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RESUMO

O  trabalho  aborda  as  relações  existentes  entre  as  atividades  desempenhadas  por  um 

profissional da área de Relações Públicas em uma organização, utilizando como ferramenta 

estratégica o meio rádio,  tendo como suporte uma intranet  para trabalhar  e aprimorar  a 

comunicação corporativa. Embora pouco valorizado pelas empresas, o rádio possibilita a 

propagação rápida e dinâmica da mensagem, podendo abarcar diferentes temáticas de forma 

acessível.  Com a rádio corporativa, é possível estreitar o relacionamento da organização 

com seus públicos de interesse, ampliando seus canais de comunicação, além de difundir a 

cultura  e  identidade  organizacionais.  Desta  forma,  essa  proposta  reflete  a  política 

mercadológica em relação aos produtos e serviços oferecidos e defende-se que o meio rádio 

pode influenciar  na visibilidade  da empresa,  evidenciando as  práticas  das  atividades  de 

Relações Públicas.

PALAVRAS-CHAVE: Rádio;  rádio  corporativa;  comunicação  organizacional;  relações 

públicas; CVC.
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Este trabalho trata do tema “Rádio Corporativa” e foi produzido para a disciplina 

Laboratório Radiofônico do curso de Relações Públicas da Universidade Sagrado Coração 

(USC).  Todo o procedimento foi  desempenhado nos meses  de maio e junho no ano de 

2012, nas extensões da instituição. Foi desenvolvida para a empresa CVC Turismo uma 

rádio corporativa, entendida aqui como um veículo dirigido e de acesso restrito aos públicos 

de interesses da organização, com abordagem em três diferentes conteúdos: institucional, 

musical e noticioso. Antes, mostra-se fundamental conhecer a instituição alvo da ação.

A  empresa  CVC  foi  criada  no  ano  de  1972  por  Carlos  Vicente  Cerquiari  e 

Guilherme Paulus, atual presidente do Conselho de Administração. O início das atividades 

foi pautado na organização de excursões rodoviárias para pequenos grupos, mas sempre 

atentas às necessidades dos seus clientes, gerenciando de maneira eficiente os problemas 

que surgiam.

Com  o  decorrer  do  tempo,  a  empresa  cresceu  aceleradamente  em  todas  as 

perspectivas, ganhando espaço físico e popularidade. Desta forma, a CVC pode abranger o 

seu  respaldo  prático  em  produtos  e  serviços  turísticos,  ao  inovar,  reinventar  e  lançar 

tendências constantemente.

A originalidade da CVC em criar e desenvolver suas ações de forma estratégica está 

presente desde sua criação. Destaca-se tal fato por ser a primeira empresa a fretar aviões, a 

atender em shoppings e hipermercados como também a oferecer pacotes de viagens para 

grande parte  das classes sociais  (podendo ser parcelados em até  dez vezes),  tornando a 

acessibilidade um dos seus pontos fortes, exemplo é que, no ano de 2010, a operadora levou 

2,5 milhões de brasileiros para mais de 100 destinos turísticos.

Para que os clientes possam se programar com devida antecedência e tenham um 

grande leque de variedades de serviços, a CVC permite que os turistas escolham dentre 

mais de 100 destinos, com 12 meses de antecedência, por meio de 770 produtos nacionais e 

internacionais,  como viagens  aéreas,  terrestres  e  marítimas,  onde  os  pacotes  podem ser 

personalizados.

A CVC está presente nos 27 estados brasileiros, contando com 700 lojas exclusivas, 

e  mais  de  8.000  agências  de  viagens  credenciadas.  De  acordo  com  as  informações 

disponíveis em seu site7, a CVC é líder de preferência, pois, com 40 anos de experiência, é 

considerada a maior operadora de viagens da América Latina, estando também entre as dez 

maiores do mundo.

7 Disponível em: <http://www.cvc.com.br> Acesso em: 08 jun. 2012.
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Quanto ao plano de comunicação da Rádio Corporativa, este consiste em planejar, 

gerenciar,  executar  e  avaliar  as  melhorias  na  comunicação  interna,  nas  atividades  dos 

funcionários e, assim, deixá-los atualizados sobre os principais assuntos relacionados ao 

turismo, desejando que esta ação se reflita na comunicação externa.

Por  isso,  acredita-se  que  a  organização  possui  total  estrutura  e  condições  de 

implantar uma rádio corporativa, fazendo uso da intranet, destinada aos seus colaboradores 

internos,  para  que  estes  venham  se  integrar,  atualizar  e  contribuir  para  o  bom  clima 

organizacional.

Vale salientar que, de modo geral, foi colocada música instrumental ao fundo dos 

spots institucionais (background) para que haja reflexão sobre o tema; fez-se uso, também, 

da cortina para separar os spots (institucional e noticioso) para, assim, o desenvolvimento 

do trabalho fique mais bem organizado; e, por fim, foram utilizados alguns efeitos sonoros 

para que houvesse maior dinâmica e interação com o público. Destaca-se também a rádio 

como um importante instrumento de comunicação para o exercício da atividade de Relações 

Públicas, sensibilizando o receptor para outras culturas, haja vista que pode refletir o mundo 

contemporâneo.

