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RESUMO 

 

O rádio é capaz de sintetizar códigos acessíveis a vários grupos sociais e, por esse 
motivo, tem a capacidade de atingir e ser compreendido por um público muito 
diversificado. Por sua portabilidade e sua linguagem direta, o rádio tem uma 
proximidade muito forte com seu ouvinte. A percepção do ouvinte às mensagens 
radiofônicas está diretamente ligada à capacidade do rádio em extrapolar a lógica da 
língua, auxiliado pelos recursos da sonoplastia que favorecem a criação de imagens 
mentais. Em um ambiente de proximidade, o rádio tem na sua história, exemplos de 
atuação como um promotor de integração social, cultural e política. No decorrer da 
sua trajetória, o rádio conquistou nichos, com uma linguagem cada vez mais 
segmentada. Tendo em vista os avanços da tecnologia e as novas possibilidades de 
customização de produção de conteúdo, esta pesquisa busca uma análise da 
mensagem radiofônica segmentada aplicada em web rádios, e sua repercussão 
frente à comunidade e seu desenvolvimento. O estudo salienta as especificidades 
que contribuem para a concepção da mensagem radiofônica somada com os 
recursos da internet, apresentando uma análise do papel e as potencialidades dessa 
fusão, com a chamada web rádio. A partir de reflexões sobre o lugar da identidade e 
da cultura, e da apresentação de um caso de aplicação de web rádio em uma 
organização, foram buscados dados que identificam os aspectos de 
desenvolvimento gerados pelas informações veiculadas na web rádio quando 
inserida num ambiente corporativo. Delimitou-se como corpus de investigação o 
estudo sobre as potencialidades e o papel da web rádio no desenvolvimento 
econômico e social, com a análise sobre desenvolvimento e sua relação com as 
novas formas que o rádio se apresenta no universo digital. Os resultados obtidos na 
pesquisa ajudam a entender como as web rádios podem contribuir para a difusão da 
cultura e os valores de uma organização, e de que forma auxiliam no 
desenvolvimento, tanto das organizações quanto das pessoas, e conseqüentemente 
o desenvolvimento local.  
 
Palavras Chave: Desenvolvimento Regional; Desenvolvimento econômico;   
Comunicação; Web Rádio.       
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ABSTRACT  

 
 

The radio is capable of synthesizing the various social codes accessible and 
therefore can be understood and achieve a very diverse audience. Because of its 
portability and direct language establishes a closeness to your listener. The 
perception of the listener to radio messages is directly linked to the ability of radio in 
extrapolate the logic of language, aided by audio resources that promote the creation 
of mental images. In an environment of proximity, the radio has in its history, 
examples of acting as a promoter of social, cultural and political integration. Local 
broadcasters occupied prominent place within society, that in the course of its 
history, with a language niches have increasingly targeted. In view of the advances in 
technology and new possibilities of customization in the production of content, the 
search looks for a radio message analysis, applied on segmented web radios, along 
with its impact against the community and its development. The analysis highlights 
the specific characteristics that contribute to the design of the radio message added 
to internet resources, showing this merger, an analysis of the role and of web radio 
potentialities. From reflections on the place of the identity and culture have sought if 
data identify the local development generated by the information published on the 
web radio, when inserted into a corporate environment. It has delimited the research 
corpus, the study on development and the new ways that the radio is presented in 
the digital world. The obtained survey indicators help an understand that how the 
web radio can contribute to the dissemination of the culture and values of an 
organization, and how it assists in the development of people, and hence the local 
development. 
 
Key words: Local Development; Economic Development; Communications; 
Webradio. 
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INTRODUÇÃO 

O avanço da tecnologia permitiu ao rádio adquirir novas formas de 

transmitir seu conteúdo, extrapolando as transmissões convencionais AM ou FM, 

nas quais durante anos foi campeão de audiência. No início do século XXI, analistas 

de mídia, acreditavam que o meio rádio seria ultrapassado pela revolução digital.  

Porém, com as novas tecnologias e a convergência dos meios de 

comunicação, o rádio é o meio de comunicação que mais se mostrou preparado 

para as mudanças e saiu amplamente fortalecido, pois com a revolução digital, 

ganhou diversidade de formatos e de cobertura jamais imaginados, com a chamada 

web rádio. 

A convergência das mídias transforma o rádio, que se apresenta 

preparado para absorver e incorporar as novas possibilidades oferecidas pela 

integração com a web. Funciona como ferramenta de comunicação, disponível para 

que sejam criadas rádios customizadas e voltadas para diversos segmentos.  

O rádio com seu imediatismo e linguagem pode promover o 

desenvolvimento humano. Funciona como um holofote na mente, pois estimula a 

imaginação e amplia o campo da visão pelo sentido da audição. 

Os meios de comunicação devem ultrapassar a simples ferramenta de 

propaganda. Devem possibilitar uma reflexão que remeta às imagens das 

identidades, da memória coletiva e social de um povo, constituindo-se como suporte 

para o exercício da cidadania e preservação do patrimônio e servir como meio para 

fomentar o desenvolvimento local. Nesse contexto, é importante investigar as 

relações entre desenvolvimento e sua correlação com o rádio, sua linguagem e 

avanços tecnológicos, na tentativa de levantar dados para observar as 

potencialidades das novas formas de se fazer rádio. 

As plataformas mudaram e o novo rádio citado trabalha em um novo 

ambiente, o chamado ciberespaço (LEVY, 1996), ganhando abrangência global e 
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novas formas de interação e fazendo inclusive que sejam repensadas as formas de 

produzir seu conteúdo. A segmentação de mercados que já havia se consolidado 

com a chegada do FMs e também das transmissões via satélite, agora toma corpo e 

aumenta a sua abrangência com a web, para um campo planetário. É importante a 

busca da relação que essa nova rádio pode ter com o desenvolvimento. Esse rádio 

no ciberespaço é conhecido como web rádio. A customização de conteúdo e as 

novas tecnologias tomaram conta do mercado corporativo numa incessante busca 

por desenvolvimento.  

Nesta pesquisa buscam-se informações sobre as potencialidades 

desse veiculo de comunicação quando inserido dentro de um ambiente corporativo. 

No decorrer da pesquisa buscou-se referências sobre a história do rádio até os dias 

atuais, com eixo em cultura e desenvolvimento regional. 

Problema da Pesquisa 

O que garante maior proximidade do rádio com o indivíduo é a forma 

como a linguagem é usada pelos radialistas. Pode ser uma linguagem comercial 

com tom vendedor, persuasivo, ou intimista, mais próxima com tom amigável e 

convidativo, todas carregadas de emoção e credibilidade.  

Além das rádios comunitárias, comerciais, educativas, transmitidas por 

meio do sinal analógico tradicional, a sociedade hoje, por meio dos avanços das 

tecnologias digitais também conta com novas formas de transmissão. São web 

rádios, rádios corporativas que surgem como uma nova forma de se fazer rádio, 

longe de concessões e fins políticos, com conteúdo segmentado e voltado para 

grupos e nichos específicos. 

Os novos meios de transmissão se mostram como uma nova forma de 

se fazer a mensagem rádiofônica, somados com a interatividade do mundo digital. 

Com isso, contam com uma programação cada vez mais segmentada, funcionando 

como um organizador coletivo e ainda com a característica de mediador dos anseios 

dos seus ouvintes internautas. 
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Prado (1989) apresenta uma visão de distinção entre a rádio tradicional 

e a rádio na web. Ao se comparar as rádios tradicionais, uma limitação já esbarra 

quando começam as intenções financeiras do proprietário da concessão, na qual o 

que vale é o retorno da audiência e, por tabela, a aderência comercial. Isso ajuda a 

refletir que a rádio na web é o futuro da possibilidade de se fazer rádio com 

liberdade de expressão. 

Fundamentado nas experiências do dia a dia, do avanço das redes 

sociais e dos recursos digitais proporcionando novas formas de interação com os 

usuários. Prata (2008) na sua tese de doutorado também insere o rádio no mundo 

digital e pesquisa as suas novas possibilidades, e é possível concluir que no caso do 

rádio, é certo que seu futuro é digital. Mas é muito mais do que isso. O futuro do 

rádio está na internet e, certamente, as próximas gerações vão ouvir rádio num 

aparelho onde há possibilidades, além do áudio, de vídeo, telefonia, texto, 

transmissão e recepção de dados. Não há dúvidas de que o futuro do rádio está na 

grande rede que transformará o mundo, como sentenciara McLuhan (1962), numa 

aldeia global. 

Quando se observa o papel das web rádios, cabe verificar se estas 

vêm desempenhando todo o potencial para promover o desenvolvimento social e 

econômico. De acordo com Prata (2008), é possível imaginar que a união da força 

da linguagem rádiofônica com o caráter de interatividade da internet pode fazer com 

que a web rádio se torne um veículo poderoso, um real fator transformador da 

realidade local.  

O rádio, em quaisquer de seus formatos, inclusive no formato de rádio 

disponível na web, mantém a característica de uma linguagem rápida, clara e 

objetiva, consegue passar credibilidade ao ouvinte. O radialista pode fazer as 

pessoas mudarem de postura, com exemplos afirmativos e de alegria, e pode 

influenciar as pessoas a mudar de olhar e de opinião. O radialista pode ser visto de 

várias formas, mas vale observar pelo prisma de Zaniboni (2006), que o radialista, 

por ser formador de opinião e ter legitimidade local, é o grande responsável pela 

qualidade das informações geradas nos seus programas. Daí o papel colaborador 

deste profissional no controle social das políticas públicas em sua cidade, seu bairro, 
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sua comunidade. Ao conhecer e relacionar as políticas públicas às questões 

cotidianas locais, o radialista passa a atuar como protagonista do controle social. O 

importante na sociedade é fazer, mas também difundir a ação, causar impacto, 

mostrar a força de um projeto proposto, deixar as pessoas com o sentimento: “eu 

não posso ficar fora disso”. 

Nesse ponto de vista, que ressalta a importância do rádio ser um 

exemplo e formador de opinião, encontra-se o problema principal da pesquisa, que 

consiste na identificação e análise de quais as formas em que a mensagem 

rádiofônica é encontrada na web rádio e como este novo formato de rádio pode 

ajudar no desenvolvimento corporativo, tanto social quanto econômico.  

Quando se observa as transformações nos veículos de comunicação, o 

rádio por sua vez passa por mais uma metamorfose com novos recursos a seu 

dispor e com segmentação jamais vista no meio. Com isso a pergunta inicial de 

pesquisa é: o novo rádio consegue ser tão eficiente quanto o rádio tradicional na 

difusão da sua informação? Caso sim, como a web rádio pode ser eficiente se 

inserida no ambiente corporativo? Outras questões de pesquisa que norteiam o 

presente estudo são: 

O novo rádio já é uma realidade, a mídia entra como canal 

customizado para quem a utiliza. Qual a melhor linguagem a se utilizar no meio para 

se obter êxito no desenvolvimento do grupo, do ideal, do local? 

As empresas anunciam menos em rádio, com a convergência podem 

criar sua própria rádio. Qual a finalidade e abrangência desse canal? 

No caso da rádio utilizada em meio corporativo, questiona-se se ela 

pode ajudar no desenvolvimento social e econômico da organização? 
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Objetivos da pesquisa 

O objetivo geral da pesquisa é identificar as potencialidades da web 

rádio corporativa e o seu papel no desenvolvimento econômico e social. Pretende-se 

mostrar a importância da web rádio para difundir a essência e a cultura de grupos 

sociais, suas necessidades e anseios inseridos no ambiente corporativo. Desta 

forma, o trabalho tem como propósito identificar os aspectos de contribuição das 

diversas formas de segmentação da linguagem radiofônica da web rádio para o 

desenvolvimento local. Busca-se, portanto, verificar como a web rádio e suas formas 

de interação podem fomentar o desenvolvimento local. 

A pesquisa pretende analisar, nos caminhos da comunicação 

radiofônica, a relação das formas tradicionais de se fazer e transmitir rádio, com o 

avanço das tecnologias e as novas formas de se fazer o seu conteúdo com a web 

rádio.  

A pesquisa busca, ainda, respostas para saber como uma web rádio, 

pode ajudar promover o desenvolvimento de uma organização, e se, por sua vez, 

consegue proporcionar o desenvolvimento das pessoas no local onde trabalham e 

vivem funcionando como uma web rádio corporativa. 

A apresentação da relação entre rádio e desenvolvimento faz parte do 

objetivo dessa pesquisa. No intuito de se aproveitar o melhor do meio, busca-se 

observar se a web rádio corporativa atende as necessidades e anseios da empresa 

que está inserida. 

 

Objetivos Específicos 

Com vistas de atingir o objetivo geral de pesquisa, são traçados alguns 

objetivos específicos, que estão expostos a seguir.  
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O primeiro objetivo específico é buscar na literatura existente, 

apresentar e discutir os conceitos do rádio, em sua concepção analógica e digital e 

algumas características da mensagem radiofônica.  

No contexto histórico, são estudadas as novas formas de interação e 

as potencialidades do meio aplicadas no chamado “novas rádio”. Para trazer à tona 

a força do rádio, busca-se relacionar desenvolvimento na sua história até os dias 

atuais. 

Procura-se ainda conhecer as potencialidades do rádio, analisar os 

avanços e influência das novas formas de usar mensagem rádiofônica na web rádio 

corporativa, buscando suas relações com o desenvolvimento, e se 

consequentemente pode fomentar o desenvolvimento local. 

Justificativa  

Frente à convergência das mídias e as novas possibilidades oferecidas 

pelo avanço das tecnologias, o rádio pode estar subutilizado e com sua força 

limitada, por isso a importância em dar a devida atenção aos indicadores que 

definem desenvolvimento, e qual a importância da difusão de cultura nos resultados 

obtidos. O resultado pode trazer à tona a melhor forma de se utilizar a linguagem 

rádiofônica, as potencialidades e as novas formas de interação, para que trabalhe 

em prol do desenvolvimento das pessoas e das organizações, e consequentemente, 

o desenvolvimento local. O foco no desenvolvimento apoiado na cultura é ponto 

central na importância da pesquisa, pois com base na obra de Furtado (1984), é 

certo que um maior acesso a bens culturais melhora a qualidade de vida dos 

membros de uma coletividade.  

Nesse contexto é possível ver a importância da cultura para o 

desenvolvimento. A pesquisa se apóia na bagagem cultural de cada indivíduo e do 

conteúdo oferecido pelas rádios. O rádio é uma excelente ferramenta para difundir 

cultura e boas práticas no dia a dia. Pretende-se observar como a programação e a 
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linguagem adotada nas web rádios customizadas podem ajudar o desenvolvimento 

das pessoas, grupos, organizações, e consequentemente de sua comunidade. 

A importância do estudo dos conteúdos das web rádios se dá pelo 

aumento considerável do número de novas emissoras que surgem a cada dia e as 

novas formas de interação que apresentam. 

O crescimento considerável das web rádios por todo o mundo pode ser 

atribuído à facilidade dos programas de computador, que permitem a captura de 

programas de rádio via Internet em tempo real. Este sistema de áudio contínuo 

permitiu mais agilidade, facilitando a audição de uma emissora ao vivo. Como afirma 

Farias (2008):  

“A interação com o público torna-se mais fácil. Ao contrário das rádios 

convencionais em que o contato é efetuado unicamente por telefone, a web 

rádio permite a fácil participação do público por e-mail, chat, fóruns e grupos 

de discussão” (FARIAS, 2008  p.56). 

A interação por sua vez é importante, pois se o conteúdo dessas rádios 

for trabalhado em prol do desenvolvimento, pode começar a surgir a chamada 

Cultura da Participação. Se essa participação é em prol da comunidade, é possível 

afirmar que o novo rádio pode fomentar o desenvolvimento local. 

Rádios na internet, com estrutura própria para atender à demanda de 

empresas e de um público segmentado, estão tomando cada vez mais dimensões 

significativas no contexto virtual. O aumento do numero de web rádios corporativas 

justifica a importância do estudo do tema.  

Método do estudo 

A pesquisa constitui-se num procedimento racional e sistemático, cujo 

objetivo é proporcionar respostas aos problemas propostos. Para o seu 

desenvolvimento é necessário o uso cuidadoso de métodos, processos e técnicas. 

Nesse contexto, Diehl e Tatim (2004) afirmam que:  
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“a metodologia pode ser definida como o estudo e a avaliação dos diversos 

métodos, com o propósito de identificar possibilidades e limitações no âmbito 

de sua aplicação no processo de pesquisa científica. Pode-se considerar, 

então, o método como uma estratégia delineada e as técnicas como táticas 

necessárias para sua operacionalização”  (DIEHL e TATIM, 2004 p.112). 

Para a pesquisa aqui apresentada foi utilizado o método de pesquisa 

exploratório-qualitativo, que busca descrever a complexidade das relações entre 

cultura, desenvolvimento e web rádio.  

Para possibilitar uma aproximação conceitual do tema em experiências 

de campo, foi feita pesquisa exploratória, por meio de revisão teórica em dados 

secundários, com um levantamento bibliográfico e documental para apresentar 

correlações existentes nas definições de cultura, desenvolvimento, meios de 

comunicação, rádio e web rádio.  

Como parte da pesquisa qualitativa, foi realizada pesquisa de campo 

por meio de entrevistas com pessoas envolvidas na administração e manutenção  da 

web rádio em uma empresa que possui uma web rádio corporativa já estabilizada 

como ferramenta marketing e endomarketing. 

Como o objetivo proposto é entender se o “novo rádio” também se 

apresenta como ferramenta de comunicação eficiente para promover o 

desenvolvimento local, é proposta uma análise do uso da web rádio inserida em 

ambiente corporativo, para com isso observar sua eficácia para o endomarketing, 

apontar seu papel e potencialidades. 

No intuito de responder as perguntas levantadas no problema da 

pesquisa, é estudada uma web rádio que se apresenta consolidada dentro de um 

ambiente corporativo, utilizada como ferramenta de comunicação dentro da mesma. 

Buscou-se uma empresa que se destaca por se preocupar com as pessoas e manter 

uma comunicação transparente com seus colaboradores. 

A utilização do canal de rádio para a comunicação interna na empresa 

apresenta vários dos argumentos recortados nessa dissertação. Ainda, um fator 

relevante para a escolha da organização específica, é a familiarização do autor 
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dessa pesquisa, com a empresa escolhida, que há anos trabalha com a rádio interna 

e a comunicação corporativa da organização e, portanto, está familiarizado com os 

processos e com a cultura da empresa.  

Como destaca Richardson (1999): “a escolha de um local adequado de 

pesquisa e a familiaridade do pesquisador com os membros do grupo são aspectos 

fundamentais da pesquisa qualitativa” (RICHARDSON, 1999, p.95). 

O ambiente corporativo se apresenta como uma comunidade que 

envolve pessoas e tem na sua missão e objetivo, o desenvolvimento dessa 

comunidade, o desenvolvimento local. Essa comunidade necessita de uma 

comunicação clara para se desenvolver. Foi analisado se a rádio corporativa tem 

contribuído para esse desenvolvimento. 

A empresa usa o veículo para difundir a sua cultura, seus valores, 

motivação da equipe e passa através de um boletim diário as estratégias e metas 

para a sua equipe, que por sua vez, participa e utiliza o meio para se atualizar e 

também como entretenimento. Enfim, a empresa fala com seu cliente interno através 

do veiculo rádio corporativa. 

Com base no estudo e método de Richardson (1999), que afirma que: 

“a ciência pode responder a muitas perguntas (...). A expressão por que implica 

propósito e pede uma resposta de um criador (...). Se desejamos uma resposta, a 

pergunta deve ser realista” (RICHARDSON, 1999, p.26,27). 

Foram entrevistadas as partes envolvidas na criação do processo de 

comunicação da empresa no método qualitativo, com entrevistas abertas e analise 

de dados. “A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas 

pelos entrevistados. Para muitos pesquisadores qualitativos as convicções 

subjetivas das pessoas têm primazia explicativa sobre o conhecimento teórico do 

investigador” (RICHARDSON, 1999, p.90, 91). 

As entrevistas foram aplicadas com as partes envolvidas na 

comunicação dessa empresa, e usa o método de Análise de Conteúdo de Bardin 
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(2002) na busca pela inferência e dos chamados “pólos de atração”, que na sua 

análise trouxe resultados muito próximos da realidade do uso das web rádios nos 

dias atuais. Para isso foram ouvidas as três partes envolvidas no processo de 

utilização da web rádio: 1) Quem contratou o serviço: Gerencia de comunicação da 

Empresa; 2) Quem produz: Produtor e gerencia de conteúdo; 3) Quem ouve: 

colaboradores da empresa que ouvem a rádio diariamente. 

O objeto de estudo é a web rádio, que pode ser colocada como rádio 

livre. Como sua “liberdade de expressao” e a capacidade de trabalhar com 

conteudos segmentados e voltados para nichos especificos, pode auxiliar o 

desenvolvimento desse nicho, consequentemente fomentar o desenvolvimento local. 

Todas as entrevistas seguem um roteiro e foram realizadas via 

gravação telefônica ou pessoalmente. O conteúdo foi decupado e a partir do material 

recolhido iníciou-se o processo de análise do conteúdo. 

