas publicações pelo perfil da Jovem Pan é o texto com a fotografia (presente em 35 

publicações), seguido do texto com o vídeo (utilizados em 29 postagens) e por fim, 

somente texto (em duas aparições). A variação nesses usos, assim como no Facebook, 

também é baixa. A fotografia, o áudio e o vídeo não aparecem em nenhum momento 

sozinhos, estão sempre combinados com outro formato, apenas o texto é usado 

isoladamente em duas postagens. 

Os links, que se referem ao uso da hipertextualidade, são mais explícitos no 

Twitter, pois aparecem como URLs encurtadas nas publicações (com exceção de um que 

é incrustado em um vídeo, direcionando para o Youtube). São 38 postagens que usam 

links (aproximadamente 54,3%) e, destas, 8 são externos e direcionam o ouvinte-

internauta para o canal da Jovem Pan no Youtube, onde os vídeos estão hospedados. As 

outras 30 publicações possuem links internos, direcionando o usuário para uma página 

no site da emissora. 

Ao acessarmos todos os links, encontramos outra combinação de formatos para 

construir a narrativa, texto e fotografia continuam predominando (17 vezes), seguido de 

texto, fotografia e vídeo (com 8 aparições), somente vídeo (em 8 links) e texto, 

fotografia e áudio (cinco vezes). O áudio só aparece na combinação com texto e 

fotografia, não aparece em nenhum momento em conjunto com vídeo, nem sozinho com 

o texto. 

Os resultados gerais da análise das postagens no Twitter consistem em 1397 

interações com ouvintes-internautas, predomina a combinação texto e fotografia 

(presente em 35 postagens, ou 50%) e os links estão em 38 publicações (ou 54,3%). 
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Abaixo disponibilizamos um quadro com os resultados comparativos entre as duas redes 

sociais: 

 

 

    Quadro 1 – Análise comparativa entre Facebook e Twitter. 

Operadores Facebook (50 postagens) Twitter (70 postagens) 

Arquitetura de 

interação 

31 095 (média de 621,9 

por postagem) 

1397 (media de 19,9 por 

postagem) 

Multimidialidade Texto e fotografia (60%) Texto e fotografia (50%) 

Hipertextualidade 30 publicações (60%) 38 publicações (54,3%) 

     Fonte: elaboração própria 

 

 

Observa-se que, com exceção do número de interação dos usuários, os outros 

resultados são bem próximos. O público que acompanha a Jovem Pan pelo Facebook 

participa mais das postagens do que aqueles no Twitter, fato que também pode ser 

explicado pela grande quantidade de seguidores da página na primeira rede social 

citada. Sobre a multimidialidade, ambas redes postam mais com a combinação de texto 

e fotografia e o uso de links nas postagens também se aproximam em ambas as redes. O 

vídeo é o único formato a ser utilizado isoladamente no Facebook, enquanto no Twitter, 

é o texto. 

Apesar de não ser o formato mais utilizado, o vídeo nos chama atenção em 

relação a maneira com a qual é construído, as reportagens se aproximam muito das 

produções veiculadas pela televisão. Em sua maioria, iniciam com os apresentadores em 

estúdio e posteriormente chamam um repórter externo para dar alguma informação, 

entretanto, a linguagem é radiofônica, pois o mesmo áudio do vídeo é aquele que é 

veiculado via antena. Essa construção é a mesma tanto para os vídeos que foram 

transmitidos ao vivo quanto para aqueles postados posteriormente ao programa ir ao ar.  

 

Considerações Finais 

 

As redes sociais são consideradas espaços que potencializam a distribuição de 

conteúdos, como podemos observar pelo número de envolvimento dos usuários com as 

publicações tanto no Facebook quanto no Twitter. Os formatos utilizados nas 

publicações podem aparecer de forma isolada ou combinados com outros, enquanto os 
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links permitem um aprofundamento das informações tratadas nas postagens, que, no 

caso da Jovem Pan, exercem a função de “chamada” para uma notícia, reportagem ou 

programa.  

Inicialmente, partimos da hipótese que o formato mais utilizado nas postagens 

seria o áudio por se tratar de uma emissora radiofônica, no entanto, os resultados da 

análise mostram que o mais utilizado é o texto, em ambas as plataformas. No Facebook, 

o texto aparece em 44 postagens (88%), seguido da fotografia em 30 delas (60%) e do 

vídeo em 16 (32%). No Twitter, a sequência da aparição é a mesma, o texto em 66 

(94,3%), a fotografia em 35 (50%) e o vídeo em 29 (41,4%) publicações.  

Esse formato midiático que prevalece apresenta-se, na maioria das vezes, como 

legenda das imagens que, caso não fossem consideradas, resultaria na fotografia como o 

formato mais utilizado. Sendo assim, afirmamos que o conteúdo proveniente do rádio 

em redes sociais é predominantemente visual, imagético. 

Já o áudio sequer aparece nas postagens, sua presença ocorre em páginas do site 

da Jovem Pan que podem ser acessadas através dos links disponibilizados nas 

publicações. Identificamos que mesmo que não apareça nas publicações, o áudio 

presente nas páginas do site é utilizado somente em matérias informativas, retomando a 

característica do rádio de informar. 
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