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Resumo: Esta pesquisa se propôs a compreender como o rádio corporativo constrói sua 

programação utilizando o conceito de branded content, ferramenta do marketing que se firma 

como uma realidade no mercado de comunicação. Em suas diversas manifestações, o branded 

content é compreendido como um tipo de comunicação não intrusiva que valoriza os atributos 

e experiências de determinado produto em substituição ao tom impositivo e interruptivo do 

discurso publicitário. Tendo nos preceitos desse conceito as bases de sustentação dessa 

investigação, essa pesquisa optou por refletir sobre as práticas da Agência Radioweb, empresa 

de comunicação que há 15 anos atua no mercado e, desde 2005, desenvolve rádios 

corporativos. Do total de 13 emissoras produzidas pela Agência Radioweb, três foram 

escolhidas para análise: Rádio Themis, Rádio Canoas Online e Rádio ADM, representando 

respectivamente os grupos temáticos, que formaram as categorias Justiça, Política e 

Conselhos profissionais e constituíram três estudos de caso protótipos. Para a condução dos 

estudos, utilizou-se o método Estudo de Caso (YIN, 2001), fragmentos da Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2011) e a aplicação do protótipo Business Model Canvas 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). Os resultados apontam as emissoras de rádio 

corporativo, desenvolvidas pela Agência Radioweb, como um modelo de negócio consolidado 

e lucrativo, tendo no branded content o cerne da estratégia comunicativa e econômica das 

emissoras e da Agência Radioweb. 

 

 

Palavras-chave: Rádio Corporativo. Programação. Branded Content. Webradio. Agência 

Radioweb 
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Abstract: This research aimed to understand how corporate radio builds its programming 

using the concept of branded content, a marketing tool that affirms itself as a reality in the 

communication market. In its various manifestations, branded content is understood as a kind 

of non-intrusive communication that values the attributes and experiences of a given product 

in place of the imposing and interruptive tone of advertising speech. Based on the precepts of 

this concept, the basis for this research was to reflect on the practices of the Radioweb 

Agency, a communications company that has been operating in the market for 15 years and 

since 2005 has developed corporate radios. Of the 13 radio stations produced by the 

Radioweb Agency, three were chosen for analysis: Radio Themis, Radio Canoas Online and 

Radio ADM, respectively representing the thematic groups, which formed the categories 

Justice, Politics and Professional Councils and constituted three case studies prototypes. For 

the conduction of the studies, the Case Study method (YIN, 2001), fragments of the Content 

Analysis (BARDIN, 2011) and the application of the Business Model Canvas prototype 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010) were used. The results point to corporate radio 

broadcasters, developed by Radioweb Agency, as a consolidated and profitable business 

model, with branded content at the heart of the communications and economic strategy of 

broadcasters and Radioweb Agency. 
 

 

Keywords: Corporate Radio. Programming. Branded Content. Web radio.  Radioweb Agency 
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INTRODUÇÃO: A CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Esse trabalho começa no espaço, um lugar intátil preenchido por janelas que levam a 

outras janelas em um movimento multilinear determinado pela proliferação de 

questionamentos e pelo desejo de respostas. Adentrando o mundo online, a multiplicação das 

rádios aumenta a inquietude, aguçando perguntas e descortinando o que existe ali há quase 

cem anos, mas agora em um novo suporte e com outras características. A percepção de que o 

meio está sendo difundido em locais diversificados não demora a surgir. O som se encarrega 

de dar o recado quando toca a música Sua Instante, de Pitty. E como que, em segundos, 

quando o refrão verbaliza Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu, a transmissão 

sináptica modifica o ponto de atenção, mostrando um cenário em que o rádio apresenta-se 

quase onipresente, mesmo que não se tenha consciência disso.  

 A percepção de “estar ali o tempo todo”, traduzida por diversos autores de rádio como 

ubiquidade, invade as compras do supermercado, trazendo a companhia da música e da voz 

que informa a promoção de produtos e dicas de culinária. Os passeios pelos shoppings 

começam a ser embalados pelo som ecoado nos corredores. As compras de sapatos, 

brinquedos, roupas, maquiagem e utensílios também trazem o rádio em background. Na 

academia de ginástica, nos bares, nos hotéis e nos restaurantes, a companhia é quase 

obrigatória. O rádio corporativo visita também clínicas de estética bucal e consultórios 

médicos, propondo uma ambientação sonora. Conselhos profissionais, prefeituras e órgãos 

públicos oferecem conteúdo especializado, direcionado para seus públicos de interesse. A 

sonoridade radiofônica compõe o ambiente físico com elementos musicais, assume canais no 

dial e se instala nas páginas da internet e nos aplicativos dos celulares. 

As inquietações ganham formas materializadas em perguntas: O que é o rádio 

corporativo? O conteúdo feito por demanda é uma nova forma de publicidade? O branded 

content tem espaço na programação deste rádio? Será esse um novo modelo de rádio? Como o 

conceito de branded content é refletido na programação do rádio corporativo?  

As indagações precisam de resposta, o campo de pesquisa está aberto, o desafio posto. 

É chegada a hora de entender o papel do branded content na configuração desse modelo de 

rádio.  

É sabido que o desenvolvimento das tecnologias da informação alteraram 

permanentemente as formas de comunicação. O ambiente digital, operando conexões em rede, 

ultrapassou barreiras físicas, desvendando um universo de informações e possibilidades, 
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convertendo-se em um grande armazém de ideias, e diminuindo as distâncias entre emissor e 

receptor em cenário colaborativo. 

Em meados dos anos 1990, quando a internet começou a se popularizar, os meios de 

comunicação migraram aos poucos de uma mídia estritamente analógica para um suporte 

digital. Preservando suas características originais, mas adquirindo as peculiaridades do novo 

ambiente num processo de adaptações e transformações, os meios de comunicação passaram 

por um processo de midiamorfose (FIDLER, 1998), adquirindo características em que novas e 

velhas mídias convergiram para o ambiente digital (JENKINS, 2009).  

Inserido nesse cenário de mutações, as emissoras de rádio hertzianas, em uma de suas 

primeiras manifestações na rede, criaram seus próprios sites disponibilizando informações 

diversas. Com o passar do tempo, começaram a transmitir o conteúdo da antena também pela 

internet, não sendo mais obrigatório utilizar os aparelhos de rádios, mas, sim, o computador 

(PRATA, 2009). Em 1995, a Rádio Kliff, primeira webradio comercial de que se tem notícia, 

começou suas operações com transmissão contínua e ao vivo. As emissoras que transmitem 

exclusivamente pela internet, ganham o nome de webradio (PRATA, 2009).  

 O desenvolvimento da tecnologia da informação e da comunicação (TICs) 

reorganizou o mercado radiofônico, atraindo e criando oportunidades para a emergência de 

novos atores. Em 2001, uma das primeiras rádios corporativas1 criadas foi a Rádio Estrada 

ALL, voltado para motoristas responsáveis pelo transporte rodoviário da empresa América 

Latina Logística (KISCHINHEVSKY, 2016). No dial, principalmente em São Paulo-SP, 

surgiram a Rádio Disney (91,3FM), a Rádio Bradesco Esportes (94.1 FM), a Rádio 

ConectCar (101.5FM)2 e a Rádio Mitsubishi (92.5 FM), por exemplo. Na internet, as opções 

se multiplicaram: Rádio Coca-Cola FM, Rádio Tang, Rádio Aeroporto Guarulhos, Rádio 

Farm, etc. 

O interesse para empreender esta investigação foi suscitado pela leitura da afirmação 

de Kischinhevsky (2015), “o branded content ainda é objeto de esparsas reflexões 

acadêmicas, apesar de sua crescente importância no mercado” (p. 74).  O rádio corporativo 

atua como ferramenta de comunicação empresarial/organizacional, definindo um novo local 

                                                           
1 Embora esse suporte receba vários nomes, por exemplo – webradio corporativo, rádio organizacional, 

webemissora corporativa, rádio online corporativo – optou-se nessa pesquisa pelo uso do termo rádio 

corporativo. A escolha foi feita com base no entendimento de que este é o nome mais empregado tanto pelo 

mercado como pela academia.    
2 Conforme informa o próprio site da rádio, “A ConectCar é uma das maiores empresas de pagamento eletrônico 

de pedágio, estacionamento e combustível do país e está presente em praticamente 100% da malha viária 

pedagiada brasileira, atuando em mais de 200 shoppings, estacionamentos e aeroportos”. Disponível em: 

<http://www.radioconectcarsprio.com.br/site/radio/?play=off>. Acesso em: 11 de out. 2016.  

http://www.radioconectcarsprio.com.br/site/radio/?play=off
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de fala e transmitindo uma programação customizada, a fim de alcançar objetivos 

previamente determinados nos planos de negócio e de comunicação. Tendo a percepção de 

que a construção da programação do rádio corporativo era feita pela estratégia de branded 

content e considerando o contexto de transformação vivido pelo rádio, foi empreendida uma 

pesquisa exploratória. Os resultados apontaram diversas empresas que desenvolviam rádios 

corporativos, sendo que a maior parte delas oferecia conteúdo estritamente musical. Para 

investigar o branded content no rádio, fez-se necessário escolher um objeto de pesquisa que 

apresentasse produção própria de conteúdo, além de músicas. Por isso, optou-se pelo estudo 

da empresa Agência Radioweb3, que além de desenvolver rádios corporativos é também 

agência de notícias radiofônicas, com 15 anos de atuação no Brasil. 

Os dados revelados pela pesquisa exploratória conduziram à formulação do problema 

que orienta esta investigação: Como o rádio corporativo constrói sua programação a partir do 

branded content? Para tentar respondê-lo, foi criada a proposição: As webradios corporativas 

utilizam elementos do marketing e da publicidade, em especial, o branded content como 

forma de construir sua programação. 

O objetivo geral dessa pesquisa é investigar como o rádio corporativo constrói sua 

programação a partir das estratégias do branded content. Os objetivos específicos são: 

1) Aprofundar os estudos já realizados sobre rádio corporativo, a fim de entender 

as contribuições do branded content na programação radiofônica; 

2) Descrever a configuração da programação do rádio corporativo a fim de 

compreender as estratégias comunicativas utilizadas; 

3) Identificar como se desenha o modelo de negócio da Agência Radioweb para 

se compreender o produto rádio corporativo. 

Quando foi realizada a coleta de dados em julho de 2016, a Agência Radioweb 

produzia 13 rádios corporativos4. Para conduzir a investigação, essas rádios foram divididas 

em três grupos temáticos, formando as categorias: Justiça, Política e Autarquias Profissionais, 

chegando-se, respectivamente, às seguintes rádios: Rádio Themis, Rádio Canoas Online e 

Rádio ADM. Cada uma delas representa um estudo de caso prototípico.  

A pesquisa foi conduzida com os seguintes procedimentos metodológicos: Estudo de 

Caso (YIN, 2001), fragmentos da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) e aplicação do 

protótipo Business Model Canvas (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). Para o 

                                                           
3 Disponível em: <http://www.agenciaradioweb.com.br/paginainicial>. Acesso em: 18 fev. 2016. 
4 A Rádio Appai encerrou o contrato com a Agência Radioweb duas semanas após a coleta de dados realizada 

por essa pesquisa. Por este motivo, não foi feita a análise dessa rádio.   

http://www.agenciaradioweb.com.br/paginainicial
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aprofundamento do exame das emissoras, o método escolhido foi o de Estudo de Caso. As 

técnicas de coleta de dados utilizadas foram a entrevista em profundidade e a observação não 

participante da rotina produtiva da Agência Radioweb e das rádios corporativas Canoas 

Online e Themis5. Fragmentos da análise de conteúdo foram aplicados em amostras de 

conteúdo sonoro para identificar sinais do branded content na programação. A ferramenta 

Business Model Canvas foi utilizada para detectar os componentes do negócio da empresa 

Agência Radioweb. 

Esta dissertação foi organizada em quatro capítulos. No primeiro capítulo, “Rádio 

corporativo: tangência entre a comunicação e a administração”, buscou-se contextualizar o 

cenário em que o rádio corporativo está inserido e apresentar os principais termos utilizados 

pela pesquisa. Nele, também são apresentados os conceitos fulcrais necessários para a 

discussão do problema investigado: branded content (CORRAL, 2014; ÁLVAREZ, 2014; 

AGUILERA; BAÑOS, 2016), marketing 3.0 (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 

2012), estratégia (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2011) e estratégia comunicativa 

(BUENO, 2009).  A construção do rádio a partir da linguagem (BALSEBRE, 2005) e da 

programação (FERRARETTO, 2013), assim como a tentativa de contextualização histórica 

do rádio corporativo (RADOCY; BOYLE, 2012 e PERUZZO, 1998; 2010) também fazem 

parte deste capítulo. O último item é a descrição da programação do rádio corporativo russo 

Yum-Fm.  

No segundo capítulo, “Modelo de negócio e o rádio: do fundo de broadcasting ao 

branded content”, é feito um esforço para se compreender o que é um modelo de negócio 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010; MAJÓN; VARA-MIGUEL; DÍAZ-ESPINA, 2016) e a 

ferramenta Business Canvas Model (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). Também são 

expostos os primeiros modelos de negócio desde o surgimento do rádio (PRIESTMAN, 

2002), o desenvolvimento do rádio comercial no Brasil (DEL BIANCO, 1999; 

FERRARETTO, 2010; KISCHINHEVSKY, 2007; MOREIRA, 1991), as fases da publicidade 

no rádio (REIS, 2004) e aspectos legislativos (CARVALHO; PIERANTI, 2010; CHAGAS, 

2010).  Ainda são discutidas as evoluções tecnológicas (ROS PERÁN, 2010), a estrutura de 

redes (MANOVICK, 2000), o conceito de midiamorfose (FLIDLER, 1997) e o processo de 

reconfiguração do rádio no cenário contemporâneo (FERRARETTO; KISCHINHEVSKY, 

                                                           
5 A observação não participante da rotina produtiva só estava prevista na sede da Agência Radioweb. Entretanto, 

durante a realização das entrevistas na sede da Agência Radioweb em Porto Alegre, houve o convite do diretor 

geral da empresa, Paulo Borges, para que se conhecesse a sede dos rádios corporativos de Porto Alegre (Rádio 

Themis) e região (Rádio Canoas). 
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2010). Encerrando a discussão teórica, apresenta-se o crescimento das webradios (PRATA, 

2009) e as relações entre o rádio corporativo e o rádio tradicional (PRATA; MARTINS, 

2015).  

O terceiro capítulo, “Procedimentos Metodológicos”, apresenta os métodos Estudo de 

Caso Múltiplos (YIN, 2001), Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) e Business Model 

Canvas (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), descreve as etapas da pesquisa, cita os 

critérios para a definição do objeto de pesquisa, explicita as técnicas de coleta e os 

procedimentos usados na análise de dados. Este tópico também aborda a história da Agência 

Radioweb, descreve a rotina produtiva e faz reflexões sobre o modelo de negócio da empresa.  

O quarto e último capítulo, “O branded content na programação: uma análise das 

rádios corporativas: Themis, Canoas Online e Rádio ADM”, é composto pela análise dos 

dados coletados na etapa empírica da pesquisa, na qual se estabelece um diálogo entre estes e 

os conceitos desenvolvidos na pesquisa bibliográfica, com o intuito de se identificar marcas 

do branded content na programação das emissoras corporativas. Posteriormente, é feita a 

explanação dos dados e são definidos os parâmetros utilizados para a construção do branded 

content no rádio. Ao final, chega-se à configuração das rádios corporativas.   

Encontra-se justificativa para a essa dissertação nos estudos de Haussen (2016a). A 

autora fez um levantamento das teses e dissertações defendidas entre os anos de 2000 e 2002 

que tinham como tema o rádio. Do total de 179 trabalhos, 134 são Dissertações de Mestrado e 

45 são Teses de Doutorado. As temáticas mais encontradas foram nessa ordem: pesquisas 

gerais em rádio (aqui incluindo-se estudos sobre recepção, mediações, consumo, usos, 

linguagens), estudos sobre rádios comunitárias e livres, radiojornalismo, trabalhos sobre 

história, educação e tecnologias. No final de 2016, a autora continuou as investigações sobre a 

pesquisa no rádio e publicou, em dezembro de 2016, um artigo na Revista RBS contendo um 

panorama dos textos sobre rádios em revistas brasileiras da área da Comunicação 

classificadas como Qualis A2 e B1 pela CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior). Haussen (2016b) identificou 152 textos: 143 artigos, sete resenhas 

e duas entrevistas. Desse total, nas revistas A2, os conteúdos mais abordados foram recepção, 

rádios comunitárias, educação e música. Nas publicações B1, as temáticas mais recorrentes 

foram rádios comunitárias (20 artigos), tecnologias radiofônicas (19), jornalismo (15), dentre 

outras.  

O mapeamento das pesquisas sobre o rádio no Brasil feito por Haussen (2016a), 

embora confirme a atualidade do tema tecnologia nas pesquisas e publicações, não identifica, 

pelo menos explicitamente, dissertações e teses que abordem investigações específicas sobre 
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o rádio corporativo no cenário contemporâneo, modelos de negócio e o branded content nas 

programações radiofônicas. Acredita-se, assim, que pesquisar esses temas pode vir a 

constituir uma contribuição para as áreas de Comunicação e Administração, incitando novas 

investigações que aprimorem o diálogo entre estes diferentes campos do saber. 

A compreensão de que o rádio passa por um processo constante de evolução e que 

assume diferentes características de programação nos leva à premissa de que estudar as 

estratégias comunicativas pode revelar uma diferente configuração para o meio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

1. RÁDIO CORPORATIVO: TANGÊNCIA ENTRE A COMUNICAÇÃO E A 

ADMINISTRAÇÃO 

 

A necessidade não pode mais ser satisfeita 

imediatamente de maneira simplesmente natural; 

enquanto necessidade social, ela requer a 

mediação do trabalho.  

 

Lefebvre e Macherey  

 

 

 O ambiente organizacional é constituído pela pluralidade de pessoas dotadas de 

competências distintas ou semelhantes, exercendo papeis profissionais diversificados, 

acionados de acordo com os objetivos traçados no plano de negócio. Nesse processo 

multiforme, a comunicação se apresenta como elemento estratégico capaz de conduzir o 

diálogo integrativo das diversas áreas componentes do sistema organizacional/corporativo. 

 Diversos campos do saber compõem uma organização. Nessa pesquisa, são acionadas 

as contribuições tangentes da comunicação e da administração, em especial, o marketing. 

Estas áreas entendem o ser humano como elemento central das organizações. Do ponto de 

vista da administração, “o homem é um elemento multiorganizacional que continuamente vê-

se afetado por várias organizações e, ao mesmo tempo, as influencia” (MARCOVITCH, 

1972, p. 5). Ao abordar a dimensão social, Chiavenato (2010) entende que é a combinação de 

esforços humanos que constrói o sistema cooperativo racional.  

 Tensionando o posicionamento da administração, Baldissera (2008) vai além da 

abordagem tecnicista e das questões de produtividade. O autor assume um posicionamento 

mais amplo, passando a compreender a organização, incluindo também as ações relacionais 

entre sujeitos:  

 

Organização é a combinação de esforços individuais para a realização de (em torno 

de) objetivos comuns. A organização não se reduz a estrutura, equipamentos e 

recursos financeiros, mas compreende, principalmente, pessoas em relação, 

trabalhando por objetivos bem definidos, claros e específicos. (...) Essa perspectiva 

evidencia o caráter de centralidade que as noções de ― relação, consequentemente, 

de ― comunicação têm para as organizações. (...) É em/pela comunicação que ela 

materializa seus processos organizadores, comunica e faz reconhecer sua existência, 

instituindo-se (p. 41-42). 

 

 

 A dinâmica organizacional acontece por meio das pessoas e o fluxo de informação é 

determinante para o funcionamento da organização, aplicando-se a todas as áreas (KUNSCH, 

2003). Em consonância com esta autora, compreende-se que, inserido no ambiente 
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organizacional, o sujeito, a partir do processo comunicativo, deve ser capaz de entender o 

planejamento e as estratégias a serem seguidas. 

O planejamento é um processo contínuo, retroalimentado de forma organizada e 

sistemática, que permite a tomada de decisões dentro de uma empresa com o maior 

conhecimento possível de um futuro contido em determinado período (DRUCKER, 1998). 

Não podendo ser refém nem do passado e nem do futuro, “o planejamento moderno é aquele 

que busca eliminar a ‘zona de conforto’, mesmo porque a atual turbulência não representa 

mais um estágio transitório e, sim, uma realidade permanente” (BUENO, 2009, p. 377). 

Em atuação conjunta com o planejamento, as estratégias são caminhos escolhidos para 

se alcançar os objetivos determinados, podendo ser compreendidas como “orientação e 

alcance de uma organização a longo prazo, que conquista vantagens num ambiente 

inconstante por meio da configuração de recursos e competências” (JOHNSON; SCHOLES; 

WHITTINGTON, 2011, p. 135). São instrumentos de inteligência corporativa (BUENO, 

2009) ou como um entrelaçamento entre as áreas da comunicação e da administração. “O 

sucesso da estratégia de comunicação de uma empresa depende em grande parte do elo entre a 

estratégia de comunicação e a estratégia geral da empresa” (ARGENTI, 2006, p. 69). Sendo 

assim, as decisões corporativas devem estar em confluência com o setor de comunicação que 

é o fio invisível, mas determinante, na condução das ações. Corroborando a posição destes 

autores, a perspectiva de Kunsch (2009) define a integração das atividades de comunicação 

como ativo das empresas para o fortalecimento “do conceito institucional, mercadológico e 

corporativo junto a toda a sociedade” (p. 116). 

No início das operações da comunicação nas organizações, as estratégias estavam 

limitadas ao jornal empresarial. Hoje, constantes adaptações são feitas e diversos suportes são 

convidados a compor a cena, no intuito de se estabelecer uma comunicação efetiva entre 

públicos diversos. Com a chegada da internet, as possibilidades tecnológicas foram ampliadas 

e surge a necessidade de novas formas de comunicação no ambiente corporativo. Na tentativa 

de se apropriar dos recursos oriundos do ambiente online, as empresas começam a estabelecer 

diversos canais de comunicação como sites, redes sociais, televisão online e webradios, por 

exemplo.  

Dentro dessa gama de possibilidades, foi feito um recorte e os esforços se voltam para 

compreender o rádio corporativo com presença exclusivamente online. Esse tipo de webradio 

é desenvolvido para ser um canal de comunicação entre as organizações e seus diversos 

públicos e, quando inserido nas empresas, utiliza em sua programação recursos comunicativos 

que tangenciam ações de marketing e de comunicação organizacional. A confluência entre 
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estas duas áreas faz com que essa pesquisa busque entender como se dá a construção 

comunicativa veiculada na programação das rádios corporativas.  

Parte-se da premissa de que o rádio tem condições reais de agregar as potencialidades 

das áreas supracitadas, incentivando o sentimento de pertencimento e promoção de vínculos 

dentro e fora das instituições. Inserido no ambiente organizacional, incentiva a participação de 

profissionais, orientando-os para uma gestão que entregue valor ao cliente e, ao mesmo 

tempo, seja capaz de promover o engajamento de seus colaboradores. Entende-se que a 

programação radiofônica é campo profícuo para a investigação, tendo potencialidade para ser 

um instrumento integrador/estratégico na condução do relacionamento entre organização e 

públicos de interesse. 

A seguir, é feita uma contextualização das fases vividas pelo marketing, buscando-se 

compreender as evoluções da área que passa de tática, nos anos 1920, para estratégica, 

contemporaneamente.   

 

1.1 Do marketing de produto à gestão da marca como estratégia comunicativa 

 

 

A tentativa de modificar as opiniões dos outros 

são mais antigas que a história escrita, tendo 

surgido, cumpre supor, com o aparecimento do 

dom da palavra.  

 

             J.A.C Brown  

 

 O marketing é um elemento essencial na constituição de qualquer negócio. A 

estratégia de comunicação é pensada a partir dos planos instaurados, contemplando não 

apenas a satisfação dos desejos e necessidades de compra do consumidor, mas também a 

geração de valores. O posicionamento da marca no mercado, o público a quem o produto se 

destina, o valor entregue ao cliente, as ações promocionais, dentre outros aspectos, ganham 

novas dimensões quando consideram o ser humano como o elemento central do processo.  

Fatores como criatividade, cultura, tradição e meio ambiente vêm sendo considerados 

pelo setor como ponto de partida estratégico na constituição de novos negócios. O marketing 

busca suportes que melhor se adequem à mensagem que têm a transmitir, tendo a 

comunicação como elo entre seus públicos de interesse. Faz-se necessário assim, desenhar a 

evolução do marketing para compreender o conceito de branded content e analisar como o 

termo é trabalhado pela comunicação organizacional na programação do rádio corporativo.  
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 Kotler, Kartajaya e Setiawan (2012) consideram que a construção do marketing é 

marcada por três fases: marketing 1.0; 2.0 e 3.0. A figura a seguir ilustra estes períodos e 

demonstra que existem mais encadeamentos que rupturas no processo:  

 

 

Figura 1: Evolução do Marketing segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2012) 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Na primeira fase, o marketing tinha no produto o centro de suas atividades e voltava 

todos os seus esforços para efetuar a venda de uma única mercadoria ao maior número 

possível de compradores, visando a padronização e o lucro em escala. A intenção era gerar 

demanda e era nessa vertente que a comunicação trabalhava. Data dessa época a famosa frase 

de Henry Ford de que “todo mundo pode ter o carro na cor que quiser, desde que seja preto”.  

 Na década de 1950, Jerome McCarthy, em seu livro Basic Marketing: a managerial 

approach, apresentou os 4Ps do marketing - produto, preço, promoção e praça - 

concentrando-se na efetuação das vendas. O modelo, tido como inovador à época, voltava 

seus esforços, mais uma vez, para o produto, dialogando com o desenvolvimento da indústria 

manufatureira, centro do processo produtivo daquele período (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2012).  

A comunicação nessa fase, segundo Nassar (2010), é entendida como uma área 

“restrita a um mundo de ordens de trabalho decorrentes de uma administração focada nos 

tempos e movimentos de cada etapa produtiva ou restrita às normas burocráticas" (p. 310). A 

abordagem administrativa funcionalista voltava seus esforços para incentivar as tarefas e a 

racionalização do trabalho no nível operacional. Não por menos, nesse período, o marketing 

era compreendido como função de apoio à produção, no plano puramente tático.  
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A mudança de posicionamento ocorreu quando os Estados Unidos viveram a crise do 

petróleo em 1970. Na década seguinte, com o desenvolvimento econômico migrando para os 

países asiáticos, o marketing teve que ir além dos 4Ps para incentivar o consumo. “Outros Ps 

- pessoas, processos, provas físicas, opinião pública e poder político se juntaram aos 4Ps 

originais” (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2012, posição 539 de 3119). Como 

forma de estimular a demanda, o marketing começa a utilizar estratégias que colocam o 

cliente como o centro do processo.  

Como consequência da mudança de posicionamento do marketing, os processos de 

produção tornam-se mais complexos requerendo processos de comunicação intelectualmente 

mais sofisticados “assentados em narrativas que tenham sentido (...) legitimados pelos 

trabalhadores e pela sociedade transcendendo as linhas de produção” (NASSAR, 2010, p. 

315). Com a lógica de valorização e inserção do cliente no centro do processo, o 

posicionamento do marketing muda, os esforços de venda abandonam o produto e passam a 

incitar os desejos do cliente, o que amplia as oportunidades de negócios. Na transição entre o 

marketing 1.0 para o marketing 2.0, Drucker (1973) entende que a necessidade de se vender 

um produto sempre vai existir, todavia o marketing deve ir além: 

 

O objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O objetivo do 

marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou o serviço seja 

adequado a ele e se venda sozinho. Idealmente, o marketing deveria resultar em um 

cliente disposto a comprar. A única coisa necessária então seria tornar o produto ou 

o serviço disponível (p. 64-65). 

 

 O marketing 2.0 continua a se desenvolver com a chegada da tecnologia da 

informação. Neste cenário, os clientes detêm mais conhecimento, procuram qualidade, preço, 

satisfação, além de apresentarem demandas e preferências variadas. Anderson (2006) alerta: 

“as pessoas podem escolher o que gostam, independentemente do tipo de produção, em um 

universo infinito de possibilidades” (p. 3). 

Nesta segunda fase, o marketing se propõe a entender as necessidades dos clientes e 

criar valor para os produtos. Lima et al. (2007) explicam que os clientes passaram a se 

preocupar mais “em expressar sua individualidade do que em comprar bens produzidos e 

vendidos de modo padronizado” (p. 24). Para atingir tal objetivo, uma das alternativas que se 

acentua é a fragmentação do mercado. De acordo com Richers (1991), a segmentação dos 

consumidores6 “deve ser abordada quando a demanda não é uniforme, mas sim heterogênea, o 

                                                           
6Alfred Sloan, em 1920, já utilizava a segmentação dos consumidores na General Motors como estratégia de 

diferenciação. É famosa a frase: "para cada bolso e propósito". 
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que justifica uma concentração dos esforços de marketing em determinadas fatias específicas 

do mercado” (p. 15). Em uma abordagem mais direta, Mowen e Minor (2006) definem o 

termo como a “divisão do mercado em subconjuntos distintos de clientes com vontades e 

necessidades semelhantes” (p. 23), o que não significa que todos os componentes do grupo 

sejam iguais. 

Esse mecanismo orienta a estratégia para identificar as demandas dos públicos com 

interesses homogêneos. Ao definir o mercado, é necessário um posicionamento que assuma 

determinadas características capazes de diferenciar as ações de uma empresa em relação às da 

concorrente. Por isso, além de segmentar, é preciso especificar o público de interesse 

buscando identificar os anseios desse grupo, de forma que o produto satisfaça o consumidor 

para que ele volte a comprar mais. Esse processo estabelece um relacionamento entre clientes 

e empresa com a perspectiva de obter benefícios mútuos pautados na confiança gerada entre 

diversificadas partes (KOTLER; KELLER, 2012). 

Nesta perspectiva, Peppers e Rogers (1994) cunharam o conceito “marketing um a 

um”7, defendendo que as empresas devem procurar vender uma maior quantidade de produtos 

a cada um dos consumidores, em oposição ao que previa o marketing de massas: vender uma 

mesma mercadoria a vários consumidores. Para os autores, construir relacionamentos 

individuais pode ser vantajoso, pois à medida que as pessoas confiam na marca, tendem a 

adquirir outros produtos, permanecendo clientes por mais tempo.  

Lima et al. (2007) afirmam que é necessário desenvolver um relacionamento 

duradouro de via dupla, a fim de prever as tendências e preferências dos públicos para 

identificar os segmentos de mercado mais propensos à fidelização. Terry (2005) aposta no 

diálogo, pois acredita que as pessoas se sentem importantes quando são ouvidas, além de 

demonstrar que as opiniões são bem-vindas e existe interesse da empresa em resolver o 

problema do consumidor. “O diálogo também pode acalmar a mente de um cliente 

desconfiado, sossegar o humor de um cliente raivoso ou reafirmar a decisão de compra de um 

cliente satisfeito” (p. 124). 

Apesar de reconhecerem a importância do marketing 2.0 para o desenvolvimento do 

marketing contemporâneo, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2012) acreditam que a abordagem 

centrada no consumidor pressupõe a passividade dos clientes diante das campanhas. Os 

                                                           
7 Diversos conceitos foram desenvolvidos e trabalhados em perspectivas diferentes durante o período do 

marketing 2.0. Todavia, optou-se por especificar apenas o marketing de relacionamento, devido à importância do 

termo para a fundamentação desta pesquisa.  
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autores advogam que a área deve ser pensada a partir de significados e proposições de valores 

que possam ser entregues às pessoas.  

O esforço do setor não pode ser pautado somente na satisfação e necessidade 

individual de consumir produtos e serviços, mas também deve colocar em cena experiências e 

modelos de negócios que toquem o lado espiritual da coletividade. O objetivo é misturar o 

marketing colaborativo, cultural e espiritual. Por isso, o modelo de negócio mais inovador 

deve ser baseado em valores, pois traz à tona conceitos subjetivos a serem trabalhados na 

construção da imagem do produto. Os autores vão além e propõem três forças basilares para 

compor os negócios do novo marketing que se voltam para a gestão da marca: a) a era da 

participação; b) o paradoxo da globalização e do marketing cultural e c) a era da sociedade 

criativa. 

 A era da participação é impulsionada pelo que os autores chamam de “nova onda da 

tecnologia” constituída por computadores e celulares baratos, internet de baixo custo e fonte 

aberta. Esses fatores permitem ações capazes de desenvolver a conectividade e a 

interatividade entre indivíduos e grupos, acarretando maior participação dos consumidores na 

criação dos produtos e nas formas de comunicação.  

Rifkin (2000) contribui para a discussão ao afirmar que nesse ambiente a compra se 

transforma em algo obsoleto, pois o que se persegue é o acesso aos serviços distribuídos na 

rede cibernética, quando as pessoas pagam pela experiência do que as coisas podem 

proporcionar e não pelas coisas em si. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2012) entendem que as 

empresas que praticam o marketing 3.0 precisam investir na construção de uma economia 

equilibrada, colaborando “umas com as outras, com seus acionistas, com seus parceiros de 

canal, com seus empregados e seus consumidores” (posição 313 de 3119).   

A globalização desenvolveu-se a partir da tecnologia, estimulando paradoxos ao redor 

do mundo, pois ao mesmo tempo em que liberta, aprisiona nações e povos. Três exemplos são 

utilizados pelos autores para explicar as mudanças: os paradoxos político, econômico e social. 

O primeiro admite que seja possível promover o capitalismo, sem necessariamente 

desenvolver o regime democrático. “A China provou que o capitalismo não requer 

democracia. A globalização pode abrir a economia, mas o mesmo não se aplica à política” 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2012, posição 343 a 3119). O segundo requer 

integração, mas não cria economias iguais; a globalização é benéfica para alguns países, mas 

acentua a desigualdade em outros. O terceiro se estabelece em torno da cultura diversificada, 

mas não uniforme, com impacto mais direto no indivíduo.   
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Para resolver o último paradoxo, Holt (2005) sugere que as marcas culturais devem 

assumir posição provocativa, dinâmica, observando determinados movimentos coletivos. É 

preciso que supram os anseios sociais, apresentando-se como responsáveis e responsivas aos 

consumidores que clamam por um mundo melhor. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2012) 

compreendem o conceito como o segundo elemento do marketing 3.0, com a indicação de que 

as pessoas anseiam por marcas que se esforcem para melhorar a situação global. As marcas 

culturais devem ser cidadãs no sentido de respeitar o interesse público. “Em outras palavras, 

uma marca deve promover uma maneira de fazer negócios (business as unusual) e 

proporcionar satisfação cultural” (posição 1041 de 3119). 

A sociedade criativa também é impulsionada pelo desenvolvimento tecnológico. “Uma 

das principais características das sociedades avançadas e criativas é o fato de as pessoas 

acreditarem na autorrealização (...) são co-criadores expressivos e colaboradores (...) atentos a 

seus desejos mais profundos” (posição 447 de 3119). O marketing 3.0 tem suas práticas e 

gestão de suas marcas influenciadas pela mudança de comportamento e atitudes do 

consumidor. Tem como objetivo envolver o público para promover a interação do sujeito com 

a marca, estimulando a “colaboração um-para-muitos”. 

O quadro a seguir apresenta um resumo dos principais elementos trabalhados pelo 

marketing 1.0, 2.0 e 3.0. 

 

Quadro 1 – Peculiaridades do Marketing 1.0, 2.0 e 3.0 
 Marketing 1.0 

Produtos 

Marketing 2.0 

Consumidor 

Marketing 3.0 

Valores 

Objetivos Vender produtos Satisfazer e reter 

consumidores 

Fazer do mundo um lugar melhor 

Forças 

propulsoras 

Revolução Industrial Tecnologia da 

Informação 

Nova onda de tecnologia 

Como as empresas 

veem o mercado 

Compradores de 

massa com 

necessidades físicas 

Consumidor inteligente 

dotado de coração e 

mente 

Ser humano pleno, com coração, 

mente e espírito 

Conceito de 

marketing 

Desenvolvimento de 

produtos 

Diferenciação Valores 

Diretrizes de 

marketing de 

empresa 

Especificação do 

produto 

Posicionamento do 

produto e da empresa 

Missão, visão e valores da 

empresa 

Proposição de 

valor 

Funcional  Funcional e emocional Funcional, emocional e espiritual 

Interação com 

consumidores 

Transação do tipo um 

para um 

Relacionamento um-

para-um 

Colaboração um-para-muitos 

Fonte: Kotler, Kartajaya e Setiawan (2012, posição 212 de 3119). 

 



30 
 

Assim, o marketing 3.0 é colaborativo, cultural e espiritual, estabelecendo uma nova 

relação entre consumidor e marca. Dessa forma, os profissionais do marketing, além de 

posicionar a marca no mercado e diferenciá-la de outras, devem trabalhar também mais três 

elementos: identidade, integridade e imagem (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 

2012). A figura a seguir ilustra a ideia dos autores:  

 

Figura 2 – Configuração da marca no marketing 3.0 

 

Fonte: Kotler, Kartajaya e Setiawan (2012, posição 749 de 3119). 

 

 

Os autores combinam os elementos do triângulo para explicar as correlações 

formadoras da marca: 

 Identidade da marca: deve ter relevância para as necessidades e os desejos 

estabelecidos na mente do consumidor, assumindo posicionamento singular para se 

destacar no mercado; 

 Integridade da marca: está intrinsecamente ligada ao que foi proposto pelo 

posicionamento e diferenciação da marca, devendo cumprir as promessas para 

conseguir tocar o espírito do consumidor e, assim, conquistar a sua confiança; 

 Imagem da marca: deve conquistar a emoção do consumidor e seu valor está atrelado 

às necessidades e desejos criados, ultrapassando os aspectos tangíveis do produto. 

Aguilera e Baños (2016) afirmam que poucas áreas têm sofrido tantas modificações 

quanto o marketing que, na sua terceira fase, objetiva engajar clientes criando laços afetivos a 

fim de gerar vínculos entre marca e usuário. Kotler e Keller (2012) reforçam o papel central 
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da comunicação de marketing nesse processo, entendendo que “representa a voz das empresas 

e suas marcas; é o meio pelo qual se estabelece diálogo com seus consumidores e constrói 

relacionamentos” (p. 512).  