Para a gravação das entrevistas, foi utilizado um gravador de áudio. O 

conteúdo dos textos foi transcrito e posteriormente analisado pelo pesquisador. No 

anexo, apresentam-se os roteiros das entrevistas estruturadas que foram aplicadas 

com as partes. 

Organização do trabalho 

 A estrutura do trabalho apresenta inicialmente um capítulo introdutório 

que identifica o problema e os objetivos de pesquisa, a justificativa e a contribuição 

do estudo e o método a ser utilizado para a realização do trabalho.  

Na sequência, é apresentado o referencial teórico, com assuntos que 

abordam os conceitos de desenvolvimento e comunicação no rádio. São 

apresentadas definições sobre o rádio, suas características e mensagem no 

decorrer da sua história. É apresentado o novo rádio, com uma concepção 

contemporânea com seus tipos no ambiente virtual. Por fim são apresentados os 

conceitos, e aplicações de uma web rádio inserida num ambiente corporativo, com 
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coleta de dados fundamentais de resultados e descrição de ações realizadas no dia 

a dia da empresa com vendas e endomarketing. 

Foi escolhida uma empresa que já utiliza a web rádio para fins 

corporativos. Aplicou-se uma pesquisa de campo para entender sua forma de 

utilização e respectivos resultados, embasado na correlação entre comunicação e 

desenvolvimeto. 
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1 O RÁDIO EM CONCEPÇÃO ANALÓGICA 

O rádio tradicional que conhecemos, ainda em concepção analógica, é 

um meio de comunicação com grande penetrabilidade, promotor de integração 

social, cultural e política. Através da sua linguagem, mensagens, músicas e artistas 

regionais, permitem tomar contato com a cultura local. 

Com base na obra de Mcleich (2001), é possível acrescentar que o 

rádio é capaz de sintetizar códigos acessíveis a vários grupos sociais e, por esse 

motivo, o veículo tem a capacidade de atingir e ser compreendido por um público 

muito diversificado. Por meio do seu vocabulário coloquial, o rádio é direto e 

persuasivo. Mobilidade, portabilidade, acessibilidade, imediatismo e instantaneidade, 

são características que lhe permitem estar sempre em contato com a realidade dos 

ouvintes, permitindo a interação destes com um mundo muito mais amplo que 

aquele ao alcance de seus olhos. 

Nesse ambiente, a cultura deve servir como agente de transformação 

social, e muito deve se trabalhar para difundir esse conteúdo, aproveitando os meios 

de comunicação, e sua abrangência potencializada com a força da web, em especial 

o rádio.  

E como já dizia Furtado (1984), na fase que nos encontramos, de 

explosão dos meios de comunicação, o processo de globalização do sistema de 

cultura terá que ser cada vêz mais rápido. Todos os povos lutam para ter acesso ao 

patrimônio cultural comum da humanidade, o qual se enriquece permanentemente 

(FURTADO 1984). 

A história dos meios de comunicação no Brasil mostra que o rádio 

constituiu-se como um importante veículo para difusão e desenvolvimento da cultura 

nacional. 

O veículo, pela sua portabilidade e linguagem direta tem uma 

proximidade muito forte com seu ouvinte. A percepção do ouvinte às mensagens 
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rádiofônicas está diretamente ligada à capacidade do rádio em extrapolar a lógica da 

língua, buscando o ritmo na locução, auxiliado pelos recursos da sonoplastia que 

favorecem a criação de imagens mentais.  

Nesse ambiente de proximidade, o radialista estabelece uma relação 

de fidelidade com o ouvinte, uma vez que compartilha de uma mesma realidade.  

Dentro dessa perspectiva, Santos (2004) afirma que, através da 

fidelidade dos ouvintes, os locutores adquirem, ao longo dos anos, uma espécie de 

“capital cultural”, ou seja, “uma personificação que os qualifica como especialistas, 

cujas palavras se tornam “palavras de ordem”, revelando certa credibilidade 

(SANTOS 2004). 

Os radialistas passam a fazer um papel de porta-voz-social, ajudando a 

população e pressionando o governo para melhorias de infra-estrutura urbana, como 

transporte, saúde e segurança.  

O discurso adotado pelos radialistas pode promover sua participação 

de meros mediadores de informações, para formadores de opinião no meio da 

comunidade atingida, através da identificação promovida com o ouvinte. Guaraldo 

(2005) buscou entender essa afirmativa e pesquisou as interações verbais 

constituídas por variações lingüísticas no meio rádio e contribuiu concluindo que:  

“A compatibilidade das variações e expressões presentes promove no 

discurso do locutor a identificação, e, consequentemente, a interação locutor-

rádio-ouvinte, despertando sentimentos como respeito e aceitação, por partes 

destes. Diante desses fatos, ocorre o entendimento mútuo, despertando 

confiança, amizade, carinho, fidelidade, possibilitando a conquista desse 

público, pois há um apelo às paixões” (GUARALDO, 2005 p.98). 

A história de uma região, suas potencialidades artísticas e culturais são 

essencialmente a base para o seu desenvolvimento, com valores que devem ser 

preservados e cultivados. Os meios de comunicação têm importante papel em 

apoiar, descrever, divulgar e deixar claro para os moradores que seu espaço tem 

uma base sólida marcada por lutas e conquistas que fazem de sua região um berço 

que deve ser respeitado. 
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A comunicação popular aqui apresentada é uma forma de 

segmentação de programação, e se mostra como algo forte e impactante, que 

repercurte com mais intensidade do que uma comunicação voltada para a elite. 

No início do processo de segmentação do público de rádio no Brasil 

foram identificadas duas tendências, que mais tarde se cristalizaram nos formatos 

de programação voltados para os setores populares e para a elite: as rádios de alta 

e de baixa estimulação. De acordo com a obra de Tavola (1976), é possível afirmar 

que uma rádio de alta estimulação é “mobilizadora”, com uso de estímulos sonoros 

permanentes, enfatiza a urgência, o esporte, o serviço e a comunidade; apóia-se em 

comunicadores individualizados, usa o humor e a descontração, personaliza o 

ouvinte e, finalmente, está próxima da cultura popular de base nacional. A rádio de 

baixa estimulação, ao inverso, é “desmobilizante”, o rádio jornalismo trata de temas 

mais gerais; promove uma sensação de subida de status para seus ouvintes, 

através da seriedade e do distanciamento; por fim, tende para uma cultura de classe 

média com base estrangeira. 

Nesse sentido, observa-se a necessidade de os meios de 

comunicação, como o rádio, investir em produtos que contemplem o 

desenvolvimento humano através do conhecimento de sua própria história e cultura, 

contribuindo ao mesmo tempo para a sustentabilidade da organização da sociedade. 

A cultura nesse contexto ganha importância por viabilizar que os 

diversos atores sociais possam manifestar seus modos de vida e suas percepções 

sobre o mundo, ao passo que possibilita também o exercício da cidadania. 

Nos vários modelos de rádios: educativas, comunitárias, comerciais e 

web rádios, o conteúdo pode ser pautado por interesses diversos, e fica claro que se 

o interesse for, na sua maior parte, comercial, isso pode inverter os valores e gerar 

uma subutilização do meio que passa a não fornecer informações de qualidade para 

seus ouvintes. 

Se pautando pelo olhar do jornalista, a notícia deve contemplar o 

coletivo. Porém, a qualidade da noticia se dá pela proximidade: 
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De acordo com Parada (2000), diretor de Redação do jornal gaúcho 

Zero Hora, na hora em que o jornal conseguir dar mais peso para uma mudança de 

mão de uma rua do que dá para uma sonolenta reforma ministerial, mais ele se 

tornará imprescindível na vida do leitor. Tudo o que faz parte da vida da chamada 

“Familia brasileira” deve estar retratado na pauta.  

Na busca pelo lucro, a diversidade cultural acaba perdendo espaço na 

programação, ou por hora, sendo voltada apenas àquilo que seja economicamente 

viável para determinado segmento. 

Segundo Ferrareto (2001), “na primeira metade dos anos 20, o Brasil 

ainda não havia despertado para as potencialidades de lucro do rádio a partir de 

uma programação financiada pela venda de espaço publicitário”. Segundo ele, 

somente nos anos 30, com o incentivo do novo presidente da República, Getúlio 

Vargas, começa a surgir um Brasil mais moderno e urbano, cenário em que o rádio 

começa a se estruturar não mais como uma novidade, mas como um veículo de 

comunicação massiva, voltado para a obtenção de lucros. 

Os meios de comunicação devem ultrapassar a simples ferramenta de 

propaganda. Devem possibilitar uma reflexão que remeta às imagens das 

identidades, da memória coletiva e social de um povo, constituindo-se como suporte 

para o exercício da cidadania e preservação do patrimônio. 

1.1 As origens do rádio e a repercussão social 

Na década de 1920, frente às inovações tecnológicas da época, o rádio 

começou a ser explorado, e até certo ponto, desacreditado pelos críticos e visto até 

como bruxaria pela sociedade.  

Como era possível que a voz fosse transmitida por ondas invisíveis? A 

audição começou a ser explorada e apresentava-se como um meio que passou a 

entrar na imaginação das pessoas. 
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Até os anos 1920 os meios de comunicação exploravam os outros 

sentidos dos homens. A audição chegou dando asas para a imaginação. Como 

salienta Rector (1995):  

“Na década de 20(...) o rádio era um novo meio que capturava a imaginação 

dos ouvintes, com um espaço acústico capaz de evocar imagens mentais 

sem limites no tempo e no espaço. Uma fonte sonora remota e não 

localizável, dissociada de imagens óticas, o rádio revelou paisagens mentais 

sem limites no tempo e no espaço. O rádio foi o primeiro verdadeiro meio de 

comunicação massa, capaz de atingir remotamente milhões de pessoas a um 

só tempo, ao contrario do cinema, por exemplo, sempre confinado a uma 

audiência local”  (RECTOR, 1995 p. 97). 

Um ponto que fortalece a mensagem difundida no rádio é o poder de 

construir na cabeça do ouvinte uma paisagem sonora. Sem recursos visuais, o rádio 

cria um “palco” para o que é narrado pelo locutor, com efeitos sonoros e músicas. 

Chaves (2007), que na sua dissertação, buscou os elementos fundamentais para a 

construção das radionovelas, nos acrescentam sobre esses cenários: 

“A indicação dos efeitos sonoros, assim como do comportamento sugeridos 

para as personagens, possibilita sua construção, e a dos cenários em que a 

narrativa se desenvolve. Como o gênero não possui um palco real para 

acontecer, ele necessita da construção interior que cada indivíduo vai realizar, 

dentro de si, mas que foi indicada textualmente pelo escritor e transmitida 

pelo rádio. Não há, pois, a imagem pronta e acabada como na televisão, nem 

tão pouco o palco do teatro, em que o público vê à sua frente o cenário, os 

figurinos, a maquilagem, as personagens, a expressão facial e corporal. Ao 

contrário, nas rádionovelas, a imagem idealizada em cada ouvinte vai partir 

desse aspecto sensível que só o rádio é capaz de promover” (CHAVES, 2007 

p. 80). 

A imaginação pode ser o primeiro estímulo para a ação. Com uma idéia 

bem formada e acompanhada de exemplos, endossada por um formador de opinião, 

pode apoiar valores e de certa forma induzir indivíduos ou um grupo deles.  
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As primeiras emissoras tinham em sua denominação os termos “clube” 

ou “sociedade”, pois na verdade nasciam como clubes ou associações formadas 

pelos idealistas que acreditavam na potencialidade do novo meio. 

Após a década de 1920, a força do rádio foi aumentando e 

consagrando os radialistas formadores de opinião como amigos da população. 

Mostrou ser o companheiro do povo que por sua vez podia conversar com o meio, 

expressar suas opiniões. Seguindo as bases de Roquete Pinto, o rádio tinha seu 

caráter voltado para a educação. 

O rádio na sua história, sempre teve um caráter intimista e 

companheiro. Um veículo que pode ser absorvido enquanto se faz outras atividades, 

leva entre outras, mensagens de apoio, fé, diversão, cultura, valores e também 

ajuda nos momentos difíceis. O conteúdo das rádios pode ajudar no cultivo de boas 

praticas e muitas vezes são tomadas como exemplo e modelo para atitudes a serem 

tomadas. O rádio passa a ser um companheiro diário, um amigo, na definição de 

Silva (2000), em conseqüência do contato direto com o público, vem a liderança de 

audiência. As soluções para os problemas levantados passam a ser sinônimo 

desses comunicadores que tornam-se a grande alavanca para uma vida melhor, na 

materialização de um anseio (SILVA, 2000). 

Desde os primordios do rádio no Brasil, os ouvintes participavam 

ativamente da sua programação, seja com cartas ou telefonemas oferecendo 

músicas para outras pessoas ou também com reclamações, participando 

politicamente da descrição do seu bairro e da escola para seus filhos, exigindo seus 

direitos de usufruir da riqueza gerada por todos, por meio de melhores benefícios 

sociais e de salários mais justos, ajudando o indivíduo a organizar-se e a trabalhar 

coletivamente. Enfim, o rádio contribuiu para a democratização da informação na 

sociedade e a conquista da cidadania.  

Desse ponto de vista, observa-se que o rádio apresenta características 

que favorecem a preocupação com a cidadania. Dentro dessa visão de participação, 

Brecht (1998), na sua Teoria do Rádio, na década de 1930, já antecipava a idéia de 

uma comunicação voltada para o coletivo, para o interesse do bem comum 

afirmando sobre a importância da interatividade rádio versus ouvinte. O rádio deveria 
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funcionar como dupla mão-de-direção, ou seja, não apenas servir como um canal de 

emissão e transmissão de informações, mas também permitir o inverso: que o 

ouvinte participasse ativamente dessa programação (BRECHT, 1998). 

Os radialistas passam a fazer um papel de porta-voz-social, ajudando a 

população chamando a atenção dos governantes para melhorias de infra-estrutura 

urbana, educação, transporte, saúde e segurança. 

A história de uma região, suas potencialidades artísticas e culturais são 

essencialmente a base para o seu desenvolvimento, com valores que devem ser 

preservados e cultivados. Os meios de comunicação têm importante papel em 

apoiar, descrever, divulgar e deixar claro para os moradores que seu espaço tem 

uma base solida marcado por lutas e conquistas que fazem de sua região um berço 

que deve ser respeitado.  

Fica claro que se o interesse for, na sua maior parte, comercial, isso 

pode inverter os valores e gerar uma subutilização do meio que passa a não 

fornecer informações de qualidade para seus ouvintes. 

Na busca pelo lucro, a diversidade cultural acaba perdendo espaço na 

programação, ou por hora, sendo reportada apenas àquilo que seja 

economicamente viável para determinado segmento Porém foi com a 

regulamentação da publicidade rádiofônica que a rádiodifusão brasileira ganhou o 

impulso que precisava para consolidar-se na história do país e participar dos 

diversos processos políticos, culturais, econômicos e acompanhando a trajetória de 

vida do povo. Caparelli (1986) nos acrescenta que: 

“O surgimento do rádio no Brasil representa um dos marcos da expansão da 

sociedade de consumo em nossa terra. [...] Significou desde o início, novo 

campo para a aplicação do capital e, em segundo lugar, um instrumento 

capaz de atingir camadas da população, independentes de serem 

alfabetizadas (CAPARELLI, 1986, p. 80). 
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Dentro desse contexto, o rádio não é apenas um aparelho sonoro que 

difunde mensagens. De acordo com Ribas e Silva (2006), o rádio é um dos mais 

importantes meios de transformação social, capaz de influenciar praticamente todos 

os segmentos da vida humana (RIBAS e SILVA, 2006, p.70). Ele torna-se, 

sobretudo, um veículo que mobiliza a sociedade, amplia a informação e estreita os 

laços, já que é também um meio acessível e de fácil absorção. 

Basta escolher a mensagem que a eficácia da mensagem no rádio 

toma proporções inimagináveis.  

Fatores que são necessários destacar para que aconteça a 

proximidade do rádio com o ouvinte são os aspectos culturais, apresentadas por 

Guaralado (2005):  

“Os aspectos culturais que, por sua vez, também são agentes consideráveis 

na produção e caracterização dos programas rádiofônicos, pois esses 

também despertam o sentimento de identificação e reconhecimento com o 

locutor. Tornou-se notória a necessidade que o rádio-ouvinte apresenta de 

perceber o referido médium como algo que está profundamente inserido em 

seu contexto, ou seja, condizente à sua realidade” (GUARALDO, 2005 p.99). 

Entre todos os meios de comunicação, o rádio é o que consegue 

chegar aos lugares mais distantes e atingir várias classes sociais, alem de ser o 

mais próximo das pessoas. O rádio foi reconhecidamente o mais acessível e popular 

dos meios de comunicação, com presença marcante no dia a dia das pessoas. No 

livro de 1995 “A Eficácia da rádio”, Ingram et al (1995) comparam o grau de 

proximidade do rádio com outros meios de comunicação, em que o rádio é 

percebido pelo público como o mais próximo de si.  

“Estudos realizados na Inglaterra sobre a percepção dos consumidores a 

respeito dos diferentes meios, colocam a televisão num extremo como o meio 

percebido como “maior do que eu” e “mais afastado de mim”. Em seguida e 

pela ordem decrescente, seguem-lhe os cartazes, a imprensa nacional, as 

revistas generalistas e as revistas segmentadas. No outro extremo, como 

“igual a mim” e “mais próximo de mim”, aparece o rádio local, seguido de 

perto pelo rádio nacional” (INGRAM et al,1995 P.88,89). 
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A programação de rádio que mais se encaixa nesse conceito, é encontrada, nas 

rádios comunitárias e educativas. 

1.2 Rádios Comunitárias e Educativas 

A comunicação pode seguir várias linhas, mas a que mais se aproxima 

dessa linguagem proposta, que abre espaço para a responsabilidade social e a 

cidadania, é a linguagem que as rádios livres ou comunitárias adotam. No 

Congresso Multidisciplinar de Comunicação para o Desenvolvimento Regional de 

2006, Peruzzo (2006) apresenta sua visão sobre Rádio comunitária: 

 

“A rádio comunitária que faz jus a este nome é facilmente reconhecida pelo 

trabalho que desenvolve. Ou seja, transmite uma programação de interesse 

social vinculada à realidade local, não tem fins lucrativos, contribui para 

ampliar a cidadania, democratizar a informação, melhorar a educação 

informal e o nível cultural dos receptores sobre temas diretamente 

relacionados às suas vidas. A emissora rádiofônica comunitária permite ainda 

a participação ativa e autônoma das pessoas residentes na localidade e de 

representantes de movimentos sociais e de outras formas de organização 

coletiva na programação, nos processos de criação, no planejamento e na 

gestão da emissora” (PERUZZO, 2006 P.197). 

 

Nos vários modelos de rádios, educativas, comunitárias, comerciais e 

web rádios o conteúdo pode ser pautado por interesses diversos. 

A trajetória das rádios comunitárias em muito se confunde com as 

rádios educativas. Pode-se dizer que uma completa a outra em seu compromisso 

social, ou mesmo que ambas exercem a mesma função, como um instrumento de 

comunicação comunitário. Esse compromisso social ajuda a fomentar o 
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desenvolvimento local, a presença marcante do rádio é um indicador, como 

apresenta Ruas (2002) na sua dissertação: 

“Utilizando-se das ondas rádiofônicas, pode-se mais facilmente envolver e 

mobilizar uma determinada comunidade e direciona-la para o processo de 

desabrochamento e equilibração da comunidade-localidade para, com suas 

convergências e divergências, tornar-se sujeito de seu próprio processo de 

desenvolvimento de toda natureza e em todos os sentidos, contando, como 

ponto de partida, com sua rádio local (...). Quando falamos em rádiodifusão e 

desenvolvimento local, referimo-nos às pessoas, pois são elas as únicas 

promotoras das organizações que enfrentam novos desafios, ricas em 

possibilidades de mobilização, de parceria e de cooperação para a defesa 

dos direitos e a construção de soluções sociais” (RUAS, 2002 p.127). 

Nesse contexto o rádio entra como ferramenta de comunicação 

essencial para promover o desenvolvimento, e com base da linguagem utilizada nos 

meios educativos e comunitários. A nova forma de comunicação via web, pode 

extrapolar o conceito de local, chegando a uma abrangência planetária com acesso 

pelos indivíduos, independente do lugar onde se encontram, podem acessar e 

continuar “conectados” com a sua comunidade local. As web rádios têm sido 

utilizadas nesse conceito de localidade. 

É possível observar alguns países bem avançados na questão do uso 

das web rádios para fins educativos e com muito êxito. Um exemplo disso são as 

Rádios Universitárias na Espanha apresentadas em Pretto e Tosta (2010): 

“O panorama rádiodifusor espanhol é rico nesse tipo, e não são poucos os 

centros de Educação superior que contam com uma estação de rádio própria 

(...). Na produção dos programas emitidos pelas rádios universitárias, 

participam ativamente os estudantes das respectivas universidades, 

especialmente os de comunicação. Em alguns casos, como o da Villaviciosa 

Rádio e o da Universidad Europea de Madrid, os alunos podem se envolver 

com a rádio através de práticas voluntárias para “aprender a desenvolver-se 

no meio, alem de desenvolver sua imaginação e criatividade” (PRETTO e 

TOSTA, 2010). 
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No âmbito corporativo, observa-se grande preocupação no 

desenvolvimento do conteúdo da rádio utilizada como ferramenta de endomarketing. 