2 OBJETIVO

O objetivo principal da rádio corporativa, no que condiz ao “institucional”, que é 

destinada  ao  público  interno,  é  manter  os  colaboradores  informados  sobre  as  rotinas 

administrativas e o mercado do turismo, assim como promover a eficiência no trabalho, 

utilizando de estratégias para estes colaboradores se sintam valorizados e satisfeitos em seu 

ambiente de trabalho.

Já o conteúdo destinado ao público interno e externo, por meio de veiculação no site 

da empresa, consiste na faixa musical e noticiosa, a qual aborda informações e assuntos de 

ambos os interesses no que condiz a viagens e ao turismo.

3 JUSTIFICATIVA

É de  caráter  muito  importante  manter  os  colaboradores  da  empresa  informados 

quanto às realidades da organização, do Brasil e do mundo. Bem como atualizar os clientes 

para  os  assuntos  de  comum  interesse  lembrando-se  de  adequar  a  mensagem  para  tal 

público.
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O rádio permite essa flexibilidade para personalizar o conteúdo da mensagem de 

acordo com o público receptor a que se destina porque seu conteúdo é baseado em uma 

média de gosto e repertório de mensagens, o que permite se comunicar a cada ouvinte em 

específico ao mesmo tempo em que atinge grandes grupos de audiência. 

Outra qualidade é que o rádio, se comparado a outros tipos de mídia, é um meio 

econômico em termos de produção, basta uma ilha de edição, microfones e software de 

edição (alguns oferecidos gratuitamente na internet)  para produzir e veicular mensagens 

radiofônicas.  Ele possibilita,  também, ao ouvinte realizar atividades paralelas à audição, 

favorecendo a disponibilização dos mais variados conteúdos, como entretenimento, notícia, 

prestação de serviços, e etc,  desde que trabalhada a linguagem radiofônica,  conjunto de 

signos elaborados a partir de texto, voz, efeitos sonoros, ruído, silêncio e trilha sonora, com 

finalidade  de  transmitir  mensagens  sonoras  (FERRARETO,  2001).  O  resultado  é  uma 

mensagem elaborada para ser falada e para ser ouvida, similar a uma conversa de conteúdo 

dirigido.

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS

O rádio é um meio de comunicação que possui extrema importância entre os meios 

tradicionais, pois permite propagar a informação de forma dinâmica, além de atingir grande 

parte da sociedade. Possui várias funções, como informar, prestar serviço, difundir ideias, 

estimular o lazer, integração e o convívio.

Devido às diversas formas de utilização,  o rádio também pode estar  presente no 

meio  corporativo,  e  o  profissional  de  Relações  Públicas  utiliza  deste  recurso  como 

ferramenta  de  comunicação  estratégica,  adequando  à  mensagem  para  o  seu  público. 

Segundo Ferrareto (2001, p.01) 8:

A  mensagem  não  depende  apenas  da  palavra  em  si,  mas  de  sua 
articulação  oral,  muitas  vezes  associada  à  utilização  de  música  e 
efeitos. Como consequência o texto produzido apresenta características 
próprias. Deve ser mais claro e conciso que o de jornal e o da televisão, 
veículo que possui outros recursos traz como possibilidade de reler a 
notícia,  na  imprensa  escrita,  ou  de  receber  informações  adicionais 
fornecidas pela imagem, no caso da TV.

Amparadas  nessas características,  as atividades  desempenhadas  pela  profissão de 

Relações Públicas aliadas à utilização do meio rádio, onde o mesmo será desenvolvido de 

acordo  com  os  objetivos  da  empresa,  possibilita  que  a  comunicação  corporativa  seja 

abrangente e defina novas perspectivas, através dos elementos sonoros utilizados no rádio, 
8 FERRARETO, Luiz.  O veículo, a História e a Técnica. Porto Alegre: Ed. Sagra Luzzato, 2001. 375p.
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como também as técnicas oferecidas, é possível que os ouvintes “visualizem imagens” de 

acordo com a mensagem que é veiculada, favorecendo a associação de ideias.

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO

Neste tópico,  mostramos  como a conceituação  teórica  foi  aplicada  na prática.  A 

rádio corporativa da CVC terá três diferentes focos: Musical, Noticioso e Institucional.

5.1. Musical

Por atingir o público interno e externo, o conteúdo musical será veiculado no site da 

CVC como também no espaço reservado somente aos funcionários (intranet).  A escolha 

desses  canais,  internet  e  intranet  para  veiculação  da  rádio  corporativa,  deve-se  à 

inexistência de custos adicionais para a organização, além do fácil acesso para os públicos 

de interesse.  Os colaboradores e clientes poderão apreciar as músicas de diferentes lugares 

do mundo e regiões do Brasil, objetivando a propagação da cultura regional/mundial, assim 

como despertar o interesse dos públicos para conhecer tais regiões, as quais são também 

destinos oferecidos pela organização.