Aguilera e Baños (2016) explicam duas ações de comunicação pull8 e push9. A 

primeira oferece possibilidades de diálogo entre marca e consumidor, enquanto a segunda 

impõe produtos. Os autores defendem o uso das ações de comunicação do tipo pull, pois são 

as que melhor se adaptam à realidade contemporânea justamente por possuírem esta 

característica de bidirecionalidade. Pessoas são dotadas de vontade e informação e, por isso, 

capazes de gerir e acessar o conteúdo que lhes agrada, estabelecendo o tipo de relacionamento 

com o produto que entendem ser apropriado. Para os autores, ações de comunicação do tipo 

push são atitudes que impõem ao consumidor mensagens agressivas e intrusivas e, por esta 

razão, tendem a perder força no cenário contemporâneo. 

 

A publicidade tradicional, eminentemente intrusiva, é o mais claro exemplo do que 

se considera comunicação push, pois interrompe o acesso aos conteúdos escolhidos 

pelo consumidor, para forçá-los a acessar conteúdos de marca não escolhidos 

livremente por ele. Impõe a mensagem da marca de forma unidirecional, mesmo 

com a resistência natural de seus destinatários em recebê-la10 (posição 1415 de 

4391). 

 

 

Aguilera e Baños (2016) afirmam que investir na construção de uma relação afetuosa 

entre consumidor e marca é o caminho mais eficaz para o desenvolvimento de relações, pois o 

ser humano é capaz de tomar suas próprias decisões. “Se algo caracteriza o entorno do 

marketing atual é o empowerment11 do consumidor”12 (posição 1123 de 4391). Ao explicarem 

o conceito, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2012) acabam por trazer à discussão características 

do branded content:  

 

O empowerment do consumidor é a plataforma para sua conversa. A conversa 

muitos-para-muitos é o que torna uma rede de consumidores poderosa. A história de 

uma marca não tem significado algum quando as pessoas não estão falando sobre 

ela. No marketing 3.0, a conversa é a nova propaganda (posição 1111 a 3119).  

                                                           
8 Na tradução do inglês, puxar. 
9 Na tradução do inglês, empurrar.  
10 No original: “La publicidad tradicional, eminentemente intrusiva, es el más claro ejemplo de lo que se 

considera comunicaciones push, pues interrumpe el acceso a unos contenidos escogidos por el consumidor, para 

forzarle acceder a contenidos de marca no escogidos libremente por él (...) se impone el mensaje en la marca de 

forma unidireccional pese a la resistencia natural de sus destinatarios a recibirlo” (AGUILERA; BAÑOS, 2016, 

posição 1415 de 4391, tradução nossa).  
11 Na tradução do inglês, empoderamento. 
12 No original: “El marketing de hoy no puede ser más un marketing centrado en el producto, mas sino que ha de 

estar centrado en el consumidor. Si algo caracteriza el entorno del marketing actual es el empowerment del 

consumidor (BAÑOS; AGUILEIRA, 2016, posição 1123 de 4391, tradução nossa). 
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Para Ros (2014), o branded content deve oferecer às pessoas algo a mais que um 

simples produto. “É investir em produzir uma experiência própria da marca que entenda a 

relação não a partir da marca, mas dos atributos da marca que interessam às pessoas13” 

(posição, 1126 de 4044). Assim, uma das formas comunicativas de se trabalhar os 3Is da 

marca – identidade, imagem e integridade – é usar a estratégia comunicativa do branded 

content. Perales (2014) considera que “qualquer objeto, qualquer mensagem, qualquer evento 

ou atividade são hoje suscetíveis de servir de suporte ou recipiente para difundir 

comunicações comerciais sobre todo tipo de bens ou serviços”14 (posição, 3687 de 4044).   

Dessa forma, tendo como pano de fundo os conceitos de organização e marketing, o 

objetivo dessa pesquisa é entender como o rádio, inserido no ambiente organizacional, utiliza 

o branded content como estratégia comunicativa em suas programações. Parte-se da premissa 

de que o rádio é uma ferramenta com potencialidade para a construção de experiências 

positivas e de relacionamentos entre os diversos públicos que compõem as organizações. 

O próximo tópico é desenvolvido com a intenção de que se possa compreender o 

conceito de branded content e sua aplicabilidade no rádio corporativo.   

 

1.2 O Branded Content: a marca como rádio e o rádio como marca 

 

Toda vez que alguém escuta o rádio, se torna 

parte do eterno conflito entre ideias e ícones, 

tempo e a temporalidade, humano e divino15. 

 

Herman Hesse 

 

As ações de branded content, desenvolvidas por diversas empresas de publicidade e de 

jornalismo, têm se apresentado como um novo instrumento para a produção do conteúdo de 

marca. Todavia, a ideia não é unânime entre os autores. 

Aguilera e Baños (2016) defendem que a publicidade se encontra em um ponto de 

inflexão, passando do modelo tradicional de interrupção e repetição nos meios de 

comunicação massivos para uma série de comunicações de marketing centrada na relevância 

                                                           
13 No original: “Investir en producir una experiencia propia de la marca que entienda la relación no desde la 

marca, sino desde los atributos de la marcar que de verdad interesan a las personas” (ROS, 2014, posição, 1118 

de 4043, tradução nossa). 
14 No original: “Cualquier objeto, cualquier mensaje, cualquier evento o actividad son hoy susceptibles de servir 

de soporte o contenedor para difundir comunicaciones comerciales sobre todo tipo de bienes y servicios” 

(PERALES, 2014, posição 3687 de 4044, tradução nossa). 
15No original: “Whenever one listens to the radio, he becomes part of the everlasting clash between ideas and 

icons, time and timelessness, the human and divine” (Herman Hesse no filme Steppenwolf, 1974, tradução 

nossa).  
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do conteúdo. Para estes autores, trata-se de levar a comunicação a desenvolver estratégias 

mais profundas e relevantes, alcançando os diversos públicos de interesse. 

Martínez e Romero (2014) veem a popularização do branded content como “formato 

de comunicação corporativa e publicitária alternativo às ações de comunicação tradicionais16” 

(p. 134). Para as autoras, é preciso que haja uma evolução da comunicação publicitária 

adaptando os formatos17 já conhecidos aos parâmetros da era digital. Del Pino, Martínez y 

Ramos-Soler (2013) compreendem que essa nova maneira de entender a mensagem 

publicitária passa pelo planejamento até chegar à execução das mensagens permeadas pelo 

contexto da linguagem digital. Para elas, “a busca de novas formas de atrair a atenção do 

usuário e gerar vínculo com ele tem motivado que cada vez mais esforços dos anunciantes se 

centrem em espaços nos quais a marca e o produto se integrem ao conteúdo”18 (p. 20).  

Tensionando a ideia de novidade trazida pelo conceito, Álvarez (2014) não reconhece 

o branded content como um novo paradigma, mas, sim, como a própria publicidade que “usa 

os meios de comunicação de massa para transmitir conteúdo persuasivo, destinados à venda 

ou a incrementar a reputação da marca” (posição 319 de 4043). Regueira (2014), 

posicionando-se criticamente e de forma mais radical, refere-se ao branded content como 

termo da moda e o “último grito da revolução publicitária”. Para o autor, a trajetória histórica 

percorrida pelo vocábulo se assemelha a um círculo fechado:  

 

Saímos de um ponto, atravessamos diferentes momentos que se aproximam de uma 

forma mecanizada – e diria quase industrial – com as audiências, ao final, nos 

reconciliamos com a forma mais artesanal de fazer comunicação, a forma original de 

contar a histórias das marcas19 (REGUEIRA, 2014, posição 557 de 4044).  

 

De acordo com Regueira (2014), o branded content é utilizado desde o início do 

século XX, tendo suas ações empregadas em diferentes suportes. A ideia de usar conteúdo na 

comunicação tem um dos seus primeiros exemplos em 1929, com as histórias do marinheiro 

Popeye, quando as vendas de espinafre cresceram inesperadamente nos Estados Unidos. O 

personagem nasceu como uma tira cômica nas páginas do jornal The New York Evening 

                                                           
16 No original “formato de comunicación corporativa y publicitaria alternativa a las acciones comunicacionales 

tradicionales” (MARTÍNEZ; ROMERO, 2014, p. 134, tradução nossa).  
17 Rodríguez (2008) aponta oito formatos publicitários no rádio: spot, flash, jingle, comunicado, menção, 

prescrição, patrocínio e microespaço. 
18 No original “la búsqueda de nuevas formas para atraer la atención del usuario y generar un vínculo con él han 

motivado que cada vez más los esfuerzos de los anunciantes se centren en espacios en los que la marca y el 

producto se integren el contenido” (DEL PINO; MARTÍNEZ; RAMOS-SOLER, 2013, p. 20, tradução nossa). 
19 No original: “Salimos de un punto, atravesamos diferentes épocas dirigiéndonos de una forma mecanizada – y 

casi diría que industrial – a las audiencias y, al final, nos reconciliamos con una forma más artesanal de hacer 

comunicación, la forma original de contar historias de marca” (REGUEIRA, 2014, posição 557 de 4044, 

tradução nossa). 
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Journal, migrou para o rádio, depois para o cinema até virar uma série de ficção televisiva 

produzida por Hanna Barbera (PASTOR; OJEDA; RUEDA, 2014). Ao explicar o êxito da 

ação, Regueira (2014) enfatiza que “o conteúdo (...) entrava pelos olhos do consumidor em 

um contexto de entretenimento credível e relevante. O público recordava e simpatizava com o 

universo narrativo do personagem de que naturalmente o espinafre fazia parte”20 (posição 609 

de 4044).  

Por isso, o autor esclarece que, apesar de o personagem Popeye não ter sido criado 

para projetar o espinafre no mercado, as vendas do produto foram multiplicadas por dez, 

como consequência das aventuras vividas pelo marinheiro. O autor informa que, no rádio, o 

branded content surge nos Estados Unidos, logo na década de 1930, quando marcas como 

Oxydol, da Procter & Gamble, precisaram vender seus produtos de higiene. O público-alvo, 

as donas de casas, não eram consumidoras expressivas do rádio e nem do impresso, os únicos 

meios de comunicação existentes na época. Era preciso então desenvolver conteúdo para 

atrair essas potenciais consumidoras. 

Surge assim a novela radiofônica Oxydol´s Own Ma Perkins, que foi ao ar por três 

décadas seguidas, de 1933 a 1960, contando as histórias e aventuras de uma viúva americana. 

Esse tipo de estratégia, envolvendo narrativa e misturando conteúdo e publicidade, teve como 

finalidade “aumentar a recepção publicitária para as marcas e aumentar a receita direta para o 

meio”21 (CORRAL, 2014, posição 2577 de 4044) e se repete até os dias de hoje. Rodriguez 

(2008), ao tratar dos formatos publicitários no rádio, chama a atenção para as ações utilizadas 

pela propaganda, que podem assumir diferentes roupagens, estrutura e embalagens nas 

mensagens no conteúdo programático:  

 

A propaganda sonora tenta aproveitar a facilidade, que tem por sua essência, para se 

fundir com o discurso jornalístico e assim se beneficiar de um maior grau de 

credibilidade. Os próprios apresentadores dos programas e seus colaboradores são 

emissores dessa propaganda. Com isso, se reduz a ruptura tão brusca que produz a 

veiculação repentina de um bloco de spots, que aparece quase sempre sem nenhum 

recurso sonoro que alerte a audiência de que nos próximos minutos ouvirá 

‘propaganda’ (p. 365).  

 

 

Fuertes (2014) acredita que um dos segredos para que o branded content tenha êxito é 

“que a presença da marca esteja realmente justificada e em perfeito contexto com o conteúdo. 

                                                           
20 No original: “El contenido (…) entraba por los ojos del consumidor en un contexto de entretenimiento, 

resultaba creíble y relevante. El público lo recordaba y le hacia empatizar con el personaje y su universo 

narrativo, del que naturalmente formaban parte las espinacas" (REGUEIRA, 2014, posição 596 de 4043, 

tradução nossa). 
21 No original: “(…) aumentar la recepción publicitaria para las marcas y aumentar los ingresos directos para el 

medio (CORRAL, 2014, posição 2577 de 4044, tradução nossa). 
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E também, é claro, que seja credível e relevante22” (posição 859 de 4044). A definição se 

aproxima do “microespaço”, segundo tipo de formato publicitário mais utilizado pelos 

anunciantes na programação das rádios (hertzianas) com variedade de tempo de um a cinco 

minutos, assumindo funções variadas (RODRIGUEZ, 2008) que podem dialogar com as 

propostas trazidas pelo branded content. A autora apresenta modalidades do formato 

“microespaço”. A saber: a) reportagem publicitária é utilizada como argumento racional, 

abordando assuntos que sejam adequados para melhorar a imagem de determinada empresa. 

“Na reportagem publicitária é conveniente a presença das declarações de algum executivo da 

empresa” (RODRIGUEZ, 2008, p. 370); b) a entrevista tem como objetivo transmitir 

credibilidade, coaptando elementos estruturais da entrevista jornalística. “O representante da 

marca é entrevistado pelo locutor de continuidade através de algumas perguntas previamente 

definidas” (p. 370); c) consultório: utilizado quando o ouvinte pede alguma informação sobre 

um produto ou serviço para determinada empresa ou instituição. Na maior parte das vezes, 

essa pergunta é gravada; d) formativo: oferece ao ouvinte uma informação útil, com o 

objetivo de outorgar credibilidade e profissionalismo ao anunciante; e) informativo: não chega 

a ser uma reportagem publicitária, mas traz elementos informativos de interesse social 

relacionados direta ou indiretamente com o serviço ou produto que oferece; f) bartering23: 

espaço publicitário que assume a estrutura de um programa; g) concurso: tem o caráter de 

entretenimento, quando prêmios são distribuídos durante a programação e o ouvinte também 

se torna enunciador da mensagem e h) espaço promocional: são apresentadas características 

do produto e há incentivo para compras por meio de brindes ou descontos.  

Independentemente das discussões sobre a estratégia do branded content ser ou não 

uma nova forma de publicidade, a definição do conceito é discutida por diferentes autores e 

fulcral para o desenvolvimento dessa pesquisa. Regueira (2011) explica que o ponto chave do 

branded content é explorar os valores da marca e “oferecer experiência, não anúncios24” (p. 

218). Bosch (2014) propõe três fatores importantes e capazes de impulsionar o conceito. O 

primeiro refere-se à situação atual dos meios de comunicação em que a convergência das 

mídias proporciona novas formas de interação, que permitem a criação de canais de diálogo 

entre os usuários e a marca. O segundo refere-se a uma nova concepção de target25 em que o 

                                                           
22 No original: “La presencia de la marca está realmente justificada y en perfecto contexto con el contenido. Y 

también, por supuesto, que resulte creíble y que sea relevante” (FUERTES, 2014, posição 860 de 4043, tradução 

nossa). 
23 Na tradução literal do inglês, permuta. 
24 No original “Ofrecer experiencia, no anuncios” (REGUEIRA, 2011, p. 218, tradução nossa).  
25 No literal, alvo, mas na sentença melhor compreendido como público-alvo. 
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consumidor, antes entendido como passivo, dá lugar ao digital, que atua e influencia no 

processo comunicativo no ambiente multitarefa, com articulações complexas que exigem 

nova postura das marcas para oferecer conteúdo de interesse. O último aspecto revela que a 

marca deve criar um campo próprio de atuação, delimitando valores e filosofia de trabalho, de 

forma que proporcione uma conversa carregada de conteúdos interessantes para a empresa, 

para os meios de comunicação e para os púbicos envolvidos. Álvarez (2014) afirma que “é 

preciso realizar um trabalho competente de planning26 que, partindo do conhecimento dos 

consumidores e da situação de mercado, defina claramente o que é a marca, que valores 

representa e como deve ser percebida pelo público”27 (posição 402 de 4044). De acordo com 

Aguilera e Baños (2016), o branded content pressupõe “a criação da marca com seus próprios 

conteúdos” (posição 2452 de 4391), sendo o conteúdo “um fim em si mesmo” (posição 2498 

de 4391).  

Ros (2014), em uma tentativa de aliar teoria e prática para gerir e rentabilizar o 

conteúdo, apoia-se na importância da definição de um espaço de atuação para o produto. 

Segundo o autor, o primeiro passo para implantar estratégias de branded content é 

compreender um determinado cenário e avaliar as possibilidades de se inserir ou não um 

produto. “Se você não tem seu próprio território, se não está pisando em um território novo 

que ninguém pisou antes e que seja relevante para as pessoas, deve se perguntar se tem 

sentido que a marca invista em uma campanha. Sem território não há conteúdo28” (posição 

1178 de 4044). 

O segundo passo diz respeito a ter algo que seja de sua propriedade. O autor refere-se 

ao trabalho dos gestores de marca que devem gerar/criar direitos e propriedades exclusivas da 

marca. “Quando você é proprietário de algo pode sindicalizar, repetir, temporalizar, escalar, 

pode fazer o que quiser gerando comunicação de escala. Quando ostenta uma propriedade, a 

publicidade se converte em segundo plano. Conteúdo é possuir algo29” (posição 1182 de 

4044). O último apontamento é feito em direção às parcerias: “realizar ações em conjunto de 

                                                           
26 Na tradução do inglês, planejamento.  
27 No original: “Es preciso realizar un trabajo competente de planning que, partiendo del conocimiento de los 

consumidores y de la situación del mercado, defina con claridad qué es la marca, qué valores representa y cómo 

debe ser percibida por el público” (ÁLVAREZ, 2014, posição 402 de 4044, tradução nossa). 
28 No original: “Si no tienes tu propio territorio, se no pisas un territorio nuevo que nadie hay pisado antes y que 

sea relevante para la gente, hay que preguntarse si tiene sentido que la marca invierta en la campaña. Sin 

territorio no hay contenido” (ROS, 2014, posição 1178 de 4044, tradução nossa).  
29 No original: “Cuando eres propietario de algo, lo puedes sindicar, repetir, temporalizar, escalar, puedes hacer 

con ello lo que quieras generando comunicación en escala. Cuando ostentas una propiedad, la publicidad se 

convierte en la segunda derivada. Contenido es poseer algo” (ROS, 2014, posição 1182 de 4044, tradução 

nossa).  
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branded content é uma forma inteligente de cooperação e colaboração comercial. Permite 

buscar e exportar talento30” (posição 1187 de 4044).  

Na inserção de um novo elemento na discussão, Tur-Viñes e Segarra-Saavedra (2014) 

salientam que o branded content revela a intenção de que as marcas gerem mercadoria de 

entretenimento, transformando os valores agregados aos seus produtos em histórias que 

despertem o interesse e a atenção dos usuários. Os autores propõem então que o termo 

storytelling31 se junte ao debate: 

 

Baseando-se na imaginação e na atenção que suscitam histórias bem transmitidas, 

não se pretende persuadir a audiência das bondades de um produto, mas sim 

conectá-lo a um componente emocional dos usuários, gerando um vínculo afetivo 

que garanta a lealdade para com a marca. Para isso, são criadas histórias emocionais 

e emocionantes, experiências interativas, carregadas de conteúdos úteis e relevantes 

que satisfaçam os objetivos do plano de comunicação32 (TUR-VIÑES e SEGARRA-

SAAVEDRA, 2014, posições 2108 a 2113 de 4044). 

 

Um exemplo que ilustra as ideias de Tur-Viñes e Segarra-Saavedra (2014) aconteceu 

em março de 2016, no parque Ibirapuera, em São Paulo. A rádio Disney, 91.3 FM, foi a 

emissora oficial da edição do evento Princess Magical Run, promovendo estratégia de branded 

content que visava difundir e vincular a marca Disney aos valores familiares e à cidadania. O blog 

da Disney, com link alocado no site da rádio, exibia um texto que fazia clara alusão às intenções 

da empresa:  

 

Eventos como esse promovem a vida saudável e a convivência em família. O selo 

“Inspire-se, Disney Cidadania” reúne os esforços de cidadania corporativa da 

Companhia e convida todos a viver de forma mais saudável, cuidar do meio 

ambiente, fortalecer as comunidades e fomentar a criatividade para solucionar 

problemas e detectar oportunidades.  As crianças e suas famílias terão oportunidade 

de conhecer melhor o selo “Inspire-se, Disney Cidadania” durante o evento, 

participando de atividades especiais ligadas a atividade física e nutrição saudável33. 

 

 

No site da rádio, o banner da corrida e o despertador faziam ação integrada de divulgação 

e promoção do evento. Se o ouvinte programasse o despertador Disney pelo Whatsapp, poderia 

                                                           
30 No original: “Realizar acciones compartidas de branded content es una forma inteligente de cooperación y de 

colaboración comercial. Permite buscar y exportar el talento (ROS, 2014, posição 1187 de 4044, tradução 

nossa). 
31 Na tradução do inglês: forma de contar história. 
32 No original: “Basándose en la imaginación y la atención que suscitan las historias bien transmitidas, no 

pretende persuadir a la audiencia sobre las bondades de un producto, sino conectar con el componente emocional 

de los usuarios, generando un vínculo afectivo de apego que garantice la lealtad hacia la marca. Para ello se 

crean historias emocionales y emocionantes, experiencias interactivas, cargadas de contenidos útiles y relevantes 

que satisfagan los objetivos del plan de comunicación” (TUR-VIÑES; SEGARRA-SAAVEDRA, 2014, posições 

2108 a 2113 de 4044, tradução nossa). 
33 Disponível em: <http://blogs.disney.com.br/disney-news/2015/12/09/princess-magical-run-chega-a-sp/>. 

Acesso em: 3 mar. 2016. 

http://blogs.disney.com.br/disney-news/2015/12/09/princess-magical-run-chega-a-sp/
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concorrer a kits completos para participar do dia mágico e viver o sonho de ser princesa ou 

príncipe Disney.  Durante a semana em que ocorreram a corrida e a caminhada, foram feitas 

chamadas para divulgação das ações de branded content.  No dia do evento, além das entradas ao 

vivo convidando o ouvinte, foram realizadas coberturas locais que noticiavam as atividades.  

 

 

Figura 3: Princess Run e despertador Rádio Disney34 

 

Fonte: Rádio Disney FM.35 
 

Interessante notar que a ação de branded content se voltou para a venda de ingressos36 

e fornecimento de kit princesas. Todavia, além do lucro obtido pelo evento, houve também a 

intenção de se promover valores familiares e de cidadania, associando-os à empresa por meio 

do selo “Inspire-se, Disney Cidadania”. A ação de branded content buscou engajar o público, 

oferecendo como premiação para o ganhador da corrida da categoria de 7 km uma viagem 

com direito a acompanhante ao Walt Disney World Resort, na Flórida, e a inscrição para um 

dos eventos run Disney, nos Estados Unidos37. Subjetivamente, a empresa explora os 

principais valores da marca: o sonho e a fantasia, assim como a perfeição alcançada por quem 

ganhar a corrida.  

De tal forma, o diálogo entre os produtos aconteceu e possibilitou o fortalecimento da 

imagem institucional por meio da estratégia de branded content. Ao usar seu canal de rádio 

para divulgar um produto (a corrida), ao mesmo tempo em que levou a mensagem ao público 

                                                           
34 Disponível em: <http://www.disney.com.br/radiodisney/#!/buscar/run>. Acesso em: 3 mar. 2016. 
35  Disponível em: <http://www.disney.com.br/radiodisney/#!/buscar/run>. Acesso em: 3 mar. 2016. 
36 Os preços dos ingressos variavam entre R$100,00 (para cada membro da família) e R$155,00 (individual).  
37 Disponível em: <http://blogs.disney.com.br/disney-news/2015/12/09/princess-magical-run-chega-a-sp/>. 

Acesso em: 3 mar. 2016. 

http://www.disney.com.br/radiodisney/#!/buscar/run
http://www.disney.com.br/radiodisney/#!/buscar/run
http://blogs.disney.com.br/disney-news/2015/12/09/princess-magical-run-chega-a-sp/
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de interesse, aumentou o faturamento da empresa pela venda de ingresso. A ação teve como 

foco desenvolver uma atividade saudável que comporta a exploração de valores como saúde, 

cidadania e família, além de premiar o ganhador com seu principal produto, oferecendo 

passeio aos parques da Disney.  

Da forma como o branded content foi planejado, o financiamento das atividades 

provavelmente foi feito pelos próprios participantes da corrida. Há assim, uma inversão no 

posicionamento da publicidade que, ao invés de impor um produto, oferece opções que podem 

ser aceitas ou não pelas pessoas, sendo essa uma estratégia do tipo pull, conforme Aguilera e 

Baños (2016) propõem.   

Ressalta-se que, quando a rádio nasceu, a emissora lançou o slogan “a rádio que te 

ouve”, objetivando traçar estratégias que abrangiam informação e interação com a audiência 

para atrair o ouvinte: “A nossa ideia é trazer o ouvinte para dentro da rádio, literalmente38”, 

afirmou o então diretor, Marco Vicca. A Rádio Disney iniciou suas atividades de forma 

anônima em outubro de 2010, utilizando-se o teaser “Que rádio é essa?”. A identidade da 

emissora só foi revelada no dia 6 de novembro pelo diretor, durante o show de Jonas Brothers 

em São Paulo-SP. Na ocasião, o profissional esclareceu que os programas seriam estruturados 

aos poucos e a programação ajustada no dia a dia de acordo com as informações 

disponibilizadas pelos ouvintes via site e pelo telefone. Oficialmente, a rádio estreou 

simultaneamente no dial, frequência 91,3 FM, e na internet, no dia 29 de novembro de 2010. 

Atualmente, a emissora tem o slogan “a rádio que te ouve”, objetivando engajar o cliente, 

traçando estratégias que abrangem informação e interação com a audiência para atrair o 

ouvinte.  

O engajamento é um dos pilares do branded content. Álvarez (2014) argumenta que 

uma das maiores vantagens do marketing de conteúdo é fazer com que o espectador se sinta 

parte das ações de comunicação da marca ao criar um diálogo entre ambos, o que traz a 

vantagem essencial da associação entre a marca e valores na mente dos consumidores. Uma 

atividade bem executada leva em conta os atributos da marca presentes em todo o processo 

narrativo, não de forma explícita, mas subliminar, a fim de sintonizar os elementos 

comunicativos no conteúdo. Álvarez (2014) afirma também ser importante destinar um 

espaço em que o consumidor possa expressar sua experiência pessoal relacionada à marca, o 

que faz parte do ciclo da comunicação persuasiva.  

                                                           
38 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folhateen/831540-radio-disney-estreia-no-brasil-e-investe-na-

interacao-com-o-publico-jovem.shtml>. Acesso em: 26 fev. 2016.  

http://www1.folha.uol.com.br/folhateen/831540-radio-disney-estreia-no-brasil-e-investe-na-interacao-com-o-publico-jovem.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folhateen/831540-radio-disney-estreia-no-brasil-e-investe-na-interacao-com-o-publico-jovem.shtml
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Assim, o grande desafio é focar os esforços comunicativos para tornar as mensagens 

publicitárias atraentes e não intrusivas, porém capazes de balancear marca e conteúdo 

(REGUEIRA, 2014; AGUILERA; BAÑOS, 2016). Para Corral (2014), trata-se de uma 

inversão da lógica publicitária com o consumidor passando a procurar a propaganda. É 

preciso desenvolver formas para impactar os novos modelos de mercado, de tal modo que o 

espectador vá até a publicidade e não o contrário como normalmente acontece. Regueira 

(2014) não considera o branded content uma ferramenta, mas, sim, um novo enfoque 

publicitário.    

 
Por isso me referia à necessidade de encontrar um futuro sustentável à comunicação 

publicitária, um futuro em que o consumidor esteja perfeitamente disposto a aceitar 

estas mensagens. Porque elas têm valor quando em vez de interromper, o 

consumidor as aceita, inclusive podendo gerar empatia entre ele e a marca39 (posição 

584 de 4044). 

 
 

Pastor, Ojeda e Rueda (2014) entendem que o branded content precisa ser apreendido 

como uma estratégia e não como um formato que, a partir do conteúdo, gere engajamento, ou 

seja, “literalmente em inglês, compromisso; aplica-se às ações de publicidade, comunicação 

persuasiva ou de marketing que conseguem se conectar com o público e alcançar seu 

envolvimento, o que incrementa a fidelidade à marca anunciada40” (PERALES, 2014, posição 

3889 de 4043). Nas palavras de Aguilera e Baños (2016), é um fenômeno difícil de se 

precisar, pois implica interação entre indivíduos, tem uma natureza multidimensional e 

heterogênea influenciada por fatores psicológicos, interativos, contextuais e sociais e 

desemboca na atividade persecutória de uma estratégia global da marca em um mercado 

específico. Para Ellwanger, Siston e Karam (2015), o termo deve abranger “informação útil, 

apresentada de forma atraente, positiva, que afete de alguma forma o interlocutor e que traga 

recompensas objetivas e subjetivas para o público-alvo e para a marca” (p. 3).  

O quadro síntese desenvolvido traz as contribuições de alguns autores para que seja 

possível compreender com mais clareza o branded content: 

 

 

 

                                                           
39 No original: “Por eso me refería a la necesidad de encontrar un futuro sustentable a la comunicación 

publicitaria, um futuro en el que el consumidor esté perfectamente dispuesto a aceptar estos mensajes. Porque 

cuando el valor del punto en lugar de interrumpir el consumidor acepta los retiros e incluso puede generar 

empatía entre el y la marca” (REGUEIRA, 2014, posição 584 de 4044, tradução nossa).  
40 No original: “Literalmente en inglés, compromiso; se aplica a las acciones de publicidad, de comunicación 

persuasiva, o de marketing que logran conectar con el público y lograr su implicación, lo que incrementa su 

fidelidad hacia la marca anunciada” (PERALES, 2014, posição 3889 de 4043, tradução nossa).  
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Quadro 2: Síntese do conceito de branded content 

Autor(es)  Síntese do conceito  

Álvarez (2014, posição 303 de 4043) “Branded Content – publicidade encoberta em conteúdo de 

entretenimento” 

Corral (2014, posição, 2578 de 4043) “O melhor branded content será aquele que não se note que é 

publicidade”  

Regueira (2014, posição, 573 de 

4043) 

“Jamais me refiro ao branded content como uma ferramenta, 

mas como um novo enfoque, uma nova maneira de comunicar 

mensagens da marca” 

Piñero (2014, posição 914 de 4043) “Sabemos que o branded content é uma forma de fazer 

publicidade em que o conteúdo é o rei”  

Pérez e Garcia (2014, posição 1794 

de 4043) 

“Quando as formas comuns de publicidade se unem a novas 

formas de entretenimento, surge o chamado branded content” 

Ros (2014, posição 1079).  “O branded content é, simplesmente, aplicação do bom senso; 

é utilizar o sentido prático e de rentabilidade que têm os 

empresários, os bons empresários, aplicados à comunicação”  

Pastor; Ojeda; Rueda (2014, posição, 

2921 de 4043) 

“O branded content é uma estratégia de comunicação 

comercial” 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

Em suas diversas manifestações, o branded content pode ser compreendido como um 

tipo de comunicação não intrusiva, promocional, que objetiva valorizar os atributos e 

experiências de determinado produto em substituição ao tom impositivo e interruptivo do 

discurso publicitário. É sabido que as ações de branded content encontram campo profícuo 

para desenvolvimento no ambiente online, conforme explicita o tópico seguinte.  

 

1.3 Potencialidades do ambiente online e o branded content  

 

Se as máquinas construíram o ciberespaço, a 

internet o tem povoado de conteúdos “vivos”, 

rápidos, atrativos e sempre em movimento, que 

conseguiram atrair, ano após ano, mais 

internautas e inseriram mais meios de 

comunicação em sua teia de aranha41.  

 

Nereida Lopéz 

 

 

Os meios de comunicação migraram para o ambiente online, por isso, ampliar o 

conteúdo para o meio digital é uma das chaves para o sucesso na implantação de ações de 

                                                           
41 No original: “Si las máquinas construyeron el ciberespacio, internet lo há poblado de contenidos “vivos”, 

rápidos, atractivos y siempre em movimiento, que han conseguido atrapar año atras año a más internautas y 

convencido a más medios de comunicación en su tela de araña” (LOPÉZ, p. 19, 2003, tradução nossa). 
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branded content (FUERTES, 2014). Pesquisa elaborada pelo Yahoo, The Cocktail Analysis42, 

apontou o ambiente online como campo profícuo para o desenvolvimento de ações 

comunicativas. O objetivo do estudo, realizado com profissionais experts de agências de 

comunicação e consumidores, era conhecer a percepção e valor que os dois públicos 

atribuíam ao termo branded content. Dentre os resultados, destaca-se o apontamento feito 

pelos profissionais do mercado que identificam o online como o melhor ambiente para se 

desenvolver ações envolvendo o marketing de conteúdo “o grande ator de distribuição do 

branded content, em qualquer de suas formas, é a internet (...) duas das principais vantagens 

da internet para a distribuição de conteúdo são sua liberdade de acesso e seu muito baixo ou 

nulo custo”43 (AGUILERA; BAÑOS, 2016, posições 3437-3439 de 4043). A rede tem sido 

usada como estratégia comunicativa conseguindo “renovar o interesse e a atenção dos 

consumidores em um panorama de audiências relutantes, sobrecarregadas pela super oferta e, 

portanto, hipersegmentadas”44 (TUR-VIÑES; SEGARRA-SAAVEDRA, 2014, posição 2416 

de 4043). 

Guardada a devida distância, por se tratar do mercado editorial impresso nos Estados 

Unidos, mas confirmando a força do ambiente online, o gráfico a seguir reflete a tendência da 

migração dos publishers da forma tradicional de comunicação impressa para o ambiente 

online, em um claro reflexo do desenvolvimento digital e econômico. Conforme informa o 

site Business Insider UK45 já existem mais publishers trabalhando no ambiente online do que 

no jornalismo impresso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Disponível em: <http://tcanalysis.com/blog/posts/estudiamos-como-valoran-expertos-y-consumidores-el-

branded-content-en-un-proyecto-para-yahoo>. Acesso em: 7 jun. 2016. 
43 No original: “El gran actor en la distribución de branded content, en cualquiera de sus formas, es Internet (…) 

dos de las principales ventajas de Internet para la distribución de contenidos son su libertad de acceso y su bajo o 

nulo coste (AGUILERA; BAÑOS, 2016, posição, 3437-3439).  
44 No original: “El branded content consigue renovar el interés y la atención de los consumidores en un 

panorama de audiencias reacias, abrumadas por la sobreoferta y, por ello hipersegmentadas (TUR-VIÑES; 

SEGARRA-SAAVEDRA, 2014, posição 2416 de 4043).  
45 Disponível em: <http://uk.businessinsider.com/internet-publishing-vs-newspaper-employment-2016-6>. 

Acesso em: 7 jun. 2016. 

http://tcanalysis.com/blog/posts/estudiamos-como-valoran-expertos-y-consumidores-el-branded-content-en-un-proyecto-para-yahoo
http://tcanalysis.com/blog/posts/estudiamos-como-valoran-expertos-y-consumidores-el-branded-content-en-un-proyecto-para-yahoo
http://uk.businessinsider.com/internet-publishing-vs-newspaper-employment-2016-6
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Figura 4: Número de publishers no mercado online e nos jornais impressos 

 

Fonte: Site Business Insider46.  
 

 

Estudo publicado pela NewsCred47, no Reino Unido, demonstra a tendência dos 

caminhos que podem vir a ser seguidos no mundo devido à crise do jornalismo tradicional: a 

migração dos profissionais para a criação de conteúdo personalizado de marcas. Segundo o 

estudo, o branded content necessita de profissionais que dominem a produção e construção do 

material na confecção de conteúdo de qualidade; por isso, muitos jornalistas começam a ver 

no marketing uma área para a construção de uma carreira. A pesquisa, realizada com 50 

marcas, mostrou que 64% delas pretendiam aumentar seus investimentos em branded content 

em 2016. Informou ainda que o jornalismo de marca, nos próximos anos, será importante não 

apenas para os departamentos de marketing, mas para a dinâmica das marcas. Em 

contrapartida, as previsões para o investimento mundial de publicidade em 2017 são de 4%, 

impulsionados pelo ambiente online, de acordo com a rede de agência de mídia americana 

Carat48. 

Os números apontam que, no cenário mundial e no Brasil, a curiosidade a respeito do 

branded content começou a ganhar corpo nos anos 2000. Especialmente nos grandes centros, 

                                                           
46 Disponível em: <http://uk.businessinsider.com/internet-publishing-vs-newspaper-employment-2016-6>. 

Acesso em: 7 jun. 2016. 
47 Disponível em: <http://en.youscribe.com/catalogue/tous/current-affairs-and-social-debate/media/brand-

journalism-2674091>. Acesso em: 15 nov. 2016. 
48 Disponível em: <http://www.carat.com/global/en/news-views/carat-adspend-report-september-2016/>. Acesso 

em: 22 nov. 2016. 

http://uk.businessinsider.com/internet-publishing-vs-newspaper-employment-2016-6
http://en.youscribe.com/catalogue/tous/current-affairs-and-social-debate/media/brand-journalism-2674091
http://en.youscribe.com/catalogue/tous/current-affairs-and-social-debate/media/brand-journalism-2674091
http://www.carat.com/global/en/news-views/carat-adspend-report-september-2016/
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como São Paulo e Rio de Janeiro49, a tendência de se trabalhar o branded content como 

ferramenta de comunicação também se confirma. Na internet, existem variados e-books 

escritos por profissionais do mercado e agências de marketing que abordam o conceito. 

Empresários, produtores e profissionais da indústria audiovisual de vários países têm se 

reunido para trocar experiências, desenvolver parcerias e fazer novos negócios50. Há também 

a oferta de serviços de consultoria movimentando o mercado financeiro51. 

Apesar do Google Trends não ser uma ferramenta científica, é capaz de ilustrar o 

comportamento dos internautas. No dia dois de dezembro de 2016, por exemplo, foi utilizada 

a expressão branded content, para identificar as buscas feitas na web. O marcador temporal é 

janeiro de 2004 até janeiro de 2017. Durante esses 13 anos, os resultados apontam variação da 

procura dos termos pelos internautas. O termo branded content registra os primeiros acessos 

em janeiro de 2004, momento em que a curva aumenta continuamente até atingir o pico de 

crescimento em maio de 2016, conforme expresso pela linha azul, conforme mostra o gráfico 

apresentado em seguida.  