Na busca por referências sobre a importância da comunicação interna, a obra de 

Granero (2008) nos acrescenta:  

“O marketing interno também pode ser visto como comunicação interna. 

Empresas têm investido, acreditando em programas onde a comunicação é 

entendida como fornecimento de informações para nossos funcionários e a 

entrega de mensagens que apóiam a estratégia comercial. O objetivo é 

construir entendimento e comprometimento. A comunicação interna está se 

tornando uma das ferramentas mais importantes para as empresas criarem 

vantagem competitiva” (GRANERO, 2008 p. 84). 

Entende-se que uma comunicação interna eficaz é aquela que reforça 

nos funcionários a crença de que eles são importantes para a empresa, e isso só 

pode acontecer se a comunicação for vista como estratégia corporativa, capaz de 

gerar diálogo entre os diversos níveis, alimentando o senso de participação dos seus 

colaboradores 

Em geral, as pessoas sentem-se importantes pelo grau de informações 

que recebem. Assim, o endomarketing deve ser visto como uma estratégia de 

gestão decisiva e determinante para a organização. Basta que as empresas 

ampliem sua visão e o aceitem como uma ferramenta de gestão, que veio para gerar 

uma relação sadia e duradoura entre colaborador e empresa. 

Ainda no ambiente corporativo, a interação, novo quesito oferecido pela 

web, faz a diferença na comunicação, trazendo uma integração para o grupo, como 

ressalta Oliveira Junior (2002) na sua dissertação:  

“A rádio on-line, pela interatividade, revoluciona a cultura de uma empresa. 

Nela, os funcionários se comunicam e se relacionam, permitindo ao 

colaborador do site se transformar também em agente ativo no processo 

comunicacional. A partir do momento em que as pessoas começam a 

interagir, trocar mensagens em grupos de discussão, o nível de integração 

atinge grandes escalas dentro de uma organização, trazendo melhoria na 

qualidade de vida das pessoas no ambiente de trabalho. Além de melhor 
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entendimento e, sobretudo, maior participação de todos nos objetivos da 

empresa, os funcionários se tornam mais produtivos, mais ágeis, mais 

eficientes e a empresa toda passa a trabalhar sob o paradigma da qualidade” 

(OLIVEIRA JUNIOR, 2002 p 23). 

1.3 As características do rádio 

Partindo de Ortriwano (1999), o rádio, como todo meio de 

comunicação, tem suas características próprias. Entre elas, cita-se o imediatismo, a 

instantaneidade, a linguagem oral, a penetração geográfica, a mobilidade de 

emissão e recepção, a sensorialidade e o baixo custo. Quando se migram estas 

características da rádio tradicional para as web rádios, é necessário ter claro que os 

possíveis contrastes entre as características dos dois meios podem ser combinados 

para se transformarem em vantagens para o ouvinte. 

Linguagem oral: o rádio fala e, para receber a mensagem, é apenas 

necessário ouvir. Portanto, o rádio leva uma vantagem sobre os veiculos impressos, 

pois, para receber as informações, não é preciso ser alfabetizado. 

A penetação é outra característica importante, pois o rádio sempre foi o 

meio de maior abrangência, podendo chegar aos pontos mais remotos. 

A mobilidade se coloca como característica dupla: do emissor: que 

consegue mais agilidade somada com o imediatismo e facilidade de transmitir 

informações mais rapidamente do que a televisão, com relação aos veículos 

impressos então, o rádio se transforma; e do receptor: o ouvinte do rádio, livre de 

tomadas e fios, não precisa ficar em casa, ao lado do aparelho. O rádio hoje esta em 

todo lugar. Seu tamanho torna-o facilmente transportável, permitindo, inclusive, 

recepção individualizada nos lugares públicos. 

O imediatismo e a instantaneidade do rádio sempre mostraram que os 

fatos podem ser transmitidos no instante em que ocorrem, pois os aparatos técnicos 

são menos complexos que os da TV e também não exige a elaboração de 
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impressos para que a mensagem possa ser divulgada. O rádio sempre permitiu 

trazer o mundo ao ouvinte enquanto os acontecimentos estão se desenrolando. 

Outra característica fundamental do rádio é a sensorialidade. O rádio 

envolve o ouvinte, fazendo-o participar por meio da criação de um diálogo mental 

como radialista. Ao mesmo tempo em que desperta a imaginação através da 

emoção das palavras e dos recursos dos efeitos sonoros, que permitem que as 

mensagens tenham um destaque especial e individual, de acordo com a expectativa 

de cada um. Uma bela mulher, por exemplo, se está no rádio, uma breve descrição 

basta para que o ouvinte associe a sua concepção de uma bela mulher. A 

imaginação completa a frase. Um jogo de futebol com o estádio lotado, mesmo que 

ele seja num estádio de um campo de várzea, sempre pode tomar proporções 

individuais, somados com histórico mental de cada um. 

Para que se possa estabelecer uma comparação, a percepção da TV 

também se dá pela sensorialidade, a decodificação das mensagens também se dá 

ao nível sensorial, só que a imaginação é limitada pela presença da imagem. 

1.4 A mensagem rádiofônica 

Ao longo do tempo, o radialista e a forma de utilizar sua linguagem 

foram adquirindo feições diferenciadas. Existe um modelo que, vinculado às 

organizações populares locais, funciona como um produto da comunidade, que o 

administra, voluntaria e coletivamente, desenvolvendo uma programação baseada 

em informação, entretenimento e serviço de utilidade pública. Outro modelo 

conserva essas características, mas é dirigido por uma ou duas pessoas 

comprometidas com o bem-estar social e, sobretudo, amantes do rádio. O terceiro 

modelo chega a colocar a linguagem rádiofônica a serviço de melhorias na 

comunidade, mas seus idealizadores têm interesses particulares, almejando 

reconhecimento público, prestígio e emprego nas grandes emissoras. Um último 

modelo é o que visa primordialmente lucro, usando o meio para veicular anúncios  

comerciais e outras formas de patrocínio. 
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A linguagem radiofônica, se colocada a favor do desenvolvimento do 

ser humano, na troca de culturas, cidadania, utilidade pública, a favor de exemplos 

de boas práticas e da preocupação da difusão da informação voltada para o ser 

humano, pode formar uma sociedade mais justa, com indivíduos mais críticos e 

preocupados com o bem-estar do coletivo, ficando mais responsáveis e com mais 

força para contribuir para o desenvolvimento social.  Colocando-se como porta voz 

do povo e dos seus anseios, o radialista atua como um organizador social. 

O discurso produzido é dirigido preferencialmente às populações 

menos favorecidas, é um discurso de rádio definido por uma estrutura popular. Os 

meios de comunicação tentam reproduzir o sistema simbólico utilizado nas 

comunidades mais pobres de modo muito particular. Tentam falar a “língua” local, 

com um discurso mais intimista, porém o que obtem maior sucesso e proximidade é 

o rádio. Com base em Lopes (1984), denomina-se de discurso radiofônico popular 

aquele que é produzido por emissoras que apresentam uma programação 

consumida quase exclusivamente pelas classes C, D e E (LOPES, 1984: p.99-100). 

Em seu estudo, Lopes (1984) afirma ainda que o rádio AM, de gêneros 

variados de mensagens, é preferencialmente consumido pelas classes populares, C, 

D e E. A freqüência diária de escuta é mais intensa nas classes populares. Ele 

ressalta que os contextos sociais de recepção (classes) possuem hábitos 

diversificados de consumo do rádio. São as condições de recepção, marcadas por 

distinções de classes, mais do que as condições de produção, em que os produtores 

(empresas de comunicação) são sempre elementos vinculados às classes 

dominantes, que conferem um caráter diferencial ao discurso de massa, no caso, de 

rádio. 

De acordo com Nunes (2000), “os gêneros mais atuantes no discurso 

rádiofônico popular são programas de: variedades (prestação de serviços), policial e 

esportivo - de onde brotaram a maioria dos candidatos radialistas que se 

transformaram em politicos, são instrumentalizados pelos radialistas, com ampla 

participação dos ouvintes” (NUNES, 2000: p. 106-107). Nesse ponto de vista 

observa-se os gêneros rádiofônicos também como ferramenta de politização. 
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Os gêneros representam uma espécie de filosofia de trabalho da 

emissora, marcando a maneira como ela se posiciona mercadologicamente no plano 

das idéias. No Brasil, de acordo com Ferrareto (2001), os principais formatos 

adotados pelas AMs e FMs podem ser divididos em dois grupos: Puros e Híbridos. 

Os formatos puros são: Informativo, musical, comunitário, Educativo-

cultural e Místico-religioso, enquanto os Híbridos são: da participação do ouvinte e 

Música-Esporte-Noticia (FERRARETO, 1965 p. 61,62). 

O gênero informativo segue uma linha no estilo “allnews” dos 

programas americanos, com foco na difusão de noticias, com temas diversos. O 

musical pode apresentar três focos: musical jovem, adulto e popularesco. O gênero 

comunitário tem foco na comunidade, exploram casos policiais, escândalos e 

também com foco na cidadania.  

O gênero educativo-cultural busca ampliar horizontes, e tem foco no 

desenvolvimento cultural dos ouvintes. O gênero Místico-Religioso apresenta 

correntes religiosas, transmitem cultos entre outros. A participação do ouvinte é uma 

das características pioneiras de interação que o rádio oferece, na maioria das vezes 

com prestação de serviços e discussões de problemas da comunidade. Os de 

Música-Esporte-Noticias, misturam elementos informativos e musicais que se 

complementam, adequando-se ao público. 

Todos se ramificam formando outros diversos gêneros que passam a 

fazer parte do dia a dia da população num processo que pode ser definido como já 

explicava Nunes (2000): 

“uma construção coletiva onde radialistas e ouvintes vão, aos poucos, 

tecendo um cenário de atuação no qual o “delegado do ouvinte” passa a agir, 

na condição de representante do público, como encarregado de resolver os 

problemas apresentados pelos ouvintes” (NUNES, 2000 p.106). 

O sucesso dos gêneros radiofônicos e sua segmentação frente ao 

público, posiciona o rádio como ferramenta para discursos políticos. Esse processo 

de “politização” dos gêneros radiofônicos representa, na pratica, a despolitização do 

conjunto dos ouvintes que, de acordo com Nunes (2000), acreditando se 
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encontrarem incapacitados de exercerem sua cidadania plenamente delegam a um 

só, ao locutor, a condição de lutar politicamente por eles, defendendo seus direitos, 

já que eles não acreditam na sua capacidade de luta, de organização política e de 

resolução de seus próprios problemas. 

A proximidade do radialista com o ouvinte se dá nos programas com os 

gêneros rádiofônicos que despertam os sentimentos mais intensos dos ouvintes, 

aproximando o radialista como um amigo, confidente e aquele que esclarece e sabe 

dos seus problemas, assim como descreve Nunes (1993):  

“No programa esportivo ou no policial, por exemplo, o ouvinte quer entrar em 

contato com seus sentimentos mais primitivos: a raiva, a impotência, a alegria 

incontida, numa espécie de retorno a suas raízes mais remotas (NUNES, 

1993 p. 67).  

O processo de construção do “delegado do ouvinte” é coletivo. 

Radialistas e ouvintes arquitetam juntos esse personagem que assume os mais 

variados papeis: “pai”, “herói”, “justiceiro”, “missionário”, “compadre”. Cada “delegado 

do ouvinte” resulta desse encontro entre o imaginário do ouvinte e o gênero adotado 

pelos radialistas nas emissoras.  

Pode-se dizer que passam a assumir um relacionamento rádio e 

ouvinte. Os radialistas passam a falar individualmete com cada ouvinte numa 

relação, na qual comungam dos mesmos valores e muitas vezes passam a dialogar. 

Nesse ponto de vista as empresas e partidos políticos, utilizam esse relacionamento 

a seu favor. O que para se manter, implica no uso de técnicas como as 

apresentadas na obra Marketing de Relacionamento de Granero (2008): 

“...a adoção posta em prática do marketing de relacionamento apresenta 

importantes implicações sobre sua concepção e aplicação do marketing (...) O 

dialogo, a construção de relacionamentos estáveis e duradouros com os 

clientes e os consumidores surge como a resposta ao desafio imposto ao 

marketing” (GRANERO, 2008 p. 23). 

Nesse ponto chegamos ao estilo discursivo político, que utiliza o meio 

rádio como ferramenta de marketing, no intuito de conseguir fidelizar e se aproximar 
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do seu público. Os resultados podem trazer visibilidade e prestigio para os que usam 

a palavra no meio rádio. 

Uma conseqüência da politização pode ser percebida no depoimento 

de um dos mais antigos políticos catarinenses da rádiodifusão. Evilásio Vieira, dono 

da rádio Nereu. Com a força do seu programa, Evilasio Vieira elegeu-se deputado 

estadual, prefeito e senador. Cruz (1992) acrescenta: 

“Nesse sentido, a empresa trabalha tentando determinar uma “direção” para a 

sociedade, apresentando soluções e organizando ações coletivas pelo “bem” 

da comunidade onde esta inserida, justificando suas iniciativas com o rotulo 

de prestação de serviços. Foi por esse caminho que a rádio Nereu encabeçou 

campanhas para mobilizar a população, dentre elas, a que propunha a 

instalação de ginásios nos bairros. A campanha coincidiu com a gestão de 

Evilásio Vieira na prefeitura. Durante seu mandato, foram colocados 11 

ginásios em funcionamento. Esse domínio da politica sobre a rádiodifusão 

traz consequencias sobre as verbas publicitárias destinadas as rádios” 

(CRUZ, 1992. P.98-99). 

O rádio com sua mensagem livre passa mais credibilidade aos 

ouvintes. Nos seus moldes com locutores com vozes fortes e textos frios, o radialista 

coloca um muro entre a comunicação com o ouvinte. A locução informativa deve ser 

natural, como afirma Prado (1989), os textos não são lidos, devem ser ditos. O 

jornalista rádiofônico, que lê os textos que ele próprio elabora, deve sentar-se ante o 

microfone com atitude de quem vai explicar algo a um publico heterogêneo, deve 

concentrar-se no que está dizendo, não “colocar” a voz e encontrar um ritmo 

acertado – que varia em cada tipo de programa -, nem demasiado apressado nem 

lento. Precisa falar de igual para igual, de cidadão livre para cidadão livre, de 

cérebro opinante para cérebro opinante. Consequentemente, a eficácia da 

mensagem será alta se se exclui o tom acadêmico e doutrinário que faz com que em 

especial alguns comentaristas apareçam ante o ouvinte como um mestre, um profeta 

ou um juiz. “O tom de informante, de interlocutor, de amigo, é, sem duvida, muito 

mais positivo” (PRADO, 1989 p.20). 

“as rádios nacionalistas, que transmitem musica nativa e informação sobre as 

regiões de origem dos migrantes residentes em outros países não somente 
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ofereceram entretenimento e Educação, como também mativeram vivas a 

conexão e a esperaça em milhares de cidadãos ao redor do mundo mesmo 

que vivessem em condições adversas nos lugares de sua migração. O caso 

da programação rádiofônica para os imigrantes espanhóis na Alemanha do 

pós-guerra foi exemplar em reforçar sua identidade e sua cultura e, ao 

mesmo tempo, sua atitude política favorável a uma democracia, o que ajudou 

os espanhóis que viviam no estrangeiro a votarem em Adolfo Suarez para 

primeiro presidente de seu país depois da morte do ditador Francisco Franco. 

De modo similar, mas na própria terra, as programações nacionalistas 

buscaram a coesão social e a educação informal dos ouvintes, como 

aconteceu por décadas e ate agora no caso da “Hora Nacional”, no Mexico, 

que se ouve nas noites de domingo em todas as emissoras de rádio do país” 

(PRETTO e TOSTA, 2010).  
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2 CONCEPÇÃO CONTEMPORÂNEA DE RÁDIO  –  O NOVO 

RÁDIO 

As ondas eletromagnéticas sempre foram as únicas formas de levar a 

mensagem rádiofônica. 

Na década de 1930, o aparelho receptor ficava em uma caixa de 

madeira, a válvula, com aproximadamente 5 kilos. Era motivo de brigas entre 

pessoas que lutavam por um espaço em frente ao aparelho para ouvirem, 

emocionados, uma rádio novela. O locutor descrevia as cenas e o sonoplasta no 

estúdio forjava os sons com recursos variados. Por exemplo: a despedida de um 

casal e o embarque do noivo em um trem. O sonoplasta usava um cone improvisado 

de papelão para simular o som do apito do trem, juntamente com dois pedaços de 

madeira batidos ritmadamente contra a mesa, imitando o som do trem se afastando. 

Chaves (2007) na sua obra nos acrescenta: 

“Na Rádio Nacional havia um estúdio de rádioteatro que ocupava o 22º andar 

do prédio de A Noite (já no 21º andar do prédio funcionava a programação 

musical, com mais de sessenta músicos e conhecidos maestros). Lá estava 

uma casa com portão, jardim, tanque, que formavam um cenário, mas os 

verdadeiros sons eram produzidos por meio de uma máquina de costura, que 

simulava o som de uma metralhadora; caixa de fósforos, que sacudida, fazia 

a máquina de costura; uma banheira, para simulação de água de cachoeira; a 

espoleta com martelo, para reprodução do som de tiro; o papel celofane, que, 

amassado, conduziria ao som de incêndio. Tudo isso constitui o charme, até 

nos dias de hoje, desses tempos áureos” (CHAVES, 2007 p.18). 

O locutor por sua vez, imprimia tanta emoção na narração da cena que 

arrancava lagrimas dos ouvintes que se fidelizavam e já aguardavam ansiosos os 

próximos capitulos da rádio-novela. 

Em 1952, já estavam no mercado norte-americano, os primeiros 

receptores transistorizados. Esse minúsculo componente eletrônico permitiu que 
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qualidades potenciais do rádio fossem levadas aos seus extremos (ORTRIWANO, 

1999). 

A válvula foi substituída pelo transistor e logo depois pelo circuito 

integrado. O som deixou de ser analógico e passou a ser digital. O sonoplasta agora 

usa apenas o computador, para pegar arquivos pré-gravados, mixá-los, editá-los e 

acrescentar efeitos variados pré-fabricados e simples de se operar. O locutor então 

não precisa estar presente no rádio para sua transmissão, pode preparar sua fala e 

programar para quando necessitar, extrapolando os limites de espaço e tempo. 

O mundo digital proporciona essas possibilidades, com recursos de 

armazenamento de dados e formas de interatividade e programação. Nessa questão 

de armazenamento de dados, é possível ver uma grande mudança nas discotecas 

das rádios. As salas e salas que se destinavam ao armazenamento dos discos e 

fitas dos artistas, as chamadas discotecas, também tiveram grandes mudanças na 

transição do analógico para o digital. Hoje pequenos HD’s (hard disks) substituem as 

discotecas tradicionais e tem capacidade de armazenar, a cada dia que passa, mais 

e mais musicas que nenhuma discoteca física foi capaz de ter. 

Apoiado na obra de Cunha (2006), no final do século XX e início do 

século XXI, o rádio é considerado o meio que mais sofre modificações em sua 

história, tem uma origem complexa, mas é capaz de coexistir em diferentes formas. 

Seu suporte básico permanece sendo o áudio. Porém, agrega imagens para estar 

presente na Internet e a tecnologia digital propicia grande abrangência de suas 

mensagens. É responsável por informação diversificada e pela criação de diferentes 

gêneros de programação e transmissão de dados (CUNHA, 2006). 

A transmissão desses dados também merece uma atenção especial,  

pois com o formato digital, as distâncias não se limitam e podem atravessar o 

planeta com suas novas formas de transmissão. 

Para compreender o que é, ou como pode vir a ser o rádio digital, 

parece oportuno recordar alguns aspectos básicos do rádio em suas origens, ou 

seja, no mundo analógico. 
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Desde a sua invenção, o rádio caracterizou-se como um mecanismo 

que possibilita a transmissão de sinais – essencialmente sons – à grandes 

distancias, valendo-se das ondas eletromagnéticas. Uma onda eletromagnética é, 

simplesmente, uma forma de energia que se propaga no ar, no vácuo ou nos fios 

elétricos, de forma pulsante, como se fosse uma luz piscante que viaja no espaço. É 

uma freqüência de pulsação, ou seja, quantas vezes essa luz se acende e se apaga 

em um segundo. Essa freqüência é medida em hertz (abreviada como Hz). Ao 

escutarmos o rádio convencional com transmissão analógica constatamos que a 

qualidade do som de uma rádio FM é em geral muito melhor que a de uma rádio de 

ondas médias.  

O termo FM denomina duas coisas: tecnicamente, refere-se a um 

método de transportar informações variando a freqüência da onda eletromagnética. 

Existem dois fatores técnicos que levam a esse resultado: a largura de banda do 

sinal e o tipo de modulação. 