No caso do programa piloto desenvolvido para a rádio CVC, foram selecionadas as 

músicas: “Rolling in the deep”, da cantora Adele (Cultura Britânica); “Novo Mundo”, do 

grupo Charlie Brown Jr. (Sudeste - Paulista); “I Wanna Go”, de Britney Spears (Norte-

americana);  “Quando  a  Chuva  passar”,  de  Ivete  Sangalo  (Nordeste);  “Imbranato”,  de 

Tisiano Ferro (Italiana); “A Doida”, de Seu Jorge (Sudeste - Carioca); “Mon amour”, Ben 

L’Oncle Soul (Francesa); “Chamo por você”, de Callypso (Norte); “La Tortura”, de Shakira 

(Colombiana); “Banana Pancakes”, de Jack Johnson (Havaiana).

5.2 Noticioso

Por atingir  o público interno e externo – essenciais  de sustentação -  o conteúdo 

noticioso será veiculado no site da CVC como também no espaço reservado somente aos 

funcionários  (intranet),  devido  à  facilidade  e  à  interação  que  este  meio  oferece, 

proporcionando tanto para os clientes, quanto para os funcionários, notícias atualizadas e 

cuidados que devem ser tomados antes e durante e viagem. Para o programa piloto, foram 

desenvolvidas  cinco  notas,  abordando  assuntos  como  segurança  ao  viajar,  retirada  de 
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passaporte, tendências de viagens, valores de câmbio, e acontecimentos envolvendo áreas 

do turismo.

O objetivo ao abordar tais assuntos é informar,  para que assim os colaboradores 

transmitam informações  corretas  para  o  público  e  também para  que os  clientes  evitem 

problemas futuros atrasando sua viagem, pois quando bem orientados as chances de erros 

passam a ser  mínimas.  Para exemplificar,  segue trecho extraído  da nota:  “Para viagens 

internacionais  é  necessário  fazer  uso de documentos  específicos,  como,  por exemplo,  o 

passaporte. A medida inicial é providenciar o agendamento no site da Polícia Federal”. 

As notas serão alteradas diariamente de acordo com os acontecimentos de caráter 

social, econômico, político, do Brasil e do Mundo, levando em consideração sua relevância 

e repercussão na mídia.

5.3. Institucional

Por  atingir  somente  o  publico  essencial  de  sustentação  da  empresa,  o  conteúdo 

institucional  foi  desenvolvido  levando  em  consideração  fatores  que  estão  diretamente 

ligados à rotina profissional dos funcionários, com o objetivo de difundir informações de 

modo transparente e qualitativo e, assim, evitar ruídos comunicacionais. Desta forma, os 

temas abordados no programa piloto, por exemplo, fazem referência ao aniversário da CVC 

e seus valores, aos fatores motivacionais e comunicados. 

É de suma importância que os funcionários tenham conhecimento sobre os valores 

da organização, para que possam agir de acordo com a cultura organizacional, ajudando a 

motivá-los, fazendo com que sintam orgulho da empresa em que trabalham. Para elucidar, 

segue trecho extraído da nota:  “Agradecemos toda dedicação.  Com o seu apoio e a sua 

participação, não há dúvidas de que virão mais 40 anos de muito sucesso”.

6 CONSIDERAÇÕES

A empresa CVC é nacionalmente e mundialmente conhecida por sua flexibilidade 

em  relação  aos  pacotes  de  viagens  e  facilidade  nos  pagamentos,  tendo  como  visão 

proporcionar às pessoas a realização de seus sonhos, garantindo a segurança e o conforto.

Devido essa credibilidade e confiança que os clientes depositam na empresa,  por 

constantemente  buscar  informações  no  site  ou  entrar  em  contato  com  as  agências, 

verificamos que uma Rádio Corporativa com conteúdo ligado às viagens e ao turismo seria 

muito bem recebida por todo o público, deixando-o próximo à empresa. Além disso, como 
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futuros profissionais de Relações Públicas, sabemos a importância da imagem empresarial 

no  ambiente  mercadológico  e  social.   Portanto,  neste  caso,  a  rádio  corporativa  com 

conteúdo  musical,  noticioso  e  institucional  foi  utilizada  como  meio  de  comunicação 

estratégico, pois é capaz de atingir os públicos internos e externos da organização a baixo 

custo  e  com  alta  eficiência  ao  aliar  informações  atualizadas  a  valores  institucionais  e 

culturais, tornando a comunicação acessível e dinâmica.

 Ademais, na esteira de Baldissera (S/D) as relações públicas tem uma implicação 

em processos/ações para a atualização de certo equilíbrio do sistema organização e de suas 

relações  com  os  "outros",  “cuja  inteligibilidade  do  sistema  e  das  relações  que  realiza 

encontram-se, não apenas no sistema, mas também na sua relação com o meio”, criando 

novas possibilidades das relações Públicas cumprirem seu papel fundamental na sociedade 

de  consumo,  marcada  pela  liquidez,  efemeridade  e  hiperindividualismo:  por  e  para  um 

mundo mais justo. 
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