 

Figura 5: Pesquisa do termo branded content 

 

Fonte: Gráfico apresentado a partir da ferramenta Google Trends52. 

                                                           
49 Disponível em: 

<https://www.google.com/trends/explore#q=branded%20content%2C%20content%20market%2C%20marketing

%20de%20conte%C3%BAdo&geo=BR&cmpt=q&tz=Etc%2FGMT%2B3>. Acesso em: 28 fev. 2017.  
50 Em 2016, aconteceu a 6ª edição do Rio Content Market, evento que já se consolidou como um dos “maiores 

encontros de negócios e exposição de conteúdos audiovisuais do mundo”. Além disto, o Content Marketing 

Institute, organização que se tornou referência mundial no tema, divulgou na sua homepage que o maior evento 

em conteúdo foi realizado de 6 a 9 de setembro de 2016, na cidade de Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. 

Disponível em: <http://www.riocontentmarket.com//menu/o-evento>. Acesso em: 1 mar. 2016.  
51 Disponível em: <http://contentmarketinginstitute.com/consulting/>. Acesso em: 4 mar. 2016. 
52 Disponível em:  

https://www.google.com/trends/explore#q=branded%20content%2C%20content%20market%2C%20marketing%20de%20conte%C3%BAdo&geo=BR&cmpt=q&tz=Etc%2FGMT%2B3
https://www.google.com/trends/explore#q=branded%20content%2C%20content%20market%2C%20marketing%20de%20conte%C3%BAdo&geo=BR&cmpt=q&tz=Etc%2FGMT%2B3
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.riocontentmarket.com%2F%2Fmenu%2Fo-evento&h=sAQFA3vTM
http://contentmarketinginstitute.com/consulting/
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 Mas o que leva os usuários a procurarem esse tipo de informação? Qual a relevância 

desse termo para o mercado de comunicação? Como o branded content é trabalhado nas 

produções radiofônicas? Em que medida essa concepção pode afetar os profissionais do 

jornalismo? 

 Em matéria publicada53 no dia 17 de março de 2016, a Associação Nacional dos 

Jornais (ANJ) informa que jornais como A Gazeta do Povo e o Estado de S. Paulo já haviam 

criado seus núcleos de branded content. O diretor de projetos especiais de comunicação, 

Ernesto Bernardes, cita como exemplo de atividade bem sucedida o caso da Deloitt Brasil54:  

 

Trata-se de um projeto de longo prazo iniciado em 2015 e que já está em seu 

segundo ano de execução. Quinzenalmente, o núcleo produz uma matéria sobre 

governança corporativa publicada no caderno de Economia de O Estado de S. Paulo. 

Ela tem layout diferente, porém, como se trata de texto, pode ser acessada por sites 

de busca ou pelo site do próprio jornal. Além disso, a Deloitt passou também a 

patrocinar uma página semanal feita pela redação sobre governança corporativa. 

Outra estratégia foi a de patrocinar uma janela, no AE Broadcast, com notícias em 

tempo real sobre o mesmo tema55.  

 

 

O texto traz ainda a seguinte afirmação: “diante desse anseio das marcas, o jornal é 

hoje uma grande plataforma de conteúdo, serviço e relacionamento, com foco no público que 

consome o seu conteúdo, seja nas plataformas impressas e digitais, ou em eventos”, fazendo 

uma clara alusão ao branded content como uma alternativa para a crise financeira vivida pelos 

jornais, ao inserir conteúdos pagos no impresso.  

 No rádio, o cenário apresenta diferentes características: não só o conteúdo é 

encomendado, mas as próprias emissoras como um todo são instrumentos concretos de 

veiculação das ações de branded content. Os antigos patrocinadores de programas com 

bordões como “num oferecimento do sabonete Palmolive” (FERRARETTO, 2007) dão início 

a outro formato em que uma rádio inteira é produzida on demand para atender interesses que 

alcançam de pequenos negócios a grupos econômicos.  

 

Um número cada vez maior de organizações literalmente assume as rédeas do 

processo comunicacional, lançando mão da radiodifusão para estabelecer laços com 

funcionários, clientes e usuários de seus serviços, ora empreendendo ações de 

fidelização, ora mirando na inclusão de trabalhadores em suas culturas 

organizacionais (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 84). 

                                                                                                                                                                                     
<https://www.google.com/trends/explore?date=all&q=branded%20content,marketing%20de%20conte%C3%BA

do,content%20market>. Acesso em: 2 dez. 2016. 
53 Disponível em: <http://www.anj.org.br/2016/03/17/branded-content-ganha-a-atencao-das-empresas-

jornalisticas/>. Acesso em: 23 mar. 2016. 
54 Empresa de consultoria, auditoria, consultoria tributária, Corporate Finance e Outsourcing.  
55 Disponível em: <http://www.anj.org.br/2016/03/17/branded-content-ganha-a-atencao-das-empresas-

jornalisticas>. Acesso em: 23 mar. 2016. 

https://www.google.com/trends/explore?date=all&q=branded%20content,marketing%20de%20conte%C3%BAdo,content%20market
https://www.google.com/trends/explore?date=all&q=branded%20content,marketing%20de%20conte%C3%BAdo,content%20market
http://www.anj.org.br/2016/03/17/branded-content-ganha-a-atencao-das-empresas-jornalisticas/
http://www.anj.org.br/2016/03/17/branded-content-ganha-a-atencao-das-empresas-jornalisticas/
http://www.anj.org.br/2016/03/17/branded-content-ganha-a-atencao-das-empresas-jornalisticas
http://www.anj.org.br/2016/03/17/branded-content-ganha-a-atencao-das-empresas-jornalisticas
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Conforme defende Morgado (2011), “mais do que vender tempo, uma rádio promove 

– e vende – relacionamento, seja entre pessoas, seja entre pessoas e empresas56”. A lealdade 

do consumidor está diretamente ligada à experiência estabelecida com a marca sendo a 

consequência e não a causa, o porquê da preferência (AGUILERA; BAÑOS, 2016). O rádio é 

visto como potencializador do processo, conforme defende Morgado (2011):  

 

Todos os grandes grupos de comunicação do mundo já atentaram para isso e estão 

trabalhando suas estações como marcas que promovem uma nova gama de 

relacionamentos e formas de transmissão de conteúdo que vão além, inclusive, da 

própria programação e se transformam, por exemplo, em eventos, mensagens de 

texto para celular, colunas em jornais, portais na internet e até programas de TV, 

sendo tudo sustentado por grifes multimídias que nasceram no rádio e que, de tão 

fortes, expandiram suas fronteiras de atuação57. 

 

 

Conforme Kischinhevsky (2016), empresas sem ligação prévia com a radiodifusão 

sonora têm investido em canais próprios de comunicação como os rádios corporativos, 

ameaçando colocar o interesse privado em primeiro plano, deixando de lado o interesse 

público. Ainda nos anos 1990, Balsebre (1996) chamou atenção para a virada contextual em 

que o rádio passaria a ser visto como um serviço, dando fim à época do rádio como 

companhia.  

No mesmo sentido, a partir da identificação desse processo, Cordeiro (2011) afirma 

que, com a chegada das plataformas online, “a rádio em si mesma também se transforma: 

mantem-se como um fornecedor de conteúdo, explorando, contudo, novas áreas para inovar o 

seu modelo de negócio” (p. 122). Corroborando a ideia dos autores, Priestman (2002) entende 

que é o conteúdo que define se o ouvinte voltará ou não à estação e é a partir do que se ouve 

que o usuário interage com a emissora e constrói o relacionamento. A necessidade de 

reinventar a publicidade é reiterada por Cordeiro (2011):  

 

 

Do lado dos anunciantes, a fragmentação e a sofisticação das audiências, o 

desinteresse dos consumidores pela publicidade tradicional, a diminuição da 

eficiência das mensagens publicitárias e a utilização das plataformas digitais criaram 

a necessidade de explorar formatos inovadores de investimento publicitário. As 

marcas enveredaram pela produção de conteúdo de entretenimento, criando com as 

estações de rádio, programas menos centrados em seus produtos ou serviços e mais 

na identificação com a audiência, que designamos como branded content (p. 122).  

   

                                                           
56 Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-publico/o-futuro-do-radio/> Acesso em: 15 

ago. 2016.  
57 Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-publico/o-futuro-do-radio/> Acesso em: 15 

ago. 2016.  

http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-publico/o-futuro-do-radio/
http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-publico/o-futuro-do-radio/
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De acordo com Priestman (2002), a programação é capaz de conectar conteúdo e 

ouvintes. Ferraretto (2007) vai além e advoga que a relação do ouvinte com o rádio se 

modificou em função de interesses econômicos, técnicos e de conteúdo. Já Balsebre (1996) 

problematiza a função da informação na rádio: 

 

A confusão pode estar em considerar a rádio como meio de expressão igual a 

televisão e o cinema, quando na realidade sua essência está em ser um meio de 

informação (...) chegou o momento de converter a informação em mercadoria, a 

programação em objeto de consumo e o meio em vitrine58” (BALSEBRE, 1996, p. 

11-12). 

 

Cordeiro (2011) acredita que o rádio deixou de ser apenas mídia partner para associar-

se a marcas diversas e criar novas experiências. O veículo passa a ser agregador de eventos 

culturais e de lazer, combinando o nome da marca patrocinadora com o da emissora de rádio, 

processo em que marca e rádio têm sua imagem fortalecida. 

Para fins dessa pesquisa, define-se branded content como um tipo de estratégia 

comunicativa que não rompe totalmente com as tipologias dos formatos publicitários, mas 

que se vale do conteúdo para agregar valor à marca, com base nos serviços e/ou produtos 

oferecidos. Tem como objetivo engajar o consumidor de forma não impositiva, por meio de 

soluções supostamente colaborativas encontradas na interface do consumo, dialogando com 

os preceitos do marketing 3.0. Não se pode esquecer, no entanto, que o branded content 

coapta instrumentos das relações públicas, da publicidade e propaganda e do jornalismo para 

construir laços com os clientes, estabelecer relacionamentos e promover a divulgação dos 

produtos e informações; tem o objetivo de fortalecer a marca da instituição e de transformar a 

comunicação em mercadoria, privilegiando o lucro e os interesses privados em detrimento do 

interesse público. Como diversos veículos de comunicação já utilizam este conceito, essa 

pesquisa empreende esforços para compreender como a estratégia é utilizada no rádio 

corporativo. 

 

 

 

 

 

                                                           
58 No original: “La confusión puede estar en considerar a la radio un medio de expresión al igual que la 

televisión y el cine, cuando en realidad su esencia está en ser un medio de información…ha llegado el momento 

de convertir la información en mercancía, a la programación en objeto de consumo, al medio en escaparate” 

(BALSEBRE, 1996, p. 11-12, tradução nossa). 
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1.4 A construção do rádio a partir da linguagem e da programação  

 

O rádio afeta as pessoas (...), oferecendo um 

mundo de comunicação não expressa entre o 

escritor-locutor e o ouvinte.  

 
Herbert McLuhan 

 

 

A programação é a forma como o rádio se apresenta ao público com elementos chave 

para estabelecer relacionamento entre as partes, fortalecendo a marca, sendo necessária uma 

reflexão “sobre o planejamento e a gestão do conteúdo como um todo” (FERRARETTO, 

2013, p. 46). Para o autor, a programação deve levar em consideração dois processos que 

envolvem anseios, interesses, necessidades e/ ou objetivos dos produtores de conteúdo e de 

quem os recebe59, indo além do intuitivo, apoiando-se em pesquisas, planejamento e 

acompanhamento constante. “Trata-se de pensar uma identidade para o emissor e uma 

estratégia para que ela se reflita na mensagem destinada ao ouvinte, razão de ser do rádio” (p. 

48).  Nas palavras de Faus Belau (2001) “o rádio é uma questão de intimidade, quase como 

uma relação passional entre emissor e ouvinte60” (p. 18). É um meio capaz de proporcionar 

experiências únicas em cada uma das pessoas que alcança. Conforme explica Ferraretto 

(2013):  

 

O rádio, em qualquer de suas manifestações comunicacionais, objetiva criar uma 

relação de empatia com o público. É algo que envolve sentimentos de pertença, da 

atribuição do papel de companheiro virtual à emissora à noção de que aquela estação 

representa os anseios, os interesses, as necessidades e/ou os objetivos de cada 

ouvinte. Baseia-se na compreensão do que aquela manifestação radiofônica 

significa, projetando ali uma espécie de personalidade ou respondendo àquela 

construída pelo emissor, criando, assim, uma identificação. Dos pontos de vista 

psicológico e sociológico, a construção da empatia envolve o ouvinte, colocando-o 

dentro, no plano do imaginário, da narrativa, simulando um diálogo; oferecendo-lhe, 

o que em tese, ele deseja escutar (p. 48).  

 

Nesse sentido, ao entrelaçar programação e marca, novas formas de conexão são 

estabelecidas na veiculação do conteúdo da rádio, o que caracteriza o processo de branding. 

Para Kotler (2005), só há duas maneiras de enfrentar os desafios vividos pelo marketing 

atualmente, conhecer os clientes e apostar na diferenciação da oferta por meio do branding. 

                                                           
59 Embora essa relação seja importante para entender como o planejamento se constitui, essa pesquisa entende 

que a comunicação é um processo mais amplo, circular, em constante construção, em que emissão e recepção se 

misturam, sendo, muitas vezes, difícil identificar quando um processo começa e termina, devido às diversas 

influências sofridas no fluxo multidirecional da informação. 
60 No original: “La radio es cuestión de intimidad, casi como una relación pasional entre emisor y oyente” 

(FAUS BELAU, 2001, p. 18, tradução nossa). 
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Esse termo é definido por Warren (2005) como o processo que relaciona a identidade da 

marca à consistência das mensagens, tornando-as populares na mente dos consumidores.  

Assim, o branding assume particular relevância “colocando as estações como referência top 

of mind para os indivíduos que procuram informação, entretenimento e conteúdo” 

(CORDEIRO, 2011, p. 120).  

O rádio é um meio de expressão, com uma linguagem específica que abarca “um 

conjunto de formas sonoras e não sonoras representadas por um sistema expressivo da 

palavra, da música, dos efeitos sonoros e do silêncio” (BALSEBRE, 2005, p. 329). Conforme 

explica o autor, a linguagem assume configurações diferentes: o semântico se refere ao 

sentido e o estético trata da composição da mensagem “portadora de um segundo nível de 

significação, conotativo, afetivo, carregado de valores emocionais ou sensoriais” (p. 329). 

A palavra pode ser entendida, de acordo com o dicionário Michaelis (2000), como o 

“conjunto de sons articulados, de uma ou mais sílabas, com uma significação” (p. 1531) ou 

como “a faculdade de expressar as ideias por meio da voz” (p. 1531). A palavra e o silêncio, 

inicialmente, poderiam instaurar uma ideia paradoxal, já que no ambiente em que a palavra se 

instaura não existe silêncio. Todavia, na linguagem radiofônica, o silêncio é compreendido 

como um elemento complementar à palavra, proporcionando reflexão: “é um elemento 

distanciador (...) e contribui para o ouvinte adotar uma atividade ativa em sua interpretação da 

mensagem” (BALSEBRE, 2005, p. 334). O autor entende que, graças ao rádio “a palavra 

recuperou sua autoridade” (p. 330) sendo indispensável – assim como os outros elementos da 

linguagem radiofônica – para a criatividade expressiva do rádio. O valor estético da palavra, 

sem prejuízo da significação semântica, pode ser emitido pelo tratamento da voz do locutor na 

entonação das mensagens, permitindo que os elementos conotativos floresçam.  

As músicas, a palavra falada e efeitos sonoros compõem a estética da programação. 

Kaplún (1978), educomunicador, radialista, escritor e conhecido pesquisador do rádio na 

América Latina, afirmava que a música “muitas vezes nos descreve uma paisagem, nos dá a 

decoração de um lugar61” (p. 165). Arnheim (1936) faz uma leitura mais profunda do papel 

estético do rádio, ao considera-lo uma forma de expressão, diz que o meio revela um mundo 

sedutor e excitante e capaz de descrever a realidade.  

 

 

                                                           
61 No original: “Muchas veces nos describe un paisaje, nos da el decorado de un lugar” (KAPLÚN, 1978, p. 165, 

tradução nossa).  
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Na rádio, os sons e as palavras revelam a realidade com a sensualidade do poeta, e 

nela se encontram os tons da música, os sons mundanos e espirituais, fazendo assim 

a música penetrar no mundo das coisas; o mundo se enche de música, e a nova 

realidade criada pelo pensamento se oferece de modo muito mais imediato e mais 

concreto do que no papel impresso: o que até há pouco havia sido somente ideias 

escritas, passou a ser algo materializado e bastante mais vivo” (p. 16).  

 

Os efeitos sonoros, muito utilizados na época das novelas radiofônicas, compunham o 

cenário estético, além de tentar ambientar o ouvinte na narrativa transmitida. Lâminas de 

metal eram sacudidas imitando o som dos trovões para estimular a imaginação e dar o 

entendimento de que uma tempestade assolava os personagens. Todavia, ao serem transpostos 

para o rádio, esses elementos podem adquirir caráter informativo, além dos valores estéticos e 

sonoplásticos. Como exemplo, podemos citar as vinhetas, que, ao utilizarem o recurso sonoro 

da buzina de um carro, objetivam facilitar o entendimento de que a próxima notícia tratará do 

trânsito. Alves (2008), corroborando a discussão, entende que o som é visual, pois evoca 

barulhos, “do vento, do mar, o ruído de uma porta, pense na linguagem da música, mais 

abstrato que o som ela desenha imagens na alma” (p. 303).  

Aznar (1997) informa que as vinhetas foram adaptadas das artes gráficas e funcionam 

no rádio como um elemento decorativo com dupla função: vender a programação e identificar 

a emissora radiofônica de modo simultâneo. A vinheta condensa o valor simbólico designado 

para o produto ou a mensagem a ser comunicada (VIGIL, 2004), associando texto e música 

usados nas transições dos intervalos comerciais (PRADO, 2006), no início e fim dos 

programas, bem como para identificar a estação.  

Assim, há o entendimento de que os quatro elementos fundantes da sonoridade 

(palavra, música, efeitos sonoros e silêncio) são combinados durante a programação, 

desdobrando-se em programas, notícias, músicas, efeitos sonoros, entretenimento, humor, 

serviços, etc. Podem coexistir ou ser utilizados isoladamente, movimentando-se em sentidos 

múltiplos e formando um emaranhado de significações expressas pela linguagem. As escolhas 

são feitas de acordo com as necessidades do que se pretende comunicar, de modo que isso 

atraia a atenção dos ouvintes.  

No próximo tópico busca-se contextualizar o rádio corporativo para compreender 

como o meio constrói sua programação tendo como base o conceito de branded content.  
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1.5 Rádio corporativo: breve contextualização histórica 

 

Lá longe se ouve o som do alto falante da Igreja 

do Sagrado Coração de Jesus, ponto de encontro 

dos rapazes e moçoilas do bairro de 

Higienópolis, na zona norte de Porto Alegre, no 

início dos anos 50 (...). Dos alto-falantes dos 

postes surgiram muitos locutores famosos. 

Assumiram o microfone na quermesse ou na 

festinha de fim de semana imaginando que um 

dia apareceria a oportunidade na emissora da 

região.  

 

Milton Jung 

 

 

Para compreender a história do rádio corporativo, buscou-se contextualizar as formas 

de transmissão – do rádio a cabo à internet – e o papel que esse rádio desempenhou na 

sociedade desde 1934 até os dias de hoje. Há indícios de que a história do rádio corporativo 

começou nos Estados Unidos. Radocy e Boyle (2012) informam que durante a Primeira 

Guerra Mundial, o general Squier desenvolveu e patenteou o rádio a cabo, mudando a forma 

de transmissão de ondas eletromagnéticas (wireless radio) para linhas de energia elétrica 

(wired radio).  

Em 1922, a patente foi vendida para a North American Company que, pouco tempo 

depois, comprou a Associated Music Publisher, empresa com vasto repertório musical que 

gravava e distribuía música de background - formato que apresenta semelhanças com o que é 

conhecido hoje como audiobranding, estratégia voltada para construir experiências da marca 

“criação de expressões de marca e som com consequente uso estratégico destas propriedades 

através de touch points62” (JACKSON, 2004, p. 9). Inicialmente, tinha o nome de Wired 

Radio Inc., sendo reorganizada como Muzak Corporation em 1934 (RADOCY; BOYLE, 

2012).  

De acordo com estes autores, as primeiras transmissões ocorreram para casas 

localizadas em Cleveland, Ohio, Estados Unidos, mas logo as músicas começaram a ser 

emitidas por linhas telefônicas para hotéis e restaurantes. Em 1939, com a eclosão da II 

Guerra Mundial, a empresa continuou a crescer, pois se acreditava que a música no 

background elevava o moral e a produtividade das pessoas que trabalhavam em escritórios e 

na indústria bélica.   

                                                           
62 No original: "Creación de expresiones de marca en sonidos y el consecuente uso estratégico de estas 

propiedades a través de touch points” (JACKSON, 2003, p. 9, tradução nossa). 
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Em 1948, os programas destinados a trabalhadores de fábricas passaram a ter quinze 

minutos, sendo compostos por músicas curtas e estímulos psicológicos, alternando o conteúdo 

de acordo com os períodos de trabalho em que as pessoas demonstravam maior ou menor 

disposição. A programação também incluía momentos de silêncio. O volume das músicas 

variava, já que a empresa podia combinar as curvas de estímulo e fadiga do trabalhador com o 

tom das músicas. “Durante o tempo provável de fadiga, como o meio do turno, a música é 

alta; durante um tempo provável de baixa fadiga, como no início ou perto do fim do turno, a 

estimulação é relativamente baixa63” (RADOCY; BOYLE, 2012, p. 58). 

No Brasil, as rádios a cabo são também conhecidas como rádio poste, sistema de 

radiodifusão a cabo, rádio corneta e serviço de alto-falante (NEUBERGER, 2012). As 

emissoras se tornaram populares no país no final dos anos 1940, desenvolvendo uma 

programação diferente da estadunidense. Usando alto falantes, as emissoras divulgavam 

inicialmente promoções de lojas. Peruzzo (1998) cita o exemplo da rádio poste localizada na 

cidade de Muqui, no Espírito Santo, em 1948: “Com o tempo, passou a desenvolver um 

serviço de utilidade pública. Transmitia música, debate político, jogos de futebol e festas” (p. 

6). Outros municípios do estado também realizavam esse tipo de serviço, mas com o Golpe 

Militar de 1964, a maior parte dessas rádios deixou de existir.  

A autora classifica o rádio a cabo como um tipo de rádio comunitário64 com pequenos 

sistemas sonoros que transmitem programação por alto-falantes ou caixas de som com 

amplificadores, instalados em postes de iluminação pública e/ou no alto de igrejas 

(PERRUZZO, 2010). De acordo com a pesquisadora, a transmissão por alto-falantes foi e 

continua sendo, em muitos lugares, veículo de comunicação de grande importância. Nos anos 

1980, com a flexibilização do regime militar, as rádios poste voltam a funcionar e, nos anos 

1990, adquirem características diferenciadas, dividindo-se em quatro modelos: a) rádios 

desenvolvidas por organizações comunitárias com o objetivo de conscientizar, mobilizar e 

entreter a população; b) aquelas que conservam o interesse público, mas são geridas por 

poucas pessoas e visam o bem-estar social; c) emissoras que disponibilizam sistemas de som a 

serviço da comunidade, mas guardam interesses particulares dos locutores que esperam ficar 

conhecidos e se empregar nas emissoras convencionais e d) rádios com interesses comerciais, 

                                                           
63 No original: “During the time of likely work fatigue, such as the middle of shift, the music simulation is high; 

during times of likely low fatigue, as the beginning or near to the end shift the stimulation is relative low” 

(RADOCY; BOYLE, p. 58, 2012, tradução nossa). 
64 Rádios comunitárias são “emissoras de caráter público, sem fins lucrativos, historicamente criadas e geridas, 

na maioria dos casos, coletivamente” (PERUZZO, 2010, p. 1).  
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com programação veiculadora de anúncios e outras formas de patrocínio, que visam lucro 

particular (PERUZZO, 1998). 

A configuração dos modelos de rádio a cabo guarda semelhanças com o rádio 

corporativo tal qual é definido contemporaneamente. Acredita-se que o desenvolvimento das 

tecnologias da informação e comunicação (TICs) possa ter influenciado formas de 

transmissão radiofônica como: a cabo, ondas hertzianas e via internet. Nessa perspectiva, a 

programação das rádios é expandida e volta-se para o atendimento de interesses 

predominantemente privados. Cordeiro (2011) acredita que o conteúdo atrai os ouvintes de 

uma rádio, permitindo que façam parte da história e envolvendo o destinatário de modo que 

ele sinta que suas preferências são levadas em consideração. Isso contribui para o 

estabelecimento de um relacionamento carregado de intimidade e emoção que pode 

transformar o rádio “em um evangelizador de cada uma das marcas envolvidas” 

(CORDEIRO, 2011, p. 121).  

Em um primeiro esforço, o rádio corporativo foi definido por Prata e Martins (2015) 

como “uma emissora feita sob encomenda para uma determinada empresa, seguindo os 

preceitos de sua cultura organizacional” (p. 2). Em consonância com estes autores, essa 

pesquisa entende o rádio corporativo como uma emissora construída para veicular interesses 

de determinada marca, reverberando os atributos do produto ou do serviço oferecido e tendo 

como objetivo construir comunicação persuasiva capaz de gerar experiências positivas. Este 

rádio é hipersegmentado, pode utilizar o branded content para criar estratégia(s) 

comunicativa(s) necessária(s) para atingir os objetivos pré-estabelecidos em planos 

empresariais/comunicativos e ser transmitido por diferentes suportes, utilizando tecnologias 

diversas como transmissão por ondas hertzianas, a cabo e internet. Quando genuinamente 

digitais, emitem exclusivamente via internet, sendo consideradas webradios on demand, 

podendo ser estritamente musicais ou desenvolver conteúdos de marca variados – branded 

content. Podem operar conexões ao vivo ou off-line e ser acessados voluntariamente ou 

impostos em determinado ambiente, como shoppings e lojas, por exemplo.  

 

1.6 A sonorização de ambientes do FM à internet 

 
A música é, sobretudo, nada mais que uma 

coleção dos mais excitantes sons concebidos. 

 

                                                    Murray Schafer 

 



54 
 

Os mercados de sonorização de ambientes e de radiofonia se desenvolveram em 

paralelo (STERNE, 2003) e se encontraram apenas com a chegada da Frequência Modulada 

nos anos 1960. Kischinhevsky (2016) explica que a comercialização da Frequência Modulada 

se dá devido a melhor qualidade do som: “a partir dos anos 1960, os negócios de ambos os 

setores vão se tornar mais imbricados (...) muitas das primeiras FMs (...) passaram a concorrer 

com as empresas de sonorização de ambientes” (p. 85). No Brasil, Costa e Noleto (1997) 

apontam que, devido à falta de aparelhos de rádios equipados para receber o sinal FM, as 

primeiras rádios operaram transmitindo programação para uma rede de supermercados, lojas e 

escritórios.  

Com o desenvolvimento da tecnologia, o FM assume um perfil mais comercial, 

vendendo espaço publicitário e se aproximando de um público mais jovem, ampliando seu 

raio de operação além de espaços fechados. De acordo com Kischinhevsky (2016), a chegada 

dos novos serviços de sonorização digital e das tecnologias de informação e comunicação, nos 

anos 2000, reorganizaram o mercado sonoro, o que fez com que novos atores emergissem, 

dentre eles, o rádio corporativo. O pesquisador conta que uma das primeiras experiências foi a 

Rádio Estrada ALL, desenvolvida para os motoristas responsáveis pelos transportes 

rodoviários da América Latina. Em 2004, foi a vez da Rádio McDonald´s 

(KISCHINHEVSKY, 2016). Durante mais de uma década, esse mercado de rádio feito sob 

encomenda foi desenvolvido, trabalhando ações que visavam o relacionamento com o público 

de interesse e o fortalecimento da marca.  

 

Nesse cenário de profunda reordenação do mercado, emergem as rádios 

corporativas, fruto de ação comunicacional empreendida por organizações sem 

histórico na atuação da radiodifusão, em geral assessoradas por pequenas empresas 

de consultoria especializada, e as rádios customizadas, resultados de parceria entre 

grupos de comunicação e organizações igualmente sem vínculos com a radiofonia, 

mas que entram em cena como patrocinadoras, fortalecendo suas marcas e a venda 

de produtos e serviços (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 86).  

 

 

Nesse cenário, diversas empresas começaram a desenvolver rádios com transmissão 

online ou off-line para organizações, ora com presença exclusiva na internet (webradios), ora 

operando na frequência FM com transmissão também pela internet. No primeiro setor (Estado 

e Governo) podemos citar a Rádio Canoas online65, a Rádio Agência Alagoas66, a Rádio do 

MP67 e a Rádio do MPAC68, por exemplo. No segundo setor (mercado capitalista), são 

                                                           
65 Rádio com conteúdo diário da prefeitura de Canoas, município do Rio Grande do Sul.  
66 Rádio corporativo do governo de Alagoas.  
67 Rádio corporativo do Ministério Público do Rio Grande do Sul. 
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encontradas diversas emissoras como Rádio C&A, Rádio Luiza, Rádio Coca-Cola FM, Rádio 

Disney, Rádio Skol, Rádio Devassa, Rádio Tang, Rádio Bradesco, etc. No terceiro setor 

(entidades sem fins lucrativos), existem Rádio OAB/RS69, Rádio CUT70 e Rádio MPT71, entre 

outras. 

Também existem rádios que disponibilizam conteúdo continuamente e outras que só 

estão em funcionamento para atender às demandas provenientes de ocasiões especiais, como a 

Rádio Intercom, que teve sua programação feita ao vivo por alunos e professores, no Rio de 

Janeiro-RJ, divulgando informações e fazendo a cobertura jornalística do 38º Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado de 3 a 7 de setembro de 2015, na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A programação foi veiculada no local, por 

meio de caixas de som e abertamente, via site, para os internautas. 

Há empreendimentos voltados para a especialização de conteúdos, como é o caso da 

Rádio Mercado72, que tem toda a produção direcionada aos supermercados. A rádio, no site, 

dispõe de dois valores para a contratação de planos mensais: R$ 57,00 “Perfeito se você 

trabalha com campanhas e ofertas quinzenais” e R$97,00 “Perfeito se você trabalha com 

campanhas e ofertas semanais”73. No mesmo sentido, empresas como a Listen X investem na 

construção de rádios para academias de ginásticas, com canal online de atendimento ao 

consumidor74, outras atendem clientes diversificados e lançam rádios específicas para lojas, 

inauguração de produtos e festivais. 

Embora muitas vezes as rádios corporativas se posicionem como uma novidade no 

mercado, ao compararmos os serviços prestados pelas empresas no início dos anos 1930 com 

os atuais, pode-se perceber que os meios de comunicação passam por processos de 

midiamorfose influenciados por modificações de ordens diversas (FIDLER, 2008). As 

transformações são contínuas e alteram os meios que se adaptam a um novo cenário, não em 

processo de substituição, mas de evolução.  

Como exemplo, faz-se a comparação entre os serviços prestados e produtos oferecidos 

pela Rádio Ibiza, empresa brasileira produtora de rádios on demand, que ainda nos dias atuais 

vale-se do conceito de identidade musical e a Muzak Corporation que nos anos 1970 

explorava o conceito de música como um estímulo para que trabalhadores alcançassem 

                                                                                                                                                                                     
68 Rádio online do Ministério Público do Acre. 
69 Rádio corporativo da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. 
70 Rádio com conteúdos voltados para os trabalhadores, com perfil musical MPB e músicas regionais. 
71 Rádio online do Ministério Público do Trabalho, com sede em Brasília. 
72 Disponível em: <http://radiomercado.net.br/ >. Acesso em: 17 jan. 2016.   
73 Disponível em: <http://radiomercado.net.br/planos/>. Acesso em: 17 jan. 2016.  
74 Disponível em: <http://listenx.com.br/>. Acesso em: 17 jan. 2016. 

http://radiomercado.net.br/
http://radiomercado.net.br/planos/
http://listenx.com.br/
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melhores resultados. Pode-se verificar, que encontram-se mais semelhanças que diferenças 

nas propostas apresentadas pelas duas empresas, mesmo com as diferenças substanciais de 

época. A seguir, procede-se à análise das duas empresas.  

A Rádio Ibiza diz investir na música como uma experiência sensorial: “o principal 

objetivo é pensar as marcas de forma completa, integrando toda a sua comunicação, desde o 

ponto de venda até as mídias sociais” informa a empresa75. Esse serviço oferecido pela Ibiza é 

um tipo de webradio, que pode receber o nome de rádio indoor, por estar localizado dentro de 

determinados ambientes, só sendo escutado quando se está em espaços físicos específicos76, 

quando o áudio distribuído por caixas de som modernas, na maior parte das vezes invisíveis. 

O som é um componente do ambiente, imposto ao consumidor e aos trabalhadores de 

determinados locais como lojas e supermercados e constitui um dos artefatos do marketing 

que, associado a estratégias de expressão da marca ganhou o nome de audiobranding.  

Embora a Muzak apresente uma propaganda mais tecnicista, a proposição é semelhante a 

Rádio Ibiza oferecendo certa música para determinado tempo e lugar. Schafer (1997) traz um 

exemplo de propaganda da Muzak na lista telefônica77 de Vancouver em 1972.  

 

O Muzak é mais que música – Psicologicamente planejada para cada tempo e lugar 

– Atira para longe o interruptor – Nenhuma máquina para cuidar/programas novos a 

cada dia – Sem repetição – Aconselhado para quadros de aviso de consultores 

científicos – Cerca de 30 serviços rápidos – Equipamentos para a máquina Muzak - 

Escritórios – Sítios industriais – Bancos – Hospitais – Lojas de varejo – Hotéis e 

motéis – Restaurantes – Agências profissionais – Especialistas em aplicações 

psicológicas e fisiológicas de música78. 

 

Guardada a devida distância, principalmente no que se refere aos aspectos 

tecnológicos, e a sofisticação dos termos, há muita semelhança entre as propostas das 

empresas. 

 

A Rádio Ibiza (...) trabalha com o conceito de identidade musical. A ideia surgiu 

com o entendimento da música como experiência sensorial e não como simples 

ambientação. Nosso principal objetivo é pensar as marcas de forma completa, 

integrando toda sua comunicação (...). Para construir a identidade musical dos 

nossos clientes, o núcleo de programação se divide em grupos estratégicos – moda, 

gastronomia, hotelaria, shoppings, decoração, beleza, corporativo. Um software 

                                                           
75 Disponível em: <http://radioibiza.com.br/radio-ibiza>. Acesso em: 3 jul. 2015. 
76 Algumas empresas têm expandido esses canais de música para aplicativos, disponibilizando-os gratuitamente. 
77 O autor utiliza a propaganda para criticar duramente a Muzak ao afirmar que a empresa descoloca a música 

para o fundo, utilizando-a para mascarar perturbações desagradáveis e promover o merchandising. O autor se 

vale do trocadilho Moozak ao fazer referência ao som emitido por rebanhos: “os mesmos programas que são 

tocados para pessoas são tocados para gado” (SCHAFER, 1997, p. 143).  
78 Lista telefônica de Vancouver, Seção de Classificados, British Columbia Telephone Company, 1972, p. 424 

(SCHAFER, 1997, p. 143). 

http://radioibiza.com.br/radio-ibiza
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próprio faz a gestão da trilha no estabelecimento, que pode ser programada para 

tocar de forma personalizada, por estilo musical, horário ou data. As músicas (...) 

tocam de forma randômica criando uma sequência nova todos os dias79. 

 

  

No quadro comparativo abaixo, são identificadas semelhanças na prestação dos 

serviços entre as duas empresas, o que mostra que as propostas de negócio, mesmo passados 

quase 50 anos, não apresentaram mudanças substantivas. As diferenças se encontram 

basicamente no desenvolvimento tecnológico e na ampliação do entendimento da 

comunicação, que passou de uma compreensão funcionalista para a sistêmica. O cerne da 

proposta de negócio continua o mesmo, uma vez que a concepção do produto inclui os 

mesmos aspectos: valorização, identidade, comunicação, novidade, sistema de automação, 

ambiente e posicionamento.   

 

Quadro 3: Comparação entre empresas Muzak e Rádio Ibiza 
Concepção do produto Muzak Ibiza 

Valorização  É muito mais que música  Conceito de identidade musical 

Identidade Psicologicamente planejado para 

cada tempo e lugar 

Música como experiência 

sensorial 

Comunicação  Atira para longe o interruptor – 

Aconselhado para quadros de aviso 

de consultores científicos 

Marcas pensadas de forma 

completa – Comunicação 

integrada 

Novidade  Nenhuma máquina para 

cuidar/programas novos a cada dia 

– Sem repetição 

As músicas (...) tocam de forma 

randômica criando uma 

sequência nova todos os dias 

Sistema de automação Cerca de 30 serviços rápidos – 

Equipamentos para a máquina 

Muzak 

Um software próprio faz a 

gestão da trilha no 

estabelecimento, que pode ser 

programada para tocar de forma 

personalizada, por estilo 

musical, horário ou data. 

Ambiente Escritórios – Bancos – Sítios 

industriais – Hospitais – Lojas de 

varejo – Hotéis e motéis – 

Restaurantes – Agências 

profissionais 

Grupos estratégicos – moda, 

gastronomia, hotelaria, 

shoppings, decoração, beleza, 

corporativo 

Posicionamento Especialistas em aplicações 

psicológicas e fisiológicas de 

música 

Núcleo de programação – 

pensamento estratégico 

Fonte: Elaboração da autora. 
 

 

A partir do quadro, pode-se compreender que as duas empresas trabalham com a 

valorização da música, extrapolando a simples reprodução sonora, a fim de criar um ambiente 

musical que afete positivamente o sujeito. O objetivo é trabalhar a identidade de determinado 

lugar pela exploração máxima da música, de forma planejada, para que ela atinja o aspecto 

                                                           
79 Rádio Ibiza. Disponível em: <http://radioibiza.com.br/wp-

content/uploads/2014/11/jornal_institucional_radio1.png>. Acesso em: 6 nov. 2016. 

http://radioibiza.com.br/wp-content/uploads/2014/11/jornal_institucional_radio1.png
http://radioibiza.com.br/wp-content/uploads/2014/11/jornal_institucional_radio1.png
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psicológico do ser humano, ao tentar criar experiências positivas que se adequam a cada 

tempo e lugar.  