Quando geramos uma onda eletromagnética, podemos variar algumas 

das suas características, como a potencia ou a freqüência. A forma de transportar 

uma informação da emissora até o receptor é por meio da variação de algum desses 

parâmetros, e esse processo é denominado modulação. Quando variamos a 

potencia do sinal (rigorosamente falando, a sua amplitude elétrica), estamos 

utilizando uma forma de modulação em amplitude. Nesse caso, a amplitude da onda 

eletromagnética é aumentada ou diminuída, acompanhando as variações do sinal de 

áudio. Com isso temos o rádio AM, com uma qualidade sonora mais baixa. 

Nos meios digitais, a qualidade sonora se dá pela taxa de transferência 

de dados e os usuários fazem escolhas, criam hábitos e ficam livres para gerenciar 

sua conexão à rede, como tempo, local e duração de cada conteúdo disponibilizado. 

A web rádio surge na evolução da mídia e é na verdade uma convergência de 

mídias, pois engloba texto, imagem e som. 



 

 

41 

2.1 A concepção digital e o surgimento do conceito de web rádio. 

Na década de 50 o mundo já estava estarrecido com as possibilidades 

dos avanços da tecnologia, com a indústria automobilística, cinematográfica, 

fonográfica. A globalização já caminhava a passos largos com o mercado 

internacional contaminado pelos incríveis produtos americanos que brilhavam no 

distante horizonte e nas telas das TVs, saltando das paginas das revistas 

especializadas e voando nas ondas do rádio nos programas popularescos no AM, e 

logo mais nos sucessos das FMs com programação PopHits. Era apenas o início da 

explosão das mídias que ditavam as novas tendências da moda, despertava sonhos 

de consumo na sua audiência, que por sua vez apenas consumiam os conteúdos 

oferecidos pelos poucos canais de comunicação que mantinham sua comunicação 

de massa com o sistema de broadcast.  

 A forma que as mídias se apresentam ou são consumidas mudou nos 

últimos anos no mundo inteiro. A convergência das mídias se mostra possível em 

meio aos avanços tecnológicos. As pessoas se vêem lidando com a nova cara da 

mídia. Hoje em dia todos têm lidado com a mídia, não apenas consumindo ou 

anunciando nelas, mas de qualquer forma também, fornecendo conteúdo. 

Na última década, uma mudança radical nos meios de comunicação se 

consolidou, com uma nova forma de receber e transmitir informações. As redes 

sociais, com seus grupos de consumidores e fornecedores de informações se 

relacionam com o mundo e com as pessoas numa nova forma de interação. As 

redes sociais se organizam no mundo virtual e a troca de informações e 

conhecimentos é global, sem limites de espaço e formas de interação entre as 

partes envolvidas. E isso graças ao novo meio de comunicação a nova mídia 

formada pela convergência de todas elas. 

Essa organização Jenkins (2009) chama de comunidade do 

conhecimento: 
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“Pense em sua relação pessoal com as mídias. Todos nos temos uma. Você 

é um fã que usa as mídias para assistir seus programas favoritos. Você é um 

anunciante que usa as mídias para vender seus serviços. É um artista que 

usa as mídias para distribuir os conteúdos criados por você. Qualquer que 

seja sua relação com as mídias, certamente você percebeu que ela mudou 

muito nos últimos anos” (JENKINS, 2009 p. 10). 

Quando se fala em convergência das mídias se pensa que a mídia 

tradicional, rádio, TV, Jornais e revistas estão com os dias contatos, ou que seu 

formato esta fadado ao desuso. O que na verdade se observa no novo mundo da 

convergência das mídias é que todas na verdade estão evoluindo. A convergência 

só é possível pela evolução de cada uma delas. Como afirma Warshaw na 

apresentação do livro de Jenkins (2009):  

“quase todas as antigas formas de consumo e produção midiática estão 

evoluindo. Novos níveis de participação dos fãs estão sendo atingidos para 

formar laços mais fortes com os conteúdos. Novas práticas narrativas estão 

sendo adotadas para entreter essas mesmas audiências fragmentadas” 

(JENKINS, 2009 p. 11). 

Ainda as pessoas se utilizam das mesmas mídias. Porém se 

relacionam de forma diferente com elas. As formas de interação se ampliaram e o 

direito de resposta e espaço para interatividade e de expressar sua satisfação ou 

insatisfação sobre qualquer assunto está com uma nova porta aberta. As mídias 

tradicionais hoje estão à disposição de todos que querem se utilizar delas. Quando 

pensamos em qualquer uma da midias podemos vê-las sendo utilizadas pelas 

pessoas e acessadas por quem se interessar, numa troca de conteúdos e opiniões.  

São canais de vídeos pessoais do “youtube” como canais próprios de 

TV, os jornais com os blogs e microblogs, e as rádios com os pod casts e web rádios 

pessoais. 

O rádio passa agora a atender interesses individuais. Nos meios 

digitais, os usuários fazem escolhas, criam hábitos e ficam livres para gerenciar sua 

conexão à rede, como tempo, local e duração. Se a comunicação de massa tendeu 

sempre à centralização e à unidirecionalidade, com poucos se dirigindo a muitos (a 
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massa), nas mídias digitais esse modelo se desregulamenta, sendo possível um 

usuário falar com outro, um dirigir-se a muitos, muitos comunicarem-se com muitos e 

um navegador isolado interagirem apenas com a máquina. 

O seu conteúdo pode ser sério ou simplesmente montado por 

“passatempo” dos usuários. Na obra de Shirky (2011) no livro Cultura da 

Participação são apresentados alguns exemplos, entre eles:   

“O Ushahidi.com, concebido para ajudar uma população desesperada numa 

época difícil, é notável, mas nem todos os novos mecanismos de 

comunicação são tão civicamente engajados; na verdade, a maioria não é. 

Para cada projeto notável como o Ushahidi ou a Wikipédia, ha incontáveis 

peças de trabalho inútil, criadas com pouco esforço e não visando a qualquer 

efeito positivo maior do que o humor grosseiro.” (SHIRKY, 2011 p.54) 

As mídias, quando utilizadas de forma “seria” podem se tornar uma 

ferramenta de interação e motivação de grupos, tribos, organizações que trabalham 

em prol de um mesmo ideal. Seja para a responsabilidade social, cidadania, 

sustentabilidade, desenvolvimento social, entre outros fins. Todos têm em mãos, a 

sua direção, as ferramentas para mediar essa interação, seja com sua própria TV, 

jornal ou rádio com sua audiência formada por “comunidades”. 

Entretanto, novas formas de comunidade estão surgindo como define 

Jenkins (2009):  

“essas novas comunidades são definidas por afiliações voluntarias, 

temporárias e taticas, e reafirmadas através de investimentos emocionais e 

empreendimentos intelectuais comuns. As comunidades, entretanto, são 

mantidas por meio da produção mutua e troca recíproca de conhecimento. E 

o mais importante, esses grupos servem como locais de “discussão, 

negociação e desenvolvimento coletivos” e estimulam o membro individual a 

buscar novas informações para o bem comum” (JENKINS, 2009 p.57). 

No caso do rádio analógico, para se obter um canal de transmissão é 

necessário a concessão do ministério das comunicações. Muitas vezes surgem 

rádios que ficam a margem da lei, são as chamadas rádios piratas – transmitem 
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conteúdo por meio de tecnologia analógica sem concessão da Anatel (Agência 

Nacional de Telecomunicações).  

Porém, em meio a essa convergência das mídias pode-se montar, sem 

concessões ou limitações o seu próprio canal de rádio, as chamadas Web Rádios.  

Para conceituar e apresentar essa liberdade de expressão oferecida 

pelos canais de comunicação na plataforma da web, Andrade (2010) no IV Colóquio 

Internacional Educação e Contemporaneidade, nos apresenta sua contribuição:  

“O artigo 220 da nossa Constituição Federal garante o direito que o brasileiro 

tem de ter acesso à informação e a sua expressão. Assim, pode-se afirmar 

que a comunicação é direito de todos, é para todos. Ou seja, além de receber 

informação, cada pessoa também pode comunicar, produzindo, pesquisando 

e conferindo informações mediante os diversos meios de comunicação. Desta 

forma, a população pode tratar os assuntos que domina, contando sobre a 

realidade em que vive os problemas que ela encontra as novidades que a 

interessam” (ANDRADE, 2010 p.2). 

2.1.1 Web rádio 

Web rádio é o resultado do processo de mutação do rádio que já vinha 

se acentuando na década de1990, quando as paginas da web de emissoras de rádio 

tradicionais começaram a se multiplicar e replicar o som emitido das faixas 

analógicas para a rede mundial de computadores, para esse modelo chamaremos 

rádios online. 

Web rádios não são retransmissões das rádios analógicas, são canais 

de rádios feitos para Web, e utilizam o meio para transmitir seu conteúdo. 

É nesse ponto que as web rádios se diferenciam das tradicionais. No 

espaço web, como afirmam Magnoni e Carvalho (2010),  

“os recursos são de multimidialidade, ou convergência de 

mídias, consiste na união de todos os meios de comunicação em um único. A 

internet é capaz de usar imagens, vídeos, textos e sons para transmitir uma 
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mesma mensagem. Assim, tanto a imprensa como a televisão e o rádio 

poderiam ser encontrados na internet” (MAGNONI e CARVALHO, 2010 

p.274). 

As formas de transmissão e recepção são novas. A transmissão por 

sua vez não fica limitada numa faixa de alcance, ela passa a ser planetária. O 

receptor também observa as novidades, passa de ouvinte passivo para usuário 

ativo. Isso quer dizer, pode participar da programação com novas formas de 

interação oferecidas pelo meio. 

As novas possibilidades que as web rádios apresentam são muitas, 

principalmente se observarmos pelo fator interação.  

Isso já era observado por Brecht na Teoria do rádio de 1932: “a 

rádiodifusão poderia ser o maior meio de comunicação já imaginado na vida pública, 

um imenso sistema de canalização. Isto é, seria se fosse capaz não apenas de 

emitir, mas também de receber: em outras palavras: se conseguisse que o ouvinte 

não apenas escutasse, mas também falasse que não permanecesse ilhado, mas 

relacionado” (BRECHT, 1932). 

O avanço da tecnologia e as novas formas de interação pela internet 

estão cada vez mais intensos nas práticas sociais e têm afetado de forma 

significativa também os meios de comunicação tradicionais. No caso do rádio, o 

fenômeno que se estabelece é o das web rádios, emissoras estruturadas para 

transmitir via internet, na maioria das vezes para um público segmentado, o que tem 

motivado a implantação de estações dessa natureza. 

O rádio como um veículo de comunicação de massas sofreu inúmeras 

mudanças ao longo dos anos, mediante o desenvolvimento da informática e da 

cibercultura. O processo de digitalização sofrido pelas emissoras convencionais e a 

disponibilidade de seus conteúdos na Internet, contribuíram para o surgimento de 

um novo meio que se caracteriza através da junção entre a rádiodifusão e a internet, 

surgindo o novo meio Web Rádio. 

As estruturas virtuais da internet têm possibilitado novas formas de 

comunicação na sociedade contemporânea. No século XXI a tecnologia delineou 
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novos espaços, formatando uma estrutura bastante segmentada e voltada ao 

público específico. O ciberespaço, por esse motivo, tem atraído de maneira célere 

os novos admiradores do conceito de web rádios, que reconfigurou o modelo 

convencional para o digital de abrangência intercontinental. 

Um exemplo dessa abrangência e possibilidades são ouvintes de 

rádios japonesas do bairro da Liberdade em São Paulo. Mesmo longe de casa se 

mantém conectados com suas raízes, acompanhando o desenrolar de sua história e 

mantendo os laços invisíveis que os une. 

As primeiras web rádios eram a retransmissão das rádios 

convencionais na web. Com o uso das possibilidades da web de forma muito 

limitada, Prata (2008) na sua pesquisa científica deu mais uma colaboração:. 

“Com o advento da internet, empresas em geral começaram a colocar suas 

páginas na rede para uma interface com o consumidor. O rádio viveu o 

mesmo processo e muitas emissoras passaram a ter um site na web, com 

informações sobre a empresa e os locutores, letras de músicas, tabela de 

anúncios publicitários, etc. Aos poucos, as rádios também passaram a ofertar 

a transmissão on-line, isto é, um único produto midiático podendo ser 

acessado simultaneamente no aparelho de rádio e no computador” (PRATA, 

2008 p.67). 

Uma web rádio amplia o campo de transmissão do seu conteúdo, leva 

de formas mais amplas o seu sinal. O rádio em si muda na forma de se fazer, e 

preserva o seu conteúdo, que o consagrou durante os anos e anos de transmissões. 

Amplia o campo de interação com o ouvinte também, soma a sua oralidade 

midiatizada com os recursos oferecidos pela web. Os receptores por sua vez, não se 

limitam aos computadores. Emissoras na internet já estão em telefones celulares e 

palm tops.  

O conceito de “local” se amplia se colocado na web, pois, com as web 

rádios, não necessáriamente os indivíduos precisam estar agrupado em um mesmo 

espaço físico. 
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A transmissão via internet, porém, é capaz de reagrupar os homens em 

uma aldeia global sem perder o sentido tribal. Quando se ouve rádio, parece que se 

estabelece um mundo particular, em meio às multidões. O rádio atinge íntima e 

particularmente cada pessoa, mas, ao mesmo tempo, pode criar um sentido de 

coletividade. O conceito de “Globalização” a experiência de produção de um 

programa local disponível de forma global, ou seja, o que pertence ao local e o que 

pertence ao global passa a existir em uma única via. 

2.1.2 Nova linguagem e interação 

A interação dá à audiência, ou usuários a chance de participar, 

interagir, e sair de uma posição de passividade frente aos meios. Uma característica 

das novas formas de comunicação que se apresenta como fator chave de mudança. 

Pois muda de lugar a posição do emissor e do receptor. Mudam os agentes 

produtores de conteúdo. Podemos observar uma democratização da informação, 

com canais de comunicação abertos e a disposição de todos que querem usufruir. 

Essa democratização se apresenta completa, mas ainda pouco explorada, no novo 

rádio, as web rádios. 

A palavra interação está hoje presente nos mais variados campos do 

conhecimento e produz interessantes interfaces antes inconcebíveis. Alguns autores 

fazem a diferenciação entre os termos interação e interatividade; outros usam 

indistintamente os dois vocábulos. Belloni (2001) explica o significado de cada um 

dos dois termos. Segundo a autora, interatividade é a característica técnica que 

significa a possibilidade de o usuário interagir com uma maquina. Já interação quer 

dizer ação recíproca entre dois ou mais atores onde ocorre intersubjetividade, isto é, 

“encontro de dois sujeitos – que pode ser direta ou indireta (mediatizada por algum 

veículo técnico de comunicação, por exemplo, carta ou telefone” (BELLONI, 2001, 

p.58). 

Quando começamos ver a força dessa nova forma de comunicação, 

percebemos que realmente estamos vivenciando um momento de transição e 

transformação nas formas de interação entre as pessoas.  
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Podemos dizer que hoje vivemos as mudanças apresentadas por 

Toffler (1980) quando descreve a “Terceira Onda” de mudanças na humanidade. “A 

primeira onda de mudança, desencadeada ha dez mil anos pela descoberta da 

agricultura, ou o terremoto da Segunda Onda de mudança, provocado pela 

revolução industrial. Somos os filhos da transformação seguinte, a Terceira Onda.” 

(TOFFLER, 1980 p. 23). 

Ainda, na descrição da Segunda Onda, Toffler (1980) fala da 

passividade do homem frente às informações difundidas pelos meios de 

comunicação e suas transformações, com cenários apocalípticos dos filmes, as más 

notícias alimentadas nos telejornais, revistas, que projetam uma sociedade próxima 

do fim, com a impossibilidade para muitos de construir um cenário futuro. “A 

sociedade de hoje não pode ser projetada no futuro porque não há futuro. Para eles 

o Armagedom, a grande batalha final, esta apenas a poucos minutos de distância. A 

terra corre para seu derradeiro abalo cataclísmico. Essas visões levam à paralisia da 

imaginação e da vontade. Em resumo, estas maneiras de olhar o futuro geram 

isoladamente a passividade. Ambas nos congelam em inação” (TOFFLER, 1980 p. 

25, 26). 

Em contrapartida a Terceira onda, oferece um mar de opções, onde os 

consumidores de informações da Segunda Onda se projetam como fornecedores 

das mesmas, construtores do futuro, formando comunidades de conhecimento. As 

redes sociais e as novas formas de interação colocam as pessoas num novo 

patamar. 

As pessoas passam a usar os meios de comunicação na sua essência, 

com a finalidade de tornar comum, informações, valores e as diversas faces de 

culturas locais, que passam a ser o centro do conteúdo desenvolvido pelos meios. 

Pela sua segmentação, passam a ser os verdadeiros porta-vozes de cultura, 

crenças, valores, para quem recebe a informação. 

A segmentação dos canais e as formas de interação se apresentam 

como reforço aos meios de comunicação tradicionais e também como ferramentas 

para levar valores institucionais. São utilizados para fazer a comunicação de nichos 

específicos, ideologias, organizações, comunidades de conhecimento.  
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No quesito rapidez, o rádio sempre foi o mais dinâmico e eficaz, pois 

sempre foi o primeiro a dar a noticia. De acordo com Magnoni e Carvalho (2010), as 

novas tecnologias mostram que “o rádio não é mais o primeiro veiculo a dar a 

informação. A internet é tão instantânea quanto o rádio, e atualmente há uma 

tendência de aumento do numero de pessoas que se informam primeiramente pela 

web” (MAGNONI, CARVALHO, 2010 p.283). Quando convergimos essas mídias, 

observamos uma ferramenta extremamente poderosa e rápida no fluxo de 

informações. 

As comunidades do conhecimento apresentam-se de forma 

segmentada, com nichos específicos de trocas de informações. Através dessa nova 

forma e velocidade do fluxo de informações e o desenvolvimento dessas 

comunidades se dão com mais rapidez.  

Pode haver uma fragmentação da recepção, mas os agrupamentos 

agora se dão noutras dimensões alem da esfera geográfica próxima. São grupos 

com os mesmos interesses que moram ou trabalham em outras cidades ou até 

mesmo em outros países. Mas formam grupos de interesse, um nicho com o mesmo 

ideal, numa troca infindável de informações, comunidades de conhecimentos 

específicos, formam uma rede que se desenvolvem, como explica Levy (2000), 

numa “inteligência coletiva”. 

“Então daria para fazermos uma tipologia rápida dos dispositivos de 

comunicação nos quais há um tipo em que não há interatividade porque tem 

um centro emissor e uma multiplicidade de receptores. Este primeiro 

dispositivo chama-se Um e Todo” (LEVY, 2000 p. 187) 

Outra versão é o tipo Um e Um que não tem uma emergência do 

coletivo da comunicação, como é o caso do telefone. 

Em “Rádio web na Educação: possibilidades e desafios” Pretto, Bonilla 

e Sardeiro (2010, apud PRETTO e TOSTA, 2010) resgatam pesquisas sobre a 

temática e articulam as experiências de uso do rádio na Educação com novas 

possibilidades trazidas pelo uso das tecnologias digitais a fim de promoverem a 

implementação de rádios web nas universidades e escolas. Destaca a “rica 
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possibilidade da cibercultura mostrando que o rádio pode ser um elemento promotor 

da valorização da cultura local com uma interação planetária”. 

2.2 Estímulos sonoros e Branding; 

A partir da década de 1930 a comercialização de espaços e a 

publicidade começam a ser explorados pela rádiodifusão. 

Empresas se utilizam do poder do sentido da audição para fomentar o 

consumo de seus produtos. O rádio pode ser consumido enquanto se faz outra 

atividade e dá asas a imaginação. 

O surgimento do rádio no Brasil, de acordo com Caparelli (1986), 

representa um dos marcos da expansão da sociedade de consumo em nossa terra. 

[...] Significou desde o início, novo campo para a aplicação do capital e, em segundo 

lugar, um instrumento capaz de atingir camadas da população, independentes de 

serem alfabetizadas. (CAPARELLI, 1986, p. 80) 

O som está interconectado com nossos circuitos emocionais. Lindstron 

(2012) diz que ouvir é uma atitude passiva; escutar é uma atitude ativa. O som de 

uma marca deveria mirar tanto em quem ouve quanto em quem escuta, 

considerando que ambos são importantes para influenciar o comportamento do 

consumidor.  

 O poder do grito do Tarzan, as badaladas da rede NBC e o conhecido 

rugido de leão da MGM são sons com os quais milhões de pessoas estão 

familiarizadas há décadas. “E, mais tarde, surge o som da inicialização do Windows” 

(LINDSTRON, 2012 P.79). 

 Enquanto lutam para encontrar maneiras de diferenciar suas lojas dos 

concorrentes, alguns varejistas estão começando a integrar componentes 

multisensoriais: Vitoria´s Secret, NikeTown, Borders e FAO Schwarz. A Vitoria´s  

Secret,  por exemplo, toca música clássica nas lojas, “criando uma atmosfera 
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exclusiva e emprestando um ar de prestígio às mercadorias” (LINDSTRON, 2012 P. 

76). 

O branding sonoro abre as portas para os canais corporativos de 

comunicação. Porém a comunicação corporativa deve atuar tanto para o cliente, 

quanto para o colaborador da organização, pensando sempre na estratégia certa 

para atingir seus públicos. A comunicação sem o compromisso estratégico 

dificilmente conseguirá legitimar-se no novo cenário competitivo, correndo sério risco 

de se manter irrelevante e trazer pouco ou nenhum valor para a estratégia global da 

organização. Nesse novo papel, a comunicação deixa de ser responsabilidade de 

um único órgão, setor ou departamento. Torna-se função de toda a instituição e 

incorpora-se, definitivamente, à gestão estratégica da organização.  