Na comunicação, as empresas têm em comum a defesa da música como forma de 

comunicação. A diferença se encontra no posicionamento derivado da evolução do 

pensamento da área. Enquanto a Muzak trata o som como imposição, “atira para longe o 

interruptor”, a Ibiza se propõe a realizar ações de forma integrada, pensando a marca em sua 

totalidade. A Muzak adota uma visão mais funcionalista, enquanto a Ibiza acompanha a 

tendência contemporânea e segue a linha do pensamento estratégico. 

Embora ambas trabalhem com o conceito de novidade, as alterações no sistema de 

automação são decorrentes da evolução da tecnologia: enquanto a Muzak utiliza uma 

máquina, a Ibiza usa um software. Na prestação do serviço, os ambientes são vistos de modo 

semelhante, embora a Muzak tenha uma visão setorizada – restaurantes, hotéis, lojas de varejo 

– a Ibiza trabalha com grupos estratégicos – gastronomia, hotelaria, shoppings centers.  

O posicionamento das empresas é similar, isto é, ambas se propõem a influenciar o 

comportamento dos públicos de interesse, porém realizam isto por meios diferentes. Enquanto 

a Muzak usa aplicações psicológicas e fisiológicas da música, a Ibiza trabalha com um núcleo 

de programação e com o pensamento estratégico. 

O rádio corporativo ser visto como um produto novo ou não é uma discussão válida e 

oferece pistas de sua origem, mas é preciso ir além. Assim, o objeto de estudo dessa pesquisa 

é a programação das emissoras corporativas, produzidas pela Agência Radioweb, objetiva-se 

delimitar a configuração desse tipo de veículo de comunicação no Brasil.  

 

1.7 A configuração da Rádio Yum-FM: relato de uma experiência na Rússia 

 
Pode ser chamado hábil o trabalhador que 

produz a coisa como ela deve ser e que no seu 

fazer subjetivo não encontra nada de esquivo 

face ao fim. 

 

                                                Friedrich Hegel 

 

Em 2016, a Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais e a Ural Federal 

University, localizada nos Montes Urais, na Rússia, assinaram contrato de intercâmbio, 

possibilitando uma temporada de quatro meses de estudos aos mestrandos do programa de 
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Pós-Graduação em Comunicação, na cidade de Ecaterimburgo80. Tendo em vista o cenário de 

globalização em que se vive contemporaneamente, o objetivo era verificar se existiam na 

Rússia modelos de negócio que envolvessem o branded content e o rádio corporativo on 

demand. A investigação começou na Ural Federal University, onde foram cursadas 

disciplinas que revelavam o modus operandi da comunicação e das estratégias de marketing 

utilizadas no país. Na cidade onde a universidade se localizava, não foi identificada nenhuma 

empresa que trabalhasse com o branded content na programação do rádio corporativo, mas 

apenas empresas de sonorização de ambientes que forneciam seus serviços para lojas e 

shoppings, além de alto-falantes que transmitiam informações sobre as lojas do centro de 

Ecaterimburgo, por onde circulam muitas pessoas.    

Mas as pesquisas realizadas na internet apontaram a existência da empresa 

Megapolis81, com sede em Moscou, que produzia rádios corporativos voltados para o público 

interno com foco no branded content e nos recursos humanos. A figura a seguir apresenta o 

site da empresa: 

 

Figura 6: Empresa produtora de rádio corporativo na Rússia 

 

Fonte: Site Megapolis. 

                                                           
80 Ecaterimburgo, antiga Sverdlovsk, é a quarta cidade mais importante da Rússia, localizada nos Montes Urais, 

compõe o lado asiático do país. 
81 Disponível em: <http://www.megapolismedia.ru/info/radio/>. Acesso em: 3 dez. 2016. 

O que é o rádio 

corporativo?  

http://www.megapolismedia.ru/info/radio/
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Dentre as mais de 20 rádios produzidas pela Megapolis, a única emissora que 

disponibilizava programação aberta pela internet e aplicativo era a Yum-FM. Após a escuta 

da programação e a tradução do conteúdo, verificou-se que a emissora possuía características 

que poderiam enquadrá-la como corporativa. Foi agendada, então, uma visita a rádio, em 

Moscou, para se conhecer o trabalho realizado.  

A visita à sede da Yum-FM, as entrevistas e o acesso à programação confirmaram a 

proposição. Embora não seja objetivo dessa pesquisa mapear os tipos de rádio corporativo da 

Rússia, registra-se a configuração da rádio Yum-FM, destinada aos trabalhadores dos 

restaurantes KFC (Kentucky Fried Chicken) e Pizza Hut, por se acreditar que os dados 

coletados podem trazer contribuições para a investigação.  

Fundada em 1º de dezembro de 2014, a webradio Yum-FM pode ser acessada na 

página da web82 ou pelo aplicativo disponível para download no sistema IOS e Android. Uma 

característica dessa rádio é que os alto-falantes foram disponibilizados nas cozinhas e 

escritórios dos restaurantes, impondo o consumo da emissora no ambiente de trabalho. Outra 

peculiaridade é que do balcão dos restaurantes para fora, outro tipo de conteúdo é 

disponibilizado para os clientes com programação estritamente musical.  

Em entrevista realizada na sede da empresa em Moscou, no dia 8 de abril de 2016, o 

diretor da rádio Yum-FM, Oleg Grechko83, afirmou que o objetivo principal da rádio é 

envolver os empregados na cultura organizacional da empresa: “Nos restaurantes trabalham 

pessoas de diferentes países e motivá-los somente com dinheiro é bem difícil, ainda mais que 

eles vêm de diferentes culturas84”. O diretor de relações públicas, Roman Mironov85, relatou 

que, quando a rádio surgiu foi preciso transmitir informações e engajar os empregados, 

conectando-os com a marca. Por esta razão, apostou-se na programação variada. 

Embora qualquer pessoa possa acessar a rádio, a comunicação é direcionada para o 

público interno e o conteúdo é construído de forma a incentivar o consumo do meio de 

comunicação pelo empregado. A programação foi acompanhada de 1 a 7 de maio de 2016, 

devido às comemorações mundiais do Dia do Trabalho. Durante esse período, foram 

encontradas peculiaridades, como a construção de um personagem, no quadro “Pensamentos 

inteligentes do coronel Sanders na sua YUM-FM”86. As mensagens, que funcionam como se 

                                                           
82 Disponível em: <http://yum-fm.ru/>. Acesso em: 22 nov. 2016.  
83 Embora não seja praxe traduzir nome de pessoas, optou-se por fazê-lo para facilitar a leitura. No original: 

Олег Гречко. 
84 No original: “In the restaurants work people from different countries and to motivate them with money only is 

quite difficult, plus, they are from a different culture”. 
85 No original: Роман Миронов. 
86 No original: Smart Thoughts of Colonel Sanders on your radio Yum.FM (tradução nossa).  

http://yum-fm.ru/
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o coronel estivesse pensando alto, se traduzem em aconselhamento aos trabalhadores para que 

desempenhem bem suas atividades: “Se você é honesto consigo mesmo, então você sempre 

vai saber se está fazendo seu trabalho bem ou não87” ou “O homem só pode fazer aquilo que 

ele pensa que pode, mas ele não deveria encontrar desculpas para suas falhas, culpando o 

mundo por seus problemas88”. Atente-se que o Coronel Sanders criou a marca KFC em 1930, 

no Kentucky, Estados Unidos, depois de se aposentar. Embora haja versões diferentes na 

história, o Coronel Sanders começou o empreendimento depois dos 60 anos e é 

frequentemente citado em palestras motivacionais como exemplo de que as pessoas nunca 

devem desistir dos seus sonhos. Por isso, um quadro na programação da rádio que inclua seus 

pensamentos está em consonância com os valores da marca, não sendo fortuita. 

 Há na programação notícias dadas por um comunicador que entra no ar com a 

vinheta: “Andrey Bessonov: recarga de boas emoções para o dia inteiro89”. A primeira frase 

anuncia que nas ondas da Yum-FM estão as melhores músicas e só notícias agradáveis. 

Durante uma semana de programação, todas as informações se voltaram para divulgar ações 

de marketing das marcas KFC e Pizza Hut. Dentre elas, a abertura de novas unidades e 

felicitações ao time de empregados: “Parabéns à diretora Yekaterina Demina e toda a equipe 

do restaurante. Desejamos a vocês o máximo de vendas e somente clientes felizes90”, diz o 

locutor. O festival internacional KFC Footbattle também é bastante noticiado durante a 

programação. O evento convida os empregados dos restaurantes a trabalharem em equipe para 

vencer as batalhas propostas. A premiação é paga pela Yum-FM e oferece uma viagem para 

Moscou com todas as despesas incluídas (o que remete às promoções oferecidas pelas rádios 

hertzianas). As instruções são dadas pelo rádio:  

 

Construa um time de pelo menos cinco pessoas, crie fantasias originais ou 

simplesmente faça uma maquiagem e componha um slogan/hino sobre o KFC 

Footbatle. Filme com seu celular e mande o vídeo para navolne@yum.com. 

Compartilhe o vídeo no seu instagram usando a hashtag #yumfm e nós, com certeza, 

escolheremos os campeões91.  

                                                           
87 No original: “If you are honest with yourself, then you always know whether you're doing your work well or 

not" (tradução nossa). 
88 No original: “A man can only do as much as he thinks he can do or wants to do. But he shouldn't find excuses 

for his failures, blaming the world for his problems” (tradução nossa).  
89 No original: “Andrey Bessonov: refill of good emotions for the entire day” (tradução nossa). 
90 No original: “Congratulations to director Yekaterina Demina and the entire team of the restaurant. Wishing 

you maximum sales and only happy guests” (tradução nossa). 
91 No original: “Build a team of at least five people, create original costumes or simply do make-up, and 

compose a cheerleading chant about ‘KFC Footbatle’. Film it with your cellphone and send the video to 

navolne@yum.com. Share the video on your Instagram, using a hashtag #yumfm, and we make sure to choose 

the winners” (tradução nossa). 

mailto:navolne@yum.com
mailto:navolne@yum.com
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Embora, ao construir o evento se tenha a intenção de criar engajamento, que é um dos 

pilares do branded content, o discurso assume um tom impositivo: filme, compartilhe, envie, 

indo na direção contrária da concepção de empowerment, adotada pelo marketing 

contemporâneo. Apesar desta contradição, Grechko e Miranov afirmam que a estratégia é um 

grande sucesso.  

Na programação ainda há o quadro “Ninguém mais que o chefe da marca92”, espaço 

em que um funcionário conta como foi sua trajetória profissional e como se tornou 

responsável por melhorar o desempenho das marcas KFC e Pizza Hut no seu relacionamento 

com os clientes. Os depoimentos são dados pelos empregados, citando as dificuldades 

enfrentadas, os caminhos percorridos e quem os inspirou. No final do programa, é transmitida 

uma mensagem incentivadora, porém com tom impositivo: “Vamos lá, junte-se a nós. Vamos 

fazer nossa marca melhor93”. O relato é disponibilizado em podcast, logo abaixo do player da 

rádio. Quando o mouse alcança a fotografia do funcionário, o botão play se torna visível:  

  

Figura 7: Podcasting Yum-FM 

 

Fonte: Yum-FM. 

                                                           
92 No original: “No one but the brand chef”. Em aproximação com o português, optou-se pela tradução 

“Ninguém mais que o chefe da marca”, por ser mais próxima ao que a expressão exprime em inglês.  
93 No original: “Come on and join us. Let´s make the brand better” (tradução nossa).  
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O depoimento do funcionário também é disponibilizado em forma de texto e seguido 

de foto, o que evidencia a política da empresa de explorar o comportamento das pessoas 

dentro do contexto organizacional.    

 

Figura 8: Depoimento funcionário Yum-FM 

 

Fonte: webradio Yum-FM. 

 

 

Os dados levantados mostram que a programação é inteiramente voltada para os 

funcionários, organizando o conteúdo de marketing para promover os valores organizacionais 

e incluir os trabalhadores na cultura da empresa. Contudo, o caráter imperativo das 

mensagens, além de trazer aspectos incentivadores, com prêmios e recompensas, lembra quais 

são suas obrigações e as atitudes certas para se alcançar determinadas posições dentro da 

empresa. Essa característica é explorada quando os funcionários contam que, ao promover a 

marca, acabaram por também se promover, incentivando todos a seguirem este exemplo.  
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Embora não seja pretensão analisar o posicionamento que a empresa adota, não se 

pode deixar de pontuar que “o valor do trabalho” é explorado com intensidade na 

programação, possivelmente por ser uma empresa multinacional norte-americana, o valor do 

trabalho se refere à ética protestante e ao espírito do capitalismo.  

A partir da contextualização do rádio corporativo, dos elementos da linguagem e da 

classificação do conteúdo, o próximo capítulo é construído no intuito de se compreender 

como o rádio se desenvolve comercialmente. 
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2. MODELO DE NEGÓCIO E O RÁDIO: DO FUNDO DE BROADCASTING AO 

BRANDED CONTENT 

 

As agências vendiam produtos, mas também 

estilos de vida, e se tornam elas próprias 

produtoras culturais na medida em que 

transmitem a mensagem de que para ser 

civilizado você deveria consumir os mesmos 

produtos que os norte-americanos: seja a Coca-

Cola, a pasta de dente Kolynos (garantia de 

dentes brancos e saudáveis) ou o sabonete 

Gessy. 

 

                                                        Lúcia Oliveira 

 

Para entender o contexto em que o rádio se desenvolveu como meio de comunicação 

comercial, um primeiro esforço é feito no sentido de compreender o que é e como se processa 

um modelo de negócio. Não se trata de explicar profundamente o conceito e nem os 

elementos que o compõem, mas, sim, de delimitá-lo, para entender sua relação com o objeto 

de estudo – o rádio corporativo.  

O termo modelo de negócio começou a se desenvolver nos anos 1970 e pode ser 

compreendido como a “lógica de como uma organização cria, distribui e captura valor” 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010, p. 14); ou como uma proposta de valor com soluções 

por meio de produtos e serviços que possam satisfazer as necessidades dos clientes de uma 

maneira melhor que o concorrente (MAJÓN; VARA-MIGUEL; DÍAZ-ESPINA, 2016). Logo 

no início do desenvolvimento do vocábulo, autores como Dubosson-Torbay et al. (2002) 

agregaram ao conceito termos como segmentos de cliente e receita sustentável. Aplicado à 

comunicação pode ser compreendido como:  

 

Falar de modelo de negócio é falar do valor que os meios trazem a uma audiência e 

anunciantes concretos, dos recursos-chave e dos processos de produção de 

informação, dos produtos e serviços informativos oferecidos e do pagamento que a 

audiência e anunciantes estão dispostos a fazer em troca do benefício ou valor 

percebido94 (MAJÓN; VARA-MIGUEL; DÍAZ-ESPINA, 2016, p. 32).  

 

 

Especificamente no rádio, definir uma identidade para as emissoras, capaz de 

sintetizar em um ou dois elementos tudo que a estação representa para o ouvinte, é a única 

                                                           
94 No original “Hablar de modelo de negocio es hablar del valor que los medios aportan a una audiencia y 

anunciantes concretos, de los recursos claves y de los procesos de producción de información, de los productos y 

servicios informativos ofertados, y del pago que audiencia y anunciantes están dispuestos a realizar a cambio del 

beneficio o valor percibido” (MAJÓN; VARA-MIGUEL; DÍAZ-ESPINA, 2016, p. 32, tradução nossa).  
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coisa absolutamente necessária para o sucesso do negócio (WARREN, 2005). Nas palavras do 

autor a “identidade é uma coisa que quando as pessoas veem, ouvem ou pensam no nome da 

emissora, proporciona essencialmente uma imagem instantânea da própria rádio” (p. 97). 

Autores como Osterwalder e Pigneur (2010) propõem o modelo Canvas – Business 

Model Canvas, ferramenta capaz de descrever, desenhar e analisar os elementos componentes 

do ambiente corporativo, com o objetivo de se melhor compreender os modelos de negócios. 

A figura a seguir ilustra a proposta dos autores: 

 

Figura 9: Modelo de negócios – representação do ambiente corporativo 
 

 

Fonte: Osterwalder e Pigneur (2010, p. 18-19). 

 
 

Os nove componentes funcionam como um mapa ou guia para a implantação do 

modelo de negócio e a característica visual, facilita a compreensão do modelo de negócio 

utilizado. À direita, estão localizados os componentes emocionais e à esquerda, a parte lógica 

do processo: 

 Relacionamento com cliente: determina qual tipo de estratégia será usada 

para manter o diálogo e a aproximação com os clientes; 

 Segmento de clientes: define qual parcela de pessoas físicas ou organizações 

se pretende atingir e atender; 

 Proposta de valor: estabelece quais produtos e serviços serão oferecidos, a 

fim de criar valor para o cliente; 

 Canais: aponta quais ferramentas de comunicação serão utilizadas para 

entregar valor ao cliente; 

 Fontes de renda: detecta produtos ou serviços comercializados para obter 

lucro. A empresa pode ter mais de uma fonte de renda de acordo com o 
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segmento que se propõe atender. Faz parte dessa etapa identificar quanto cada 

cliente está disposto a pagar pelo serviço;  

 Atividade chave: estipula as atividades essenciais para o 

funcionamento/execução do modelo de negócio; 

 Parcerias chave: designa a rede de relacionamentos, fornecedores e parceiros 

necessários para o modelo de negócios; 

 Recursos chave: identifica os ativos mais importantes para o funcionamento 

do negócio; 

 Estrutura de custos: descreve todos os custos necessários à manutenção do 

negócio. 

Para que um modelo de negócio seja bem sucedido, independentemente do campo de 

atuação, é preciso assumir postura holística (AFUAH, 2014). Assim, no capítulo 4, o 

protótipo apresentado por Osterwalder e Pigneur (2010) será aplicado na Agência Radioweb, 

objetivando compreender o modelo de negócio desenvolvido pela empresa, em específico no 

que se relaciona o rádio corporativo.  

 

2.1 O rádio como negócio: primeiros modelos 

 

Apesar de todos os seus problemas, o rádio 

sempre reagiu. Agora, mais uma vez, ele não 

deixa de mostrar sinais de seu renascimento, 

procurando caminhos para corrigir suas 

distorções. 

 

                                                   Gisela Ortriwano 

 

Anteriormente ao desenvolvimento do conceito modelo de negócio, desde a sua 

implantação, o rádio já era discutido em termos financeiros em diferentes partes do mundo. A 

partir da leitura dos clássicos Radio in the global age, de David Hendy (2000) e The invisible 

Medium – public, comercial and community radio, de Lewis e Booth (1989), Priestman 

(2002) identificou três modelos econômicos em que o rádio se apoiou: o europeu, o 

estadunidense e o alternativo.  

Na Europa, os governos nacionais impuseram o controle público estatal limitando o 

gerenciamento do rádio público e estatal à administração pública (PRIESTMAN, 2002). Os 

tipos de financiamento foram baseados em cobrança de impostos sobre a venda dos aparelhos 

receptores (BARNOUW, 1996). Além disso, uma licença anual era paga pelos proprietários 
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de receptores, doações governamentais eram feitas com base nos lucros conseguidos com 

transações na bolsa de valores e no dinheiro público arrecadado por meio da tributação de 

impostos (PRIESTMAN, 2002).  

Nos Estados Unidos, o raciocínio foi inverso. O modelo econômico pautou-se na 

promoção do interesse privado, pois acreditava-se que o rádio tinha um papel relevante na 

sociedade e não deveria ser utilizado para promoção do governo e de ações políticas. Assim, 

os empreendimentos tiveram como alicerce a fundação de estações de rádio locais baseadas 

na venda de publicidade e propaganda, o que impulsionou o negócio. Esse modelo revelou-se 

lucrativo sendo difundido e adotado em algumas partes do mundo. 

 

A estação de rádio atrai um certo tipo de ouvinte/audiência e vende espaço no rádio 

para os anunciantes que querem atingir determinada audiência: o custo é calculado 

de acordo com o tamanho da audiência, determinada por organizações de pesquisas 

independentes que preveem que os ouvintes estão ouvindo a estação no momento 

(PRIESTMAN, 2002, p. 19)95.  

 

 

Observa-se que, além de desenvolver o rádio como negócio, propiciou ganho de 

campo para a indústria fonográfica, devido ao formato que intercalava música com esporte, 

notícias, trânsito, previsão do tempo, etc. 

 O modelo alternativo foi apoiado nos pilares do voluntariado e fez parte do 

desenvolvimento do rádio em quase todo o mundo. Esse modelo propunha uma programação 

diferenciada e sua maior dificuldade era o financiamento do negócio.  

 

O espectro do terceiro setor se alonga por todo o caminho a partir das estações 

comunitárias para estabelecer licenças de radiodifusão. A dificuldade é captar 

dinheiro suficiente para manter o rádio. Como não tinham licença, as estações 

underground operavam totalmente fora e até mesmo em conflito direto com o 

sistema de licenças de transmissão do país96 (PRIESTMAN, 2002, p. 21). 

 

 

Como exemplos de rádio alternativo ou do terceiro setor estão a rádio escola, a rádio 

hospital, as rádios piratas e as comunitárias/públicas (PRIESTMAN, 2002). “A rádio escola é 

feita por estudantes para estudantes, especialmente onde as universidades e faculdades são 

                                                           
95 No original “A station attracts a certain audience of listeners and sells air time to advertisers who want to 

reach the audience: the cost of airing is calculated on the size of audience that an independent research 

organization predicts will be listen to the station at the time”  (PRIESTMAN, 2002, p. 19, tradução nossa).  
96 The third sector spectrum stretches all the way from community stations with very long established broadcasts 

licenses, whose main struggle is raising enough money to support themselves, to unlicensed underground 

stations who operate entirely outside or even in direct conflict with their country´s system for licensed 

transmission (PRIESTMAN, 2002, p. 21, tradução nossa).  
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definidas como campi97” (p. 22); a rádio hospital tem a lógica de produção similar à rádio 

estudante, tendo a programação distribuída entre as diversas unidades hospitalares. “As 

estações normalmente são materializadas como instituições de caridade registradas e 

fornecem um serviço de solicitação de música”98 (p. 22); as rádios piratas encontraram espaço 

no dial desafiando a regulamentação. Priestman (2002), corroborando o entendimento de 

Peruzzo (2010), define as rádios comunitárias ou públicas como estações que servem a 

interesses particulares abrangendo uma parte da audiência de rádio. 

 Assente nos três modelos econômicos que sustentaram o meio, faz-se uma explanação 

da história do rádio comercial no Brasil, derivado do modelo americano. 

 

2.2. O desenvolvimento do rádio comercial no Brasil 

 

Nós que assistimos à aurora do rádio sentimos o 

que deveriam ter sentido alguns dos que 

conseguiram possuir e ler os primeiros livros. 

Que abalo no mundo moral! Que meio para 

transformar o homem em poucos minutos, se o 

empregar com boa vontade, alma e coração! 

 

                    Roquette-Pinto 

 

Durante as comemorações do centenário da independência, no dia 7 de setembro de 

1922, ocorreu a primeira transmissão oficial do rádio à distância e sem fios. Com a duração de 

um dia, a primeira demonstração oficial do rádio teve como finalidade difundir o discurso 

ufanista do presidente Epitácio Pessoa e trechos da ópera O Guarani, de Carlos Gomes99. Para 

que a transmissão chegasse à população, mais de 80 aparelhos receptores foram importados e 

espalhados pelas praças e ruas do Rio de Janeiro.  

Quase um ano depois, em 20 de abril de 1923, fundada por Edgar Roquette-Pinto e 

Henrique Morize, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro iniciou suas operações. “Nos 

primeiros anos, a programação se destinava essencialmente às classes altas, as únicas que 

tinham acesso aos aparelhos de rádio, e não incluía a emissão de publicidade” (REIS, 2004, p. 

3).  

                                                           
97 No original: “This is radio made by students for students, especially where universities and colleges are set out 

as campuses” (PRIESTMAN, 2002, p. 22, tradução nossa).   
98 No original: “The stations are typically run as registered charities and provide a music request service” 

(PRISTMAN, 2002, p. 22, tradução nossa).  
99 Trechos da ópera integram até hoje a vinhetagem do programa "A Voz do Brasil", transmitido em todo o país 

desde 1935. 
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Na década de 1920, quando o rádio surgiu, somente as classes sociais mais abastadas 

tiveram acesso ao rádio, devido aos preços elevados dos aparelhos. Durante seus primeiros 

anos de existência, as emissoras eram sustentadas por mensalidades pagas a clubes ou 

sociedade de amigos, fundadas com o fim de financiar as rádios. Os funcionários não eram 

remunerados e os programas, improvisados (DEL BIANCO, 1999). Na primeira década, o 

rádio foi organizado em termos não comerciais com viés educativo e cultural amador (DEL 

BIANCO, 1999; FERRARETTO, 2010). Conforme detalha Ferraretto (2009):  

 

São eles entusiastas com conhecimento da tecnologia radiofônica e outros ligados ao 

ensino e, mesmo, ao comércio, muitos mantendo boas relações com a classe política. 

Cada sócio tem de pagar, além da joia inicial, uma mensalidade, o que, constatada a 

inadimplência da maioria, será fatal para a sobrevivência destas agremiações. As 

transmissões ocorrem, em geral, à noite e em dias esparsos, sem uma continuidade 

entre um conteúdo e outro. Assim, à conferência científica seguem-se minutos de 

silêncio até que alguém, como se estivesse em um sarau em uma típica casa 

burguesa, apresente talvez um número de piano ou de violão, podendo ocorrer 

mesmo a afinação do instrumento à frente do microfone (p. 97-98).  

 

 

A consolidação do rádio como negócio se deu com a monetização do meio. Reis 

(2004) associa este fato a quatro fases da publicidade. Durante a primeira, de 1922 a 1930, os 

formatos de anúncio são descobertos; posteriormente, de 1930 a 1960, ocorre a expansão e a 

consolidação dos investimentos; nas décadas de 1960 a 1980, há a interferência da televisão 

no mercado radiofônico; a partir dos anos 80, inicia-se a trajetória de um novo modelo de 

mercado. 

No final da década de 20, a publicidade foi inserida no rádio gradualmente, quando as 

emissoras instituíram o fundo de broadcasting como uma espécie de patrocínio aos 

programas, fazendo a citação do nome das empresas no início e fim das transmissões. "Com 

efeito, o patrocínio é o primeiro formato de anúncio do qual se tem alguma referência 

documentada" (REIS, 2004, p. 5).  

Na década de 30, o rádio começou a se tornar um veículo mais popular. O decreto 

20.047, assinado em 1931, regulamentou a execução dos serviços de radiocomunicação no 

Brasil (CHAGAS, 2012). Em seu artigo 5°, considera a exploração de serviços monopólio da 

União e, no artigo 6°, declara a exploração dos serviços de rádio pela União e terceiros 

mediante concessão100. Chagas (2012) esclarece que, com este decreto, Getúlio Vargas 

implantou um novo modo de se fazer política, pela apropriação deste meio de comunicação. 

 

                                                           
100 Artigo 12 do decreto 20.047 de 1931. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-

1939/decreto-20047-27-maio-1931-519074-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em: 12 jan. 2016.   

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20047-27-maio-1931-519074-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20047-27-maio-1931-519074-publicacaooriginal-1-pe.html
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A constituição da radiodifusão atrelada ao Estado, portanto na forma de um 

instrumento de poder, insere um elemento satélite, uma força ativa no cenário 

político que, a partir de então, passa a auxiliar na construção da História nacional 

(...) a radiodifusão assumiu a dimensão de um aparato de controle político e 

ideológico (p. 13).  

 

 

Um ano depois, em 1° de março de 1932, o decreto 21.111/32 regulamentou a 

publicidade radiofônica (DEL BIANCO, 1999). Instaurou-se, a partir daí, a exploração 

comercial do rádio no Brasil “compondo o principal pilar da regulamentação da radiodifusão 

até a década de 60” (CARVALHO; PIERANTI, 2010, p. 154). O modelo de negócio do rádio 

hertziano se desenvolveu a partir desse decreto que autorizou as emissoras a veicular anúncios 

publicitários (REIS, 2004; KISCHINHEVSKY, 2007; MOREIRA, 1991). “Com o advento da 

publicidade, as emissoras mudaram a oferta programática, passando a mesclar música 

popular, esportes e informação da atualidade” (REIS, 2004, p. 4). Nessa fase, surgiu o 

conceito de audiência “baseando-se na comercialização de atenção de potenciais ouvintes, 

vendendo espaços de publicidade dirigidos a segmentos específicos de consumidores” 

(CORDEIRO, 2011, p. 120). Esta legislação regulamentou a difusão de publicidade, 

limitando o tempo destinado à emissão das propagandas a 10% da programação diária (REIS, 

2004; KISCHINHEVSKY, 2007; MOREIRA, 1991). Tal fato alterou a maneira de se fazer 

rádio, pois de um perfil composto por integrantes de clubes e projetos educativos, o meio 

passou a atrair recursos cada vez maiores, profissionalizando-se (KISCHINHEVSKY, 2007; 

MOREIRA, 1991).  

Conforme explica Ferraretto (2010), “o rádio vive na época uma dupla situação: 

possui um esboço de mercadoria – que é a sua programação – e ao mesmo tempo serve de 

suporte para a divulgação de anúncios de outros setores de atividades econômicas” (p. 29). 

Para que o cenário econômico fosse consolidado, o conteúdo precisou se desenvolver para 

conseguir atrair mais ouvintes: 

 

São captados os recursos que, lucro à parte, podem ser reinvestidos em uma 

programação para garantir a audiência responsável, em um ciclo se possível 

interminável do ponto de vista capitalista, pela atração dos anunciantes. As rádios, 

agora como empresas, contratam profissionais e organizam, em torno do 

entretenimento, os conteúdos a serem transmitidos. Passa a preponderar o espetáculo 

voltado a uma audiência tomada de maneira genérica, sem buscar uma diferenciação 

maior do que a inclinação a este ou aquele tipo de ouvinte em um ou outro horário 

(FERRARETTO, 2007, p. 119).  

 

A profissionalização deu origem aos programas de auditório, às radionovelas e ao 

humor. O primeiro meio de comunicação eletrônico, operando na velocidade do som, já 

nasceu glocal - termo cunhado recentemente em função das tecnologias hoje disponíveis - 
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tanto contava os fatos do mundo como os da casa do vizinho (ORTRIWANO, 2002). O 

entretenimento ganhou voz e aumentou o bolo publicitário. Entre 1930 e 1960, ocorreu a 

expansão e a consolidação dos investimentos na publicidade. Na década de 1960, grande parte 

do sucesso do rádio se deveu ao desenvolvimento tecnológico, pois “a disseminação do 

transistor, por exemplo, favoreceu o aparecimento de aparelhos portáteis, livres de fios e 

tomadas de antigos receptores à válvula (...) A inovação possibilitou a transformação da 

audiência antes coletiva em individual” (DEL BIANCO, 2005, p. 157). É nesse ambiente que 

o modelo de negócio foi fortalecido pela emissão de anúncios, pela inserção do 

merchandising, pelo patrocínio, etc. “As agências e os anunciantes exerciam uma grande 

influência na oferta programática das emissoras. As agências criavam e produziam os 

programas, enquanto as emissoras, basicamente, vendiam o espaço para a sua emissão” 

(REIS, 2004, p. 7).  

De 1960 a 1980, com o desenvolvimento das técnicas televisivas, o novo meio de 

comunicação passou a deter uma fatia maior do bolo publicitário (REIS, 2004). No ano de 

1962 foi promulgada a lei 4.117, o Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT). De acordo 

com Carvalho e Pieranti (2010), o CBT arbitrou normas para todos os setores de 

telecomunicações “estabelecia princípios para a programação da radiodifusão, abria espaços 

para a participação estatal, nos setores de telefonia e transmissão de dados e vinculava os 

serviços aos interesses nacionais” (p. 156). O rádio enfraqueceu devido à redução dos 

investimentos, à baixa arrecadação e à queda na qualidade das transmissões em AM (DEL 

BIANCO, 1999).  Conforme detalha Ferraretto (2012): 

 

De 1950, quando a televisão é introduzida no país, através da TV Tupi-Difusora, de 

São Paulo, até a segunda metade da década de 1960, momento em que este novo 

meio passa a dominar a captação de verbas publicitárias, altera-se significativamente 

a conformação do rádio brasileiro. De fato, as emissoras enfrentam uma crise que 

não envolve apenas redução de audiência e faturamento. Perde o espetáculo para 

todos – as novelas, os humorísticos e os programas de auditório –, que, acrescido de 

imagem, migra para a televisão (p. 13). 
 

Assim, o novo veículo de comunicação que oferece imagem e som ao mesmo tempo, 

passou a ocupar o lugar central na vida dos brasileiros. “Sem desfrutar da mesma importância 

nos lares, a alternativa para o rádio foi a audiência nos carros e na rua, beneficiada com o 

desenvolvimento das indústrias de transistores e de automóveis” (DEL BIANCO, 1999, p. 9).  

Para Faus Belau (2001) não são poucas às vezes em que a técnica veio em socorro do rádio: 

“os gravadores, os transistores, a miniaturização dos receptores, o walkman, a FM, o estéreo, 
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(...) e tantos outros sistemas, equipamentos e procedimentos apareceram no momento justo 

em que o profissional, o mercado e o meio precisavam de ajuda”101 (p. 18-19). 

Nesse ambiente de transformações, que incluiu a disseminação dos receptores 

transistorizados, surgiu a figura do comunicador que tenta travar conversa direta com os 

ouvintes (FERRARETTO, 2012). Diante desse cenário, as rádios começaram a oferecer como 

produto aos anunciantes os percentuais de audiência, precificando o comercial de acordo com 

o número de ouvintes aferido na audição do programa (FERRARETTO, 2010).  

O decreto-lei n° 236/1967, que complementou e modificou a lei 4.117/62 (CBT), 

instaurou a radiodifusão com fins exclusivamente educativos, sem caráter comercial ou 

lucrativo. Por meio de outorga, os serviços de radiodifusão puderam ser realizados pelo 

procedimento administrativo seletivo, com publicação obrigatória no Diário Oficial da União, 

que convidavam as pessoas interessadas a apresentar suas propostas102. Também em 1967 foi 

criado o Ministério das Comunicações (CARVALHO; PIERANTI, 2010).  

Na década de 1970, com a chegada do rádio FM, o setor assumiu novas configurações. 

A segmentação de mercado foi acentuada no rádio, herança da “implantação e 

desenvolvimento das emissoras FM” (PRATA, 2009, p. 25). Em 1980, o fenômeno se impôs 

ao meio sonoro no Brasil “amparado pela eletrônica, o rádio via nascer um novo caminho: a 

especialização das emissoras e a segmentação de públicos” (ORTRIWANO, 2002, p. 77). O 

FM, embora com alcance geográfico limitado, se aproximou da estética televisiva, com 

tendência de homogeneização (KISCHINHEVSKY, 2007). A nova frequência permitiu uma 

programação diversificada, ofereceu locução e estilos musicais novos e, com isto, conquistou 

o público mais jovem (DEL BIANCO, 1999). 

A partir dos anos 1980, ocorreu o desenvolvimento das redes de rádio e a segmentação 

da audiência, quando o meio buscou novo perfil publicitário. Os conglomerados dos meios de 

comunicação são característicos dessa época (FERRARETTO, 2010), quando os grupos 

empresariais se articularam passaram a controlar simultaneamente jornais, emissoras de rádio 

e/ou estações de TV. Reis (2004) conta que "a Central do Rádio deu o primeiro passo na 

conquista dos anunciantes de âmbito nacional, que tinham se transferido para a televisão, 

atraídos pela perspectiva de se dirigir a grandes massas de telespectadores" (p. 11). O FM 

começou a realizar suas operações em rede, barateando os custos de produção de conteúdo. A 

Constituição Federal de 1988 trouxe novos dispositivos legais que se somaram aos já 

                                                           
101 No original “Los magnetófonos, los transistores, la miniaturización de los receptores, el walkman, la FM (…) 

y tantos otros son temas, equipos y procedimientos han aparecido en el momento justo en que el profesional, el 

mercado y el medio precisaban su ayuda” (FAUS-BELAU, 2001, p. 18-19). 
102 Disponível em: <http://www.mc.gov.br/radiodifusao-educativa>. Acesso em: 12 jan. 2016.  

http://www.mc.gov.br/radiodifusao-educativa
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existentes. No capítulo V, Da Comunicação Social, que compreende os artigos 220 a 224, 

destacam-se a vedação de monopólio e oligopólio; a inserção de princípios que devem ser 

seguidos na programação; a determinação de propriedade da empresa jornalística e de 

radiodifusão sonora de sons e imagens privativa aos brasileiros natos ou naturalizados; 

outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão 

sonora de sons e imagens de competência do Poder Executivo; instituição do Conselho 

Consultivo de Comunicação Social. 

No final dos anos 1990, as emissoras existentes no dial começaram a migrar para a 

internet. Ao se referir ao fenômeno, Alves (2003) explica: 

 

É nesse suporte que agora o rádio, rede de informação e entretenimento via ondas 

eletromagnéticas, ganha outra dimensão e expande, ainda mais, seu raio de alcance. 

A internet atraiu o rádio que, na atual conjuntura, se vê imerso nessa grande teia 

cultural e expressiva (p. 3).  

 

Com o aparecimento da rede mundial de computadores, as empresas iniciaram um 

processo de expansão colocando suas páginas no ambiente online com informações sobre a 

programação, locutores, letras de músicas, tabelas de anúncios, etc. “Aos poucos as rádios 

também começaram a ofertar transmissão online, isto é, um único produto midiático podendo 

ser acessado simultaneamente no aparelho de rádio e no computador” (PRATA, 2009, p. 59). 

A convergência simbolizou uma transformação cultural, pois os consumidores são 

incentivados a mudar de plataforma e procurar informações difundidas por diversos conteúdos 

midiáticos que não estão em um único lugar (JENKINS, 2009).  

As discussões sobre o rádio digital indicaram que, no médio prazo, com a 

consolidação da convergência tecnológica e da interação com o ouvinte, o setor 

experimentaria um novo modelo de negócio (REIS, 2010). Todavia, o rádio digital não foi 

implantado no Brasil. Kischinhevsky (2016) afirma que “nas últimas décadas não houve uma 

medida de caráter consistente no sentido de regulamentar a radiofonia, mesmo diante da 

crescente complexidade do cenário midiático” (p. 57). O autor cita ainda o decreto 

8.139/2013, que autoriza a migração do AM para o FM, assinado pela presidente Dilma 

Roussef, e evidencia que “o setor permanece às margens das políticas públicas e ao sabor dos 

interesses empresariais”103 (p. 57). Em janeiro de 2016, o primeiro lote de emissoras AM, 

                                                           
103As discussões chegaram ao campo acadêmico e o professor Luiz Artur Ferraretto, durante o 38º Congresso da 

Intercom, na sessão que discutiu a “Migração e perspectivas do rádio AM”, anunciou: “O AM está morto”.  
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composto pelas rádios que ocupariam a faixa entre 88.1 a 107,9 FM, foi anunciado. Até julho 

de 2016, foram feitas 1387 solicitações de migração104. 

Do final dos anos 1990 até os dias atuais o cenário mudou, o ambiente online se 

fortaleceu e os celulares se popularizaram abrigando a multiprogramação 

(KISCHINHEVSKY, 2016). Por ora, as discussões sobre a implantação do rádio digital 

perderam fôlego frente à pluralidade da net. Todavia, com a migração de rádios para a 

internet, o desafio econômico começou a ganhar novos contornos. Sem uma legislação 

específica que estabeleça a regulamentação das rádios online e com o pouco espaço 

encontrado para a veiculação de publicidade, a monetização do meio está em processo, 

embora as webradios continuem se multiplicando.  

Para Faus Belau (2001), o rádio não tem que se adaptar à internet, mas sim reinventar 

outra realidade econômica, técnica e comercial. Corroborando esta posição, López-Vidales 

(2011) afirma:  

 

A rádio de hoje, a ciberradio, não necessitaria competir com o modelo tradicional 

para reivindicar sua identidade: deve aproveitar as múltiplas aplicações tecnológicas 

que lhe permitem chegar mais longe, a mais gente e de modos diferentes, para o que 

deverá colocar ênfase na busca e criação de conteúdos que serão os que 

definitivamente marquem a evolução dos dois modelos (p. 19)105.  

 

 

A ânsia por um modelo de negócio lucrativo no ambiente online preocupa e desafia os 

profissionais do mercado de comunicação.  

 

2.3 O desenvolvimento da internet atrai o rádio 

 

No caso de tecnologias digitais, a sua rede de 

penetração foi tão rápida que estamos falando de 

uma ou duas gerações. A World Wide Web tem 

menos de dez mil dias de vida106. 

 

Carlos Scolari 

 

                                                           
104Disponível em: <http://tudoradio.com/conteudo/ver/41-o-radio-migracao-das-ams-para-a-faixa-fm>. Acesso 

em: 12 ago. 2016. 
105 No original: “La radio de hoy, la ciberradio, no necesitaría competir con el modelo tradicional para 

reivindicar su identidad: debe aprovecharse de las multiples aplicaciones tecnologicas que la permiten llegar más 

lejos, a más gente y de modos diferentes, para lo cual deberá poner el énfasis de la busqueda en la creación de 

contenidos que serán los que definitivamente marquen la evolución entre los dos modelos” (LÓPEZ-VIDALES, 

2011, p. 19, tradução nossa). 
106 No original “En el caso de las tecnologías digitales em red su penetración há sido tan rápida que estamos 

hablando de una o dos geraciones. La World Wide Web tiene menos de diez mil días de vida” (SCOLARI, 2015, 

posição 357 de 5378).  

http://tudoradio.com/conteudo/ver/41-o-radio-migracao-das-ams-para-a-faixa-fm
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Entender a evolução técnica da internet foi fundamental para essa pesquisa, pois o 

modelo de negócio estudado só se consolidou quando a internet se popularizou no mercado. 

Inserido no meio digital, o rádio online ganhou mais ferramentas e teve menores custos de 

produção. Aliado ao conceito de branded content, o conteúdo, encomendado por empresas e 

veiculado pelo rádio, assumiu configurações adequadas aos objetivos organizacionais, 

deixando em segundo plano o interesse público, elemento balizador do jornalismo. 

O desenvolvimento tecnológico, ocorrido nos últimos 50 anos, é fruto da evolução da 

tecnologia da informação e da comunicação (TICs) que são marcadas pela penetração 

econômica e pelo alcance social. Para Manovich (2000), o aparecimento da internet foi o sinal 

mais importante e visível da materialização da globalização. Nesse sentido, o surgimento da 

web também contribuiu para alterar, nas pessoas em geral, a forma de percepção do mundo. O 

autor explica que se antes havia a limitação dada pelo espaço geográfico, 

contemporaneamente, as telas associadas aos dispositivos digitais levam o indivíduo para o 

espaço virtual, que já nasce sem barreiras físicas. Lemos (2014) diz também que “o progresso 

técnico tende a efetuar-se em progressão geométrica. Com o universalismo técnico, a área de 

atuação da técnica é o mundo como um todo, levando ao que chamamos hoje de 

‘mundialização’ ou ‘globalização’” (p. 48).  

Conforme Cunha (2016), com a internet e com o processo de convergência, o rádio 

está em constante adaptação ao ecossistema midiático em um cenário em permanente 

reconfiguração e transformação. A autora entende a mídia como ambiente de colaboração que 

traz mudanças para a cultura e a sociedade. O rádio inserido nesse ecossistema e no ambiente 

online “ao mesmo tempo, é capaz de coexistir em diferentes formatos, mesmo tendo no áudio 

sua linguagem base” (p. 344-345). 

Manovich (2010), analisando as estruturas das redes, avalia que as mutações advindas 

das transformações tecnológicas criam uma nova media. Segundo o autor, o encontro do 

computador com os media provoca mudanças nas duas esferas, mas é a mídia que passa por 

modificações mais profundas, pois a natureza conteudista dos media se transforma em 0 e 1, 

ou seja, em bites. Manovich (2010) propõe cinco princípios, que embora não sejam absolutos, 

direcionam a cultura da computadorização. 

 O primeiro, a representação numérica, explica que todos os objetos que compõem os 

novos media são descritos matematicamente, compostos por códigos digitais e estão sujeitos a 

programações algorítmicas. O segundo, o princípio da modularidade mostra que os objetos 

são compostos por partes interdependentes e dependentes entre si, mas continuam a manter 

sua identidade. O autor cita como exemplo os pixels, caracteres, polígonos, etc. O terceiro 
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princípio, o da automação, foi desenvolvido a partir do século XIX, com o surgimento de 

máquinas fotográficas, filmadoras, gravadores, etc. Manovich (2010) enfatiza que, pela 

automação, se processam operações que manipulam e dão acesso às novas mídias. Para o 

autor, são dois os tipos de automação. O primeiro, “baixo-nível”, está associado à criação da 

programação previamente estabelecida pelo computador. Como exemplo, pode-se citar os 

templates e documentos de word previamente formatados. Já o segundo tipo de automação, o 

“alto-nível”, se volta para o desenvolvimento da inteligência artificial com vistas ao 

aprimoramento da própria técnica do computador. Por sua vez, o princípio da variabilidade ou 

mutabilidade explica que os processos automatizados podem existir em versões 

diversificadas, potencialmente infinitas, permitindo que o objeto se modifique tanto ao ponto 

de se tornar individualizado. O último princípio, a transcodificação, aparece quando a lógica 

do computador interfere na lógica cultural e vice-versa, acarretando nova cultura de mídia:  

 

Em linguagem das novas mídias, “transcodificar” alguma coisa significa traduzi-la 

em outro formato. A computadorização da cultura gradualmente realiza 

transcodificação similar em relação a todas as categorias e conceitos culturais. Isto é, 

categorias e conceitos culturais são substituídos, ao nível de significação e/ou 

linguagem, por outros novos que derivam da ontologia, epistemologia e pragmática 

do computador (MANOVICH, 2000, p. 47). 

  

Embora esses princípios não sejam absolutos e tampouco possam ser aplicados a todos 

os media, a sua transposição para o rádio permite pensar que os meios analógicos, ao 

migrarem para o digital, adquirem outras características, alterando algumas configurações 

originais.  

Com a integração dos recursos tecnológicos e com a convergência das mídias, surgem 

diferentes formas de distribuição, consumo e produção de conteúdo – sonoros ou não – 

transformando o rádio e todos os meios de comunicação (ORTIZ-SOBRINO, 2010). Pela 

convergência das mídias, instala-se também a fase da multiplicidade da oferta107, expressão 

cunhada por Brittos (2002) para descrever as características do sistema radiofônico frente a 

um maior número de agentes no mercado.  

 Para López-Vidales (2011), são características desse novo espaço comunicativo 

construído em grande parte pela influência da internet: a convergência das mídias, a mudança 

dos modelos de negócios, a digitalização dos processos de produção, a fragmentação das 

audiências, as crises da publicidade e a modificação das formas de consumir os meios de 

comunicação, dentre outros fatores. Com o advento da web, todos os meios de comunicação 

                                                           
107 Termo utilizado inicialmente pelo autor para se referir aos canais de televisão que proliferaram nos anos 90 

devido às assinaturas da televisão fechada. Esse conceito, com o desenvolvimento da internet e consolidação do 

meio, também foi aplicado ao rádio. 
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disputam o mesmo espaço e estão em todos os canais de distribuição. Sendo assim, supõe-se 

que a diferença de um meio para o outro se dará pela gestão do conteúdo. “A tecnologia tem 

sido o motor para novos domínios e paradigmas, mas curiosamente, está perdendo 

importância frente ao conteúdo. Dado que qualquer tecnologia pode fazer tudo, o que importa 

é o conteúdo”108 (KOZAMERNIK, 2001, p. 42). A interatividade109 pode tornar o rádio 

diferente, ao estabelecer com o usuário o diálogo mediante chat, debates, microfone aberto, e-

mail, redes sociais, etc (LÓPEZ-VIDALES, 2011).  

Inserido nesse ambiente de mutações, o rádio se apropria da tecnologia, superando 

limitações e se reinventando, em um processo de midiamorfose. As transformações acontecem 

quando os meios de comunicação, de forma integrada, passam por evoluções, adaptando-se e 

trazendo novas formas de comunicação, dependentes entre si e resultantes do processo de 

mutação dos meios antigos (FIDLER, 1998). 

Prata (2009), revisitando o termo cunhado por Fidler (1998), propôs o conceito 

radiomorfose como forma de explicar as transformações vividas pelo meio no último século. 

Ferraretto e Kischinhevsky (2010) caracterizaram o processo de reconfiguração do rádio no 

cenário contemporâneo: 

 

a) Assimetria dos processos de digitalização, acirrando a concentração empresarial e 

a desigualdade no acesso do público às inovações tecnológicas; 

b) O surgimento de novos canais de distribuição de conteúdo radiofônico, em 

especial telefones celulares inteligentes; 

c) A expansão de redes em ondas hertzianas, reduzindo as diversidades nos 

mercados locais de AM/FM; 

d) A formação de novas cadeias de valor, que fortalecem grandes grupos 

empresariais com capacidade de investir em inovação tecnológica; 

e) O surgimento de novas oportunidades para novos atores do mercado como 

fornecedores de serviços e soluções (...) e grupos sem raízes na radiodifusão que 

adotam estratégias de branded content; 

f) O aprofundamento da segmentação proporcionado pelas redes digitais, criando 

nichos de mercados para as novas modalidades como mídias sociais de bases 

radiofônicas, ou simplesmente serviços de rádio social, diretórios online de web 

rádios e podcasting e fornecedores de soluções para distribuição do áudio digital; 

g) O desenvolvimento (incipiente) de novos modelos de negócios e formatos 

radiofônicos (p. 178). 

 

 

                                                           
108 No original: “La tecnología siempre ha sido el motor hacia nuevos dominio y paradigmas pero, curiosamente, 

esta perdiendo importancia frente al contenido. Dado que cualquier tecnología lo puede hacer todo, lo que 

importa es el contenido” (KOZAMERNIK, 2001, p. 42, tradução nossa).  
109 O termo interatividade tem sido usado como sinônimo de interação. Nessa pesquisa, adota-se a posição de 

Belloni (2001), que compreende interatividade faz referência à interação da máquina com o homem. Já interação 

é compreendida como ação recíproca entre dois ou mais sujeitos “que pode ser direta ou indireta (mediatizada 

por algum veículo técnico de comunicação)” (p. 58). 
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Nessa pesquisa, foram abordados alguns aspectos citados pelos autores como o 

surgimento de novos canais de distribuição, a formação de novas cadeias de valor, o 

aprofundamento da segmentação no ambiente digital e o desenvolvimento de modelo de 

negócio na Radioweb, empresa que produz rádios corporativos, adotando estratégias de 

branded content.  

 

2.4 O crescimento das webradios 

 

Em um mundo como o nosso, onde quase nada 

há para inventar, as principais surpresas 

aparecem em novos usos para velhos inventos110. 

 

                                                           Luís Bassets 

 

As webradios são emissoras de rádio, com presença exclusiva no ambiente online, que 

só se desenvolveram com a consolidação da internet. Podem ser acessadas por qualquer 

dispositivo conectado à rede e, geralmente, disponibilizam programação ininterrupta, 24 

horas, durante sete dias da semana, oferecem arquivos para download e empregam as 

linguagens oral, textual e imagética. Apesar de terem surgido há mais de 20 anos, a maior 

parte delas transmite programação estritamente musical e, embora procurem formas 

alternativas para a publicidade tradicional, poucos modelos de negócio estão consolidados. O 

rádio corporativo, quando exclusivamente digital, caracteriza-se como webradio.  

Apropriando-se dos avanços da tecnologia e da hipersegmentação do mercado, 

algumas empresas começaram a pensar conteúdos para as webradios que pudessem atender as 

necessidades comunicativas do ambiente corporativo. Mesmo que esse não seja um tipo 

precisamente inovador de fazer negócios, a agência Radioweb dá sinais de que esse modelo 

pode ser lucrativo, já que o valor cobrado pela empresa para desenvolver as webradios varia 

de 8 a 28 mil reais mensais, dependendo da complexidade e do tipo de serviço prestado.  

 Dessa forma, compreender o conceito das webradios é fundamental para esta 

discussão, pois é certo que as rádios corporativas objeto de estudo dessa pesquisa, são um tipo 

de webradio. Essas emissoras podem ser entendidas como uma constelação de gêneros, 

apresentando-se como um novo modelo da radiofonia, de excelência digital, sendo acessadas 

                                                           
110 No original: “En un mundo como el nuestro, donde casi nada ya por inventar, las principales sorpresas no las 

deparan los nuevos usos que reciben viejos inventos” (BASSETS, 1981, p. 257, tradução nossa). 
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por meio de um endereço eletrônico, uma URL, e com alcance ilimitado geograficamente 

(PRATA, 2009).  

Durante a realização desse trabalho, não foi encontrado no Brasil instituto de pesquisa 

que faça a aferição do número de acessos online ou de emissoras presentes no ambiente 

online. Os levantamentos feitos por empresas do ramo não explicitam a metodologia utilizada, 

divulgando métricas próprias, com inclinações mais mercadológicas que científicas 

(KISCHINHEVSKY, 2016). Dessa forma, para entender o cenário crescente das webradios, 

optou-se por analisar os relatórios disponibilizados pelo site radios.com.br111, que faz um 

ranking das categorias das rádios há mais de 14 anos, considerando as webradios mais 

ouvidas por mês em diferentes países. No quadro a seguir, a situação do Brasil é explicitada:  

 

Quadro 4: Crescimento das webradios no Brasil  
2015 

 Dados anuais 

Mês  Número de webradios 

Janeiro 4238112 

Dezembro 5170113 

Percentual de Crescimento                                                                                                         40,18 % 

2016 

Dados do 1º semestre 

Janeiro  6.113114 

Junho 6870115 

Percentual de Crescimento                                                                                                          12,38% 

Anos  

2015/2016 

Janeiro (2015) 4238 

Janeiro (2016) 6113 

Percentual de Crescimento                                                                                                          44,24% 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

Kischinhevsky (2007) atribui esse crescimento às facilidades tecnológicas:  

 

A possibilidade de criar emissoras virtuais personalizadas tornou-se realidade e está 

alterando a relação de forças na indústria da radiodifusão. Atores sociais que não 

tinham voz estão agora, a custo baixíssimo, divulgando suas ideias e reivindicações 

para públicos mais ou menos amplos, dependendo de sua capacidade de articular-se 

no âmbito da nova lógica da sociedade em rede (p. 121). 

 

                                                           
111 De acordo com informações disponibilizadas no site, o portal recebe 130 mil visitas únicas por dia e o 

aplicativo RadiosNet está chegando a quase 2 milhões de acessos.  
112 Disponível em: <http://www.radios.com.br/relatorios/stat_2015-01_webpais_33>. Acesso em: 19 jul. 2015.  
113 Disponível em: <http://www.radios.com.br/relatorios/stat_2015-06_webpais_33>. Acesso em: 16 jul. 2016. 
114 Disponível em: <http://www.radios.com.br/relatorios/stat_2016-01_webpais_33>. Acesso em: 19 jul. 2016.  
115 Disponível em: <http://www.radios.com.br/relatorios/stat_2016-06_webpais_33>. Acesso em: 19 jul. 2016. 

http://www.radios.com.br/relatorios/stat_2015-01_webpais_33
http://www.radios.com.br/relatorios/stat_2015-06_webpais_33
http://www.radios.com.br/relatorios/stat_2016-01_webpais_33
http://www.radios.com.br/relatorios/stat_2016-06_webpais_33
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Já Prata, Martins e Avelar (2015) entendem que tal fato é atribuído também a outros 

fatores: não é necessário nenhum tipo de concessão legislativa para implantar o meio, baixos 

custos de instalar e manter uma webradio, a oportunidade de ultrapassar barreiras técnicas e 

físicas, desenvolvimento da tecnologia e da internet e o suporte em que se processa a 

webradio.  

A consolidação da web trouxe perspectivas de expansão e, conforme apregoa 

Martínez-Costa (2001), o mundo digital apresenta características específicas modificando as 

dimensões comunicativas e o funcionamento do veículo: “surgem novas formas de fazer, de 

contar e de escutar rádio, assim como gerir seu negócio”116 (p. 9). Segundo Alves (2001), o 

suporte digital encurtou as distâncias, aumentou a velocidade da informação e alterou 

bruscamente a vida das pessoas. A internet é “um espaço de comunicação que pode ser 

aproveitado por todos para se fazerem conhecer e ‘ouvir’ suas vozes, se assim se pode dizer” 

(p. 126). 

Dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2016117 informam que aproximadamente duas 

em cada três pessoas entrevistadas usam a internet e que o celular é o dispositivo mais 

utilizado para acessar a rede. O tempo médio de acesso diário, considerados sete dias da 

semana, está um pouco acima de 4h30min. O Instituto Nielsen118 informa que 75% dos 

usuários que utilizam o smartphone, navegam pelas redes sociais, 39% escutam música online 

e em streaming e 74% acessam aplicativos.  

Por se tratar de dados globais, mas sem ignorar o potencial de crescimento do suporte, 

o estudo da Global Entertainment and Media Outlook 2016-2020, da consultoria PwC, em 

2015119, reafirma a importância do rádio investir na telefonia digital. De acordo com a 

pesquisa, em 2015, 51% das pessoas que possuíam dispositivo móvel eram assinantes de 

internet para o celular, enquanto apenas 36% dos consumidores contratavam planos de banda 

larga fixa. A pesquisa trabalhou também com a possibilidade de a telefonia móvel alcançar a 

marca de 175 milhões de assinantes em 2020, o que representaria 81% do mercado, quase o 

dobro da taxa de 41% prevista para banda larga fixa.  

Outro dado trazido pelo estudo é que o mercado global de mídia e entretenimento 

deverá movimentar US$ 2,14 trilhões, em 2020. Some-se a isto o fato de que o Projeto Loon, 

                                                           
116 No original “Surgen nuevas formas de hacer, de contar y de escuchar la radio, así como de gestionar su 

negocio” (MARTÍNEZ-COSTA, 2001, p. 9). 
117 Disponível em: <file:///C:/Users/User/Downloads/Pesquisa%20Brasileira%20de%20M%C3%ADdia%20-

%20PBM%202016.pdf>  Acesso em: 20 jan. 2017.  
118 Disponível em: <http://www.perkons.com/upload/tiny_mce/arquivos/260813mobileconsumer.pdf>. Acesso 

em: 10 jan. 2016. 
119 Disponível em: <http://www.pwc.com.br/pt/outlook-16.html> Acesso em: 15 de jun. 2016. 

../../../User/Downloads/Pesquisa%20Brasileira%20de%20MÃdia%20-%20PBM%202016.pdf
../../../User/Downloads/Pesquisa%20Brasileira%20de%20MÃdia%20-%20PBM%202016.pdf
http://www.perkons.com/upload/tiny_mce/arquivos/260813mobileconsumer.pdf
http://www.pwc.com.br/pt/outlook-16.html
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da empresa Google, objetiva fornecer acesso à internet a dois terços da população mundial, 

conectando pessoas que habitam zonas remotas ou rurais e se, porventura, faltar internet após 

uma catástrofe (AGUILERA; BAÑOS, 2016). Os autores explicam que o projeto utiliza uma 

rede de balões de hélio capazes de emitir sinais wi-fi. A energia solar faz com que esses 

balões subam até a atmosfera e se mantenham unidos em determinada área pulverizando o 

acesso à rede. 

As empresas de rádio estão atentas a essas mudanças e investem na digitalização do 

meio. Em 2015, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) começou 

a oferecer aplicativos gratuitos para as rádios de todo o Brasil. A iniciativa faz parte do 

“Mobilize-se”, projeto de inclusão do rádio brasileiro no universo dos apps para smartphones 

e tabletes, conforme informa a Abert120. Em apenas um ano, os aplicativos das rádios tiveram 

um total de 1,4 milhão downloads121. 

Dados trazidos pelo Kantar Ibope122 informam que o rádio online é ouvido por 5% dos 

internautas brasileiros. Desse total, mais da metade utiliza o meio tendo o notebook como 

suporte e 45% o fazem pelo celular ou smartphone. Apesar do alcance ilimitado do rádio no 

ambiente cibernético, a preferência de 83% é pelas emissoras locais. Em parceria com 

TG.net123, a pesquisa mostra que 78% ouvem música, considerando todas as formas de 

consumo de áudio na internet; 34% são conteúdos relacionados a programas humorísticos, 

comédias, conselhos, opiniões, moda e estilo, entrevistas, programas falados, esportes ao 

vivo, comentários esportivos, radionovelas e programas religiosos; 41% informação: 

noticiários internacionais, noticiários locais, noticiários nacionais, notícias policiais, notícias 

de trânsito e notícias do tempo. A pesquisa traz ainda números a respeito dos locais onde o 

rádio é acessado: 75% em casa; 27% no automóvel; 11% no trabalho. No período da tarde, o 

consumo de rádio no trabalho é 38% mais alto que a média diária da manhã.  

As facilidades trazidas pela tecnologia levaram o meio a se multiplicar, abrindo um 

novo filão no mercado capitalista. A monetização das emissoras no ambiente online é um 

anseio do mercado, dos radiodifusores e das empresas. O desenvolvimento das rádios 

                                                           
120 Disponível em: <http://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/23808-305-radios-ganham-

aplicativos-personalizados>. Acesso em: 15 jan. 2016. 
121 Disponível em: <http://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/24933-apps-210-bilhoes-de-

downloads-ao-ano-em-2020>. Acesso em: 2 dez. 2016. 
122 Disponível em: <https://www.kantaribopemedia.com/de-radio-para-audio-a-radiodifusao-em-todos-os-

espacos/>.  Acesso em: 17 ago. 2016.  
123 Disponível em: <https://www.kantaribopemedia.com/de-radio-para-audio-a-radiodifusao-em-todos-os-

espacos/>. Acesso em: 17 ago. 2016. 

http://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/23808-305-radios-ganham-aplicativos-personalizados
http://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/23808-305-radios-ganham-aplicativos-personalizados
http://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/24933-apps-210-bilhoes-de-downloads-ao-ano-em-2020
http://www.abert.org.br/web/index.php/notmenu/item/24933-apps-210-bilhoes-de-downloads-ao-ano-em-2020
https://www.kantaribopemedia.com/de-radio-para-audio-a-radiodifusao-em-todos-os-espacos/
https://www.kantaribopemedia.com/de-radio-para-audio-a-radiodifusao-em-todos-os-espacos/
https://www.kantaribopemedia.com/de-radio-para-audio-a-radiodifusao-em-todos-os-espacos/
https://www.kantaribopemedia.com/de-radio-para-audio-a-radiodifusao-em-todos-os-espacos/
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corporativas podem vir a constituir uma alternativa para o modelo de negócio do rádio na 

internet. 

 

Cabe observar que os dados históricos indicam alterações no modo como as 

emissoras consideram a mercadoria oferecida pelo rádio. De início, o negócio 

comunicacional representado por uma estação procura vender a programação 

associada à imprecisa ideia de seu impacto, uma vez que as pesquisas de audiência 

só ganham força e se generalizam na década de 1970. Com o público quantificado 

com maior exatidão, é esse número ou percentual de ouvintes com suas 

características de potencial de consumo que passa a ser comercializada junto aos 

anunciantes. Sob a vigência do capitalismo monopólico e com a convergência, 

gradativamente, assumindo papel protagônico, conteúdo e público associam-se, mais 

e mais, à noção de identidade ou de marca da emissora e/ou do conglomerado ao 

qual a rádio está ligada (FERRARETTO, 2014, p. 948). 

 

 

As rádios corporativas são alvo das empresas que visam diversificar seus negócios e 

buscar outras formas de se estabelecer, utilizando as potencialidades do mercado online. A 

paulistana Som S/A124, por exemplo, passou a desenvolver rádios para pequenas e médias 

organizações, com o objetivo de aumentar seus lucros. Prata e Martins (2010) já chamavam a 

atenção para a empresa belo-horizontina Pelo Mundo125, que, à época, lucrava cerca de 35 mil 

reais por mês com o desenvolvimento de rádios personalizados, sites e vídeos.  

De acordo com Kischinhevsky (2016), levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV) demonstra que o entretenimento e a 

informação são elementos importantes na construção da noção de pertencimento a uma 

comunidade, fatores que as rádios corporativas empreendem esforços para trabalhar nas 

programações que desenvolvem. 

Dentro desse movimento de ampliação de novas frentes, o rádio corporativo imiscuiu-

se no meio digital transmitido via software ou nas ondas hertzianas, expondo seu poder de 

adaptação às novas demandas. O meio se especializa a cada dia, ganha características como a 

hipersegmentação e adapta-se aos dispositivos móveis, sendo elaborado de acordo com as 

necessidades da empresa que busca a consolidação de sua marca. Também constrói 

relacionamentos, fortalece os vínculos institucionais e favorece o ambiente de trabalho. De 

acordo com Prata e Martins (2015), difere-se do rádio tradicional pelos seguintes aspectos:  

 

 

 

                                                           
124 Disponível em: <http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,produtora-quer-faturar-r-1-milhao-com-oferta-

de-radio-customizada-para-pmes,5698,0.htm>. Acesso em: 21 jan. 2016.  
125  Disponível em: <http://www.pelomundo.com.br/agencia/>. Acesso em: 28 jun. 2016. 

http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,produtora-quer-faturar-r-1-milhao-com-oferta-de-radio-customizada-para-pmes,5698,0.htm
http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,produtora-quer-faturar-r-1-milhao-com-oferta-de-radio-customizada-para-pmes,5698,0.htm
http://www.pelomundo.com.br/agencia/
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Quadro 5: Relações entre o rádio corporativo e o rádio tradicional 

 Rádio tradicional Rádio corporativo 

Definição dos 

dirigentes 

Em caso de empresas familiares, os 

próprios donos dirigem a emissora. Em 

caso de empresas públicas, os governos 

escolhem os dirigentes, levando em conta 

uma ampla gama de possibilidades 

Definidos pela organização 

Informação 

veiculada 

Voltada para os interesses do público-alvo. 

Pode sofrer uma expansão nos conteúdos 

abordados, de modo a atender um número 

maior de ouvintes 

Centralizada nos interesses comerciais e 

corporativos da organização 

Modelo de 

negócio 

Centrado na captação de publicidade Centrado nos interesses da organização 

Música Voltada para o público-alvo. Tende a sofrer 

uma expansão na programação, de modo a 

atender um número maior de ouvintes 

Programação musical focada em público-alvo 

bastante específico 

Política editorial 

 

Definida pelo proprietário ou administrador 

público 

Definida pela organização, centrada nos 

valores organizacionais predominantemente 

Programação Busca atender um número maior possível 

de ouvintes 

Atende uma demanda induzida, um mercado 

de nicho 

Publicidade Veicula todo tipo de publicidade: 

governamental, comercial, institucional 

Veicula, predominantemente, publicidade 

institucional. Às vezes, comercial 

Regras para 

criação/extinção 

Concessão governamental. Depende de 

legislação e permissão específicas para 

funcionamento 

Não tem existência oficial na legislação que 

rege as comunicações. Criação e extinção 

dependentes, unicamente, de uma empresa 

Tecnologia de 

transmissão 

Via ondas hertzianas Via internet predominantemente 

Fonte: Prata e Martins (2015, p. 4-5). 

 

O processo metodológico, explanado a seguir, foi desenhado buscando responder a 

pergunta orientadora dessa investigação: Como o rádio corporativo constrói sua programação 

a partir do branded content? 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O diabo desta vida é que entre cem caminhos, 

temos de escolher apenas um e viver com a 

nostalgia dos outros noventa e nove. 

 

                                                    Fernando Sabino 

 

 Buscando responder à pergunta orientadora desse trabalho - Como o rádio corporativo 

constrói sua programação a partir do branded content? – foram adotados os procedimentos 

metodológicos que são apresentados de forma sintetizada no quadro a seguir: 

 

Quadro 6: Procedimentos metodológicos da pesquisa 
Procedimentos metodológicos 

Delineamento Método Objeto de estudo Coleta de dados Análise de dados 

Pesquisa 

qualitativa, 

exploratória e 

analítica do 

fenômeno 

social 

Estudo 

de Caso  

Programação das 

Rádios Canoas, 

Themis e ADM 

desenvolvidas 

pela Agência 

Radioweb, no 

período de 1 a 7 

de julho, de modo 

ininterrupto 

Observação não 

participante 

 

Entrevistas 

 

Gravação da 

programação da 

Rádio Canoas 

Online, Rádio 

Themis, Rádio 

ADM 

Aplicação Business Model Canvas 

 

Aplicação de fragmentos da Análise de 

Conteúdo: Estudo de Caso Rádio Themis; 

Estudo de Caso Rádio Canoas Online e 

Estudo de Caso Rádio ADM 

 

Relatório final 

 

Fonte: elaboração da autora. 

 

A seguir, os procedimentos metodológicos são apresentados de modo mais detalhado. 

 

3.1 Delineamento  

 

Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa, exploratória e analítica do fenômeno 

social. O interesse pelo tema desta investigação surgiu de uma pesquisa sobre a imagem 

ideativa das webradios (PRATA; MARTINS; AVELAR, 2015), na qual se verificou que o 

rádio com presença exclusiva na internet é um elemento bastante novo para os principais 

pesquisadores de rádio do país, não havendo uma visão clara das configurações deste modelo 

de radiofonia. Como o tema webradio é amplo, foi feito um recorte, elegendo-se como objeto 

de estudo o rádio corporativo na internet, tipo de webradio que vem sendo desenvolvido e 

comercializado para atender diversos setores da economia, caracterizando-se como uma forma 

de negócio no ambiente online.  
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3.2 Método 

  

 O método adotado para conduzir a investigação é o Estudo de Caso, compreendido 

como uma estratégia para o exame dos acontecimentos contemporâneos por meio de uma 

investigação empírica que envolve a lógica de planejamento, a coleta e a análise de dados. A 

pesquisa que abrange mais de um objeto é denominada Estudo de Casos Múltiplos, método 

que, ao final da análise, tende a apresentar resultados mais convincentes e visão geral mais 

encorpada (YIN, 2001). Para conduzir o Estudo de Casos Múltiplos, Yin (2001) define três 

etapas: a) definição e planejamento; b) preparação, coleta e análise; c) análise e conclusão, 

sintetizadas no quadro a seguir.  

 

Quadro 7: Procedimentos da pesquisa 
Estudo de Casos Múltiplos - Procedimentos metodológicos 

 

Definição e planejamento 

 

Preparação, coleta e análise Análise e conclusão 

1. Aporte teórico 

 

2. Definição do objeto de estudo 

1. Elaboração e realização de 

entrevistas  

 

2.  Observação não participante 

 

3.  Emprego de fragmentos da técnica 

Análise de Conteúdo 

 

4.  Delimitação e análise do modelo de 

negócio da Agência Radioweb - 

Business Model Canvas 

 

5.  Estudo de Caso  

1. Análise da Rádio Themis 

 

2. Análise da Rádio Canoas 

 

3. Análise da Rádio ADM 

 

4. Conclusão   

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

O aporte teórico formou as bases de sustentação dessa pesquisa. “A revisão 

bibliográfica é sempre útil para fazer comparações com outros casos semelhantes, buscar 

fundamentação teórica e também reforçar a argumentação de quem está escrevendo” 

(VENTURA, 2007, p. 385). Inicialmente, foi feita uma contextualização histórica do rádio 

corporativo, com o intuito de se compreender a evolução desse modelo até a chegada da 

internet. Buscou-se também aprofundar o entendimento do conceito de branded content, das 

webradios, do marketing 3.0 e do modelo de negócio aplicados ao rádio corporativo. 
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3.3 Delimitação do objeto de estudo 

 

Alguns critérios foram utilizados para delimitar o objeto de estudo. A afirmativa de 

Kischinhevsky (2015), “o branded content ainda é objeto de esparsas reflexões acadêmicas, 

apesar de sua crescente importância no mercado” (p. 74), deu início à investigação. Devido à 

multiplicação das webradios, optou-se por realizar a pesquisa no suporte online com 

webemissoras corporativas que não tivessem programação estritamente musical, para que se 

pudesse verificar a presença ou ausência de traços do branded content. Foi criada a 

proposição de que as webradios corporativas utilizam elementos do marketing e da 

publicidade, em especial, o branded content para construir sua programação. Para confirmar 

ou infirmar a proposição, algumas ações foram planejadas: a) encontrar webradios que 

disponibilizassem seu conteúdo abertamente; b) escutar as webradios para verificar a 

existência de traços do branded content na programação produzida; c) ratificar, por meio de 

entrevistas, a expectativa de utilização do branded content na programação e d) análise das 

amostras de conteúdo sonoro. 

Após a realização de um levantamento sobre as rádios corporativas brasileiras e, 

consequentemente, sobre as empresas que os produzem, chegou-se à conclusão de que as 

emissoras abrigadas pela Agência Radioweb atendiam a todos os requisitos propostos: a) 

todas as webemissoras corporativas produzidas pela agência têm o conteúdo aberto, ofertado 

online; b) a programação apresenta traços do branded content, sendo hipersegmentada e com 

produção de conteúdo voltada para os valores da marca; c) durante a entrevista exploratória, o 

diretor geral da empresa, Paulo Gilvane Borges, (Apêndice A) declarou que a produção do 

conteúdo utiliza a estratégia do branded content na construção da programação das rádios. 

Posteriormente, a análise do conteúdo sonoro foi realizada. 

Procurando uma aproximação com o objeto de estudo, iniciou-se a navegação pelas 

páginas das rádios corporativas produzidas pela Agência Radioweb, com a intenção de 

conhecê-las e identificar as semelhanças e diferenças entre elas. Os elementos encontrados 

foram divididos e agrupados em:  

 Rádio: nome da emissora de rádio corporativa; 

 Endereço URL: endereço da rádio corporativa na internet; 

 Conteúdo: qual tipo de programação é desenvolvida pela rádio corporativa; 

 Botões de operacionalização do rádio: play, pause, stop, volume, etc.; 
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 Rede social do rádio: verificar se a rádio corporativa tem rede social própria 

como Facebook, Twitter, Google+, etc.; 

 Divulgação do site da instituição: verificar se o site da empresa é divulgado 

na rádio corporativa; 

 Canais de interação com a rádio – tipos: identificar quais canais de interação 

com o ouvinte a página disponibiliza; 

 Podcast – tipo: compreender o tipo de conteúdo oferecido pelos podcasts na 

página da rádio corporativa; 

 Link – tipo: verificar os tipos de link encontrados nas rádios corporativas. 

 

O quadro a seguir detalha a distribuição dos elementos que compõem as páginas das 

rádios corporativas: 
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Quadro 8 – Rádios corporativos produzidos pela Agência Radioweb 

Rádio  

 

Endereço URL  Conteúdo Botões Rede 

social 

da 

rádio 

Divulga-

ção do site 

da 

instituição 

Canais de 

interação 

com a rádio 

–tipo  

Podcast – 

tipo 

 

 

Link – tipo 

Rádio 

ADM 

www.radioadm.org.br 

 

Conteúdo dirigido 

aos administrado-

dores, dicas de 

emprego, legislação 

informação, divul-

gação de ações do 

conselho, dicas 

culturais 

Play, pause, no ar, 

volume e a seguir; 

redes sociais da 

instituição; sobre a 

rádio; mais notícias 

(link página Conselho 

Federal de Adminis-

tração – CFA); CRA 

(Link endereço dos 

CFAs); expediente; 

contato 

Não  Sim  Espaço para 

sugestão de 

pauta 

 

Entrevistas 

mensagem, 

destaques, 

programas  

Link para 

ouvidoria; link 

para como se 

cadastrar; link 

para denúncia; 

link para a 

página do CFA; 

link para 

procura (dentro 

do rádio)  

Rádio 

Agência 

Alagoas 

www.radioagenciaalagoas.com.br 

 
Notícias sobre o 

governo do estado. 

Perfil musical 

direcionado à 

promoção cultural 

nordestina 

Play, pause, no ar, 

volume e a seguir 

Não Não Não possui Não possui Não possui 

Rádio Alerj  www.radioalerj.com.br Transmissão de 

sessões solenes, 

notícias do tribunal. 