Nesse momento pode-se contar com uma Rádio Corporativa como 

ferramenta para auxiliar o seu compromisso estratégico. Essas rádios podem 

funcionar numa outra plataforma, no ambiente virtual. 

2.2.1 O Rádio no ambiente virtual 

No ambiente virtual (internet) é possível encontrar três categorias de 

rádio, são as rádios offline, emissoras on-line e as web rádios, cada uma com a sua 

especificidade.  

As emissoras offline estão na rede, porém não fazem a transmissão de 

áudio de maneira regular. São páginas virtuais com informações institucionais e o 

objetivo de divulgar a emissora, a sua programação e seus comunicadores.  

Bufarah Júnior (2003), afirma que nessa categoria as emissoras “usam 

seus sites como mais um canal de comunicação com seus ouvintes, variando os 

níveis de interatividade, onde o usuário participa mais da programação através de 

chats, e-mails, promoções”. Diferentes são as rádios on-line que disponibilizam o 

sinal de áudio na rede. Nesse caso, potencializando abrangência e a cobertura do 

sinal, apesar da importância de se manter uma programação local, voltada ao 

público do entorno. Os “ouvintes fiéis podem continuar acessando sua programação 
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mesmo quando estiverem no exterior ou em outra cidade fora da cobertura da 

transmissão” (BUFARAH JÚNIOR, 2004).  

O terceiro tipo de emissora na internet é a exclusiva para o ambiente 

virtual, ou seja, as web rádios, que surgiu na rede mundial com o intuito de atender à 

demanda de um público específico que busca algo alternativo. Com uma 

programação segmentada, as web rádios somam as possibilidades de interação da 

web e se apóiam nos elementos tradicionais da linguagem rádiofônica: a palavra, o 

silencio, os efeitos sonoros e a música. 

Farias (2008), na sua dissertação reúne alguns autores que falam 

dessa transição do rádio para a internet. Apresenta que “a rede mundial de 

computadores está transformando o rádio. Alguns estudiosos como Ana Cordeiro, 

da Universidade de Algarve, defendem que é “preciso desenvolver elementos de 

análise deste impacto, considerando as tecnologias e estruturas que alteram 

comunicação deste meio e considerando as possibilidades multimidia e 

multimediáticas deste sistema, quais serão, então, os desenvolvimentos possíveis 

para a Internet em si” (FARIAS, 2008). 

Ferraretto (2001) explica que, o rádio, meio de comunicação que utiliza 

emissões de ondas eletromagnéticas para transmitir a distância mensagens 

sonoras, na Internet, afasta-se do seu conceito original. Ao ser transportado para o 

website, pode apresentar serviços distintos da emissão radiofônica. Nesse novo 

cenário, o rádio reúne música, informação e publicidade, em paralelo com outros 

componentes, como animações, imagens, sejam elas estáticas ou em movimento. 

É nesse contexto, agregando música e informação para audiências 

cada vez mais segmentadas, que o rádio se depara com as novas possibilidades de 

uso e de relacionamento com o ouvinte apresentado pela Internet.  A web rádio tem 

praticamente as mesmas características do rádio no seu conceito original, mas 

apresenta um novo formato estrutural e de programação, com vantagens e 

desvantagens em comparação com uma emissora convencional. A rádio on-line, 

emissora especificamente com a estrutura voltada à rede mundial, não precisa de 

autorização para o funcionamento e, por isso, é de fácil criação. Sem legislação 

específica para delimitar regras, o funcionamento é de forma imediata na internet, 
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apenas com a instalação de equipamentos necessários para a transmissão do 

áudio. Para referência Cunha (2006) apresenta algumas diferenças: 

“Hoje, o rádio existe somente como áudio, analógico, mas pode ser digital, na 

internet, permitindo sintonizar emissoras do mundo inteiro. Já rádio por 

satélite possibilita a sintonia mais ampla de emissoras em um determinado 

espaço. Há ainda o Visual Rádio, que utilizada a tecnologia digital como 

forma de complementar em texto, para celulares ou palm tops, as 

informações transmitidas em áudio. O rádio é talvez o meio capaz de ser um 

e muitos aos mesmo tempo, conforme os interesses da audiência” (CUNHA, 

2006 p.33). 

Diferente do que ocorre no espaço virtual, a rádio convencional 

funciona somente com autorização do Governo Federal em forma de concessão 

pública. O início tem pré requisitos bem definidos e uma fiscalização rígida para 

respeitar potencialidades de transmissão e programação conforme impõe a 

legislação brasileira. A web rádio, com apenas um computador e um provedor pago, 

é capaz de transmitir para todo o mundo. As rádios on-line que estão somente na 

rede são voltadas a públicos segmentados que estão crescendo em grande escala. 

São, normalmente, estações com uma programação voltada ao público religioso, 

interessados em esporte, música, cultura, jornalismo, entre outros. 

Castells (2003) aponta que a audição de rádio está florescendo na 

internet, tanto a partir de estações de transmissão aberta quanto de transmissões 

rádiofônicas feitas pela internet. A relação de rádios feita pelo MIT nos Estados 

Unidos aponta a existência de mais de 10.000 estações transmitindo na internet 

(CASTELLS, 2003 p.162). 

2.3 Rádio Corporativa 

        Rádio Corporativa é um veículo de comunicação que se tornou um 

importante parceiro do ambiente empresarial integrado, na medida em que 

materializa por meio de sons seus atributos de marca, seus valores, sua cultura e 

visão. Fazendo uso da linguagem do rádio, a organização pode divulgar conteúdos 
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que promovam a integração entre áreas, o conhecimento de produtos e a 

disseminação das melhores práticas, dando voz aos colaboradores das mais 

diversas funções e cargos e, dessa maneira, contribuindo para a disseminação da 

cultura da organização. 

A sua programação e estruturação é feita sob medida para a empresa, 

entramos na essência da customização. Empresas que desenvolvem rádios 

corporativas, muitas vezes são prestadores de serviços para a empresa. Nesse 

papel firmam suas metas em fazer um atendimento personalizado, trabalham o 

marketing de relacionamento, que com base na obra de Granero (2008):  

“Customização é o processo de desenvolvimento e produção de massa, que     

consegue oferecer aos clientes escolhas de produtos e serviços “sob medida” 

com base em módulos pré definidos, ou de diferentes combinações, gerando 

a percepção de entrega de valor muito maior do que se houvesse a 

disposição um leque de produtos ou serviços prontos” (GRANERO, 2008 

P.24, 25). 

Para se superar os limites da comunicação empresarial tradicional e dos 

enfoques instrumentais da comunicação organizacional, é necessário que se 

entenda a comunicação como um processo estratégico, que funciona, de maneira 

democrática, como disseminadora dos objetivos e dos valores culturais da empresa 

para públicos internos e externos. Com isso os avanços tecnológicos e o 

conhecimento e uso das novas formas de se distribuir a informação são essenciais. 

A tecnologia proporciona muitos benefícios e facilidades, nesse caso, com a web a 

possibilidade de se ter uma rádio própria, uma rádio corporativa. 

O mundo globalizado tem produzido mudanças significativas na gestão 

dos negócios. Novas práticas administrativas e gerenciais têm surgido nas últimas 

décadas, não só como resultado da busca incessante pela produtividade, qualidade 

e satisfação do cliente, mas também em conseqüência da preocupação com o meio 

ambiente. E tanto a busca pela excelência empresarial quanto a preocupação com o 

consumidor e com o futuro do planeta têm produzido novas concepções de gestão 

de negócios. São mudanças econômicas com transformações significativas para os 
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mercados e para os relacionamentos entre seres humanos dentro e fora da 

empresa. 

Lévy (1996) defende que assistimos, na entrada do novo milênio, ao 

nascimento da chamada cibercultura, uma transformação radical nas culturas 

humanas, ocasionada por uma rede digital que conecta tudo a todos: o ciberespaço. 

Nesse contexto, as culturas nacionais fundem-se em uma cultura cibernética e 

globalizada, mantendo-se, todavia, a velha dicotomia entre países pobres e ricos. 

Mas o autor acredita que o ciberespaço também pode ser um agente de 

democratização ao permitir que textos sons e imagens de todos os tipos circulem em 

grande escala no mundo inteiro. Como a cibercultura, com seu caráter democrático, 

leva-nos a questionar as abordagens centralizadoras e verticais dos processos 

comunicativos, essas idéias sem dúvida nos ajudam a pensar na democratização da 

comunicação no ambiente das organizações 

A comunicação é um fato nas organizações, ou seja, não existe 

nenhuma organização sem uma prática comunicativa, ainda que os processos 

comunicativos não sejam institucionalizados. Eles são essenciais para a operação 

da entidade e estão intimamente vinculados às formas de significar, valorar e 

expressar uma organização, isto é, ao processo comunicacional e constitutivo da 

cultura da organização, e de sua identidade, configurando imagens reconhecidas por 

seus diversos públicos internos e externos. A comunicação pode ser entendida, 

então, como um alicerce que dá forma à organização, fazendo-a ser aquilo que ela 

é. Porém, isso não significa que a comunicação seja algo autônomo, porque ela será 

sempre correspondente à forma de ser daquilo que a engendra, neste caso, a 

empresa ou instituição. 

             Ancorada em dicursos políticos e educativos, que podem guiar o rumo 

de uma nação, a rádio corporativa trabalha para o desenvolvimento da organização.  

Com os recursos oferecidos pela transmissão de seu conteúdo pela 

Web, as rádios corporativas se apresentam como meio legal, sem a necessidade de 

uma concessão da ANATEL, assim como é exigida para as rádios 

convencionais,apresentado na obra de Osorio e Souto (2010). 
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“Em sua nova configuração, via internet, o rádio vem mostrando enormes 

potencialidades devido às suas características de alta capilaridade e fácil 

comunicação. Denominadas web rádios, tais emissoras, podem oferecer 

diversos recursos como: serviço de busca, serviços de utilidade pública, 

chats, biografias, fóruns de discussão, músicas, fotografias, vídeos, mas 

ainda não têm legislação específica. Isso permite que escolas, sindicatos, 

associações ou comunidades tenham suas próprias emissoras” (OSORIO e 

SOUTO, 2010 p.5). 

Para que se torne real e também trazer desenvolvimento para quem 

aplica essas novas práticas em comunicação. Buscaram-se nesta pesquisa algumas 

definições e conceitos sobre desenvolvimento, para que se possa assim fazer a 

correlação entre rádio e desenvolvimento. 
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3 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

Tradicionalmente, o desenvolvimento de um país é medido apenas 

pelo Produto Interno Bruto - PIB, isto é, a soma de todos os bens e serviços 

produzidos no país em um determinado ano. Esses conceitos estão até hoje 

enraizados na sua essência, mas já se observa por meio de algumas teorias 

formuladas por grandes nomes da política nacional, a migração de um conceito 

puramente econômico, para um conceito mais humano, ou seja, um 

desenvolvimento que satisfaça as necessidades básicas do homem. Ênfase maior 

está sendo atribuída quanto a melhor distribuição de renda, a implementação de 

programas de saúde, educação, lazer, combatendo a fome e o desemprego. As 

teorias de desenvolvimento centralizavam-se mais na acumulução de capital.  

“A questão do desenvolvimento não pode se restringir a aspectos 

econômicos ou a aumento de renda. Este deve se dar de maneira integral e 

sustentada em condições que lhe permita ser duradouro e igualitário. Em 

outras palavras, desenvolvimento quer dizer avanço na qualidade de vida, 

quer dizer ampliação dos direitos de cidadania e pressupõe: a) a igualdade 

de acesso aos bens econômicos e culturais; b) possibilidades de 

participação política – desde participação nas pequenas associações até 

nos órgãos dos poderes públicos; c) usufruto das benesses geradas a partir 

da riqueza produzida socialmente e redistribuída por meio de salários e dos 

serviços de educação, saúde, transporte, segurança, tecnologias de 

comunicação etc.” (PERUZZO, 2006 p.59). 

Mas para definir desenvolvimento, primeiramente devemos perguntar: 

desenvolvimento do que? Ou também desenvolvimento de quem? Algumas 

definições de desenvolvimento tentam explicar sua diversidade de explicações. 

De acordo com Cardoso (1980), deve-se valorizar a definição 

autônoma de estilos de desenvolvimento e vida, que estimulem a criatividade e 

conduzam à melhor utilização dos fatores de produção, diminuam a vulnerabilidade 

e a dependência, de tal modo que as sociedades contem mais com suas próprias 
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forças de resistência, confiem em si próprias e tenham meios para serem dignas 

(CARDOSO, 1980 p.38). 

Outra forma de conceituar desenvolvimento, levando para o 

detalhamento etimológico, de acordo com Ávila (2000), que explicou o termo 

desenvolvimento, “[...] provém do verbo desenvolver, formado pela junção de três 

outros vocábulos: des [do prefixo latino dis-, expressando coisa ou ação 

contráriàquela que é expressa pelo termo primitivo] + en [significando em grego, 

posição interior, movimento para dentro] + volver (virar, voltar, dirigir). Unindo os 

termos tem-se: en+volver forma-se o termo primitivo envolver com o sentido de virar, 

voltar, dirigir para dentro” (ÁVILA, 2000 p. 19,20). 

Adam Smith, filósofo e teórico que viveu no século das luzes, o século 

XVIII, observou com estudos em biologia e sob luz do Iluminismo que existe 

concorrência. A observação da natureza o fez notar que, as colméias se 

sobressaem por trabalhar em grupo, chegou a um conceito de coletivo. Com isso, 

temos as teorias de desenvolvimento econômico de Adam Smith, que propõe a 

repetição, onde o progresso só é possível pelo coletivo e pela “boa linhagem”, 

causando o sacrifício do indivíduo pelo coletivo. O desenvolvimento pode ser 

apressado pelo pensamento e pelo trabalho. 

Já se tentou definir desenvolvimento por vários pontos de vista, o 

crescimento econômico se confunde com o desenvolvimento, parece tender ao 

equilíbrio, mas como acrescentou Anderson (2006) no seu livro FREE, o 

desenvolvimento no prisma do crescimento econômico a utopia capitalista tende a 

um processo desequilibrador. 

“Em 1954, no despontar da energia nuclear (...) A otimista visão pós-guerra  

de que a ciência e a tecnologia seriam capazes de lançar uma prospera era 

de crescimento sem precedentes se estendia do orgulho nacional a 

felicidade no lar. O poder da mente humana e um maquinário inteligente 

prometiam nos livrar dos enfadonhos trabalhos domésticos e acabar com a 

guerra. A questão não era se um dia viveríamos em colônias espaciais, mas 

o que vestiríamos la” (ANDERSON,  2006 p.67). 



 

 

59 

As provas de que essa teoria leva a um processo desequilibrador esta 

estampada nos rostos do incontável número de excluídos e das crianças que 

mesmo em meio a tanto avanço tecnológico e desenvolvimento ainda passam fome 

em tantos países. 

O desenvolvimento pode ser econômico, social, humano, porém segue 

algumas fases no seu processo. 

Para o desenvolvimento social e humano fatores não econômicos 

também pesam para uma baixa autoestima e depressão. A discriminação social 

levou o surgimento de periferias, ocupações de pessoas de baixa renda a margem 

de um preconceito sem tamanho perante aos “bem-sucedidos”. 

O desenvolvimento se mostra presente em fatores que estimulam a 

percepção de uma nova ordem, o desenvolvimento pode se dar com a arte, a 

música, o esporte, a cultura. O desenvolvimento nesse prisma se mostra de forma 

subjetiva, mostra-se no conhecimento e na troca de valores não econômicos ou 

materiais.  

A partir desse ponto de vista encontramos o desenvolvimento não fora, 

mas dentro do próprio homem.  

Assim o debate sobre o desenvolvimento volta-se para a satisfação das 

necessidades humanas, a melhoria da qualidade de vida e a participação da 

população nos processos de decisão em matéria econômica, tecnológica e 

ecológica. Dessa forma, o crescimento econômico constitui não o objetivo último, 

mas um dos objetivos ao lado de outros igualmente importantes, como a saúde, a 

educação e o meio ambiente. 

3.1 Desenvolvimento e Comunicação no rádio 

O rádio, com seu imediatismo e linguagem, pode promover o 

desenvolvimento humano. Funciona como um holofote na mente, pois estimula a 

imaginação e amplia o campo da visão pelo sentido da audição. 
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Uma idéia bem formada e acompanhada de exemplos, endossada por 

um formador de opinião pode apoiar valores e de certa forma induzir indivíduos ou 

um grupo deles.  

Meditch (2001) explica que a comunicação rádiofônica possui vários 

componentes que remetem a um universo fora do alcance da racionalidade, do qual 

se ocupam os místicos, os feiticeiros e muitos charlatães. A ação à distância, sem 

contato físico evidente, a invisibilidade, o poder encantatório da palavra e da música 

são efeitos que continuam a desafiar o imaginário social no final do século XX e a 

lotar auditórios dos mágicos, por mais que tenham sido banalizados pela tecnologia 

(MEDITCH, 2001). 

Os meios de comunicação exploravam os outros sentidos dos homens, 

a audição chega como uma forma de “capturar a imaginação dos ouvintes”, pois não 

trás a imagem pronta, dando margem para a criação de mundos novos e 

inexplorados, uma espécie de mata virgem, na cabeça dos ouvintes. 

Segundo Poncelet (1994), o desenvolvimento não é um projeto 

econômico, nem uma teoria, mas uma apropriação da universalização do projeto de 

civilização ocidental. (PONCELET, 1994). 

Uma comunidade para se desenvolver, precisa aprimorar suas técnicas 

de comunicação e de acordo com Ruas (2004):  

“A comunicação tem um papel fundamental no desenvolvimento local, 

primeiramente porque, com a organização humana em sociedade, a 

comunicação passa a ser elemento essencial de vida. Quanto mais 

aperfeiçoavam as técnicas de comunicação, mais seguros se sentiam os 

homens em sua área de ocupação e mais instrumentos foram sendo criados 

para facilitar seu contato com a comunidade. Outros meios de comunicação 

além do som, do tato, do olfato e das pinturas nas cavernas foram sendo 

adaptados e desenvolvidos para funcionarem como sendo a extensão do 

homem e, dessa forma, concretizarem esse empreendimento humano” 

(RUAS, 2004 p.89). 
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Nesse contexto podemos ver como o desenvolvimento e a cultura de 

outros países, chegavam como exemplos de prosperidade, com idéias e formas de 

organização que começaram a se misturar e se espalhar, também pelas ondas do 

rádio. Um novo “estilo de vida” estava se destacando, colocando o homem numa 

nova relação de como lidar com o planeta e com ele mesmo. 

O conteúdo radiofônico, apartir da década de 1930, já podia explorar o 

seu sinal para fins comerciais e com publicidade. Muitas dessas “novidades” eram 

de produtos e idéias importadas. 

O homem, como enfatiza Freyre (1961), pode transplantar e criar 

valores em suas relações com a terra, as águas, as plantas, os animais da região ou 

importados de outros continentes (FREYRE, 1961). 

Com isso a linguagem rádiofônica e dos meios de comunicação, muitas 

vezes apóiam-se na idéia de desenvolvimento é sinônimo de crescimento 

econômico e acúmulo de bens materiais, explorando ao maximo a publicidade e a 

propaganda dos mesmos. 

Como observar o desenvolvimento de alguns países e ver outros 

considerados subdesenvolvidos? Essa é a questão mais delicada no ponto de vista 

do ser humano e suas culturas. A história de um país considerado desenvolvido, não 

pode ser uma “fórmula” para o sucesso de outros.  

O que aconteceu com a grande parte dos meios de comunicação de 

massa, entre eles o próprio rádio, foi adotar essa postura de detentores da “fórmula” 

mágica para acabar com todas as angustias e problemas do dia a dia, ligados e 

pautados por “soluções culturais” de massa e entertenimento entorpecente. 

Ainda nas definições de Freyre (1961):  

“O homem esta ligado ao meio ambiente pelas “soluções culturais”. Com 

elas, o homem altera a natureza, integrando-se a ela ou pervertendo-a por 

meio de técnicas de exploração que, mesmo que se tenham mostrado 

harmônicas na Europa, podem revelar-se, no meio tropical antinaturais ou 

antiecológicas. Há uma dialética entre natureza e homem: de um lado, a 
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natureza tende a moldar o homem, a sociedade e a cultura à sua imagem; 

de outro, o homem, a sociedade e a cultura agem sobre a natureza, 

buscando moldá-la segundo seus valores e necessidades, inclusive 

estéticas” (FREYRE, 1961). 

Esse híbrido de culturas para a sociedade nos faz buscar algumas 

definições de cultura para entendermos essa relação: desenvolvimento e 

comunicação. 

3.2 Desenvolvimento e Cultura 

O homem sempre se destacou por buscar formas de adaptação ao 

mundo em que vive. 

Sempre se adaptou às adversidades da natureza, buscou sempre 

transformar o mundo em que vive a sua conveniência para libertar-se dos 

transtornos da natureza. Apresenta um poder de criatividade. 