Perfil musical misto 

Play, pause, no ar, 

volume e a seguir; 

redes sociais da 

instituição; botão 

like, remetendo o 

usuário para o seu 

próprio Facebook 

Não  Sim Espaço para 

comentários 

 

Notícias, 

entrevistas, 

programas 

Não possui 

Rádio 

Appai 

http://www.appai.org.br 

 

 

Programação diri-

gida à associação 

dos professores 

públicos ativos e 

inativos do Estado 

do Rio de Janeiro. 

Perfil musical 

variado  

Play, pause, a seguir, 

no ar, volume e a 

seguir; redes sociais 

da instituição 

Não Sim Espaço para 

comentários  

Notícias Sim. Página da 

Appai 

http://www.radioadm.org.br/
http://www.radioagenciaalagoas.com.br/
http://www.radioalerj.com.br/
http://www.appai.org.br/


90 
 

Rádio 

Canoas 

www.radiocanoasonline.com.br 

 

Programação dire-

cionada à popula-

ção da cidade, com 

coberturas ao vivo 

de Feira do Livro, 

festividade de 1º de 

maio e Prefeitura na 

Rua (Prefeito/secre-

tários atendem a 

população nos 

bairros). Perfil 

musical misto  

Play, pause, stop, no 

ar, volume e a seguir; 

redes sociais da 

instituição  

Não  Sim Espaço para 

comentários 

Notícias Sim. Prefeitura 

de Canoas  

Rádio 

Crea-Minas 

www.radiocreaminas.com.br 

 

Programação 

voltada para o 

público integrante 

do conselho. Perfil 

musical 

misto/destaque para 

a MPB 

Play, pause, stop, no 

ar, volume e a seguir; 

redes sociais da 

instituição; botão like 

/dislike 

Não Sim Espaço para 

sugerir pauta 

Programas 

especiais, 

boletins, 

entrevista  

Não possui 

Rádio CUT www.radio.cut.org.br 

 

Produção de 

notícias e de jornal 

de 10 minutos 

dirigido ao perfil 

sindical. Música 

brasileira 

exclusivamente 

Play, pause, a seguir, 

no ar, volume e a 

seguir; redes sociais 

da instituição  

Não  Sim Espaço para 

comentários 

 

Jornal da 

Cut, 

programas 

Sim. Página da 

Cut 

Rádio MP www.radiomp.com.br 

 

Programação diária 

distribuída para as 

emissoras AM/FM 

afiliadas 

Play, pause, a seguir, 

no ar, volume e a 

seguir; redes sociais 

da instituição  

Não  Sim Espaço para 

comentários 

 

Notícias, 

entrevistas 

 Sim. Página do 

MP 

Rádio 

MPAC 

www.radiompac.com.br 

 

Distribuição de 

matérias feitas pelo 

Ministério Público 

do Acre para as 

rádios afiliadas em 

todo o Brasil 

Play, pause, no ar, 

volume   e a seguir; 

redes sociais da 

instituição; botão 

like, remetendo o 

usuário para o seu 

próprio Facebook 

Não Sim  Espaço para 

comentários 

Notícias, 

entrevistas, 

programas 

Não possui 

http://www.radiocanoasonline.com.br/
http://www.radiocreaminas.com.br/
http://www.radio.cut.org.br/
http://www.radiomp.com.br/
http://www.radiompac.com.br/
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Fonte: Elaboração da autora. 

Rádio MPT www.radiompt.com.br 

 

Programação 

voltada para as 

ações do MPT. 

Matérias feitas para 

distribuição pela 

agência de notícias, 

que também entram 

no roteiro da rádio. 

Perfil musical misto 

Play, pause, stop, no 

ar, volume e a seguir; 

redes sociais da 

instituição.  Botão 

compartilhar (usuário 

copia e cola o link no 

navegador ou na rede 

social)  

Não Sim Espaço para 

comentários 

Notícias, 

entrevistas 

Não possui 

Rádio 

OAB-RS 

www.radiooabrs.com.br 

 

Programação 

musical mista, com 

notas da entidade 

gravadas pela 

Agência Radioweb 

Play, pause, a seguir, 

no ar, volume e a 

seguir; redes sociais 

da instituição  

Não  Sim Espaço para 

comentários 

 

Programas, 

notícias 

Sim. Página da 

OAB-RS. 

Link da Agência 

Radioweb 

e-mail: 

radiooabrs@age

nciaradioweb.co

m.br 

Rádio TJ 

Minas 

www.radiotjminas.com.br 

 

Notícias do 

tribunal/ factual. 

Perfil musical misto 

Play, pause, no ar, 

volume e a seguir; 

redes sociais da 

instituição 

Não Sim Espaço para 

comentários 

Notícias Link para a 

própria Rádio 

TJ Minas 

Rádio 

Themis 

www.radiothemis.com.br 

 

Programação feita 

para o público 

interno e externo. 

Perfil musical 

misto. Espaço para 

pedidos de música - 

2 comunicadores 

entram ao vivo de 

segunda a sexta-

feira. Grande 

participação do 

público interno, que 

a acessa pelo 

Intranet 

Play, stop, no ar, 

volume e a seguir 

Sim. 

Faceb

ook  

Sim  Espaço para 

comentários 

Notícias, 

programas  

Sim. Página do 

TJ-RS. Link da 

Agência 

Radioweb 

 

http://www.radiompt.com.br/
http://www.radiooabrs.com.br/
mailto:radiooabrs@agenciaradioweb.com.br
mailto:radiooabrs@agenciaradioweb.com.br
mailto:radiooabrs@agenciaradioweb.com.br
http://www.radiotjminas.com.br/
http://www.radiothemis.com.br/
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Ao fazer o cruzamento dos dados, navegar nas páginas das rádios e escutar a 

programação das emissoras percebeu-se que, embora o rádio corporativo seja estritamente 

online, poucos recursos do ambiente cibernético são explorados. Prova disso são as interfaces 

semelhantes como, por exemplo, os botões play pause, stop, no ar e a seguir; o encontro de 

poucos canais de interação, podendo ser resumidos a quatro: espaço para comentários e/ou 

sugestão de pauta; links e podcast. A única emissora de rádio corporativo do corpus desta 

pesquisa que tem perfil no Facebook é a Themis. As outras emissoras abrigam redes sociais 

das instituições a que pertencem, mas não desenvolveram uma página específica para o rádio.  

Assim, o aspecto encontrado que realmente diferencia uma emissora da outra é a 

maneira pela qual as empresas desenvolvem o conteúdo da marca, objeto de investigação 

deste trabalho. Para a verificação do uso do branded content no rádio corporativo, escutou-se 

a programação das 13126, emissoras desenvolvidas pela Agência Radioweb, gravadas durante 

24h, no período de 1 a 7 de julho de 2016. Para definir o objeto de análise, as rádios foram 

distribuídas em três categorias, de acordo com vinculação temática de cada uma delas: 

política, justiça e autarquias profissionais.  

 

Quadro 9: Categorização das rádios corporativas produzidas pela Agência Radioweb 

Política  Justiça Autarquias Profissionais 

Rádio Agência Alagoas Rádio MPAC Rádio ADM 

Rádio Canoas Online Rádio MP-RS Rádio Crea-MG 

Rádio Alerj Rádio TJ-MG Rádio OAB-RS 

 Rádio Themis Rádio Cut 

 Rádio MPT  

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

Posteriormente, uma emissora de cada categoria foi escolhida para análise, 

representando um estudo de caso prototípico: as emissoras Rádio Canoas Online, Rádio 

Themis e Rádio ADM: 

 

 

 

 

 

                                                           
126 O Rádio Appai foi descartado por não mais integrar o quadro de clientes da Agência Radioweb. 
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Quadro 10: Objeto de estudo da pesquisa 
Categorização das 

emissoras por 

conteúdo 

Emissora escolhida 

para análise 

Justificativa 

Política Rádio Canoas Online Única emissora que, além de oferecer programação formada 

predominantemente por conteúdo da marca, possui formatos 

variados como spot, reportagem publicitária e informativo 

Justiça Rádio Themis Desenvolve predominantemente seu conteúdo de marca por 

meio da figura do comunicador, responsável pela 

programação ao vivo de 9 às 18h 

Conselhos 

Profissionais 

 

Rádio ADM Emissora que mais desenvolve conteúdo de marca, 

explorando a diversidade de modalidades publicitárias: 

formativo, consultório, entrevista, informativo, reportagem 

publicitária e espaço promocional  

Fonte: Elaboração da autora. 

 

3.4 Coleta de dados 

 

Para a obtenção de dados, três procedimentos foram realizados: audição de programação 

gravada, entrevistas e observação não participante. O primeiro procedimento pôde ser 

efetuado com a solicitação da gravação ininterrupta da programação das 3 rádios corporativas, 

durante o período de uma semana, o que formou uma unidade de análise. As entrevistas foram 

feitas com os diretores e a coordenadora de jornalismo da Agência Radioweb e com os 

repórteres e assessores das rádios corporativas analisadas. As entrevistas foram organizadas 

no quadro a seguir:  

 

Quadro 11: Entrevistas propostas para a realização do trabalho 
Instituição Entrevistado Cargo Íntegra das 

entrevistas 

Agência 

Radioweb 

Paulo Gilvane  Diretor geral Apêndices A, B e C 

Daniela Madeira  Sócia diretora Apêndice D 

Cristian Pheula  Coordenador de rádios 

online 

Apêndice E 

Mariana de Freitas  Coordenadora de jornalismo Apêndice F 

Rádio Themis Carlos Eduardo Schneider  Repórter Apêndice G 

Rafael Ferri  Repórter Apêndice H 

Adriana Arend  

 

Assessora de comunicação 

do TJ-RS 

Apêndice I 

Rádio Canoas 

Online 

Aline Costa  

 

Repórter Apêndice J 

Lurdes Nascimento  Assessora de comunicação 

da prefeitura de Canoas-RS 

Apêndice K 

Rádio ADM Adriana Mesquita  Repórter  Apêndice L 

Suely Frota Repórter Apêndice M 

Renata Costa 

 

Não respondeu à solicitação 

de entrevista 

---------- 

Fonte: Elaboração da autora. 
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A observação não participante foi feita na redação da Agência Radioweb, em Porto 

Alegre (RS), de 25 a 29 de julho de 2016, e estendida as rádios corporativas com estúdio 

próprio na região a convite do diretor geral, Paulo Borges. Foram feitas visitas a estes locais, 

pois a produção de conteúdo é interligada, organizando-se em um movimento bidirecional: as 

matérias feitas pelo rádio vão para o site da agência e o material do portal compõe a 

programação da rádio corporativa. Além disso, para se compreender a configuração dessas 

rádios, entendeu-se ser importante conhecer a rotina produtiva dos profissionais diretamente 

relacionados à elaboração da programação. 

 

3.5 Ferramentas empregadas na análise de dados  

 

A análise de dados foi feita tendo como base o modelo de negócios Business Model 

Canvas e a análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Primeiramente, para se cumprir o objetivo 

três dessa pesquisa, utilizou-se o protótipo de Osterwalder e Pigneur (2010), Business Model 

Canvas (Capítulo 2) que leva em consideração nove elementos:  

 Relacionamento com cliente: definição da estratégia para manter o diálogo e 

a aproximação com os clientes; 

 Segmento de clientes: delimitação do público de interesse; 

 Proposta de valor: produtos e serviços oferecidos para criar valor ao cliente; 

 Canais: ferramentas de comunicação utilizadas para entregar valor ao cliente; 

 Fontes de renda: produtos ou serviços comercializados para obter lucro.  

 Atividades-chave: atividades essenciais para o funcionamento/execução do 

modelo de negócio; 

 Parcerias-chave: rede de relacionamentos, fornecedores e parceiros 

necessários para o modelo de negócios; 

 Recursos-chave: ativos mais importantes para o funcionamento do negócio; 

 Estrutura de custos: custos necessários à manutenção do negócio. 

Para se compreender o branded content na programação (objetivo um) e traçar a 

configuração do rádio corporativo (objetivo dois) foram utilizados fragmentos da técnica de 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) aplicados à programação das rádios corporativas. Os 

operadores analíticos, definidos com base no conceito de branded content, são elencados a 

seguir:  
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1) “A marca deve criar seu próprio conteúdo”: analisa como a marca cria seu próprio 

conteúdo e se apropria de outros; 

2) “A melhor publicidade é aquela que não parece publicidade”: verifica quais são os 

procedimentos utilizados para tornar a propaganda mais atrativa; 

3) “A presença da marca deve ser justificada pelo contexto trazido pelo conteúdo”: 

examina se o posicionamento da marca é trabalhado de acordo com o conteúdo; 

4) “O branded content deve gerar engajamento”: averigua se há engajamento do público 

na empresa e como isso se processa pela mediação da rádio; 

5) “O branded content se posiciona de acordo com seus públicos de interesse”: busca 

compreender o posicionamento das emissoras corporativas em relação aos seus públicos de 

interesse; 

6) “O conteúdo é utilizado para reforçar a reputação da marca”: analisa se a forma como 

o conteúdo é utilizado reforça a marca da instituição. 

Durante a audição da programação das rádios corporativas, foi percebido que havia 

semelhanças de formato dos conteúdos apresentados por elas, o que permitiu a formulação de 

quatro categorias de análise: conteúdo, comunicador, vinheta e música. Por se buscar marcas 

do branded content na programação, as unidades de registro foram definidas utilizando-se o 

formato publicitário microespaço, descrito por Rodriguez (2008) no Capítulo 1 deste trabalho. 

O quadro a seguir apresenta as categorias da pesquisa.  

 

 



96 
 

Fonte: Elaboração da autora. 

Quadro 12: Operadores analíticos e categorias de análise 
Operador Analítico Categoria 

de análise 

Unidade de registro Critérios 
A
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C
o

n
te

ú
d

o
 

Reportagem 

publicitária 

Aborda assuntos com o objetivo de melhorar a imagem da empresa 

Entrevista Visa transmitir credibilidade. O representante da marca é entrevistado pelo locutor  

Consultório O ouvinte pede alguma informação sobre um produto ou serviço para determinada empresa ou 

instituição 

Formativo Oferece uma informação útil, com o fim de outorgar credibilidade e profissionalismo ao anunciante 

Informativo Menor que a reportagem publicitária, traz elementos informativos de interesse social relacionados direta 

ou indiretamente com o serviço ou produto que oferece 

Bartering Espaço publicitário que assume a estrutura de um programa/ permuta 

Concurso Espaço de entretenimento em que há concessão de prêmio aos ouvintes 

Espaços 

promocionais 

Código comercial que anuncia descontos de produtos e incentiva compras no curto prazo 

C
o

m
u

n
ic

ad
o

r Entrada ao vivo Locutor se comunica ao vivo com as pessoas 

V
in

h
et

a 

Vinhetas de 

abertura/fechamento 

Vinhetas que iniciam as matérias e as finaliza 

Vinhetas de 

passagem 

Vinhetas curtas inseridas entre músicas e notícias 

Vinhetas de 

identidade da rádio 

Vinhetas que reforçam o nome da rádio, podendo ou não ter o site da rádio divulgado 

Vinhetas de 

relacionamento 

Vinhetas com material produzido para explicar o trabalho da instituição para a população  

M
ú

si
ca

 Perfil musical estabelecido pelo cliente 
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Posteriormente, a análise dos dados identificados foi elaborada, buscando interpretar o 

que eles representam no contexto estudado. Por ser uma construção social (BAUER; 

GASTELL, 2002), a análise “leva em consideração alguma realidade (...) e deve ser julgada 

pelo seu resultado (p. 203)”, culminando na elaboração do relatório, como a quarta fase do 

estudo de caso, conforme proposição de Yin (2001). O quadro abaixo resume as categorias da 

pesquisa. 

 

Quadro 13: Categorias da pesquisa 
Objeto de Estudo Análise Status 

Rádio Canoas Online Programação ininterrupta 

de 1 a 7 de julho 

Formas de branded content 

presentes 

Rádio Themis Programação ininterrupta 

de 1 a 7 de julho 

Formas de branded content 

presentes 

Rádio ADM Programação ininterrupta 

de 1 a 7 de julho 

Formas de branded content 

presentes 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

3.6 Apresentação do objeto de estudo: registros da Agência Radioweb  

 

A distância entre a realidade de nosso rádio e o 

que ele poderia ou deveria ser é muito grande. 

 

                                                  Gisela Ortriwano 

 

 

A Agência Radioweb nasceu em 2001 com a proposta de ser agência de notícias 

radiofônica, produzindo conteúdo de clientes junto com o hard news. A trajetória começou 

quando o atual diretor geral, Paulo Gilvane Borges, estava em férias da Rádio Gaúcha e 

recebeu convite para divulgar a primeira edição do Fórum Social Mundial para o interior do 

Rio Grande do Sul. Para fazer a cobertura, o jornalista montou uma equipe com quatro 

profissionais e distribuiu boletins por telefone para 80 rádios do interior do estado, durante 

cinco dias.  

Após o término da cobertura, Borges percebeu que as emissoras de rádio tinham 

dificuldade para realizar matérias jornalísticas fora de suas cidades, o que gerava uma 

carência de conteúdo. A partir desse gap, devido às limitações estruturais do radiojornalismo, 

o empresário enxergou uma oportunidade de negócio: desenvolver boletins de cunho 

jornalístico financiados por clientes e distribuí-los para emissoras AM/FM do interior.  
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Para viabilizar o negócio foi feita uma parceira com a Procergs, empresa de 

informática do governo gaúcho, que confeccionou a página na web e a hospedagem, em troca 

de patrocínio:  

 

Agora, além de transmitir por telefone, também tínhamos uma página na internet. 

Das 100 rádios que começaram conosco, todas do RS, apenas 11 tinham internet. As 

demais ligavam para um 0800. Um gasto absurdo de telefone. Ou seja, até então 

éramos web mais no nome do que na prática. Em 2003, a internet começou a se 

popularizar. Surgiu a tal da banda larga. Ou seja, agora você podia telefonar e 

navegar na internet ao mesmo tempo, uma loucura127. 

 

Nasce a Radioweb em Porto Alegre-RS, oferecendo o factual e a produção de 

conteúdo dos clientes que desejam ingressar no rádio em forma de notícia. Inicialmente, o 

material era disponibilizado apenas no interior do Rio Grande do Sul, expandindo-se para 

todo o país. A fim de demonstrar a eficiência do serviço prestado, a empresa desenvolveu um 

cálculo para medir a exposição dos boletins, conforme esclarece a fala de Paulo Borges: 

 

 

É a quantidade de matéria multiplicada pelo número de aproveitamentos, 

multiplicado por dois e dividido por 60. Por exemplo, 22 matérias nos dias úteis. 

Aproveitamento: vamos considerar 80 (downloads); multiplicando dá 1780 

inserções. Cada matéria tem em média dois minutos; então, vezes dois, 3520. 

Dividido por 60 (1hora) dá 58 horas de exposição. O que a gente oferece? Além de 

ter o serviço de rádio online, o serviço de distribuição, praticamente 60 horas de 

visibilidade, digamos assim, de ocupação de espaço no meio rádio no universo de 

emissoras. 

 

O boletim é ainda hoje o produto mais lucrativo da empresa,  ainda de acordo com 

Borges e é financiado por clientes que podem ser fixos (têm contrato com a agência e uma 

produção contínua de matérias) ou avulsos (contratam o serviço da empresa para a cobertura 

de determinado evento). Segundo a sócia diretora Daniela Madeira, o perfil de clientes da 

Agência Radioweb varia de acordo com o mercado em que a agência se insere. 

 

Aqui no Rio Grande, a gente tem clientes fixos e alguns clientes avulsos de 

cobertura de evento. Em São Paulo, a gente tem muitos clientes avulsos. Brasília é 

um mercado que a gente demora muito para fechar um contrato. Exige muita 

negociação, muito relacionamento. E, quando a gente fecha, fica anos. É um 

contrato consistente.  

 

Madeira explica ainda que a empresa tem um perfil de negócio conservador:  

 

 

                                                           
127 Disponível em: <http://www.agenciaradioweb.com.br/livro_10anos.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2016. 

http://www.agenciaradioweb.com.br/livro_10anos.pdf


99 
 

A gente tem uma estratégia de avanço no mercado em relação ao produto. Ele está à 

frente, mas as decisões práticas do dia a dia, que influenciam na relação de custo e 

receita, elas são pensadas de forma bem cautelosa. É a isso que eu me refiro no 

nosso conservadorismo. Não tem oba-oba. Vamos fazer isso. A gente pensa muito, 

estuda, olha os prós e os contras, faz simulações de faturamento. E a gente só dá um 

passo com aquela certeza, mesmo tendo a incerteza que é própria do negócio.  

 

A imagem a seguir apresenta o layout da empresa:  

 

Figura 10: Portal da Agência Radioweb 

 

Fonte: Agência Radioweb.  

 

 

Com o desenvolvimento da internet, os boletins começaram a ser distribuídos online e 

acabaram as transmissões por telefone, o que barreteou os custos de operação do negócio. Em 

2004, a empresa abriu outra sede em Brasília e, em 2007, iniciou suas operações em São 

Paulo.  

Em 2005, a empresa lançou mais um produto: o rádio online, “soluções de design, 

música, tecnologia e jornalismo para o desenvolvimento de um rádio corporativo”, conta 

Borges. A primeira estação de rádio corporativo desenvolvida pela Agência Radioweb foi a 

Rádio Indústria, com estúdio na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 

Brasília.   

De acordo com a sócia-diretora da Agência Radioweb, Daniela Madeira, a ideia surgiu 

quando a empresa parceira, Hot Mídia, apresentou aos sócios diversas ferramentas 

tecnológicas. “Como já tinha uma produção diária muito intensa de conteúdos, hard news e 

temáticos, no nosso entendimento, o principal para uma rádio funcionar a gente já tinha. E foi 

em cima disso que começamos a trabalhar”. Borges explica que como os clientes não sabiam 
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como um rádio corporativo funcionava, a Agência Radioweb criou uma emissora própria, a 

Vitrola Brasileira. A imagem abaixo reproduz o layout da rádio: 

 

Figura 11: Rádio Vitrola Brasileira 

 

Fonte: Agência Radioweb. 

 

De acordo com Madeira, quando um cliente contrata o serviço de um rádio 

corporativo, ele está pensando em médio e longo prazo, o que constitui uma garantia de 

faturamento para sua empresa. Já Borges revela que o preço cobrado pelos serviços prestados 

leva em consideração alguns fatores128: 

 

Por uma questão de privacidade da empresa não vamos divulgar os valores de cada 

cliente. Mas os valores são entre 8 mil e 28 mil mensais, dependendo das variáveis 

de produção, distribuição via Agência Radioweb, equipe, recursos tecnológicos, 

banco de músicas e Ecad. É importante ressaltar que no valor do contrato também 

constam serviços da Agência Radioweb (produção ou distribuição de conteúdo para 

nossas 2.200 emissoras AM e FM afiliadas), que entra no item “produção” e 

“distribuição”.  

 

 

Conforme Madeira, o rádio corporativo é um produto expressivo no faturamento da 

empresa e, do ponto de vista operacional, mais simples de gerir que o portal de conteúdo. “Do 

ponto de vista numérico, um repórter faz quatro rádios, além do conteúdo. A parte técnica 

                                                           
128 O e-mail foi recebido pela autora no dia 28 de outubro de 2016.  
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inclui as matérias, faz a atualização da programação (...). A mão de obra é muito menor. Às 

vezes, um repórter na Radioweb faz uma matéria por dia”, descreve. 

Até julho de 2016, a Agência Radioweb era responsável pela produção de conteúdo de 

treze rádios corporativas, emissoras pertencentes às empresas que atuam no primeiro e 

segundo setores da economia. “Foi o setor onde encontramos a melhor receptividade para o 

serviço, uma vez que há uma necessidade de comunicação com o seu público”, informa 

Borges. A grade de programação das emissoras é formada por notas rápidas entre trinta 

segundos e um minuto; boletins, com tempo médio de dois minutos, e programetes de dois a 

três minutos. Em algumas situações há um programa semanal de vinte minutos, atendimento e 

transmissões ao vivo. As rádios podem ter repórter exclusivo, de 9 às 18h, por um período de 

meio turno, ou não ter repórter. O sistema de automação define uma frequência básica em 

blocos de quinze minutos, algo em torno de três músicas, duas matérias jornalísticas e 

vinhetas. A figura a seguir apresenta o software: 

 

Figura 12: Sistema de automação rádio corporativo – Playlist 

 
Fonte: Agência Radioweb. 

 

O conteúdo produzido pela agência tem dois destinos: o rádio corporativo online e a 

agência de notícias.  Essa dinâmica é uma estratégia que impulsiona a veiculação de ambos os 

conteúdos, aumentando o número de downloads nos relatórios entregue aos clientes, 

conforme mostra a figura a seguir: 
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Figura 13: Relatório entregue ao cliente com o aproveitamento das matérias 

 

Fonte: Agência Radioweb. 

 

Madeira aponta que as diretrizes do rádio corporativo são dadas pelo cliente que 

define suas estratégias durante reunião de briefing, na qual é arbitrado o perfil musical, tipo de 

programação a ser executada, pautas mais importantes e fonte para entrevistas. Quando o 

conteúdo fica pronto, na maior parte das vezes, passa por aprovação do cliente e depois vai 

para o banco de notícias. A agência oferece um relatório detalhado: dados do estado, data, 

cidade, rádio ou região, conforme exemplifica a figura a seguir que traz os resultados de 

pesquisa por downloads de matérias feitas por rádios em todo o Brasil.  
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Figura 14: Modelo de boletim entregue ao cliente - Rádios hertzianas do Brasil 

 

Fonte: Agência Radioweb. 
 

 

3.6.1 Registros da rotina produtiva: Agência Radioweb e rádios corporativos 

 

Para se compreender o trabalho realizado pela Agência Radioweb, a observação não 

participante foi organizada por meio de um de um roteiro pré-definido, contendo: 1) 

observação da rotina produtiva – do recebimento da pauta até a disponibilização do conteúdo 

pronto para ser inserido no site; 2) entrevistas abertas – perguntas com caráter exploratório. O 

quadro abaixo resume os dados obtidos com a coleta. 
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Quadro 14: Observação não participante 

Observação não participante – roteiro de observação 

Atividades Previstas Atividades Realizadas 

Data Manhã/Radioweb Tarde Anotações e impressões 

 25/07/16 Observação rotina 

produtiva – ambientação 

Radioweb: entrevista 

semiestruturada: diretor 

geral da empresa Paulo 

Borges 

Redação tem ritmo calmo, o repórter chega da rua, grava a matéria e faz a edição. A apuração é feita por 

telefone. Os repórteres da Radioweb trocam informações, leem o jornal, comentam os fatos do dia. São 

cumpridas de duas a três pautas diárias por repórter. A televisão está ligada todo o expediente na Globo 

News e o rádio, na Gaúcha. Embora a entrevista inicialmente tenha sido planejada somente com Borges, 

as considerações de Pheula trazem contribuições importantes para a pesquisa. Os entrevistados 

conversam entre si, trocando informações. Há sintonia nas respostas. A entrevista é um pouco longa. Na 

parte da tarde, na rádio Canoas, durante a entrevista com a assessora de comunicação, Lurdes 

Nascimento, percebe-se a tentativa de promover o prefeito da cidade Jairo Jorge. A entrevista é bem 

detalhada e ajuda a compreender as diretrizes dadas ao rádio. As logomarcas das rádios estão cobertas 

por causa do período eleitoral. A repórter Aline Costa está em férias, sendo a entrevista realizada por e-

mail posteriormente. Preparo de entrevistas semiestruturadas para as rádios Themis e MP-RS 

26/07/16 Observação da rotina 

produtiva. Entrevista: 

Paulo Borges. Entrevista: 

Cristian Pheula  

Rádio Themis: 

observação da rotina 

produtiva; entrevistas: 

repórter Carlos Eduardo 

Schneider e assessora de 

comunicação Adriana 

Arend  

Na observação da rotina produtiva da agência, nenhuma novidade acontece em relação ao dia anterior. 

Cristian Pheula é entrevistado. Apesar de ter assumido o cargo de coordenador há pouco mais de três 

meses, demonstra conhecer as peculiaridades das rádios online e está bem informado. 

Observação da rotina produtiva da Rádio Themis: O repórter recebe mais de cem pedidos de música por 

dia (mostra os dados na tela) e estica-se para ler as mensagens ao vivo. Isso prejudica sua locução, já 

que ao não se posicionar de frente para a tela do computador, perde a leitura dos comentários. Realiza as 

entrevistas por telefone; grava a sonora diretamente do telefone para a mesa de edição. Está bem 

disposto e parece gostar do trabalho que realiza. Adriana Arend explica os objetivos do tribunal ao usar 

o rádio como meio de comunicação. A sala em que trabalha está cheia de jornalistas e estagiários, 

lembrando uma redação de jornal 

27/07/16 Observação da rotina 

produtiva. Entrevista: 

coordenadora de 

jornalismo, Mariana de 

Freitas 

Rádio MP-RS:  

entrevistas: assessor de 

imprensa Juarez Santana 

(Apêndice N) e repórter 

Raquel Carneiro 

(Apêndice O)  

Não são percebidas mudanças significativas na rotina produtiva da agência. A coordenadora de 

jornalismo, Mariana de Freitas, relata sua rotina profissional e a política empresarial adotada. Insiste na 

importância da notícia para a Radioweb. A repórter Fernanda Wenzel grava um boletim do cliente, 

manda o material para aprovação. Depois recebe telefonema com orientações e regrava o material. Na 

rádio MP, é entrevistada a repórter Raquel Carneiro, que produz o boletim diário da rádio MP e o insere 

no portal da Radioweb na editoria cidadania. A repórter grava duas assinaturas: “de Porto Alegre, 

Raquel Carneiro”, “da Rádio MP, Raquel Carneiro”, estratégia para aumentar o número de acessos no 

portal da agência. A repórter parece gostar do trabalho na rádio, mas tem-se a impressão de que ela 

gostaria de desenvolver mais ações para promover o rádio. Juarez Santana havia acabado de assumir o 

cargo, não sabe responder às perguntas e recorre sempre à Raquel 

28/07/16 Observação rotina Observação da rotina Poucas alterações são percebidas no trabalho dos jornalistas. A coordenadora de jornalismo reclama que 
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  Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

 

 

 

produtiva produtiva alguém colocou um artigo no título da matéria, mas não há nenhuma indisposição com a equipe. A sócia 

diretora, Daniela Madeira, chama cada um dos repórteres à sua sala, na parte da manhã e da tarde. São 

feitas anotação para a entrevista no dia seguinte 

2907/16 Entrevista Daniela 

Madeira 

Últimos acertos No final da manhã, os funcionários da empresa fazem uma comemoração surpresa para a formatura de 

Diego Brião. Compram um presente e há um momento de confraternização. O clima na agência é 

harmônico e descontraído. As pessoas parecem gostar do trabalho que realizam. Não há registro de 

cobrança no que se refere ao deadline durante toda a semana. A entrevista com Daniela Madeira, além 

da previsão de tratar especificamente do modelo de negócio da empresa, aborda a questão dos 

funcionários terem sido chamados à sua sala, observada no dia anterior. Daniela esclarece que está 

dando feedback sobre a produção dos repórteres. Tem segurança para falar; parece gostar do trabalho 

que realiza e, além de negócios, aborda a gestão de pessoas e liderança  
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A observação foi iniciada na redação da Agência Radioweb, por ser a principal fonte 

geradora de conteúdo que alimenta o portal da agência e a programação das rádios 

corporativas. 

A rotina produtiva da Radioweb é integrada, abrangendo as sedes de Brasília, São 

Paulo e Porto Alegre. Na parte da manhã, de Brasília, a coordenadora de jornalismo, 

Alexandra Fiori, dá a largada129 e, antes das 7h, distribui as pautas para os repórteres 

escalados para o primeiro turno de trabalho. Até às 9h essas matérias devem ser publicadas. 

Durante todo o dia, é feita a produção de conteúdos e, na parte da noite, o coordenador de 

jornalismo de São Paulo, Wellington Mesquita, permanece na sede da agência até às 21h para 

cobrir possíveis desdobramentos dos fatos. Depois da largada, cada uma das sedes apresenta 

uma rotina de trabalho diferente, cumprindo pautas locais e boletins dos clientes. Em Porto 

Alegre, onde a observação não participante foi realizada, os conteúdos produzidos depois da 

largada começam a ser postados às 17h, mas a publicação é imediata, se houver algo 

importante. 

A responsabilidade do profissional é entrevistar as fontes, editar o conteúdo e entregar 

o material pronto para a postagem no site. Na agência, são elaborados três tipos de conteúdo: 

o do cliente, o factual e o das rádios corporativas OAB-RS. Até agosto de 2016, antes de 

encerrar o contrato, as matérias da Rádio Appai eram gravadas na sede da Agência Radioweb, 

em Porto Alegre. 

Importante pontuar que a programação e os elementos que compõem as rádios 

corporativas são estabelecidas pelo cliente durante reunião de briefing. Assim, a rotina 

produtiva das emissoras varia de acordo com o interesse da organização/empresa em que o 

veículo está inserido, conforme descrito a seguir.  

No dia 25 de julho, a primeira emissora visitada foi a Rádio Canoas Online, localizada 

na cidade de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Na ocasião, por ser período 

eleitoral, as paredes do estúdio estavam cobertas com papel craft, ocultando o nome da 

emissora. A repórter responsável, Aline Costa, estava em férias, sendo entrevistada por e-mail 

posteriormente e, naquele dia, substituída por Cristian Pheula. A rádio tem estúdio próprio, 

fechado por vidro transparente e localizado ao lado da sala da assessoria de comunicação. Na 

ocasião, Pheula atendeu uma demanda da assessoria, gravou uma matéria, editou o material e 

o inseriu no site. A assessora de comunicação, Lurdes Nascimento, durante mais de uma hora 

                                                           
129 A largada  é “publicação de boletins na parte da manhã com a atualização de fatos ou com a inclusão de 

assuntos não abordados no dia anterior” (PHEULA, 2014, p. 57). 
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de entrevista, explicou as diretrizes e a história da emissora, defendendo a importância do 

rádio como veículo de comunicação e aproveitou a oportunidade para promover as ações 

políticas do governo Jairo Jorge frente à prefeitura da cidade.  

No dia 26 de julho de 2016, a observação não participante foi realizada na Rádio 

Themis, localizada em Porto Alegre, no 13º andar do prédio do TJ-RS. Atender aos pedidos 

de música feitos pelos funcionários da instituição é a prioridade. Durante a observação, o 

jornalista Carlos Eduardo Schneider recebeu cerca de cem pedidos de música e fez duas 

entradas ao vivo para ler os comentários dos ouvintes. Como os pedidos foram muitos, para 

atendê-los, todas as notícias foram retiradas da programação às 16h30min, ficando no ar 

somente músicas e vinhetas até às 18h, horário em que o expediente do TJ-RS encerra. O 

jornalista pareceu ansioso para cumprir a programação musical e começar a pauta do dia. 

Assim, para realizar o programa diário, “Notícias do Judiciário”, Schneider explicou que 

geralmente usa o portal do TJ. Depois de retirar a pauta do site, o material é enviado para 

aprovação da assessora de comunicação, Adriana Arend. No intervalo entre as entradas ao 

vivo, depois de a pauta ter sido aprovada, Schneider ligou para as fontes, gravou a sonora e o 

off diretamente no computador e editou o material, disponibilizando-o na aba regional da 

Agência da Radioweb e na programação da Themis depois das 18h (substituindo o boletim 

anterior). 

No dia 27 de julho, a observação foi realizada na Rádio MP-RS, localizada no interior 

do prédio do MP-RS, em Porto Alegre. A repórter da rádio MP-RS, Raquel Carneiro 

(Apêndice N), alimenta a editoria de cidadania do portal de notícias da Agência Radioweb, de 

segunda a sexta, geralmente na aba regional. Existem exceções quando a matéria é de 

interesse nacional, sendo disponibilizada para todo o país. O procedimento para realizar a 

matéria diária, “MP em ação”, é semelhante ao da Rádio Themis. A jornalista liga para a 

fonte, grava a sonora diretamente no computador e edita o material. Contudo, o conteúdo não 

passa por aprovação. Como a matéria vai para a editoria de cidadania, a repórter faz dois tipos 

de assinatura, retirando a vinheta da Rádio MP ao disponibilizar o conteúdo na aba regional 

da agência. Essa estratégia é usada para impulsionar o boletim do cliente, pois as rádios 

afiliadas, ao fazerem o download do material, podem optar por não veicular matéria de outra 

emissora. A jornalista afirma ainda que tem liberdade para propor pautas e entende que o 

trabalho que desempenha está muito ligado ao valor que o cliente confere ao rádio. “O meu 

trabalho depende muito de uma questão de gestão, da visão que as pessoas têm. Isso faz a 

diferença”. Ao final da entrevista, tem-se a impressão de que a jornalista gostaria de 

desenvolver mais atividades para promover o rádio corporativo.  
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A observação não participante e as entrevistas foram cruciais para se atingir os 

objetivos da pesquisa: compreender o branded content na programação radiofônica, traçar a 

configuração da programação do rádio corporativo e identificar como se desenha o modelo de 

negócio da Agência Radioweb. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Para conhecer o modelo de negócio da Agência Radioweb e a construção do conteúdo 

no rádio corporativo a partir do branded content, esse capítulo usou o método Estudo de Caso 

das emissoras Rádio Themis, Rádio Canoas Online e Rádio ADM. Foram aplicados 

fragmentos da Análise do Conteúdo em amostras sonoras da programação das emissoras e o 

Business Model Canvas para definir o modelo de negócio da Agência Radioweb que tem o 

rádio corporativo como um de seus produtos.  

 

4.1 A política editorial da Radioweb: reflexões sobre o branded content na construção do 

modelo de negócio 

 

Todos os repórteres da Agência Radioweb são formados em Jornalismo, constituindo 

o recurso-chave do modelo de negócio e o capital intelectual da empresa. Daniela Madeira, 

sócia-diretora da empresa, relata que todos os diretores da Agência Radioweb fazem vendas 

de produtos, mas ela é também responsável pelo jornalismo. A equipe é formada por 24 

repórteres avaliados duas ou três vezes no ano. “O que eu faço: escuto de dez a quinze 

matérias de cada repórter com o ouvido mais atento. Isso para as rádios online e para agência. 

Daí eu dou um feedback para cada um. O nosso objetivo é um padrão de jornalismo”, conclui.  

A política editorial adotada pela empresa na confecção de boletins de clientes 

(disponível no portal da agência e na programação das rádios corporativas) é apresentar o 

material com cunho jornalístico e não comercial. Mariana de Freitas relata: “É um portal de 

notícias. Tu tem que ter a notícia do dia, senão o portal não se torna atrativo, se você só ficar 

colocando notícias do caramujo e da linha de montagem de pequenas empresas. Então, a 

gente oferece as coisas do dia para as rádios”. O cliente, quando compra um boletim, financia 

também o factual, conforme informa Freitas:  

 

Digamos que o boletim custa X, pra eu fazer dois boletins eu tenho que ter 2X, então 

o boletim que eu vou vender, eu vou vender por X mais um pouquinho pra financiar 

o outro. É como qualquer produto. Tu vai cobrar o quanto custa pra ser feito, o 

quanto custa o processo, vai ver o lucro e o custeio. O boletim do cliente financia o 

jornalismo. 

 

A coordenadora de jornalismo da região Sul explica a elaboração do boletim de 

clientes e a linha editorial adotada: 
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É um pesquisador dos Caramujos da Venezuela que a empresa X está estudando a 

importância disso para um determinado lugar. É um boletim de meio ambiente, de 

pesquisa, um boletim científico, não é um boletim para mostrar que a empresa X tem 

uma ação de sustentabilidade. É uma coisa concreta.   

 

 

A seguir será apresentado e analisado um boletim de cliente produzido pela Agência 

Radioweb. As diretrizes dadas pela jornalista durante a entrevista são encontradas na matéria 

financiada por uma empresa do ramo farmacêutico130, com 806 acessos, conforme informou a 

Agência Radioweb:  

 

Vinheta – Saúde, Qualidade de vida  

Repórter: A hipertensão arterial pode causar diversas complicações à saúde, 

inclusive a dos olhos e causar, por exemplo, a oclusão da veia central da retina. A 

oclusão ocorre quando o ramo principal da veia responsável por drenar o sangue da 

retina é bloqueado e o fluxo sanguíneo interrompido. A pressão anormal nas veias 

da retina é um dos principais fatores que podem desencadear a doença e levar à 

cegueira. O médico oftalmologista e representante da sociedade brasileira de retina 

in vitro explica os sintomas. 

Sonora: Ao acordar sem enxergar, tendo manchas na frente da visão. Durante o dia 

ele vê flashes luminosos, sangramentos que borram a visão de uma hora para outra. 

E geralmente isso acontece ao levantar, porque o olho durante o sono se movimenta 

de uma maneira muito rápida. 

Repórter: O melhor caminho é prevenir a doença. Por isso, é importante manter um 

estilo de vida saudável, sem fumar, com alimentação equilibrada e prática de 

exercícios físicos. Hábitos que podem evitar doenças crônicas. O médico também 

destaca um tratamento que tem ajudado na recuperação dos pacientes.  

Sonora: Podem ser injetados dentro do olho anti-angiogênicos. Esses medicamentos 

são um tipo de quimioterápico e enxugam a retina, tiram o inchaço dela, facilitam a 

circulação do sangue novamente, minimizando a chance desses pacientes 

desenvolverem varizes no futuro, que podem aparecer, que causariam sangramentos 

intensos dentro do olho, com perda de visão.  

Repórter: A sociedade brasileira de hipertensos, afirma que 33% da população tem 

pressão alta, que pode levar a oclusão da veia central da retina. Além disso, outros 

problemas crônicos como doenças cardiovasculares, diabetes e glaucoma também 

influenciam na incidência da oclusão. De São Paulo, Carolina Cassola.   

 

Para construir a matéria, a informação de interesse público é utilizada – a hipertensão 

ocular pode levar à cegueira –, caracterizando essa notícia como um boletim de saúde. 

Apresentado o problema dentro de um contexto credível e relevante para a sociedade 

(conforme apregoa o branded content), a fonte é acionada para explicar os sintomas. Ressalta-

se que a escolha do entrevistado é crucial para sustentar a veracidade e a credibilidade da 

informação. Posteriormente, a própria repórter traz a prevenção como solução do problema, 

inserindo nova sonora do médico para explicar como o tratamento é simples. Para fechar a 

                                                           
130 Embora não seja a temática dessa dissertação, não se pode deixar de pontuar que, como existem legislações 

mais rigorosas a respeito da publicidade na indústria farmacêutica, há possibilidade de esse setor adotar a 

estratégia do branded content para impulsionar seus interesses e dificultar a fiscalização. O setor farmacêutico 

destinou em 2015, R$ 8,1 bilhões em publicidade, um aumento de 35% em relação ao ano anterior, conforme 

informa o site Kantar Ibope. Disponível em: <http://br.kantar.com/m%C3%ADdia/marcas-e-

propaganda/2016/maio-setor-farmaceutico-compra-de-midia/>. Acesso em: 4 jan. 2017.  

http://br.kantar.com/m%C3%ADdia/marcas-e-propaganda/2016/maio-setor-farmaceutico-compra-de-midia/
http://br.kantar.com/m%C3%ADdia/marcas-e-propaganda/2016/maio-setor-farmaceutico-compra-de-midia/
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nota, há a inserção de outra informação de interesse público: o número de hipertensos no 

Brasil e outras doenças que podem ocasionar a oclusão da veia central da retina.  

Dessa forma, os operadores analíticos do branded content, definidos por essa pesquisa 

por meio da análise de conteúdo, podem ser aplicados a essa matéria como forma de 

demonstrar como o marketing de conteúdo é empregado na construção do boletim, principal 

produto comercializado pela Agência Radioweb. 

 

Quadro 15: O branded content no boletim de cliente da Agência Radioweb 
Operador Analítico Análise do conteúdo 

A melhor publicidade é aquela que não parece 

publicidade 

A pauta propõe um assunto de saúde para sugerir o 

tratamento da hipertensão arterial com 

quimioterápicos vendidos pela empresa farmacêutica. 

Embora seja uma publicidade, assume modalidade 

informativa 

O branded content se posiciona de acordo com seus 

públicos de interesse 

Dois públicos são acionados: as pessoas hipertensas, 

com doenças crônicas e com sintomas explicados pela 

matéria, e os médicos em geral, que são informados 

por um par da possibilidade de uso de quimioterápicos 

para tratar a oclusão arterial 

O conteúdo é utilizado para reforçar a reputação da 

marca 

A presença do especialista recomendando o 

medicamento oferece legitimidade ao tratamento com 

o uso deste medicamento 

A presença da marca deve ser justificada pelo 

contexto trazido pelo conteúdo 

Para vender o produto, cria-se uma matéria de saúde 

com o quadro de uma doença tratada pelo produto 

comercializado pelo laboratório 

O branded content deve gerar engajamento A matéria pode gerar engajamento dos públicos na 

medida que os incentiva a procurar o medicamento 

A marca deve criar seu próprio conteúdo Ao propor uma matéria de saúde, a indústria 

farmacêutica insere seu produto no mercado de forma 

capciosa. A divulgação dos sintomas e formas de 

tratamento incentiva a prescrição e a procura do 

medicamento 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

Observa-se que a linha entre o jornalismo e o branded content é muito tênue e que o 

pagamento da fonte inverte os valores de prestação de serviço do jornalismo, colocando em 

xeque a credibilidade da Agência Radioweb. É provável que, por isso, a empresa se apresente 

como ganhadora de mais de 60 prêmios de jornalismo ao longo dos seus 15 anos de história.  

A estrutura do branded content no boletim de cliente que trata da hipertensão ocular 

aciona três elementos estratégicos: a informação (de interesse público ou de interesse de um 

público hipersegmentado), o problema (apresenta e discute o problema) e a fonte (inserida na 

matéria por meio de sonora ou off, geralmente trazendo alguma solução). Esses três 

elementos, embora não sigam uma sequência fixa, se repetem ao longo da programação das 

rádios corporativas, podendo ser sintetizados no quadro abaixo. 
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Quadro 16: Estrutura do branded content no boletim de clientes da Agência Radioweb 

Informação → caracterização do problema → acionamento da fonte (resolve ou não o 

problema) → solução do problema→ fechamento da matéria com dados credíveis 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

O caráter mercadológico das notícias é reforçado pela coordenadora de jornalismo que 

afirma organizar seu tempo para atender clientes: “A empresa Y131, de São Paulo, 

normalmente entre quarta e sexta-feira, nos manda seis ou sete sugestões de pauta. [...] Eu 

faço muito contato com o cliente para entender o que ele quer. Isso evita o retrabalho do 

repórter. Tu tem que seguir o briefing”. Mariana de Freitas explica como é o relacionamento 

com o cliente: 

 

Até hoje os clientes perguntam qual o melhor dia para colocar a matéria no site da 

agência. Eu digo assim: “não tem um melhor dia”. A gente evita botar no final de 

semana, porque tem menos acesso. As rádios do interior têm uma programação 

diferente também. Então, uma vez teve um boletim com uma ferramenta econômica 

bem complicada e tinha um jogo de futebol da seleção brasileira. Daí eu disse para o 

cliente: “Olha eu vou segurar o teu boletim. Eu não vou colocar hoje, porque tem 

jogo da seleção brasileira”. Embora não tenha nada a ver uma coisa com a outra, eu 

sei que as rádios, se tiverem que optar, vão optar pelo jogo da seleção e não pelo teu 

boletim, por mais importante que ele seja. O cliente entende isso. Às vezes o boletim 

que era tri bom teve baixo acesso. Que aconteceu? Foi no dia do impeachment da 

Dilma, não tinha como competir. Então, isso eu consigo negociar. Olha, a gente está 

com uma super matéria de economia, coletiva do Ministro, e tu tem um boletim 

sobre os índices imobiliários de Porto Alegre. Eu vou segurar o teu boletim, porque 

eu também quero que tu tenha os acessos. 

 

As afirmativas da coordenadora mostram que os critérios utilizados na confecção do 

material são oriundos do jornalismo, mas se convertem em estratégia de branded content 

quando flexionados em prol dos interesses privados. O tratamento dado à notícia, pelo recorte, 

seleção e filtro aplicados, se transveste de uma roupagem informativa, mas, a rigor, curva-se o 

princípio da credibilidade jornalística em prol de interesses econômicos. É feito um esforço 

no sentido de inserir o agenciamento do conteúdo/fonte na ordem do dia, objetivando além da 

visibilidade pública a venda de determinado produto ou serviço. Por isso, adota-se nessa 

pesquisa a concepção de que a Agência Radioweb é uma agência de conteúdo, que utiliza 

estrategicamente as notícias factuais e algumas reportagens especiais jornalísticas para 

promover o branded content, core business da empresa. 

Reconhece-se, assim, que a notícia é crucial para a consolidação do modelo de 

negócio da Agência Radioweb, pois oferece o factual e matérias analíticas junto com o 

conteúdo de cliente, disponibilizando os materiais sem distingui-los, em editorias de saúde, de 

                                                           
131 Os nomes de todos os clientes da Agência Radioweb foram alterados para evitar uma possível identificação. 
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educação, de ciência e tecnologia, de cidadania, de esporte, de política e de comportamento, 

por exemplo.  

É a perspectiva de um bom jornalismo que vai atrair emissoras hertzianas que, ao 

acessarem o portal da Agência Radioweb, podem não distinguir o que é notícia do que é 

boletim. Entende-se que, ao inverter o modus operandi das agências de notícias e oferecer 

conteúdo gratuito para as rádios AM e FM, a empresa cria duas situações: fideliza as rádios 

hertzianas, aumentando consequentemente o número de afiliadas132, e insere-as na oferta de 

valor do negócio na negociação com o cliente, como possibilidade de veiculação de seus 

boletins. 

Devido à falta de estrutura jornalística nas emissoras de rádio, principalmente no 

interior do Brasil, acredita-se que a probabilidade de veicular o boletim, após baixá-lo do 

portal de notícias, seja grande. Note-se, no entanto, que, a rigor, não há como precisar em 

números absolutos o aproveitamento das matérias nos relatórios oferecidos ao cliente, uma 

vez que o radialista após escutar o conteúdo, pode optar por não o inserir na programação. A 

estratégia de mostrar apenas o título da matéria no portal pode ser compreendida de duas 

maneiras: aproveitar o espaço para apresentar mais conteúdo ou tentar impulsionar o número 

de downloads, o que influencia os resultados do relatório de aproveitamento apresentado ao 

cliente.  

Como a política editorial da agência prima por trabalhar o branded content no formato 

jornalístico, pode ser difícil identificar se o interesse é público (dando visibilidade às ações 

voltadas para o bem estar coletivo) ou do público (priorizando interesses privados). As 

matérias são estruturadas pelo viés informativo, podendo ser consumidas como se fossem 

notícias, sendo difícil, algumas vezes, distinguir quando há ou não pagamento da fonte.  

Pode-se perceber que as emissoras que baixam o conteúdo da Agência Radioweb em 

função da gratuidade do produto, correm o risco de adotar uma visão míope de economia e de 

perder oportunidades de negócios ao divulgarem o branded content sem custo para várias 

instituições/pessoas financiadoras dos boletins. 

Embora as produções da agência, na maior parte das vezes, apresentem elementos de 

interesse público, não se pode deixar de notar que o pagamento da fonte confirma que há 

interesses econômicos atravessando a confecção do material e priorizando o interesse privado. 

Por isso, como dito anteriormente, parece-nos mais adequado entender a Agência Radioweb 

como uma agência de conteúdos, já que a prática jornalística não deve seguir briefing e nem 

                                                           
132 As emissoras hertzianas assinam contrato online se comprometendo a não editar o material e nem armazená-

lo em podcast. Disponível em: <http://www.agenciaradioweb.com.br/novocadastro/>. Acesso em: 11 dez. 2016.  

http://www.agenciaradioweb.com.br/novocadastro/
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ter a fonte das matérias como cliente, embora o repórter inclua seus posicionamentos e 

interesses subjetivos no exercício da atividade. 

 Com o desenvolvimento da internet, a Agência Radioweb implanta seu modelo de 

negócio, calcado na lógica secular da agência de notícia133 e no financiamento da matéria feito 

pela fonte. O branded content custeia o hard news e o modelo de negócio da agência se 

consolida impulsionado pela tecnologia e pela cultura da gratuidade instaurada pela e na 

internet. A rigor, a lógica é a mesma em todos os veículos de comunicação: a publicidade 

subsidia o jornalismo. No entanto, no modelo de negócio da Agência Radioweb, a publicidade 

encampa o jornalismo, trabalhando a propaganda como se fosse notícia. Ressalte-se que as 

técnicas do jornalismo há muito tempo são utilizadas pela publicidade, mas presume-se que a 

novidade esteja no grau de sofisticação do tratamento das notícias, chegando ao ponto de 

haver dificuldade para precisar o que é boletim de cliente e o que não é.  

 Neste contexto de produção intensa de conteúdo, o rádio corporativo nasce em 

ambiente estritamente online se apresentando como uma solução comunicativa, em que as 

organizações dialogam com diversos públicos de interesse. O negócio consiste em 

desenvolver a emissora corporativa de forma completa: técnica, plástica e conteúdo. A parte 

técnica se volta para o layout das rádios e a criação de aplicativos para Android e Apple; a 

produção de vinhetas é terceirizada; o perfil musical, definido em reunião com o cliente, o 

conteúdo da marca e o noticioso são feitos pela Agência Radioweb na maior parte das vezes.  

O diferencial competitivo do serviço prestado pela Agência Radioweb é a venda 

casada do rádio, como um canal de comunicação pronto, e do boletim para o portal de 

notícias. Assim, o branded content, além de ser veiculado na programação da emissora 

corporativa, também pode compor o rol de conteúdo da agência de notícias, expandindo a 

divulgação da marca para as rádios hertzianas de todo o país. Conforme informou Borges, o 

preço das rádios varia entre 8 e 28 mil reais, no entanto, não constituem a maior fonte de 

renda da Agência Radioweb. O principal produto da empresa, em termos de lucratividade, são 

os boletins de cliente, ou seja, o branded content.  

O protótipo de Osterwalder e Pigneur (2010), Business Model Canvas, aplicado de 

forma simplificada, é utilizado por esta pesquisa com a intenção de facilitar o entendimento 

do modelo de negócio da Agência Radioweb.  

 

                                                           
133 Em 1832, Charles Louis Havas aproveitou as estradas de ferro e o telégrafo aéreo para distribuir notícias de 

outros países para os jornais parisienses, criando a Agência Havas.  
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Figura 15: Modelo de Negócio da Agência 

Radioweb

 
Fonte: Adaptação Business Model Canvas de Osterwalder e Pigneur (2010).
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Para cumprir o objetivo desse estudo e definir como o rádio corporativo constrói sua 

programação com base no branded content, faz-se a análise da programação das 

webemissoras.  

 

4.2 O branded content na programação: uma análise das rádios corporativas Themis, 

Canoas Online e Rádio ADM 

 

Para examinar os dados da pesquisa, foram aplicados fragmentos da Análise de 

Conteúdo em amostras de conteúdos sonoros coletadas durante a semana de 1 a 7 de julho de 

2016, em três emissoras corporativas: Rádio Themis, Rádio Canoas Online e Rádio ADM, 

retratando cada uma delas um estudo de caso prototípico.  

 

4.2.1 Rádio Themis, a justiça nas ondas do rádio 

 
 

Inaugurada no dia 5 de outubro de 2011, a rádio do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul (TJ-RS), ganhou o nome Themis em alusão à deusa da justiça, que na mitologia grega 

representa a lei, a ordem e a proteção dos oprimidos. Para marcar o início das atividades da 

emissora online, o cantor gaúcho de MPB Nei Lisboa foi convidado para tocar no estúdio da 

rádio, instalado no 13º andar, na sede do Tribunal, em Porto Alegre. “Ele é um músico gaúcho 

de sucesso. Veio, trouxe o violão e interagiu com os ouvintes. A abertura foi simples, mas a 

aceitação, muito grande”, conta a assessora de comunicação do tribunal, Adriana Arend. 

No primeiro ano de funcionamento, nove mil comentários, incluindo pedidos de 

música, foram respondidos pela jornalista Anelise De Carli, responsável também pela 

produção de conteúdo à época. No total, 150 mil acessos foram feitos por 30 mil internautas. 

A audiência mensal contou com 5 mil ouvintes fiéis134, dados fornecidos pelo relatório de 

aproveitamento da Agência Radioweb. No mês de setembro de 2016, a Themis teve 22.122 

acessos. No entanto, o diretor geral da Agência Radioweb afirma que esse dado não é preciso, 

pois a ferramenta utilizada para aferir os acessos é o google analytics:  

 

O Google Analytics mede somente o acesso à página e como ela pode ser 

“desanexada”, ou seja, eu posso minimizar o player da rádio e continuar ouvindo, o 

analytics registra como abandono da página, ou seja, o usuário foi para outro site. 

No entanto, ele continua ouvindo. Por outro lado, o usuário pode ter pausado a rádio 

e estar com o site aberto. Neste caso, o analytics o considera como alguém que está 

na página, mas o usuário não está ouvindo a rádio. Por fim, temos clientes em 

                                                           
134 Disponível em: <http://tj-rs.jusbrasil.com.br/noticias/100114341/radio-themis-comemora-um-ano-com-festa-

para-os-ouvintes>. Acesso em: 26 de ago. 2016. 

http://tj-rs.jusbrasil.com.br/noticias/100114341/radio-themis-comemora-um-ano-com-festa-para-os-ouvintes
http://tj-rs.jusbrasil.com.br/noticias/100114341/radio-themis-comemora-um-ano-com-festa-para-os-ouvintes
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grandes prédios que tem IP único, ou seja, todos acessam por aquele IP. Dessa 

forma, podemos ter centenas de ouvintes conectados, mas o analytics vai considerar 

apenas um ouvinte, pois todos os acessos vêm daquele IP único. Para não te deixar 

sem um dado, fizemos um cálculo de banda de streaming consumida e dividimos 

esta banda por 64, que é a qualidade de som (64kbps).  

 

 A assessora de comunicação afirma que o rádio corporativo é uma ferramenta muito 

importante para a comunicação entre os servidores e foi muito bem aceita no tribunal. 

“Depois do primeiro ano, começamos a interação com o público direto e entradas ao vivo. 

Como a demanda cresceu muito, colocamos dois comunicadores, um de manhã e um à tarde”. 

Pheula, que já foi repórter da Themis, corrobora: “A Adriana sempre dizia que o servidor 

reclama de tudo no tribunal, menos da rádio”. A figura a seguir apresenta o layout da página. 

 

Figura 16: Layout Rádio Themis 

 

Fonte: Rádio Themis. 

 

Direcionada aos públicos de interesse externo e interno, a Rádio Themis é uma das 

ferramentas utilizadas pelo TJ-RS para atingir as diretrizes definidas no seu planejamento 

estratégico, isto é, dar conhecimento das ações da justiça gaúcha e levar ao conhecimento da 

sociedade suas realizações. Para operacionalizar o planejamento, Arend apontou a 

necessidade de as informações circularem e chegarem no interior do estado. “Começamos a 

pesquisar e chegamos à Radioweb que tem mais de duas mil emissoras afiliadas. Todas as 

rádios do Rio Grande do Sul fazem download das nossas notícias. E, paralelamente a esse 
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serviço, a gente montou a rádio internamente”. Os custos para manter a rádio e os serviços da 

agência durante o ano de 2016 foram encontrados no portal da transparência do TJ-RS. 

 

Figura 17: Contratação de serviços da Agência Radioweb 

 

Fonte: Portal da Transparência – TJ-RS135. 

 

Em todos as rádios corporativas desenvolvidas pela Agência Radioweb, a 

programação é feita de segunda a sexta-feira. O final de semana repete a programação de 

sexta. Os servidores também se comunicam deixando mensagens no player da rádio, pedindo 

músicas e mandando recados. “Além disso, o rádio torna o ambiente mais leve”, comenta 

Arend. Seis boletins também são produzidos mensalmente para a página de notícias da 

Agência Radioweb, com temas trabalhados de forma mais extensa e aprofundada, sendo 

distribuídos para todo o Brasil.  

Os responsáveis pela programação da Themis são os jornalistas Rafael Ferri e Carlos 

Eduardo Schneider, supervisionados por Arend. Durante a manhã, Ferri realiza entradas ao 

vivo e seleciona o conteúdo da Rádio Justiça136 e da Agência Radioweb, que vão compor a 

grade do dia. É também responsável por produzir os seis boletins mensais para a página da 

Agência Radioweb. À tarde, Schneider continua com as entradas ao vivo e elabora o 

programete “Notícias do Judiciário”. 

 

 

 

 

 

                                                           
135 Disponível em: <http://www.transparencia.rs.gov.br>. Acesso em: 19 dez. 2016.  
136 Emissora pública de caráter institucional administrada pelo Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<www.radiojustica.jus.br>. Acesso em: 26 ago. 2016. 

http://www.transparencia.rs.gov.br/
http://www.radiojustica.jus.br/
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4.2.1.1 Operadores analíticos da programação  

 

 Conforme estabelecido e detalhado no Capítulo 3 deste trabalho, a grade de 

programação da Rádio Themis foi dividida em categorias de análise: conteúdo, vinhetas, 

comunicador e música, a fim de se verificar a aplicabilidade dos operadores analíticos 

definidos anteriormente. A saber: a melhor publicidade é aquela que não parece publicidade; 

o branded content se posiciona de acordo com seus públicos de interesse; o conteúdo é 

utilizado para reforçar a reputação da marca; a presença da marca deve ser justificada pelo 

contexto trazido pelo conteúdo; o branded content deve gerar engajamento e a marca deve 

criar seu próprio conteúdo. A seguir será feita a análise de conteúdo da programação das 

rádios corporativas com base em de cada um destes operadores. 

 

4.2.1.2 O branded content na construção do conteúdo  

 

 O “Notícias do Judiciário” é um boletim diário do Tribunal de Justiça do TJ-RS, 

realizado de segunda a sexta-feira, com informações referentes ao serviço prestado pela 

justiça gaúcha. É destacado na programação pela inserção da vinheta de abertura “Rádio 

Themis informa: Notícias do Judiciário” e pela de encerramento “Notícias do Judiciário, um 

serviço do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Produção e apresentação Carlos 

Eduardo Schneider”. 

O boletim tem aproximadamente dois minutos de duração, assumindo estrutura fixa 

composta por um misto de modalidades publicitárias: informativo e reportagem publicitária, 

programete produzido pela empresa que o patrocina (RODRÍGUEZ, 2008). Os boletins têm a 

seguinte estrutura: dois informativos – a primeira e a última nota – e uma reportagem 

publicitária com sonora. Entre os conteúdos, existe um sobe som, sinalizando para o ouvinte a 

introdução de um novo assunto. O quadro a seguir apresenta a estrutura do programete: 

 

Quadro 17: Estrutura do programete “Notícias do Judiciário” 

Vinheta de abertura → formato informativo (abertura) → sobe som → reportagem 

publicitária → sobe som → formato informativo (fechamento) → vinheta de fechamento  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para fazer o programete, Schneider diz que geralmente se pauta pelo site do TJ e 

explica os critérios utilizados para elaborar as matérias:  
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Tipo assim, prefeito de Cacequi é absolvido. Assim, ó, absolvição não é notícia, 

entendeu? Infelizmente não é notícia, pode até usar, mas vai ser uma terceira nota, 

porque é fraquinha. Se for condenado, vira primeira nota. Infelizmente é assim que a 

gente trabalha. Empresa indeniza mãe e filho que venceram promoção para a copa. 

Essa, sim, foi a primeira de ontem. Essa aqui “Incidentes na Arena nesse domingo 

encaminhados ao juizado do torcedor”. Isso aqui é uma boa terceira nota. Por que é 

futebol e o pessoal gosta. Agora se render uma sonora, a gente liga para o juiz e 

grava. “Bah e aí? O que aconteceu? Que providências vão tomar? Já gera uma 

sonora.  

 

Registre-se que a política editorial adotada pelo jornalista é restritiva, pois em 

ambiente cibernético de múltiplas possibilidades, acrescentar sonora somente a matérias 

prontas como forma de promover a instituição é uma maneira simplista de explorar a 

potencialidade do branded content. Pautar a programação da Themis com base no site do TJ-

RS remete-nos à velha prática do gilete-press, quando as matérias do impresso eram 

recortadas e lidas no ar. Esta prática constitui um atraso no trabalho do comunicador, 

independentemente de ter o viés jornalístico ou publicitário, e contraria o conceito de 

convergência cunhado por Jenkins (2009), pois os consumidores, ao mudarem de plataforma, 

não encontram diversidade de conteúdo midiático, podendo ocasionar desinteresse.  

Depois de pronto, o boletim só vai ao ar depois das 18h, substituindo o anterior, 

entrando na programação a cada uma hora, o que totaliza, praticamente, vinte e quatro 

inserções do mesmo conteúdo. Ao analisar o programete, percebe-se que das seis notas de 

abertura produzidas ao longo da semana, cinco fazem alusão logo na primeira palavra ao TJ 

gaúcho e uma a um juiz, estratégia possivelmente utilizada para fortalecer a identidade da 

instituição. “O TJ gaúcho autorizou o porte de arma de fogo mesmo fora do horário de 

expediente para os guardas municipais de São Leopoldo”. No segundo exemplo: “O juiz 

Rogério Delatorre, da sétima vara da Fazenda Pública da capital, determinou o sequestro de 

693 mil reais nas contas bancárias do estado”. A inserção da fonte em um contexto de 

interesse social posiciona o conteúdo para reforçar a reputação da marca justiça. O objetivo é 

promover a instituição pelo resultado das sentenças, demarcando o indicativo de branded 

content de que a melhor publicidade é aquela que não parece publicidade. Assim, a marca é 

inserida em contexto noticioso de forma não explícita, mas aproveitando o conteúdo para 

construir credibilidade. Esse tipo de formato publicitário é denominado informativo.  

Na segunda nota, a sonora é um elemento sempre presente, caracterizando a 

reportagem publicitária, que convenientemente carrega alguma declaração que endosse as 

informações trazidas. Durante a semana analisada, foram entrevistados cinco juízes e um 

desembargador. A ação personifica o judiciário, ativando novamente a ideia de que o 

conteúdo reforça a reputação da marca. No exemplo a seguir, a declaração dada pelo juiz 
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Fernando Machado possivelmente encontraria mais legitimidade se tivesse sido proferida por 

um participante ou até mesmo um servidor responsável pela organização da atividade, mas o 

interesse é promover a imagem de um tribunal que está próximo da sociedade: 

 

Tinha atendimento médico, atendimento odontológico, mostra de atividades. E aí foi 

justamente onde entrou também o judiciário. Nós fizemos uma ação de conversa 

com a população (...) conversamos sobre o juizado especial cível. Informação sobre 

processos. Foi de fato produtivo.  

 

 

A última nota que forma o boletim corrobora a afirmação fornecida por Schneider: é 

mais curta e de serviço. Foram encontradas informações referentes a um casamento coletivo, 

campanha de aproximação da população do judiciário e duas notas com a temática futebol. 

Todas as notícias são relacionadas com assuntos do judiciário, o que demonstra o 

posicionamento do branded content de acordo com seus públicos de interesse e de que a 

marca deve criar seu próprio conteúdo. Atente-se que o sentido de criar não se refere ao 

fictício, mas ao fato de a marca escolher, dentre todas as ações do quarto maior Tribunal de 

Justiça do Brasil, quais serão trabalhadas no formato jornalístico para divulgação. 

A programação do rádio é também constituída por material veiculado pela Rádio 

Justiça137, que, embora tenha como proposta a comunicação pública e democrática, durante o 

período de análise, só divulgou o resumo das sentenças de tribunais de todo o Brasil, 

promovendo a eficiência e a credibilidade da marca justiça. As notas não contêm sonoras, a 

duração é inferior a dois minutos e, assim como as matérias da Agência Radioweb, são 

sempre assinadas. 

 Do dia 1 a 5 de julho de 2016, vinte e duas notas foram utilizadas na programação. As 

informações trazidas têm como característica começar citando o local onde o caso ocorreu 

para situar o ouvinte: “Uma professora da Universidade Federal do Pampa no Rio Grande do 

Sul (...)” ou “A juíza Mônica Labuto da Terceira Vara da Infância e Juventude do Rio de 

Janeiro (...)”. Assim, apesar de contrariar o indicativo de que o branded content deve produzir 

seu próprio conteúdo, os boletins da Rádio Justiça trazem informações de interesse do público 

da Rádio Themis.  

 

A 13ª Câmara cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a sentença do 

juiz da 8ª Vara cível de Juiz de Fora, Sérgio Murilo Pacheli, que condenou um 

dentista a indenizar um paciente em 10.000 reais por danos morais e 2.900 por danos 

materiais, devido ao resultado insatisfatório de um procedimento para implante de 

                                                           
137 Disponível em:  

<http://www.radiojustica.jus.br/radiojustica/exibirHome!init.action;jsessionid=EQlpxHdW8v06t14r23EMWfWc

>.  Acesso em: 19 dez. 2016. 

http://www.radiojustica.jus.br/radiojustica/exibirHome!init.action;jsessionid=EQlpxHdW8v06t14r23EMWfWc
http://www.radiojustica.jus.br/radiojustica/exibirHome!init.action;jsessionid=EQlpxHdW8v06t14r23EMWfWc
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prótese dentária. O paciente informou no processo que iniciou o tratamento do dente 

incisivo central superior esquerdo em junho de 2011. O procedimento consistiu na 

retirada do dente para posterior colocação de uma prótese. Entretanto, esta ficou 

desalinhada o que ocasionou danos estéticos. Em sua defesa, o dentista argumentou 

fundamentado em laudo pericial, que a prótese foi colocada dentro de todos os 

padrões exigíveis pela Associação Brasileira de Odontologia, sem que houvesse 

comprometimento funcional e estético. Ele afirmou ainda que o sucesso do implante 

só se deu em razão da técnica de implantodontia realizada na única parede óssea que 

o paciente possuía. O juiz todavia não acolheu o argumento e determinou o 

pagamento das indenizações. O dentista recorreu ao tribunal de Justiça mineiro.  O 

relator, desembargador Alberto Henrique, manteve a sentença de 1ª instância, 

argumentando que os tratamentos na boca envolvem grande preocupação estética. O 

magistrado considerou ainda que os problemas odontológicos são mais simples que 

os médicos, o que acarretaria a obrigação de um bom resultado e não apenas a 

obrigação de meios como acontece na medicina. Os demais desembargadores 

votaram de acordo com o relator. De Brasília, Johnny Luna. 

 

O conteúdo é utilizado para fortalecer a imagem da justiça, que envolve todo o poder 

judiciário. A presença desses boletins é justificada e entendida como branded content por ser 

compatível com a marca a que se refere. É preciso citar também a possibilidade de gerar 

engajamento, pois a informação conecta diferentes públicos, podendo aumentar o 

envolvimento e o interesse pela marca justiça. Além disso, a divulgação de sentenças remete à 

eficiência da justiça, buscando reforçar a integridade da marca no aspecto social. 

Ainda no que concerne ao conteúdo, foram encontradas notícias produzidas pela 

Agência Radioweb na programação com temáticas variadas marcadas por vinhetas de 

abertura, como saúde e qualidade de vida, cidadania, economia, variedades e notícias. Não 

foram encontradas matérias de esporte e de política durante o período de análise. As notícias 

não têm vinheta de fechamento e podem ser constituídas por notas secas ou matérias com 

entrevistas, sendo os boletins assinados com o nome da cidade e do repórter:  

 

O palácio Piratini comunicou, durante a quarta-feira, que o pagamento da folha 

salarial do funcionalismo estadual, referente ao mês de junho, será parcelado. 

Servidores com vencimento até dois mil e seiscentos reais serão os únicos a receber 

os salários em parcela única. De acordo com o governo, sessenta e dois por cento 

dos funcionários integram esta faixa da folha de pagamentos do estado. Outros cinco 

depósitos devem ser realizados até doze de julho para quitar integralmente a folha 

salarial do mês de junho. Conforme informou o Piratini, para pagamento dos 

servidores, foi necessário inclusive a utilização de recursos relacionados aos 

depósitos judiciais. A folha salarial de junho do estado é de aproximadamente um 

bilhão e quatrocentos milhões de reais. Essa será a quinta vez, em dois mil e 

dezesseis, que o funcionalismo estadual recebe os salários de forma parcelada. De 

Porto Alegre, Diego Brião. 

 

Paulo Borges entende que o rádio corporativo é, do ponto de vista do cliente, 

totalmente branded content, mas que é preciso utilizar “recursos que transpareçam para o 

usuário/ouvinte como um canal de entretenimento e informação não invasivo”. Em razão 
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disso, o conteúdo da Agência Radioweb é utilizado para suavizar o caráter institucional, 

dinamizando a programação. O coordenador de rádios online, Cristian Pheula, explica que o 

factual é mais utilizado nas rádios corporativas: “a gente evita rodar boletim de cliente nas 

rádios online, mas não é regra. Se o assunto for bom, sem problemas”. 

O boletim de cliente produzido pela Agência Radioweb, ao ser veiculado na Themis, 

converte-se em notícia e, assim como o factual, é considerado uma estratégia comunicativa 

para atrair e manter o ouvinte. No entanto, o conteúdo produzido pela agência não é 

reconhecido como branded content, quando veiculado na emissora corporativa. O quadro a 

seguir compila o branded content na programação da Themis em 1º de julho de 2016. 

 

 Quadro 18: O branded content na programação da Rádio Themis  

Branded Content Reportagem Publicitária  Informativo 

Notícias do Judiciário X  

Deferida hora-extra para trabalhador de mina  
 X 

Fazendeiro consegue anular multa de 85 mil  
 X 

Dentista é obrigada a indenizar paciente em MG 
 X 

Profissional que administra blog de notícias na internet 

não é responsável por comentários formulados por seus 

leitores 

 X 

Professora tem pedido de indenização negado 
 X 

Rodrigo Janot pede reestruturação do transporte 

aquaviário e terrestre no STF 

 X 

Prisão preventiva pode ser substituída por domiciliar 
 X 

Mulher é condenada por ter realizado tráfico de pessoas 
 X 

Forças armadas podem convocar profissionais de saúde 

para o serviço militar obrigatório 

 X 

Distribuidor é punido por manter caixas de cigarro 

impróprio para consumo 

 X 

Google Brasil é condenado por não cumprir decisão 

judicial 

 X 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

4.2.1.3 A intencionalidade das vinhetas 

 

 As vinhetas formam a plástica do rádio, sendo um componente estético que exerce 

diferentes funções na programação e podem ser gravadas nas vozes masculina ou feminina, 

sempre acompanhadas de trilha musical que compõe o background. Para introduzir o 

conteúdo feito pela Rádio Themis, emprega-se sempre a vinheta de abertura: “Rádio Themis 

informa: Notícias do Judiciário”. Já as matérias da Agência Radioweb são iniciadas por 

vinhetas curtas com ritmo acelerado trazido pela trilha, com frases enxutas que anunciam a 
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temática a ser tratada, por exemplo, Cidadania, Saúde e Bem-estar, Notícias. Por fim, as notas 

advindas da Rádio Justiça são introduzidas pela vinheta: “Notícias do Judiciário”. 

 “Notícias do Judiciário, um serviço do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

Produção e apresentação Carlos Eduardo Schneider” é a vinheta de fechamento mais longa da 

programação e vem acompanhada da assinatura do repórter. Possivelmente a intenção é 

familiarizar o ouvinte com um conteúdo, que é resultado do trabalho do TJ-RS, além de 

delimitar o início de outra programação. 

 A vinheta de relacionamento é inserida pela frase “Justiça Gaúcha Informa” e 

finalizada por “Esta é a justiça gaúcha, sempre ao lado do cidadão”, introduzindo pílulas 

informativas de aproximadamente trinta segundos de duração. Este formato foi pensado para 

viabilizar campanha de aproximação e relacionamento do TJ-RS com a sociedade. Com 

informações variadas, vozes de servidores conferem um tom simplificado às notas: “Se você 

precisa de um alvará de folha corrida ou certidão judicial, acesse o site do judiciário estadual, 

endereço eletrônico http://www.tjrs.jus.br/. Você pode obter o documento de forma gratuita. 