Segundo discutido na UNESCO (1995), em sua acepção filosófica, 

cultura refere-se à capacidade intelectual de apreender o real de maneira abstrata, 

de representá-los por símbolos e dar-le sentido. “A cultura representa igualmente a 

transformação da natureza pelo trabalho do homem, que assim escapa dos 

determinismos impostos pelo meio. A superação das barreiras naturais pela 

intervenção antrópica permite construir um ambiente cultural, humanizado”. 

Em todos os tempos, o homem conseguiu atravessar todos os 

obstáculos que lhes apareceram, com atitudes que espelham a sua criação e 

seguindo exemplos daquilo que lhe convém. 

O homem, ao longo dos séculos, se aprimorou e adotou formas 

incríveis de tornar comum, hábitos, crenças, culturas, técnicas e formas de 

organização. Aprimorando sua comunicação transmitindo informações e 

ensinamentos deixados no tempo, de várias formas, através da transmissão de 

culturas. 
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Cultura que pode ser definida como uma herança social, uma série de 

símbolos, ideias, atitudes transformadoras entre outras formas de conhecimento 

gravadas no tempo, a cultura sintetiza a criatividade de um povo, ou de acordo com 

Candeas (2010): 

“Cultura é, portanto, ao mesmo tempo o ambiente ou meio no qual vive o 

espírito humano e o resultado da ação desse espírito em sua permanente 

busca de liberdade. Por outro lado, ao libertar-se dos determinismos 

naturais e criar um ambiente cultural ou humanizado, o homem cria outras 

regras (autodeterminismo) que voltam a tolher sua liberdade com vistas à 

organização social” (CANDEAS, 2010 p.23). 

O homem se difere, no meio, por sua capacidade de organizar as 

idéias e colocar em pratica seus planejamentos.  

Com a somatória de técnicas e idéias deixadas como herança social, o 

homem busca seu espaço e através dele seu desenvolvimento com a formação de 

uma ideologia. 

O termo cultura acaba adaptando-se à antropologia, melhor do que 

civilização, para designar o modo de vida de um grupo em que se destacam formas 

aprendidas e padronizadas do comportamento universalmente reconhecidas como 

humanas.  

Se fossemos fazer uma revisão da literatura sobre o conceito de 

cultura, ainda assim dificilmente encontraríamos uma definição definitiva. Vale, 

entretanto, assinalar a reflexão da UNESCO sobre a matéria. A Declaração do 

México, que concluiu na Conferência Mundial sobre Políticas Culturais 

(MUNDIALCULT), Candeas (2010) definiu cultura como,  

“o conjunto de traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e        

afetivos, que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. Ela 

engloba, alem das artes e das letras, os modos de vida, os direitos 

fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as 

crenças” (CANDEAS, 2010 p. 24). 
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Cultura vem de “cultivar”, que no seu significado nos tráz uma 

interpretação de desenvolvimento. Ao se cultivar algo, logo esperamos 

desenvolvimento do que se cultiva. No caso do homem, cultura se define pelos 

conjuntos de conhecimentos adquiridos. 

Esses conhecimentos passam a ditar o dia a dia do homem, que 

inserido em um grupo e um espaço, passa a compartilhar processos criativos 

comuns numa organização. Uma somatória de ações e normas que visam a difusão 

de formas para desenvolver esse grupo e espaço que compartilham. 

A cultura passa a ser fator chave para difusão de valores que possam 

trazer um desenvolvimento real dessa organização. A preocupação inicial no 

processo de difusão da cultura se volta para o desenvolvimento humano.  

O desenvolvimento humano, por sua vez, traz à tona a essência do 

homem e coloca os valores primordiais da sua existência, sua natureza, sua origem. 

Com isso, se pode ter um discernimento maior sobre os valores que devem ser 

preservados, ou na definição já colocada: cultivados. 

É de Furtado (1984) uma reflexão, digna de nota, que antecede em 

alguns anos sua ida para o Ministério da Cultura, do qual foi titular entre 1986 e 

1988. “O problema institucional maior que se coloca à sociedade brasileira, no 

momento presente, é exatamente esse de abrir espaço para emergência e 

vitalização das forcas que alimentam a capacidade criativa da sociedade em todos 

os planos” (FURTADO, 1984). E Furtado acrescentava, então: “A política de 

desenvolvimento deve ser posta a serviço do processo de enriquecimento cultural” 

(FURTADO, 1984, P.39) 

Cultura não é apenas o conjunto das expressões artísticas, mas todo o 

patrimônio material e simbólico das sociedades, grupos sociais e indivíduos, afirma a 

Carta de São Paulo, de 01 jul. 2004, divulgada ao final do Fórum Cultural Mundial. 

Cada sociedade, grupo social e indivíduo têm um patrimônio cultural 

singular e esse patrimônio reflete um sistema de valores e um modo de pensar, 
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fazer e sentir próprio, a partir do qual se dá a sua identidade, acrescenta a Carta de 

São Paulo. 

3.2.1 Desenvolvimento e a cultura urbana 

Entre algumas formas de descrever a cultura popular, devemos 

descrever uma que é por si só muito curiosa e cheia de identidades variadas e 

identificações organizacionais que mudam ao longo do tempo. É a chamada cultura 

urbana, aqui na descrição de Motta (1997) como “lugar de cidadania e 

marginalidade, a cidade revela e esconde; seduz e repele; plena de ambigüidades, 

sombras e luzes. Morada e lugar de encontro, a cidade também é o repositório dos 

problemas da sociedade, o cenário das crises, lócus da impotência e do desencanto. 

Aproxima-se a era da urbanização total, longe do dualismo entre a cidade e o 

campo. Na cidade, ha espaços e ciberespaços, ocupados por organizações reais e 

virtuais”. Complementa ainda na descrição da cultura urbana “no seu sentido mais 

amplo, é uma combinação dos três sistemas: cultural, simbólico e imaginário” 

(MOTTA, 1997 p.78). 

A cidade, e a cultura urbana, nesse sentido, é palco para as mais 

variadas lutas e jogos de poder, com uma serie de projetos, exclusões, preconceitos 

e conflito entre a ordem e a desordem. Palavra de ordem é a lei do mais forte com 

atores articulados pelo cotidiano, hierarquização pelo poder que detém (ou pode vir 

a deter).  

Muitas vezes, pela fragmentação de diversas culturas, a falta de 

identidade própria, o cotidiano a rotina se firmam pela ordem do dia, que é sempre 

“vencer”, numa cultura marcada pela competição e demarcação de território, de 

acordo com Villassante (1994): Estamos despedaçados, fraturados, arlequinados 

pelas múltiplas redes que pertencemos que nos fazem parecer híbridos culturais 

(VILLASSANTE, 1994). 

A cultura urbana, multifacetada é berço das mais variadas 

organizações, visíveis e de diversos valores, como Shopping Centers, fabricas, 
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favelas, prefeitura, microorganizações, como vendedores ambulantes, integrando 

diferentes dimensões de espaco e tempo, que convivem, nem sempre em harmonia. 

E como a comunicação é feita para essa cultura urbana, híbrida e com 

identidades variadas? A cultura urbana se fixa com valores do dia a dia, da 

experiência dessa convivência complexa. Os valores são moldados conforme as 

necessidades e fixam-se a partir das experiências vivenciadas pela organização, na 

solução dos problemas do cotidiano. 

O aperfeiçoamento de técnicas para resolver problemas do dia a dia, 

leva as pessoas a aprender. Os investimentos e a idéia de desenvolvimento humano 

se fazem por investimentos em competências especificas, colocando excluídos ou 

especialistas que vivem nessa organização. 

Grupos de pessoas nessa mescla de culturas moldam-se pelos 

veículos de comunicação e são reconhecidos por adotarem modelos mentais 

semelhantes, criando hábitos comuns. Muitas vezes, anti-eticos ou parte de uma 

falha visão do todo, alienados pela grande mídia e notícias que são capa dos 

grandes jornais. 

A cultura de massa fixa um conjunto complexo de valores crenças e 

pressupostos básicos, mostrando “modelos” ideais de vida. Espelham exemplos de 

“vencedores” que se saem bem no mundo da cultura urbana e ainda se gabam 

disso. A organização na cultura urbana substitui a família e a religião por outra 

missão grandiosa, a de vencer na vida, num mundo de competição onde o 

diferencial é a eficiência. 

Na cultura urbana a acumulação de capital é o centro dos objetivos e o 

desenvolvimento do individualísmo se apresenta como ideal de prosperidade. 

Nesse ponto de vista, de ideal de prosperidade, invertem-se os valores 

da sociedade, com uma noção errônea de desenvolvimento e subdesenvolvimento, 

como nos acrescenta Klisberg (2000): 

“Certos especialistas de algumas sociedades desenvolvidas costumam dizer 

que o subdesenvolvimento é um estado mental. Trata-se de uma visão 



 

 

67 

ideológica que circulou bastante na America latina. Por isso, segundo eles a 

região não tem como construir nada parecido com aquilo que as sociedades 

desenvolvidas  fazem em diversas áreas, tais como, entre elas, a 

participação ampla da comunidade, o civismo, os valores do trabalho e 

outros semelhantes” (KLISBERG, 2000 P. 44). 

Mas em meio a tantas formas de organização, a cidade pode ser 

observada como um todo na sua cultura urbana, que pode ser compreendida. Na 

sua gestão deve-se extrair o melhor dessa fusão de culturas, deve-se observar essa 

cidade pelo seu grande potencial: as pessoas.  

Cada pessoa é um universo e suas potencialidades são inúmeras 

quando utilizam seu poder criativo a favor da coletividade.  

Seus gestores e os veículos de comunicação locais devem trabalhar a 

favor dessas pessoas, devem trabalhar em prol do desenvolvimento humano, pois 

só assim o desenvolvimento social pode ser possível. Na formação de uma 

comunidade justa e atenta aos verdadeiros valores da vida, da família, trabalhando 

suas crenças e reforçando o poder criativo incentivando a arte e as expressões 

artísticas.  

3.2.2 Desenvolvimento, Cultura e Comunicação 

O papel dos meios de comunicação nesse processo é introduzir novos 

conhecimentos na vida cotidiana. A mídia, responsável em grande parte por 

viabilizar e manter o fluxo de informação descobre na cultura uma fonte inesgotável 

de expressão e assume o papel de manter o imaginário social e reproduzir essas 

culturas. Dessa maneira, os meios de comunicação de massa buscam fatos e 

acontecimentos na velocidade ditada pelas novas tecnologias, efetivando o 

rompimento de barreiras culturais e difundindo signos comuns e, ao mesmo tempo, 

distintos nas sociedades, evidenciando representações sociais de várias culturas. 

Na sua natureza, o homem e os animais sobrevivem através da 

adaptação às circunstâncias ou a capacidade de organizar-se em grupo, para isso 

se comunica. Liberato (2003) explica o homem na natureza com uma “comunicação 
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biológica”, modos verbais e não verbais de comunicação. Ele argumenta que todo o 

distintivo comportamento social do homem gravita em torno de seu uso da 

linguagem. “No interior de cada cultura as palavras são ordenadas de acordo com 

uma gramática que confere novos significados acima e além das definições” 

(LIBERATO, 2003). Liberato nos fala da mistura da comunicação verbal e não 

verbal. 

A comunicação verbal é definida como “a enunciação de palavras e de 

sentenças” e a não verbal por gestos, sinais e combinações expressivas. 

A forma como o homem se comunica se mistura com os sentimentos, 

alegrias e frustrações do seu dia a dia. A única certeza do homem é a sua morte. A 

morte é o único fenômeno constante entre homens e animais. Baseado nesse 

acontecimento universal, Becker (1973) formulou uma teoria interdisciplinar que 

reúne ocorrências biológicas e sociais como explicativas do comportamento 

humano. Becker (1973) disse que  

“os homens tem um desejo incandescente de tornar a vida significativa, 

fazendo-a valer a pena. Os que sobreviveram sabem que vivemos, sofremos 

e morremos (...) os homens estão presos entre dois mundos. Os homens 

não estão nem dentro da natureza, nem fora dela. Os homens são metade 

animais e metade simbólicos” (BECKER, 1973). 

O homem se destaca dos animais por tentar explicar e dar significado à 

vida. Tudo, à sua volta, não basta. Tudo deve ser explicado e ter um significado. 

Com isso os homens para viver em grupo adotam “normas sociais”. Ainda seguindo 

a visão de Wilson (1975), que buscou muito da teoria evolucionista de Darwin, 

tomamos a definição de que o processo evolutivo opera nos níveis biológico, 

fisiológico, psicológico e sociológico. Uma fuga constante da certeza da morte, o 

homem coloca o seu lado subjetivo para explicar e dar simbologias a tudo e até a 

própria morte, com rituais, crenças e tudo mais que o faça acreditar que “vale a 

pena” viver. Criam com seus símbolos formas para interagir socialmente e adotam 

um comportamento cooperativo, a chamada sociedade (WILSON, 1975). 
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Para o discernimento da realidade o homem utiliza dois lados do seu 

cérebro com opiniões que se dividem entre o subjetivo e o objetivo.  

No mundo moderno, os homens tentam escapar da morte através da 

ciência. Graças à ação cooperativa, a sociedade pode manter-se a si mesma. 

Entretanto, para que a ação cooperativa ocorra, é preciso que haja alguma base de 

consenso pela quais significados específicos, entendimentos e expectativas possam 

acontecer. Isso explica o ato individual, para a cooperação acontecer idividualmente 

é necessário assumir um papel. Meltzer (1972) explica como e por que os homens 

começam a assumir papeis é um processo pelo qual o indivíduo identifica-se com 

outro e coloca-se no seu lugar. Através de técnica imaginativa, o individuo 

compartilha da resposta de outros e reage aos outros como eles o fariam. O eu 

surge a partir do processo de socialização (MELTZER, 1972). 

O homem se comunica de forma verbal para explicar fatos e 

experiências objetivas, racionais. E utiliza as formas não verbais para comunicar as 

percepções e mundos do seu imaginário. Eis que surge a arte, como forma de 

expressão de mundos inexplicáveis de forma racional.  

3.2.3 Desenvolvimento, Cultura de massa e popular no rádio 

A comunicação popular tem como protagonistas o próprio povo e/ou as 

organizações e pessoas a ele ligadas organicamente, e apoiado na obra de Silva 

(2000): 

 “Aconselhar as pessoas em determinados assuntos é ponto central na 

programação. O programa de Ercy Ayala na Rádio Jovem Pan, era baseado 

no contato constante com o dia a dia de seus ouvintes, O nome resume o 

conteúdo da programação: Telefone ao vivo. Sua função era conversar com 

os ouvintes, ficar a par de seus problemas e aconselhá-los (...). Ela fazia 

campanhas contra o alcoolismo e patrocinava um programa de recuperação 

de drogados, recebendo doações, alimentos. Solicitava no programa e era 

prontamente atendida. “Minha palavra passou a ter um significado muito 

grande e é impressionante” (SILVA, 2000 p.124). 
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A tendência a repudiar a mídia massiva talvez tenha até influenciado a 

elaboração de uma comunicação popular não tão atraente, que atribui um espaço e 

um valor muito reduzido ao entretenimento, ao lazer, às amenidades, ao humor e ao 

lúdico – “as coisas do mundo do sonho da fantasia, do divertimento e do afetivo, 

enfim, que integram o dia a dia e os anseios humanos e das massas” (PERUZZO, 

1998 P.13). 

O rádio comercial e a mídia de massa não têm foco na realidade do 

povo, mas de outras realidades, justamente para ofuscar a luta popular pela 

transformação da sociedade em que vivemos, com uma programação voltada para 

entretenimento e exaltando o consumo exacerbado. 

Quando se fala em programação isso se trata de pauta e conteúdo, “o 

rádio tem que estar muito focado no que acontece na vida real, no que afeta as 

pessoas no dia a dia. (...) Há necessidade de saber qual é o comportamento do 

ouvinte, a que horas acorda, quando liga o rádio, quando sai de casa, quais são as 

suas preocupações, etc. A boa pauta significa que o rádio vai conseguir traduzir em 

forma de programas, entrevistas ou de reportagens tudo aquilo que a pessoa 

vivencia e discute ao longo do dia” (PARADA, 1961 p.187). 
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4 PESQUISA DE CAMPO 

É possível supor que a web rádio, quando inserida no ambiente 

corporativo, pode levar desenvolvimento para essa organização e servir de 

ferramenta para difusão de cultura e valores da mesma.  

Para se conseguir medir ou entender se a web rádio pode trazer 

desenvolvimento local, buscaram-se dados por meio de uma web rádio corporativa 

implantada em uma organização, para analisar os resultados dessa comunicação, 

verificar como esta pode ser eficiente ou não, quando se utiliza o meio web rádio 

como ferramenta para se alcançar o desenvolvimento. 

Com isso foi escolhida uma empresa que já utiliza a web rádio como 

ferramenta de comunicação corporativa há seis anos, atua em três segmentos e 

está presente em 600 cidades, atingindo em media 20.000 colaboradores 

diariamente. A empresa também recebeu vários prêmios em gestão de pessoas e 

recentemente, como melhor empresa que se comunica com seus colaboradores e 

clientes no ano de 2010 no Brasil. 

A  empresa que faz a produção da rádio corporativa é 

especializada em rádio indoor e conteúdo segmentado para empresas. Conta com 

estudios em duas cidades e faz um atendimento sob medida para a empresa. 

Oferece um software próprio para que a rádio faça a sua transmissão. Acompanha 

os passos da empresa e tem no seu casting de profissionais, desenvolvedores de 

softwares, atendimento, produtores, locutores e locutoras. As duas empresas 

apresentaram os atores e o cenário para que a pesquisa fosse aplicada. Os 

resultados obtidos partiram do real funcionamento e do acompanhamento do dia a 

dia desse trabalho. 
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4.1 Método da Pesquisa 

A pesquisa qualitativa foi o método escolhido e primeiramente buscou-

se um ponto de observação em um cenário que se apresentou favorável e que se 

mantém em sintonia com as novas possibilidades que a comunicação apresenta. Na 

busca pela melhoria na comunicação entre os que fazem parte da organização, a 

empresa tem recebido prêmios, pelas práticas adotadas em comunicação 

corporativa. Com essa proposta, foi escolhida uma empresa que trabalha sua 

comunicação interna utilizando a nova plataforma, com web rádio corporativa, portal 

corporativo e TV corporativa. O estudo se concentrou no trabalho realizado pela 

empresa com a web rádio corporativa e os resultados que a ferramenta pode 

proporcionar, quando aliada às estratégias de desenvolvimento da organização.  

Para isso buscaram-se respostas dentro da organização e também da 

empresa que faz o trabalho de produção da web rádio corporativa. Alguns setores 

da organização foram escolhidos para aplicação das entrevistas. O foco foi entender 

o papel e as potencialidades que a web rádio poderia apresentar quando 

relacionado com o desenvolvimento da organização. Dentre os setores foram 

ouvidos dois profissionais de cada setor: Recursos Humanos, Gestão de pessoas, 

Comunicação e o Marketing. A pesquisa também ouviu alguns usuários e ouvintes 

da web rádio corporativa. Do lado da produção da web rádio, foram ouvidos 02 

profissionais de cada setor, são eles: jornalistas, produtores e atendimento da 

empresa. 

Após a conclusão da parte bibliográfica da pesquisa de campo, iniciou-

se o processo de visitas diárias a empresa escolhida, em busca de respostas para 

atingir o objetivo da dissertação. As primeiras entrevistas foram agendadas dentro 

do escritório central da empresa, com horários e dias alternados. A coleta de 

informações e o fato de observar o ritmo diário da central, com o estilo das rádios 

convencionais ou uma central de jornalismo com informações acontecendo a todo o 

momento.  Tudo endossado pela web rádio, funcionando como pilar de comunicação 

da organização. 
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As entrevistas tiveram em média, duração entre quarenta e cinco 

minutos à uma hora cada, e contam com Informações essenciais do dia a dia da 

organização e a empresa produtora da web rádio corporativa. A relação entre a 

comunicação e desenvolvimento foi o eixo das conversas. 

4.1.1 Método da Coleta 

Para a coleta buscou-se representantes de setores que puderam falar 

com propriedade sobre as estratégias da organização e a realidade do seu ambiente 

corporativo. As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas 

para a análise. 

O coordenador de comunicação da empresa foi um dos escolhidos 

para que se entenda o objetivo e as metas da empresa, além de claro, apresentar 

quais expectativas e estratégias que são direcionadas para a web rádio corporativa. 

No setor de recursos humanos buscou-se entender se a ferramenta atende suas 

necessidades em comunicação e como pode funcionar. Na área de gestão de 

pessoas buscou-se qual a relação do veiculo com o desenvolvimento pessoal dos 

colaboradores. Quais os benefícios ou quais as potencialidades que a web rádio 

apresenta a favor para que se alcancem suas metas. Além de entender como se 

preserva a cultura local, fator que se mostra imprescindível quando se relaciona 

desenvolvimento e comunicação.  

Nas entrevistas com os usuários e colaboradores ouvintes o objetivo foi 

polarizar as respostas, coletando informações para endossar ou não o que se 

afirmou nos setores da empresa, relacionado com o que se buscou com os 

produtores da web rádio corporativa.  

Nas entevistas com os profissionais produtores da web rádio, o intuito 

foi entender quais benefícios que o veiculo apresenta como ferramenta de 

comunicação corporativa. Qual o cenário que o rádio e as mídias vêm passando e 

também vislumbrar um pouco do que está por vir atravez de algumas hipóteses 

apresentadas. O papel e as potencialidades de uma web rádio inserida no ambiente 

corporativo, segundo seus produtores, são inúmeros, tendo em vista que a nova 
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plataforma utilizada, a web, abre portas para multimeios e novas formas para 

interação entre as pessoas que utilizam os novos meios, o novo rádio. 

4.1.2 Método da Análise 

O método de análise do conteúdo foi feito com base na obra de Bardin 

(1970) por meio da Inferência. Bardin acrescenta que a “analise de conteúdo fornece 

suplementos ao leitor critico de uma mensagem, seja este lingüista, psicólogo, 

sociólogo, critico literário, historiador, exegeta religioso ou leitor profano desejando 

distanciar-se da sua leitura, para saber mais sobre esse texto. Mas a que 

corresponderá este? Sobre o quê e sobre quem e (também porquê) se poderá 

centrar a análise de conteúdo? Por outras palavras, quais serão seus pólos de 

atracção?” (BARDIN, 1970 p.127). Apoiado nessa refência e na busca do que pode 

incidir dessa interpretação controlada, apresenta-se os pontos de inferência 

coletados nas entrevistas realizadas no campo. As respostas obtidas avançam 

algumas hipóteses que as mensagens exprimem e representam os próprios 

entrevistados. Os anexos apresentam os roteiros das entrevistas que aqui, por meio 

da inferência coletaram-se algumas respostas para as perguntas formuladas no 

problema da nossa pesquisa. 

A análise do conteudo foi detalhadamente feita com decupagem de 

todas as entrevistas de áudio, com recortes que trazem a tona a força e as 

potencialidades da web rádio e também apresenta os resultados de algumas ações 

reais, com indicadores que foram essenciais para que o resultado obtido fosse 

alcançado. A escolha da organização e da produtora da web rádio se mostrou 

acertadas, pois puderam contribuir de forma intensa para que fossem levantados 

dados de uma ação que endossou e respondeu as perguntas levantadas nessa 

dissertação. Certos de que essa pesquisa deve continuar, através de um doutorado, 

essa analise visou contribuir para essa pesquisa que está apenas começando. 
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4.2 Empresa Objeto da pesquisa 

A empresa hoje atua em mais de 10 Estados no Brasil, está crescendo 

a cada dia com aquisição de outras redes e empresas. O objetivo da empresa é 

chegar em 2015 com filiais presentes no país inteiro. Nesta situação a empresa 

enfrenta um grande desafio, o de se comunicar com todos os seus colaboradores e 

clientes.  

Ainda deve encontrar meios para disseminar sua cultura, missão e 

valores, num trabalho diário para manter a alma da empresa. Essa comunicação 

deve ser integrada e deve atender as diversidades culturais de cada região. Para 

entender um pouco do ambiente vamos voltar um pouco na historia dessa empresa 

e entender sua visão de crescimento. 

Em 1999, aconteceu à transformação, criou-se então a loja no 

ambiente virtual com abertura do canal para e-commerce. Com mais de cinco mil 

produtos e banco de imagens próprio a empresa é a única no mercado que conta 

com vendedor virtual. 

Com 541 lojas espalhadas pelo Brasil, a empresa investe muito em 

ações de marketing para atender milhões de clientes e também em endomarketing 

para os seus quase 20.000 colaboradores. 

Todos os funcionários recebem incentivo como bolsa de estudo, ajuda 

às mães, participação dos lucros e campanhas que oferecem prêmios, inclusive 

viagens internacionais. A empresa preza muito pela transparência na comunicação e 

ja recebeu vários prêmios de gestão de pessoas e recentemente foi premiada como 

melhor empresa no Brasil que se comunica com seus funcionários. 

A empresa reforça a premissa de que ‘o cliente só será feliz se o 

colaborador estiver feliz, com a criação da TV Corporativa, da Rádio Corporativa e 

do Portal Corporativa, veículos de comunicação internos exclusivos para informar os 

colaboradores da rede. Dessa forma, a empresa ratifica sua política de 

transparência e comunicação direta, criando canais de mão-dupla entre liderança e 

colaboradores. A rádio e a TV são transmitidas para mais de 500 pontos, entre 



 

 

76 

escritórios, centros de distribuições e lojas, integrando a todos da rede. 

Recentemente adquiriu uma rede de lojas no Nordeste e levou a sua cultura para os 

novos colaboradores da rede e também incorporou a sua linguagem e cultura 

regional na programação dos seus veículos internos de comunicação, mais 

precisamente na sua Rádio Corporativa. 

4.2.1 A web rádio corporativa objeto da pesquisa 

Todo o conteúdo da web rádio corporativa é desenvolvido diretamente 

com a empresa. São reuniões semanais para definição de pautas e assuntos que 

devem ser destaque na programação da semana. Varios setores da empresa 

trabalham integrados para contribuir com as ações diárias. O departamento de 

comunicação aponta as direterizes para a realização da programação da web rádio, 

reunindo os outros departamentos, desde gestão de pessoas, marketing e vendas.  

Tudo passa por uma triagem de conteúdo pelos responsáveis do 

departamento para atender as necessidades de comunicação da organização. As 

estratégias de comunicação são customiazadas e divididas em tópicos, respeitando 

a sazonalidade e a diversidade cultural dos colaboradores que recebem a 

programação diariamente dentro de seu ambiente de trabalho.  

Hoje a web rádio conta com dois centros de produção, um 

independente e outro dentro da própria organização. Tudo para facilitar o acesso às 

informações internas e também para a captação de depoimentos dos colaboradores 

diretamente do escritório central. Essa medida de instalação de um estúdio de rádio 

dentro do escritório central foi uma necessidade, pois a demanda de gravações e 

produções aumentou muito nos últimos dois anos. As mensagens dos boletins 

diários que são enviados para a rede são produzidas com mais agilidade com um 

dos estudios locado dentro da organização. 

A comunicação é feita de forma transparente, atendendo as 

necessidades da organização que hoje, tem no veículo grande confiança de que o 

mesmo proporciona grande integração da equipe e também divulga a cultura e 
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ações promocionais para seus clientes. Uma ferramenta de comunicação  

fundamental para atender as estratégias da organização. 

O trabalho ultrapassa as estratégias puramente comerciais e de 

vendas quando utilizada para o endomarketing. O publico interno é beneficiado com 

a customização da programação e conteúdo voltado para os valores da empresa. O 

marketing de relacionamento nesse ponto assume corpora na programação da web 

rádio.  

4.2.2 Web Rádio: programação e conteúdo 

A web rádio da empresa estudada se consolidou como um veículo 

imprescindível de fortalecimento da cultura da organização e tem se tornado, cada 

vez mais, parte integrante do ambiente de trabalho, pois sua programação de 24 

horas diárias é executada em todas as unidades da empresa (lojas e centros de 

distribuição). 

Sua programação é orientada pela pesquisa de satisfação realizada 

periodicamente, pois como seus ouvintes são “cativos” a aprovação deles é 

fundamental para o sucesso do veículo. Como este canal é ouvido também pelos 

clientes da empresa, ele cumpre ainda o papel de entretenimento e melhoria do 

ambiente, a programação é leve e agradável. 

 Além das ofertas e promoções, são veiculadas mensagens sobre 

qualidade de vida, direito do idoso, da criança e do adolescente, boa alimentação, 

cidadania, medidas de prevenção para uma boa saúde, notícias da empresa e 

depoimentos de colaboradores. 

Alguns quadros são fixos como o Bom Dia Empresa, Previsão do 

Tempo, Promoções, Giro Logística, Palavra da Liderança e Comunicados Internos. 

Em 2010, a web rádio teve 8.760 horas de programação, durante 24 

horas de transmissão. Ao todo foram produzidos 2.569 áudios institucionais e 
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promocionais.  O Portal, a TV e a web rádio são os principais canais de 

comunicação da empresa que contribuem para o alinhamento de toda a equipe. 

No final do ano de 2010, foram incorporados na empresa novos 

colaboradores vindos dos Estados da Paraíba, Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Sergipe e Alagoas, devido à compra de uma 

rede local. 

 Esses novos colaboradores precisavam conhecer e se integrar 

rapidamente à Cultura da organização. Para apoiar este processo, foi criada uma 

programação específica. 

 A primeira medida adotada foi conhecer melhor as expectativas e 

hábitos deste público, e para isso a equipe da web rádio foi ate o Nordeste para 

desenvolver um plano de atuação estratégico. 

 A programação musical desenvolvida para as lojas do Nordeste segue 

os costumes locais, com artistas da região dando as boas vindas aos colaboradores 

diretamente pela web rádio. Vários quadros foram criados, por exemplo: 

 Nossos Valores – esse quadro foi criado para preservar e valorizar as 

características culturais nordestinas. Os próprios colaboradores gravam 

depoimentos sobre a história, personalidades e curiosidades locais. 

 Meu Nordeste – os colaboradores falam em forma de pequenas 

entrevistas sobre curiosidades locais e riquezas do Nordeste. 

 Top 10 Peça Sua Música – esse quadro permite que gerentes e 

vendedores ofereçam músicas para os colaboradores de outras filiais, gerando uma 

enorme integração das lojas. 

A empresa defende e adota práticas que possibilitam que todos os 

colaboradores tenham voz.  

Por isso, a empresa usa todos os recursos tecnológicos para a 

melhoria da comunicação na empresa. Plataforma web, transmissão de dados via 
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FTP e tecnologia da informação. Estes recursos garantem grande agilidade na 

atualização, acessibilidade irrestrita, e grande possibilidade de interação, tornando-

os mais do que canais de informação e comunicação, mas verdadeiros canais de 

diálogo e de contribuição para o fortalecimento dos valores da empresa. 

 

 

 

 

4.3 Resultados da pesquisa 

As entrevistas foram divididas em três roteiros, que abaixo relatados, 

apresentarão os recortes dos resultados obtidos nessa pesquisa. 

Nas entrevistas constatou-se a importância da web rádio para a 

organização, ajudando a difundir ações internas para os colaboradores no chamado 

endomarketing e informações institucionais para os clientes. Além disso, a empressa 

possui o controle da programação evitando assim propaganda de concorrentes 

dentro de seus pontos de venda e também de culturas externas. 

De acordo com as respostas obtidas pela Gestão de Pessoas da 

organização, transparência na comunicação é o que realmente importa e a web 

rádio soma nesse quesito, pois traz em primeira mão as informações e noticias para 

seus colaboradores, consolidando-as. 

A rádio é um pilar da comunicação da empresa, é fundamental para 

levar a cultura da empresa para os novos mercados que a empresa vem 

conquistando. Porém a rádio não deve trabalhar sozinha, como foi dito, a web rádio 

funciona como um pilar da comunicação que ainda se apóia e conta com outros 

veiculos, o portal e a TV interna, também fruto dessa convergência das mídias.  
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A web rádio fomenta a diversidade cultural da empresa, preserva os 

sotaques e os costumes, passando credibilidade e se tornando um meio próximo do 

colaborador e fala do seu jeito.  

A web rádio contribui para a cidadania dos seus ouvintes, 

apresentando no seu conteúdo os “bons exemplos” que colaboradores fazem com 

trabalhos dentro e fora da organização. A web rádio ajuda a divulgar as ações de 

cidadania, ações solidárias e de ajuda à comunidade com quadros e programas que 

têm o intuito de cuidar e desenvolver as pessoas. Mostrando como é que se podem 

ajudar outras pessoas e também como preservar o meio ambiente. O conteúdo da 

web rádio conta com programetes específicos que falam sobre cidadania, dicas de 

saúde e preservação do meio ambiente, divulga depoimentos de colaboradores que 

fazem parte da chamada “rede do bem”, difunde as ações praticadas por 

colaboradores, como exemplo podemos citar a ação de dia das crianças, onde 

vários colaboradores se uniram para promover a felicidade das crianças, com 

doações para instituições de crianças carentes.  

A difusão dessas ações também ajuda no desenvolvimento da cultura 

corporativa, que se apresenta como um “espelho” de boas práticas. Um bom 

exemplo de ações como essa foi a mais recente, chamada Outubro Rosa que 

apoiou e divulgou depoimentos de especialistas e colaboradores falando 

abertamente sobre a prevenção do câncer de mama. A web rádio difunde e 

consolida essas ações contribuindo também para o desenvolvimento social e local. 

Para divulgação das ações de marketing e vendas a web rádio se 

apresenta como o norte para os colaboradores que recebem as estratégias em 

boletins diários de noticias, com as ações e prioridades do dia com a palavra das 

lideranças locais. O rádio se torna fundamental para as estratégias de marketing e 

vendas, pois faz o alinhamento de equipe e divulga os produtos, serviços e ações 

promocionais do dia, diretamente no local de trabalho. Tem papel fundamental para 

trazer resultados e com isso ajudar no desenvolvimento econômico para a empresa. 

Os clientes dentro das lojas têm a oportunidade de ouvir pela web rádio além da 

programação musical, ofertas e promoções do dia, os depoimentos de clientes 

ganhadores das promoções que oferecem prêmios. Esses depoimentos endossam 
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que todos podem ganhar a promoção e incentivam outros clientes a confiar e 

participar das ações promocionais da empresa.  

Para a gestão de pessoas a web rádio é utilizada para o 

endomarketing, na divulgação vagas internas, acolhimento dos colaboradores e 

também trabalha com o intuito de cuidar das pessoas da organização, com 

esclarecimentos de procedimentos internos e de forma aberta e transparente. 

Funciona como um importante veículo de apoio à gestão das pessoas, fazendo parte 

da programação diária da web rádio. Como foi apresentado por todos os 

entrevistados, tudo o que é feito na comunicação da empresa é pensando nas 

pessoas. Com isso hoje a web rádio é tida como alegre, “pra cima”, leva as 

novidades e informações importantes para motivar os colaboradores no seu dia a 

dia. Os diretores e gerentes enfatizam nas suas respostas que a rádio tem que ser 

parceira, companheira das pessoas, tanto dos colaboradores quanto dos clientes, e 

ela faz esse papel. Acrescentam ainda alguns tópicos que se apresentam como 

objetivos da web rádio: trabalhar o desenvolvimento pessoal dos colaboradores, 

fazer com que as pessoas cresçam intelectualmente, levar conteúdo que possa 

melhorar a vida das pessoas, criarem um clima agradável dentro da empresa 

levando satisfação e conforto, educação, informação, sempre pensando no 

desenvolvimento das pessoas. 

O desenvolvimento que a web rádio ajuda a trazer pode extrapolar o 

ambiente corporativo, levando essas boas práticas para fora da organização, 

levando essa cultura de cuidar das pessoas para suas casas, consequentemente 

para a cidade, com pessoas motivadas e com espírito de equipe e de luta. Os 

diretores acrescentaram ainda que o que é apresentado nos veículos de 

comunicação da empresa, os depoimentos de boas práticas dos colaboradores e 

toda a energia da cultura da empresa, são exemplos para a comunidade que devem 

também adotar uma cultura de trabalho e valorização do desenvolvimento das 

pessoas. 

Pesquisas constantes de gostos musicais e preferências sobre a 

programação são feitas regularmente, conseguindo uma boa margem de aceitação, 

norteando o que deve ser melhorado, além de atender as expectativas dos 
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colaboradores, consolidando também alguns dos seus objetivos apresentados 

acima. 

Ao perguntarmos para o coordenador de comunicação da empresa o 

que a web rádio representa hoje para a empresa, a resposta foi a seguinte: 

“O rádio representa um veículo de suporte de comunicação fundamental, essencial 

para a empresa. A web rádio é muito importante, pois consolida o trabalho feito pelo 

departamento de comunicação, mostra que o nosso trabalho faz a diferença. São 

ações diárias, levando a cultura da empresa, preservando a diversidade cultural do 

nosso país e com muito respeito às pessoas. Não se consegue ver a comunicação 

da empresa hoje sem a web rádio.” 

Ainda para completar os depoimentos, a Diretora de Recursos 

Humanos da empresa deixou o seguinte testemunho: 

“A nossa empresa tem uma cultura muito forte e cresce a cada dia mais. Temos um 

grande desafio que é não deixar a empresa perder sua alma, sua essência, seus 

valores. Para isso temos a nossa rádio xxx que é um instrumento muito forte de 

integração e valorização das pessoas, e consegue acompanhar a velocidade da 

empresa. No conteúdo a rádio nos ajuda orientar e nos aproximar da equipe e ainda 

trazer nosso cliente para perto de nós. Nós investimos muito nesse veículo pois 

acreditamos que através dele teremos mais respeito e valorização da diversidade 

cultural e de todas as pessoas.” 

Ainda na pesquisa de campo buscamos respostas dos ouvintes e 

produtores de web rádios. As respostas também foram apuradas por meio da 

inferência. Abaixo os dados coletados e uma apuração de dados que apresentam o 

ponto de vista dos especialistas e produtores de web rádios corporativas: 

A comunicação, em qualquer plataforma, rádio, TV, impresso, é 

imprescindível numa empresa. Hoje, empresários de grandes corporações 

entendem que dinheiro empregado em comunicação não se constitui “gasto” e sim 

investimento. E a web rádio, pelo custo/benefício, se tornou um objetivo destes 

investimentos empresariais.   
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Por comunicação, basicamente, pode se entender que um emissor 

emite um conjunto de sons codificados e um receptor recebe esses sinais, 

decodificando-os e proporcionando o entendimento, a comunicação pretendida. A 

customização na rádio é uma codificação da linguagem facilitando-a para um 

receptor específico, sem ruídos, abrangências, que atrapalhem ou confundam a 

comunicação.  

Com isso, o objetivo de comunicar especificamente objetivos 

previamente definidos será otimizado trazendo economia de tempo, oferecendo 

eficiência e entendimento organizacional. Qual a tradução disto? Maior possibilidade 

de acertos gerenciais e menores riscos nos objetivos corporativos pretendidos.    

A web rádio corporativa auxilia, facilita e amplia a comunicação entre 

as pessoas da organização. Uma rádio customizada difunde os valores da empresa, 

e faz com que as informações cheguem de forma rápida e correta a todos os 

setores. 

A finalidade na realidade tem que ser no plural, pois são finalidades, 

tão grandes e abrangentes as possibilidades de se ter retorno em eficiência 

comunicativa com uma rádio. A boa comunicação é imprescindível para o bom 

andamento de qualquer empresa, ter uma web rádio pode ser a solução para os 

grandes entraves de comunicação de uma corporação. Pode ser a ponte que leva 

ao sucesso. 

Entendemos que da mesma forma que as empresas buscam as redes 

sociais para divulgar externamente seus produtos e serviços, e partindo do princípio 

que a web rádio pode ser um importante aliado das ações nas redes, penso que é 

apenas uma questão de mudança de conteúdo, direcionando-o do público externo 

para um público interno. Mais uma vez temos que afirmar, a web rádio tem 

custo/benefício que dificilmente outro veículo de comunicação possui. 

Independentemente do público que se quer atingir, se o conteúdo for bom o 

suficiente, a plataforma está à altura para fazer chegar a este público a informação 

pretendida. 
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Para o levantamento de dados também buscamos o ponto de vista de 

alguns ouvintes que por sua vez, endossaram as afirmações dos diretores da 

organização e a expectativa dos especialistas e produtores de web rádio. 

4.4 Identificação das potencialidades da web rádio corporativa  

A web rádio coloca em prática aquilo que grandes pensadores já 

haviam profetizado. Para Kotler (2010) passamos pelas transformações e 

estratégias do Marketing 3.0, que nas empresas, para convencer os acionistas, a 

gerência da empresa precisa formular e comunicar a visão corporativa, além de sua 

missão e seus valores. 

As potencialidades da web rádio funcionam como agregadores para a 

difusão de informações e mensagens direcionadas a grupos específicos. Funcionam 

como ferramenta de marketing de relacionamento, como veículo de comunicação 

que fala diretamente com os clientes da empresa, destacando produtos, serviços, 

promoções e mensagens intitucionais, gravações com os próprios clientes que 

ganharam prêmios, com testemunhos diretos de incentivo dentro dos pontos de 

funcionamento.  

Também para o endomarketing com ações motivacionais e regionais, 

preservando a localidade e a cultura local dos colaboradores de diversos Estados no 

Brasil. Ações que informam a missão e os valores da empresa que colocam o 

colaborador como o protagonista desta programação da web rádio. São Informações 

de benefícios, eventos, palavra da liderança, com alinhamentos e direcionamentos 

para mobilização da equipe fazem parte das ações. 

Para que se entenda como funcionam na prática, buscou-se na 

pesquisa material variado de algumas entrevistas nas quais foram feitas descrições, 

com ações e resultados. Também foi cedido material de feedback, como emails e 

cartas de usuários e ouvintes da web rádio. A seguir seguem alguns exemplos que 

identificam as potencialidades da web rádio corporativa em ação. 
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Para motivação de equipe, nas datas comemorativas, são realizadas 

homenagens para os colaboradores da empresa. Abaixo uma carta de uma das 

homenageadas que trabalha em uma filial da organização, que foi enviada 

diretamente para a presidente da empresa: 

“... quero agradecer à senhora e toda sua equipe pela homenagem 

linda e maravilhosa do dia das mães que eu recebi hoje, ouvindo gravação da voz 

do meu filho falando a importância que eu tenho para os dois, fiquei muito 

emocionada, chorei muito de felicidade pela supressa, realmente a empresa nos 

proporciona momentos memoráveis e inesquecíveis, vou até passar a para um cd e 

guardar de recordação. Feliz dia das mães! Mais uma vez muito Obrigado!”. 

Ainda com respostas do campo, seguem abaixo e-mails recebidos 

quando a web rádio começou a ser transmitida dentro de um dos Centros de 

Distribuição da empresa, com foco para os colaboradores: 

“A Rádio está sendo muito bem vinda em nosso núcleo e está fazendo 

uma grande diferença no dia-a-dia de todos os colaboradores, o clima mudou muito, 

pois todos estão trabalhando com melhor astral devido certa descontração que a 

rádio está trazendo. Todos estão muito contentes com a rádio, devido também a 

variação de estilos musicais, satisfazendo a todos os gostos. Parabéns a equipe 

pela ótima qualidade e escolha do repertório que é show de bola!! Colaboradora da 

operação.” 

“A equipe expedição está achando a rádio ótima, pois a rádio está 

trazendo muitos benefícios a operação como: melhoria no ambiente de trabalho, a 

equipe trabalha mais animada (...) o tempo passa mais rápido e também ficamos 

informados sobre os projetos da empresa e campanhas. Estamos todos ligados na 

Rádio! Equipe Expedição!” 

Ainda na questão da motivação proporcionada pela web rádio 

corporativa, o dia a dia mostra muitos pontos que fazem do veículo um instrumento 

que preservam a cultura e os valores da empresa. Sem deixar de lado a sua meta 

para atingir o seu desenvolvimento econômico e social. 
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4.5 Papel da web rádio corporativa no desenvolvimento econômico e 

social. 

O cenário atual da empresa estudada mostra que o seu faturamento 

vem aumentando, juntamente com a difusão da cultura da empresa que faz parte do 

dia a dia sendo passada via canais de comunicação. 

A comunicação é um dos pilares que sustentam um dos valores mais 

importantes: a transparência. A empresa tem como regra comunicar, todos os 

passos importantes, com antecedência aos seus colaboradores. Quem trabalha na 

empresa, reconhece isso. 

 E o mercado também reconhece!  Em outubro de 2010, a empresa foi 

reconhecida e premiada como a “Empresa que Melhor se Comunica com seus 

Colaboradores - Prática do Falar” entre mais de 750 empresas que participaram da 

pesquisa realizada pelo Instituto Great Place to Work. Por meio dos veículos de 

comunicação interna, formados pela Rádio Corporativa, pelo Portal e a TV 

Corporativa, transmitindo as mensagens e os posicionamentos da empresa, de 

maneira simultânea para todos os colaboradores.  

Esses canais são feitos com a opinião e contribuição da equipe. A 

empresa defende e adota práticas que possibilitam que todos os colaboradores 

tenham voz. Por isso, usam todos os recursos tecnológicos (intranet - Portal, TV ao 

vivo via satélite e rádio corporativa transmitida diariamente via rede de dados 

internet - Rádio Corporativa) para a melhoria da comunicação na empresa. Sempre 

que necessário, realizamos chat para que dúvidas ou sugestões sejam recebidas em 

forma de bate-papo. 

 Estes recursos garantem grande agilidade na atualização, 

acessibilidade irrestrita, e grande possibilidade de interação, tornando-os mais do 

que canais de informação e comunicação, mas verdadeiros canais de diálogo e de 

contribuição para o fortalecimento dos valores da empresa, e que difundem o 

desenvolvimento das pessoas e da organização.  
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Tendo em vista que a pesquisa teve acesso a informações de grande 

importância para constatar o papel do rádio no desenvolvimento econômico da 

empresa. Destaca-se abaixo uma breve descrição de uma ação realizada em 

novembro de 2010 seus respectivos resultados, com depoimentos dos responsáveis 

pelos setores.  

Em algumas datas, a empresa reserva uma recepção para seus 

melhores clientes, chamados clientes ouro. Nesses dias a web rádio tem papel 

fundamental, pois sua programação fica interiramente customizada e voltada para 

acolher esses clientes e ainda fazer alinhamento com colaboradores.  

O Dia de Ouro aconteceu nos dias 06 e 07 de Novembro de 2010. A 

Rádio ambientou os pontos de venda com uma plástica e programação, voltadas 

para o tema. A preparação e execução dos procedimentos desta ação aconteceram 

da seguinte forma: Preparação de áudios de boas vindas para os Clientes; 

Divulgação do sorteio de 02 carros; Àudios de ofertas especiais para os clientes 

ouro válidas somente para o dia; A web rádio foi disponibilizada também com uma 

programação especial na espera telefônica das lojas participantes; Áudios para 

Regionais, específicos para rádio local e carro volante; Alinhamento de equipe com 

boletins e noticiários internos antes das lojas abrirem as portas, gravações com os 

responsáveis pela ação. Esta mobilização da equipe da Rádio resultou na produção 

de 33 peças de áudio e 19 horas de irradiação nas lojas relacionadas da campanha 

DIA DE OURO. O resultado foi o melhor possível, tiveram “o melhor Dia de Ouro da 

historia da empresa”, assim como podemos ver abaixo nos feed-backs do setor de 

Marketing de Relacionamento da empresa: 

“Até agora foi o melhor dia de ouro da história da empresa - até então, 

o melhor dia de Ouro havia acontecido em Novembro de 2009. Com o alinhamento e 

a força da equipe de vendas e todos em geral, houve um crescimento de 36% 

comparado ao mesmo período do ano anterior. Todas as lojas apresentaram grande 

movimento durante todo o dia e foram muito bem preparadas pelos veículos internos 

de comunicação, para a recepção de cada cliente! Em relação ao último dia de ouro, 

realizado em Junho, foi contabilizado um crescimento de 42%!”  
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Esses exemplos ajudam a esclarecer como a web rádio pode ter um 

papel fundamental na comunicação de uma organização e com todas as suas 

potencialidades ajudar a trazer desenvolvimento economico e social. 
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CONCLUSÃO 

Para que se possam trazer resultados de forma mais clara iremos 

responder as questões apresentadas no problema da pesquisa e também entender 

como os objetivos foram alcançados. 

Passamos pela história do rádio, e sua relação com o desenvolvimento, 

foram apresentradas as novas plataformas e o novo rádio. Foram apresentados os 

resultados de uma pesquisa sobre a web rádio quando inserida no ambiente 

corporativo. Ela se mostrou tão eficiente quanto o rádio tradicional na difusão e 

efetividade da sua informação. Essa eficiência se dá pela somatória de bons 

exemplos que são veiculados na programação da web rádio. São noticiários diários, 

com boletins qualitativos sobre a própria empresa ou relacionadas à sua localidade, 

no intuito de fazer endomarketing e preservar os costumes e valores locais, 

programetes de boas práticas como o da rede do bem, que divulga ações da 

empresa que em conjunto com grupos de colaboradores, ajudam a comunidade com 

a difusão de uma cultura da paricipação. São pedidos de música e captação de 

depoimentos dos colaboradores, que se encantam quando se ouvem na 

programação da web rádio. Entre outros exemplos que respondem um dos 

questionamentos da nossa pesquisa. Ações de motivação e mobilização são fortes 

indicadores de metas alcançadas, a rádio difunde a informação pra todos, que juntos 

podem comemorar. 

Nesse formato e em sintonia com as estratégias da organização a 

comunicação deve levar uma cultura de vitória, de luta, de motivador, aquele que 

lembra a todos sobre qual a missão do grupo, quais as boas práticas que devem ser 

adotadas e com isso uma educação corporativa se funde com a cultura corporativa. 

Assim, todos atuam e vestem a camisa, torcem e trabalham juntos num mesmo 

ideal. Com esse trabalho de aproximação, a rádio fala a lingua do ouvinte, e difunde 

esse conteúdo, ate que se alcance o desenvolvimento local, que também será 

difundido e comemorado na rádio que tem esse papel e de já colocar a próxima 

meta a alcançar no ar da programação. 
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Isso se faz possível na web rádio quando as trocas de informações 

apresentam as características que fazem parte desde o rádio tradicional, 

imediatismo, abragência, linguagem intimista. Pode-se observar nessa pesquisa que 

o seu objetivo foi atingido, mostrando qual o papel e as potencialidades da webrádio 

no ambiente corporativo e como ajuda a fomentar o desenvolvimento local. 

Uma característica que é muito importante para que a web rádio se 

torne imprescindível é a oralidade. O rádio vem atravessando tempos, modificando-

se tecnologicamente, mas não perdendo o princípio da oralidade. O rádio com sua 

abrangência local, sempre foi o porta-voz do cidadão e com sua força, ajudou a levar 

desenvolvimento social e econômico para diversas localidades com o seu caráter 

comunitário. 

Com as novas formas de transmissão e produção de seu conteúdo, a 

web rádio extrapola os limites físicos de abrangência e leva sua mensagem através 

da nova plataforma web, podendo chegar a todos que fazem parte de um mesmo 

grupo ou organização, independente das limitações geográficas. Podendo dessa 

forma exercer sua oralidade e força para levar mensagens que fomentem o 

desenvolvimento social e econômico das pessoas dessa organização, independente 

da sua localidade. 

Como foi possível constatar no decorrer dessa pesquisa, a 

convergência das mídias é um fato e os veículos de comunicação mudaram 

radicalmente suas plataformas e finalidades de comunicação. As possibilidades são 

muitas e a construção do ciberespaço se apresenta como um fator determinante na 

utilização dos meios. 

A era da informação está no seu auge e as descobertas para o fluxo 

das informações nas chamadas estradas cibernéticas e as organizações que 

aprendem a trafegar com mais fluidez tem a chave para o sucesso. Essas são as 

novas formas de poder. 

O fluxo da informação é a base para o desenvolvimento de uma 

organização. A distribuição da informação através dos novos meios de comunicação 

é o alicerce das estratégias de comunicação corporativa. 
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As novas formas de distribuição de informação possibilitam que a 

mensagem seja difundida diretamente para seus destinatários, localizada, 

customizada, direcionada, trazendo efetividade no seu alcance e resultados 

positivos, como os obtidos nessa pesquisa. 

A web rádio se apresentou como uma ferramenta de comunicação 

corporativa muito eficiente, tanto para endomarketing, quanto para ferramenta de 

vendas no apoio ao marketing de uma organização. Reforça e apóia os valores e 

cultura da mesma, com todo o know how do companheiro rádio tradicional. 

A descentralização de poder dentro das organizações, torna o veiculo 

fundamental para a preservação das diversidades culturais dos membos dessa 

organização. Os pequenos grupos antes sem a devida atenção com os meios de 

comunicação tradicionais, hoje ganham destaque e se tornam espelhos para 

decisões que afetam a organização inteira. As lideranças têm seu espaço e os 

colaboradores se mantem informados e também tem espaço para suas 

manifestações, com uma comunicação transparente. 

Todo o trabalho desenvolvido dentro de uma empresa, com os novos 

meios trabalhando em conjunto com as estratégias da empresa, podem extrapolar o 

ambiente corporativo. A cultura da empresa avança os limites de uma organização, 

levando essa cultura de equipe, união e família para fora da organização. Valores 

essenciais quando trabalhados com as pessoas, se tornam indispensáveis no dia a 

dia das pessoas, são eles: respeito, zelo, cuidado, amor, amizade, motivação, são 

combustível para os sonhos de uma pessoa. A web rádio pode ser o veiculo que 

leva todos esses valores, fazendo um trabalho de aproximação entre as pessoas, 

alem de ser um canal que da voz para todos. A dignidade se dá com o trabalho. 

Nesse momento podemos observar o desenvolvimento das pessoas dentro de uma 

ambiente corporativo. A comunicação faz o seu papel com um fluxo de dentro para 

fora. Essa é a chave dessa nova mídia, a desmassificação dos grandes meios de 

comunicação, com uma plataforma que oferece uma comunicação diferenciada, 

customizada, sob medida para levar muitos dos valores já citados nessa pesquisa. 

Os valores cultivados são a engrenagem para o desenvolvimento de 

uma organização, a web rádio difunde esses valores. 
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Espirito de equipe, metas, objetivos, união, são lições diárias de 

comprometimento que formam pessoas melhores, mais humanas. O veiculo web 

rádio ajuda a manter os laços fortes de uma organização que se estabelece em 

localidades variadas, com a preservação da cultura local. Contribuindo 

consequentemente para o desenvolvimento local. 
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ANEXO 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Entrevistas com diretores e gerentes da organização 

Nome: 
Cargo/função: 
 
Detalhes e benefícios da web rádio na organização 

— Há quanto tempo utiliza o veículo web rádio? 
— Por que buscou essa ferramenta de comunicação para a organização? Por 
que ter uma web rádio corporativa?  
— Quais os benefícios de se ter uma rádio customizada na organização? 
— Qual a abrangência desse canal dentro da organização? A web rádio está em 
todas as unidades da organização? 
 

web rádio e o desenvolvimento econômico e social 
— A web rádio ajuda no desenvolvimento econômico da empresa? De que 
modo? 
— A ferramenta atendeu suas expectativas de desenvolvimento econômico? 
— Descreva um momento que endosse sua resposta. 
— A web rádio ajuda no desenvolvimento social da empresa? De que modo? 
— A ferramenta atendeu suas expectativas de desenvolvimento social? 
— Descreva um momento que endosse sua resposta. 

 
Gestão de pessoas, motivação e trabalho dos colaboradores 

— Com relação à gestão de pessoas, qual a importância da web rádio para a 
organização? 

— Na sua opinião a web rádio motiva os funcionários? De que forma a web rádio 
motiva os funcionários? 
— Você é motivado pela web rádio? 
— Você acredita que as informações passadas na web rádio ajudam no trabalho 
dos colaboradores? 
— Você acredita que as informações passadas na web rádio ajudam no seu 

trabalho de gestão? 
— Vocês têm um controle de qualidade ou aplicam pesquisas de satisfação com 

os colaboradores para melhorar a web rádio com vistas ao desenvolvimento? 
— Quando se fala em “pessoas em primeiro lugar” como a web rádio ajuda 

nessa premissa da empresa? 
 

Potencialidades  

— A web rádio fomenta a diversidade cultural e regional dos colaboradores da 
empresa? 
— A web rádio ajuda a formar a opinião dos colaboradores? 
— A web rádio ajuda a formar a opinião dos clientes? 
— Destaque um momento do veiculo que represente sua eficiência. 
— Qual o papel da web rádio quando se observa a aquisição de novas redes de 
lojas? 
— A web rádio ajuda na integração da equipe? 
— A web rádio contribui para a cidadania? 
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— Para você, quais as potencialidades do veículo no futuro? 
— Qual cenário você observa no futuro do papel da web rádio para o 

desenvolvimento econômico e social nas organizações? 
— Qual o papel do rádio nos prêmios obtidos recentemente pela empresa? 
— O que pode melhorar? Pontos positivos e negativos. 
— As estratégias de marketing e alinhamento de equipe são eficientes quando 

feitas na web rádio? 
 

 
Comunicação 

— Quais as maiores dificuldades na comunicação que podem ser solucionadas 
pela web rádio? 
— Os valores da empresa são transmitidos de que forma? 
— A web rádio divulga ações internas? 
— Quais os diferenciais da ferramenta frente aos meios de comunicação que 
utiliza ou já utilizou? 
— Quais os pontos positivos do rádio se comparado com a TV ou portal? 
— A cultura e os valores da empresa são transmitidos no veiculo com eficiência? 
— Como se consegue transparência na comunicação? 
— Qual o papel do rádio nos prêmios obtidos recentemente pela empresa? 
— O imediatismo e rapidez na comunicação são determinantes na difusão das 
mensagens? 
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ANEXO 2 - ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Entrevistas com colaboradores da organização (ouvintes da web rádio) 

Quem ouve? 
Nome 
Cargo/função 
 
Benefícios da web rádio para a organização 

— Na sua opinião quais os benefícios de se ter uma rádio customizada para a 
organização? 

 
web rádio e o desenvolvimento econômico e social 

— A implantação da web rádio pode trazer desenvolvimento econômico para a 
empresa? De que forma? 
— A implantação da web rádio pode trazer desenvolvimento social para a 
empresa? De que forma? 
— A ferramenta atendeu suas expectativas de desenvolvimento econômico? 
— Descreva um momento que endosse sua resposta. 
— A ferramenta atendeu suas expectativas de desenvolvimento social? 
— Descreva um momento que endosse sua resposta. 
— Você acha a web rádio importante para a empresa? Por que? 
— Você acha que a web rádio ajuda no processo de venda? 
 

 
Gestão de pessoas, motivação e trabalho dos colaboradores 

— Na sua opinião, a web rádio motiva os funcionários? 
— De que forma a web rádio motiva os funcionários? 
— Você é motivado pela web rádio? 
— Você acredita que as informações passadas na web rádio ajudam no seu 
trabalho? 
— Você acha a web rádio importante para você? Por que? 
— A palavra da liderança ajuda no seu desempenho no trabalho? 
— Como fica o seu ambiente de trabalho com a web rádio? 
— As estratégias e alinhamento de equipe ajudam no seu desempenho no 

trabalho? 
— A música ajuda no seu trabalho? 
— A web rádio motiva o seu trabalho? 

 
 
Potencialidades  

— Você acha que a web rádio divulga ações internas? 
— Você acha que a webrário ajuda na integração da equipe? 
— Para você, quais as potencialidades do veículo no futuro? 
— Voce fica sabendo das informações da empresa pela rádio? 
— Os programas ajudam no que? 
— Você se identifica no meio?  
— Para você, quais as potencialidades do veículo? 
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Comunicação 

— Quais as maiores dificuldades na comunicação organizacional que pode ser 
solucionadas na web rádio 
— Quais os diferenciais da ferramenta frente aos meios de comunicação que 
utiliza ou já utilizou? 
— Quais as maiores dificuldades na comunicação que podem ser solucionadas 
pela web rádio? 
— Você fica sabendo das informações da empresa pela web rádio? 
— Você ouve com qual freqüência? 
— A web rádio apresenta características de uma FM ou AM? 
— Quais os diferenciais da ferramenta frente aos meios de comunicação que 

utiliza ou já utilizou? 
— Você conhece as lideranças da sua empresa pelo web rádio? 
— Quais os pontos positivos da web rádio se comparado com a TV ou portal? 
— A web rádio ajuda você entender sobre algum novo produto ou serviço da 

empresa? 
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ANEXO 3 - ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
 
 
Entrevistas com especialistas em web rádio (produtores de conteúdo) 

Nome 
Cargo/função 
 
 
Detalhes e benefícios da web rádio na organização 

— Por que ter uma web rádio corporativa? Quais os benefícios de se ter uma 
rádio customizada em uma organização? 
— Qual a finalidade e abrangência desse canal para as organizações? 
— Na sua opinião, quais as diferenças do analógico para o digital, e da web 

rádio com as rádios tradicionais no que tange aos aspectos de 
desenvolvimento econômico e social? 

 
web rádio e o desenvolvimento econômico e social 

— Quais são os aspectos que a web rádio traz que podem levar ao 
desenvolvimento? A web rádio ajuda no desenvolvimento local? Como?  
— Quais são os aspectos que a web rádio traz que podem levar uma 
organização ao desenvolvimento? 
— A implantação da web rádio pode trazer desenvolvimento econômico para a 
empresa? De que forma? 
— A implantação da web rádio pode trazer desenvolvimento social para a 
empresa? De que forma? 

 
Gestão de pessoas, motivação e trabalho dos colaboradores 

— Com relação à gestão de pessoas, qual a importância da web rádio para uma 
organização? 

— Como a web rádio ajuda no trabalho de gestão de pessoas? 
— Como a web rádio motiva os funcionários? 
— Como a web rádio ajuda no trabalho de colaboradores? 
 

Potencialidades  
— Como a web rádio fomenta a diversidade cultural e regional dos 
colaboradores de uma empresa? 
— Como a web rádio pode funcionar como ferramenta de marketing e vendas? 
— Como a web rádio pode funcionar como ferramenta de endomarketing? 
— Quais outras áreas de uma organização podem ser beneficiadas com a 
implantação de web rádio? 
— Para você, quais as potencialidades do veículo no futuro? 
— Qual cenário você observa no futuro do papel da web rádio para o 

desenvolvimento econômico e social nas organizações? 
 

Comunicação 
— Quais as maiores dificuldades na comunicação que podem ser solucionadas 
por uma web rádio? 
— Quais os diferenciais da ferramenta frente aos outros meios de comunicação? 
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— Quais os pontos positivos do rádio se comparado com outras mídias? 
— O imediatismo e rapidez na comunicação são determinantes na difusão das 
mensagens? 
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ANEXO 4 - ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

Entrevistas com radialistas especialistas em rádio 

Como a rádio em geral contribui para o desenvolvimento local? 
Como a rádio em geral contribui para o desenvolvimento econômico? 
Como a rádio em geral contribui para o desenvolvimento social? 