Eu sou Clarice Marquezan, servidora do judiciário gaúcho”.  

 Por fim, a vinheta de identidade, com aproximadamente 30 segundos, é inserida a cada 

três ou quatro músicas e nunca entre as informações. Tal ação provavelmente visa lembrar o 

ouvinte de que ele está na rádio do TJ-RS, além fortalecer o nome e a identidade da emissora. 

“Rádio Themis, a rádio online do judiciário gaúcho. Vinte e quatro horas no ar, com música 

de qualidade, informações sobre a justiça e notícias em geral. Acesso pelo site do Tribunal de 

Justiça no endereço: www.tjrs.jus.br. Rádio Themis, a justiça nas ondas do rádio”.  

Definir uma identidade para a emissora é uma estratégia que reforça os componentes 

da programação e foi apontado por Richers (1991) como garantia de sucesso do negócio. As 

informações trazidas despertam nos ouvintes sensações, que independentemente de serem 

boas ou ruins, estarão ligadas à imagem que as pessoas atribuem a determinado componente 

da programação ou ao rádio como um todo. Ressalte-se que a intenção de se colocar “a justiça 

nas ondas do rádio” cria uma identificação com a emissora hertziana, conferindo aspecto 

democrático e flutuante à justiça, já que as ondas do rádio ultrapassam barreiras físicas, 

alcançam longas distâncias e chegam a pontos de difícil acesso em todo o Brasil. Com a 

migração do suporte para a internet, essas características são potencializadas, relativizando o 

aspecto demográfico e reafirmando a ideia de que a justiça está disponível para todos. 

Destaca-se o esforço da marca para trabalhar sua imagem, identidade e integridade, utilizando 

o componente estético do rádio, não por acaso.  

http://www.tjrs.jus.br/
http://www.tjrs.jus.br/
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Todas as vinhetas apresentadas têm como função delimitar o início e o fim de uma 

informação da programação e chamar a atenção do ouvinte; têm em comum a 

autorreferencialidade, desempenhando um papel no fortalecimento da marca pela associação 

sonora; caracterizam-se como ferramentas do branded content, na medida em que são criadas 

como elementos para introduzir a publicidade, proporcionando leveza ao contexto, facilitando 

a aceitação do produto e construindo valor na mente do consumidor por meio da marca.  

 

4.2.1.4 O perfil musical e a mediação do comunicador  

 

 O perfil musical da Themis foi definido no início das atividades em 2011 por meio de 

reuniões de briefing e pesquisa, conforme esclareceu Borges. Arbitrou-se um perfil misto, 

formado por jazz, MPB, pop rock e músicas regionais. Borges explica a estratégia: “o rádio é 

um veículo com o qual todos têm empatia. Quem não gosta de música? E junto vai o 

conteúdo”. Parte da programação musical é feita ao vivo, de segunda a sexta-feira, de 9 às 

18h, pelos jornalistas Ferri e Schneider, que atendem de 130 a 150 pedidos diários dos 

ouvintes, enviados via player da rádio, e-mail e communicator, sistema de chat e 

videoconferência do TJ-RS. 

Em dois horários, de 10h30min às 12h e de 16h30min às18h, somente músicas pedidas 

pelos ouvintes e vinhetas de identidade compõem a programação. Conforme Pheula, a 

prioridade é atender o servidor, responsável por 95% dos pedidos. Borges esclarece que, por 

gostarem de rádio, as pessoas não criam resistência ao veículo institucional, escutando 

músicas e notícias. “O que eu digo sempre para os clientes é que música o teu ouvinte pode 

ter em outras plataformas, mas o que a gente pode fazer é atrair os servidores para uma 

programação nossa, mas que a gente também possa colocar o conteúdo”.  

Para construir a programação musical, o comunicador faz entradas ao vivo, de hora em 

hora, lendo os pedidos de músicas, os recados e citando os nomes dos ouvintes. Assim, o 

espaço, que poderia ser usado para a expressão dos servidores e potencialmente gerar mais 

engajamento, é substituído pela leitura muitas vezes longa dos pedidos de música, o que pode 

tornar a mediação do comunicador tediosa, além de subaproveitar o profissional. As 

mensagens recebidas passam pela chancela do jornalista que seleciona os comentários e as 

músicas que irão ao ar.   

Durante uma semana de análise, um único comentário negativo foi exposto pelo 

comunicador e devidamente justificado. Como se teve a impressão de que esse comunicador 

não se prepara para entrar no ar, devido a quantidade de expressões como hum, ham, seguidas 
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de momentos de silêncio, existe a possibilidade de o recado ter sido lido acidentalmente: 

“trabalhar em cartório ouvindo rock pela manhã é estressante”, disse a servidora. Schneider 

tenta suavizar: “Obrigada aí, Lisane, pelo comentário. Vamos colocar, sim, uma MPB para 

dar uma equilibrada. O pessoal que não é muito do rock, não gosta de acordar muito agitado, 

digamos assim. Vamos colocar outras músicas para dar uma acalmada aqui, então”.  

Depois dos recados, os pedidos de música são atendidos ou não, sempre seguidos de 

um comentário ou justificativa. “Agora entra mais um pedido do Leoman: ‘Por Quem os 

Sinos dobram’, do Raul Seixas. Beleza! Vamos colocar por aqui, Leoman”, informa 

Schneider. O comunicador, quando não pode atender à solicitação do ouvinte, assume um tom 

educado e tenta compensar com uma música do mesmo artista ou insistindo para que o 

participante faça outra solicitação:  

 

Douglas de Souza: “tenta conseguir Tenacious”. Schneider: Acho que a gente já 

tinha dito aí Douglas, que essa não vai rolar por aqui... e pedimos desculpa aí. Eu vi 

que já tinha tentado antes também outra do Cold Play. Então, não ficamos devendo. 

Pelo menos isso, né? Me desculpa aí por não poder atender o seu pedido.  

 

 

Desta forma, mesmo que a vontade do ouvinte não tenha sido atendida, pois a música 

solicitada é um rock pesado, permeado de palavrões e fora do perfil da programação, o 

diálogo ameniza uma possível frustração e incentiva a pessoa a continuar interagindo com a 

emissora. Pheula, que já foi repórter da rádio, relata sua experiência: 

 
É interessante essa questão da música, porque as pessoas podem escutar rádio da 

onde quiserem, mas, não, elas têm essa questão da rádio, de participar. Tanto que 

têm pessoas que participam todos os dias e inclusive pedem as mesmas músicas (...). 

A gente tem ouvintes que ficam o mês inteiro, todos os dias, que ficam na manhã e 

na tarde pedindo a mesma música. A pessoa poderia ter o arquivo ali e ouvir quantas 

vezes ela quiser, mas, não, ela gosta de ser citada, de participar, de se sentir 

contribuindo.  

 

As palavras do coordenador corroboram a ideia de Álvarez (2014), que defende a 

necessidade de destinar um espaço de expressão para o consumidor como parte da 

comunicação persuasiva. O contexto de diálogo criado para manifestação de experiências é 

uma das estratégias do branded content, indo além do relacionamento, engajando o 

consumidor/ouvinte na marca, construindo uma relação afetuosa, considerando seus desejos e 

vontades, caracterizando o empowerment do consumidor conforme defendem Aguilera e 

Baños (2016). Além disso, no ambiente tecnológico em que a sociedade contemporânea vive, 

as pessoas tendem a mudar seu comportamento perante os meios de comunicação, havendo 

necessidade de se sentirem co-criadoras e colaboradoras de determinado produto. Note-se que 
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mesmo com a limitação de canais interativos oferecidos pela Rádio Themis (a área de 

comentários da rádio e a intranet do tribunal), as pessoas se manifestam diariamente, 

mandando recados e pedindo músicas.  

Um exemplo disso é o fato de a página do Facebook da Themis ter mais de 800 

curtidas, mesmo a rede social não podendo ser acessada pelos computadores do Tribunal, ou 

seja, a pessoa precisa de um dispositivo próprio com internet para entrar e curtir a Fanpage138. 

Isso mostra que há uma motivação possivelmente causada pela empatia com a marca/rádio, 

comprovando que o consumidor está não só disposto a aceitar o produto, como também 

procura por ele, o que é uma das ambições do branded content. É preciso atentar que, mesmo 

com as restrições impostas pelo sistema de tecnologia do tribunal, a internet oferece um 

universo de possibilidades, inclusive outras emissoras online, mas, enquanto o sujeito está 

trabalhando, escolhe acessar a Rádio Themis. No momento em que há o alinhamento entre a 

escolha do consumidor e a experiência oferecida pela marca, considera-se que a proposição de 

valor apregoada pelo marketing 3.0 é cumprida, confirmando a ideia de Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2012).  

Nas locuções ao vivo, o comunicador se comporta de maneira variada, ora 

agradecendo e citando o nome dos ouvintes e das músicas, ora dando informações sobre o 

tempo, ora fazendo brincadeiras: “A Ana Colorado. Pô, Ana, logo esse e-mail aí. Mas não 

acredito que seja uma pessoa não vou dizer ruim né, porque vão até me xingar. Mas a Ana 

deve ser uma pessoa bem legal, apesar aí do clube que ela torce”, comenta Ferri. Schneider 

também utiliza o humor nas locuções, podendo misturá-lo com ironia, repetindo palavras e, 

por vezes, não articulando as frases de forma clara: 

 

O César reclamou aqui porque ele disse, ele pediu aquela música daquela moça que 

faz um dueto ali com o Nando Reis. Eu esqueci o nome dela agora, queria me 

lembrar pra poder falar pra ele que tô chegando lá, pra não, pra não me deixarem 

mentir. Roberta Campos, né? E aí, o pedido, teu pedido foi o seguinte: toca Roberta 

Campos. Eu toquei Roberta Campos. E aí tu ficou chateado porque eu não toquei um 

Roberta Campos com o Nando Reis. Perdão, mas aí a gente tá fazendo um curso pra 

poder ler mentes, né? Mas ainda não consegui o certificado, eu não tô autorizado. 

Mas, beleza! Obrigado pela participação. 

 

Os locutores também utilizam um espaço considerável do tempo ao vivo para falar a 

respeito de suas vidas e até mesmo expor um pouco dos seus sentimentos. No exemplo a 

seguir, é possível perceber que a informação sobre a saída do jornalista era necessária para 

                                                           
138 Disponível em: <https://www.facebook.com/radiothemis/?fref=ts>. Acesso em: 29 ago. 2016.  

https://www.facebook.com/radiothemis/?fref=ts
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que não houvesse um rompimento comunicativo com o ouvinte. Entretanto, o assunto se 

estendeu por toda a semana em praticamente todas as entradas ao vivo: 

 

Eu vou ficar afastado um tempo aqui da Rádio Themis, pessoal, a partir de quinta-

feira. Quinta eu venho ainda pela manhã, faço aí a largada dos pedidos, faço o ao 

vivo ali até às 11h 30, mas a partir do meio-dia estarei passando por um 

procedimento cirúrgico no meu joelho esquerdo. Rafael Ferri, que nas horas vagas 

gosta de jogar futebol, vai ficar aí uns sete meses afastado do esporte pra aprender a 

jogar futebol direito. Então, vou ficar até o fim de agosto afastado por causa dessa 

cirurgia. Já fiz a mesma cirurgia em 2014, nem dois anos atrás, no joelho direito, 

mas agora vou fazer o mesmo procedimento no joelho esquerdo. A ruptura do 

ligamento cruzado anterior, Aí, aqueles que sabem um pouquinho de esporte, 

principalmente aqueles que praticam esportes, sabem que esse ligamento é o pior pra 

se romper. Então ligamento cruzado anterior de Rafael Ferri... No direito já tem um 

pino, teremos agora um pino também no joelho esquerdo. Pra ficar aí fora da Rádio 

Themis vai ser difícil. Vou ficar aí uns vinte e poucos dias, deve dar uns 22 dias 

afastado aqui do microfone. Vai ser bem complicado pra mim. Vocês sabem o 

quanto eu gosto de estar aqui, mas, infelizmente, não tem outra solução.  

 

Posteriormente à declaração, muitos comentários foram feitos desejando boa sorte e 

sucesso na cirurgia, o que demonstra haver afetividade entre o comunicador e o público. Na 

quinta-feira, às 14h12min, um ouvinte lembrou da cirurgia e mandou recado: “Nesse 

momento o Rafa está na faca. Boa sorte!”, o que comprova a empatia do ouvinte com o 

locutor, mas também o engajamento com a rádio. Tal situação é um exemplo da construção de 

empatia do ouvinte com o comunicador e está em consonância com o que propõe Ferraretto 

(2013). As diversas manifestações positivas dirigidas ao radialista demonstram que o público, 

além de ter estabelecido afeto com o profissional, identifica-se com este e com a rádio, 

criando uma relação de intimidade, conforme afirma Faus Belau (2001).  

Devido a hipersegmentação das emissoras corporativas, as relações afetivas 

estabelecidas pela comunicação radiofônica são ampliadas, em uma virada contextual em que 

o locutor passa a identificar os ouvintes. Dessa forma, relações colaborativas são construídas, 

dinamizando os elementos da programação e criando um produto único, diariamente. “Nossa 

primeira participação do dia, acredito que ontem também, havia sido a Nessa”, comenta Ferri. 

Em outro exemplo, o jornalista é mais direto: “Ouvimos Neil Young aqui na programação da 

Rádio Themis, o pedido do Jamil, se eu não me engano. Deixa eu confirmar, Jamil. Eu 

conheço pouco meus ouvintes, né, pessoal? Antes mesmo de confirmar aqui eu já sabia que 

era um pedido do Jamil. Grande Jamil, nosso parceiro aqui. Obrigado pela participação. 

Grande abraço”. Note-se que essa peculiaridade provavelmente é proveniente da 

hipersegmentação e da definição dos públicos de interesse.  
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Por fim, o espaço também é dedicado à transmissão de recados como o da Miriam 

Veiga: “Essa vai para o ex-colega Jairo Machado, que encontra-se na Primeira Vara de Capão 

da Canoa. Todas as meninas da Segunda Vara oferecem Zeca Pagodinho”. As pessoas 

também mandam cumprimentos de aniversário e recados, fazendo com que o momento ao 

vivo e a grade musical sejam conteúdos próprios criados pela marca, conforme aponta o 

branded content. As entradas ao vivo humanizam a programação, aumentando o engajamento 

dos ouvintes e criando o hábito de participação.  

Por fim, conclui-se que a Themis utiliza o branded content em quase todos os 

momentos da programação. A exceção se dá quando as matérias da Agência Radioweb são 

inseridas, conforme explicado anteriormente. Embora tenha dois públicos de interesse e ações 

junto à sociedade, o posicionamento da marca se volta para o ambiente interno. Os pedidos 

musicais atendidos, apesar de passarem por filtros, conferem um tom democrático à rádio, 

tornando-a objeto de entretenimento para o servidor. Assim, quando o conteúdo noticioso é 

inserido, o ambiente descontraído e a própria construção da notícia - notas curtas separadas 

por sobe som - conferem dinamismo às informações, tornando-as mensagens menos intrusivas 

e mais atrativas.   

Outro aspecto que demarca a importância que a rádio confere ao público interno é a 

construção do estúdio no 13º andar do mesmo prédio onde funciona o TJ-RS. Se não 

houvesse a intencionalidade de trabalhar um relacionamento nesse ambiente, não teria havido 

investimento em uma estrutura de áudio, já que o conteúdo poderia ser produzido, por 

exemplo, na sede da Agência Radioweb ou em qualquer outro lugar que exigisse menos 

dispêndio de recursos.  

Um fundamento do branded content encontrado na programação faz alusão à 

construção do conteúdo pela própria marca. Tal fato acontece no boletim “Notícias do 

Judiciário” e, todas as vezes que os servidores escrevem para a rádio com pedidos de música 

ou mandando recados, criam a diferenciação do produto pelo engajamento. Isso fortalece os 

vínculos institucionais, gerando experiências em um contexto de diálogo. Durante a semana 

analisada, diversos nomes foram repetidos durante o comentário ao vivo, o que pode ser um 

indicativo da fidelização dos ouvintes.  

Por fim, pondera-se que, hoje, a música pode servir de atrativo, mas que tal estratégia 

corre o risco de não se sustentar em longo prazo. Esta consideração é aventada com base na 

própria característica do termo branded content que apregoa a necessidade contínua de 

renovação do produto.  
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4.2.2 Rádio Canoas online, a vida melhora quando a gente inova 

  

Inaugurada no dia 1º de maio de 2013, o Rádio Canoas Online é a emissora de rádio 

da prefeitura de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A primeira 

transmissão aconteceu no parque Eduardo Gomes, em comemoração ao Dia do Trabalhador, 

festa muito politizada na região. Quando o rádio foi lançado, a secretária de comunicação da 

cidade naquele momento, Adriana Paranhos, declarou à revista digital Coletiva.net139 que a 

proposta era criar um canal de comunicação pública com a comunidade.  

Passados três anos, o rádio é um meio de divulgação dos serviços da Prefeitura, tendo 

o público externo como interesse, segundo a atual secretária de comunicação, Lurdes 

Nascimento. No mês de setembro de 2016, a Agência Radioweb informou que o número de 

acessos mensais ao rádio foi 14.445. A figura a seguir apresenta o layout da emissora. 

 

Figura 18: Layout Rádio Canoas Online 

 
Fonte: Rádio Canoas Online. 

 

De 13 às 19h, a jornalista Aline Costa é responsável pela programação do rádio. Sobre 

sua rotina de trabalho, a profissional explica que todos os dias começa suas atividades lendo 

as matérias do site da prefeitura. “Faço notas do serviço da prefeitura e gravo. Se há matérias 

que podem render uma entrevista, também trabalho em cima delas. No final do dia, 

encaminho, em modelo de programete de dois minutos, para duas rádios comunitárias de 

                                                           
139 Disponível em: <http://coletiva.net/noticias/2013/06/radio-canoas-online-impacta-55-mil-pessoas-no-

primeiro-mes/>. Acesso em: 16 dez. 2016.  

http://coletiva.net/noticias/2013/06/radio-canoas-online-impacta-55-mil-pessoas-no-primeiro-mes/
http://coletiva.net/noticias/2013/06/radio-canoas-online-impacta-55-mil-pessoas-no-primeiro-mes/


131 
 

Canoas”. Nascimento sintetiza a rotina produtiva do rádio: “os repórteres (...) vão 

acompanhando quais são as pautas do jornalismo, sobretudo aquilo que é serviço (...) isso é 

um trabalho muito importante que o rádio executa. Os boletins diários têm muito do caráter de 

serviço, da informação”.  

 Segundo Costa, a secretaria de comunicação realiza todas as segundas-feiras reunião 

de pauta e é nesta ocasião que são decididas as coberturas da semana. Além da programação 

diária, a jornalista é também responsável por desenvolver oito boletins mensais de clientes 

para o portal da Agência Radioweb, que não passam por aprovação prévia. “Geralmente tem 

sonoras do prefeito ou secretários e entram na programação da Rádio Canoas”, conta. Borges 

explica que, como a produção do rádio é local, não há como gerar notícias para o portal 

diariamente: “Como o prefeito de Canoas é uma liderança regional, quando tem algum 

assunto específico, ele entra como fonte dessa matéria. Por exemplo, questão de impostos, 

crise, essa questão da segurança. Então o prefeito entra em matérias mais temáticas”.  

A secretária Lurdes Nascimento entende que o rádio tem um papel muito importante 

na assessoria de comunicação: 

 

Principalmente essa possibilidade que a Radioweb vislumbrou de fazer parcerias 

com as rádios comunitárias. Por que se você não tem o elo lá na ponta, de pouco 

vale e aí, a gente conseguiu com essa concepção que o pessoal da Radioweb pensou, 

a gente consegue atingir muita gente.  

 

Assinala-se aqui que a declaração corrobora o argumento utilizado na análise de 

modelo de negócio da Agência Radioweb conforme detalhado no Capítulo 3 deste trabalho, 

quando se apontou que a inversão do modus operandi da agência de notícias com distribuição 

gratuita de conteúdo é feita para fidelizar as rádios hertzianas com o objetivo de utilizá-las na 

negociação com o cliente. 

 

4.2.2.1 Programação da Rádio Canoas Online 

 

Durante a coleta de dados, houve problema técnico com a gravação da programação da 

Rádio Canoas Online. Por este motivo, a análise deste rádio foi realizada por meio da grade 

de programação fornecida pela Agência Radioweb e as matérias e vinhetas enviadas pela 

jornalista Aline Costa. 

Ao se analisar a programação da emissora, algumas peculiaridades foram encontradas. 

Apenas no dia 1º de julho, a grade apresentou produção de conteúdo (repetida no final de 
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semana), tendo havido inserção de uma matéria ou vinheta a cada cinco ou seis músicas. No 

dia 4, durante todo o dia, uma única notícia foi ao ar, delimitada pela vinheta: “Rádio Canoas 

informa, saúde”: 

 

A secretaria municipal da saúde informa que crianças menores de nove anos, 

vacinadas contra a gripe pela primeira vez em 2016, devem tomar a segunda dose do 

medicamento. A aplicação dessa segunda dose teve início no dia 25 de maio e estará 

disponível até o dia 8 de julho. Ela deve ser feita na mesma unidade de saúde 

procurada anteriormente. Os usuários são atendidos nas unidades por ordem de 

chegada.  

 

A secretária de comunicação explicou que usa o imediatismo do rádio em muitas 

situações e citou como exemplo a campanha de vacinação da Prefeitura: 

 

Nós estávamos nos últimos dias e estava faltando muito para nós atingirmos a meta 

da vacina. Isso era assim uma preocupação. Eu disse assim: “Aline, força com as 

rádios comunitárias para que eles deem a nota mais vezes ao longo do dia”. E ela 

tem uma interlocução muito boa com eles e eles colocavam várias vezes por dia140. 

 

 De 5 a 7 de julho de 2016, foram encontradas somente músicas na programação. A 

repórter Aline Costa justifica que alterou a grade por ser período eleitoral. “Recebi justamente 

durante esse período, ordens expressas da secretária Lurdes para retirar todos os boletins, 

vinhetas e spots da rádio, sob o risco de receber multas por fazer propaganda da gestão Jairo 

Jorge na Prefeitura”. A fala da repórter leva-nos a compreender que a rádio, diferentemente 

do que foi dito pela secretária Lurdes Nascimento, não é utilizada principalmente para 

divulgar os serviços da Prefeitura, mas, sim, para difundir o branded content e a propaganda. 

Há o primeiro indicativo de que o veículo também seja usado para promover ações do 

governo Jairo Jorge, priorizando interesses políticos e não públicos, conforme mostra a 

análise a seguir.  

 

4.2.2.2 O branded content na construção do conteúdo 

 

Durante a análise, foram encontradas quatorze matérias na programação da Rádio 

Canoas Online, todas produzidas pela repórter do rádio, confirmando o traço do branded 

content – construção do próprio conteúdo pela marca. Do total de matérias, nove guardam 

                                                           
140 A fala da secretária leva à compreensão que além do trabalho de repórter, a jornalista Aline Costa acumula 

funções de assessora de imprensa, entrando em contato com as rádios comunitárias e pedindo inserção de 

matérias.  
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elementos do branded content e o restante pode ser compreendido como matéria de serviço 

com informações sobre vacinação, mudança no horário de ônibus, doação de roupas e duas 

notas sobre reciclagem de material. Inicialmente, essas matérias com cunho menos 

propagandístico podem não ser percebidas como um serviço do marketing, mas existe a 

possibilidade de que sejam empregadas como estratégia para atrair o ouvinte de Canoas e para 

justificar o financiamento de um veículo de comunicação pago com dinheiro público. De 

acordo com o Portal da Transparência da Prefeitura141, foram pagos à Agência Radioweb o 

valor de R$ 17.964, 94 nos meses de junho e de agosto de 2016, conforme mostra a figura a 

seguir. 

 

Figura 19: Pagamento feito à Agência Radioweb pela prefeitura de Canoas nos meses 

de junho e agosto de 2016 

 
Fonte: Portal da Transparência Prefeitura de Canoas. 

 

Pode-se perceber uma discrepância entre os conteúdos voltados para a promoção do 

governo (64,2%) e para os interesses da população (35,8%), tornando insustentável a 

                                                           
141 Disponível em: <http://sistemas.canoas.rs.gov.br/transparencia/servlet/wmdespesas?13>. Acesso em: 19 dez. 

2016. 

http://sistemas.canoas.rs.gov.br/transparencia/servlet/wmdespesas?13
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declaração feita pela jornalista Adriana Paranhos em 2013, de que a Rádio Canoas é um canal 

de comunicação pública a serviço da comunidade. 

Durante a análise do material, foram encontradas duas unidades de registro na 

programação: reportagem publicitária e informativo. O formato reportagem publicitária utiliza 

o conteúdo para reforçar a reputação da marca, inserindo a fonte no contexto em que algo 

importante está acontecendo, conforme estabelece o branded content. A reportagem é 

construída visando dar credibilidade às ações e mostrar o empenho do gestor no 

desenvolvimento da cidade. A entrevista do prefeito, durante a regularização do loteamento 

Comtel no bairro do Guajuviras, exemplifica a afirmativa acima: 

 

Para fazer esse trabalho do levantamento topográfico, para fazer o cadastro, pra 

fazer junto ao tabelionato, isso significa um investimento na ordem de seiscentos e 

sessenta mil reais. É isso que foi investido. Você imagina se cada um de vocês 

tivesse que quase tirar mil reais do bolso para fazer isso. Impossível, né? Todo 

mundo com a renda apertadinha, é impossível. Então a prefeitura, quando vocês 

votaram no orçamento participativo, até deu um pouquinho mais, mas a gente está 

fazendo isso. 

 

 

Ao discursar, o prefeito ressalta que ouviu a população por meio do orçamento 

participativo, reforçando a ideia do diálogo, deixando subentendido que a prefeitura, além de 

atender à demanda, fez “mais um pouquinho” pelos eleitores de baixa renda. Ao regulamentar 

o terreno, a gestão Jairo Jorge fortalece a identidade da marca, mostrando a singularidade do 

trabalho desenvolvido por seu governo. A imagem institucional posiciona o governo como 

ente capacitado não só para compreender, como também atender às necessidades da 

população.  No entanto, o excessivo tom de autopromoção do discurso não condiz com o que 

o branded content apregoa no desenvolvimento de suas ações. 

 Durante a construção da matéria, a escolha da personagem a ser entrevistada – a 

primeira moradora do loteamento Comtel, Orvalina Monique dos Reis, 75 anos – não é 

fortuita, mas demonstra a intenção de minimizar o tom institucional e explorar os valores 

emocionais propostos pelo marketing 3.0: “Uma emoção grande, um prazer tão grande, 

porque nunca tive uma escritura. Morava de favor, de aluguel. Muito importante eu ter um 

lugarzinho pra mim ali pro resto da minha vida”, declarou.  

Dessa forma, mesmo que as características do branded content estejam presentes na 

construção da matéria – a criação própria de conteúdo e a presença do prefeito justificada pelo 

contexto –, a utilização do conteúdo para reforçar a reputação da marca impulsiona a nuance 

propagandística, contrariando a ideia de que “a melhor propaganda é aquela que não parece 
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propaganda”. Ao analisar todas as reportagens publicitárias da programação percebeu-se que, 

as falas do prefeito, independentemente do valor de verdade, supervalorizam as ações da 

prefeitura: “Nos orgulhamos que hoje Canoas não é mais conhecida pelas suas mazelas e, sim, 

por suas virtudes”, diz Jairo Jorge durante a comemoração dos 77 anos da cidade.  

Por isso, as reportagens publicitárias desenvolvidas pela Rádio Canoas não são 

reconhecidas como ações de branded content. Para ser considerado como uma ação de 

marketing de conteúdo, o formato traz a exigência de que as sonoras sejam pensadas e 

realizadas de maneira mais sutil. O desafio do branded content no marketing político é maior, 

uma vez que o discurso político é por si mesmo autopromocional.   

A unidade de registro “informativo” foi a mais encontrada na programação. A 

estratégia utilizada é fornecer algum tipo de serviço à população e promover determinado 

produto ou serviço que reforce a imagem institucional. A construção da narrativa é feita de 

forma velada, confirmando a máxima: “publicidade não deve parecer propaganda”. Ao dividir 

o texto em duas partes, pode-se perceber a estrutura do branded content na nota veiculada. A 

primeira parte traz a informação: 

 

Do dia 12 de junho em diante, os moradores do “Meu Rincão”, “Estrada do 

Nazário”, loteamento “São João” e “Pôr do Sol” e dos residenciais “Guajuviras” um 

e dois e do MQ3A, no quadrante nordeste, passarão a ser atendidos também aos 

domingos e feriados pela linha zero cinco, oito um, oito zero. “Meu Rincão”, “Pôr 

do Sol”, “Boqueirão” o primeiro horário será às seis e quinze da manhã, sentido 

bairro/centro e o último às vinte e cinquenta, do centro ao bairro (...).  

 

 

Depois de fornecer a informação, são explicitados os atributos do aplicativo “Canoas 

Mobi”, produto desenvolvido pela prefeitura com a promessa de trazer informação precisa 

sobre o transporte na cidade:  

 

Vale reforçar que em Canoas a população conta com o aplicativo “Canoas Mobi” 

que permite verificar qual a parada mais próxima, a quantos metros ela está, quais as 

linhas que passam por aquele local, o itinerário das linhas e em quanto tempo o 

coletivo vai passar. Para isso, basta um celular com GPS. O aplicativo “Canoas 

Mobi” poderá ser consultado por celular ou computador com acesso à internet. A 

ferramenta é útil para os usuários do transporte coletivo convencional e dos 

seletivos. Rádio Canoas Online, conectada com você, ligada no mundo. 

  

Como o aplicativo foi desenvolvido pela prefeitura, lembrar o usuário das 

funcionalidades e facilidades oferecidas no momento em que ocorre a mudança de linha de 

ônibus é uma forma de dizer que a gestão da cidade oferece um serviço que garante ao usuário 

o recebimento de informações precisas. A ação reforça o valor “cuidado”, trabalhando a 
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integridade da marca. Nesse tipo de formato, todos os operadores analíticos estabelecidos por 

essa pesquisa são validados. A assinatura da matéria: “Rádio Canoas Online, conectada com 

você, ligada no mundo”, também é encontrada entre as vinhetas de passagem da emissora, 

dialogando com o “valor” inovação, difundido pela marca do governo. O conteúdo do dia 1º 

de julho de 2016 está sintetizado no quadro a seguir.  

 

Quadro 19: O branded content na programação da Rádio Canoas – 1º de julho de 2016 
Branded Content Informativo 

Obras entregues pela prefeitura de Canoas X 

Mudança linha de ônibus X 

“Isto é” elege Canoas como cidade inteligente  X 

Lixo reciclável X 

Nomeação de professores X 

Canoas tem bom rendimento do esporte X 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

  

Assinala-se que na emissora não há a figura do comunicador, sendo a interação com o 

ouvinte mediada pelo suporte genuinamente digital como e-mail e espaço para comentários. 

Assim, não há comunicação entre locutor e ouvinte, com prejuízo para o imaginário 

construído pela voz do comunicador e pelas interpretações do espectador. Ocorre ainda a 

redução do valor estético da palavra, expresso pelo tom da voz do comunicador. No entanto, 

como as webradios ainda apresentam modelo de negócio incipiente, acredita-se que com o 

desenvolvimento e aceitação do meio, exista a possibilidade de o locutor vir a compor a 

programação.  

 

4.2.2.3 O perfil musical e as vinhetas e na programação 

  

O perfil musical foi definido no início das atividades da emissora, segundo relato da 

secretária de comunicação: 

 

O prefeito deu um pouco das coordenadas do que ele imaginava para a rádio. Assim, 

o funk, o pagode, isso está acessível para a população em canais determinados, 

segmentados (...). Qual foi a intenção do prefeito? Oferecer um estilo musical que 

não é tão acessível nas rádios comerciais: o blues, o jazz, uma boa MPB, a bossa 

nova. 
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Contudo, diferentemente da Rádio Themis, a música parece não assumir papel 

relevante na interação com a população, uma vez que Costa afirma receber demandas “muito 

raramente, talvez uma vez por mês e em horários em que não estou na rádio, o que me impede 

muitas vezes de atender ao pedido”. Como houve problemas na captura da programação, não 

houve acesso a todas as vinhetas, mas pode-se dizer que uma das funções exercidas pelo 

recurso sonoro é dividir a produção de conteúdo em editorias como esporte, notícia, 

cidadania, etc.  

Embora a vinheta de relacionamento busque engajar o ouvinte na programação da 

rádio, usa a forma imperativa: “participe”, “envie”, “mande”, “curta”, “compartilhe”, o que 

caracteriza a publicidade tradicional e não a proposição colaborativa do branded content. O 

mesmo ocorre na Rádio Yum-FM, conforme descrito no Capítulo 2. A vinheta é inserida no 

intervalo entre uma música e outra ou entre notícias:   

 

Rádios Canoas Online! Participe da nossa programação, envie sua mensagem pela 

área interativa pela página da rádio ou mande e-mail para a 

radiocanoasonline@canoas.rs.gov.br. Curta boa música e compartilhe informações 

sobre a nossa cidade. Prefeitura de Canoas, a vida melhora quando a gente inova.  

 

Por ter como suporte o ambiente online, para que o webouvinte possa interagir com a 

emissora, são oferecidos recursos exclusivamente digitais: local para deixar mensagem e e-

mail. Assinale-se que não há divulgação do número do telefone da rádio, que por décadas foi 

o canal de comunicação popular entre ouvintes e rádio. Tal mudança pode ser atribuída ao 

desenvolvimento tecnológico e à limitação do número de profissionais na emissora, uma vez 

que só há jornalista em meio período. 

Ao ser construída por trilha sonora animada, a locução da vinheta de identidade – 

“Rádio Canoas Online: música, informação e serviço, utilidade pública e cidadania. A vida 

melhora quando a gente inova. www.radioonline.canoas.rs.gov.br” – almeja passar a ideia de 

movimento e jovialidade, reforçando o valor inovação como marca da prefeitura. Foram 

encontrados spots, inseridos na grade de programação como vinhetas:  

 

Canoas é mais inovação! A prefeitura inova para criar oportunidade para os 

canoenses. Referência no estado e no Brasil, o escritório empreendedor com seu 

modelo integrado de atendimento, por sua agilidade, contribuiu com a instalação de 

dezoito mil seiscentos e trinta e seis empresas na cidade, gerando mais empregos e 

renda para as pessoas e para Canoas, mais crescimento. Canoas é mais inovação, é 

mais futuro, é mais você!  

 

 

mailto:radiocanoasonline@canoas.rs.gov.br
http://www.radioonline.canoas.rs.gov.br/
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O spot, formato publicitário mais utilizado no rádio, pode ser considerado uma 

estratégia de comunicação, pois quando a prefeitura difunde a propaganda do seu trabalho, 

tenta delimitar para o ouvinte o que é publicidade, deixando subentendido que os outros 

conteúdos desenvolvidos têm caráter jornalístico/noticioso. Pode-se dizer que a soma de todos 

os elementos da programação do Rádio Canoas Online constrói uma emissora que visa 

divulgar as ações de marketing da prefeitura, presumivelmente apoiadas nos valores da 

democracia, do diálogo e da inovação. A combinação e a interconexão destes valores 

produzem a marca da gestão Jairo Jorge.  

O jornal Diário de Canoas noticiou a intenção do prefeito de concorrer ao governo do 

estado nas eleições de 2018142. Salienta-se que a contratação mensal das matérias a serem 

distribuídas no interior do estado pela Agência Radioweb visa explorar o potencial de 

divulgação das emissoras hertzianas e o caráter local do rádio. Assim, a contratação dos 

boletins não é casual, indicando que o prefeito se prepara para permanecer na carreira política 

e almeja outro cargo mais elevado. Ao se apropriar do branded content e do potencial gratuito 

de distribuição de matérias, o projeto político do prefeito chega ao interior como notícia, 

ganhando projeção e credibilidade junto à população. 

 

4.2.3 Rádio ADM, na frequência da administração 

 

 Em 8 de setembro de 2014, durante sessão solene em homenagem ao dia do 

administrador, o Rádio ADM iniciou suas operações online, com conteúdo disponível 24 

horas por dia. A repórter da emissora, Adriana Mesquita, afirma que o objetivo do Conselho 

Federal de Administração (CFA), com a criação do canal, foi conceber um meio de 

informação dirigido aos profissionais e estudantes da administração de todo o Brasil. “A 

autarquia avaliou e decidiu-se pela criação da webradio. Hoje, ela é um dos principais 

veículos de comunicação do CFA, sendo também um dos meios de maior alcance da 

autarquia”, conta. 

  O CFA tem como missão “Promover a Ciência da Administração, valorizando as 

competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do 

país143”. A visão estabelecida pela autarquia é alcançar o reconhecimento da sociedade, 

assegurando a atuação plena dos profissionais da Administração. Os valores são pautados pela 

                                                           
142 Disponível em: <http://www.diariodecanoas.com.br/_conteudo/2016/12/noticias/regiao/2044712-jairo-jorge-

filia-se-ao-pdt.html>. Acesso em: 18 dez. 2016.  
143 Disponível em: <http://www.cfa.org.br/institucional/conselho-federal/valores-do-cfa>. Acesso em: 7 jan. 

2016.  

http://www.diariodecanoas.com.br/_conteudo/2016/12/noticias/regiao/2044712-jairo-jorge-filia-se-ao-pdt.html
http://www.diariodecanoas.com.br/_conteudo/2016/12/noticias/regiao/2044712-jairo-jorge-filia-se-ao-pdt.html
http://www.cfa.org.br/institucional/conselho-federal/valores-do-cfa
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ética, competência, inovação, participação e valorização da profissão. Tais proposições são 

reverberadas na grade da programação da Rádio ADM em diferentes modalidades do formato 

publicitário microespaço. 

Com funcionamento remoto, o Rádio ADM não tem estúdio próprio e está armazenada 

na nuvem, ou seja, dentro do servidor do Google, o que configura uma certa garantia de que o 

rádio não vai sair do ar. Borges afirma que essa é uma tendência para as rádios online. As 

operações da emissora são realizadas na sede da Agência Radioweb de Brasília, exceto 

quando há necessidade de cobertura em ocasiões especiais como eleições de presidentes e 

conselheiros do Conselho Federal de Administração (CFA).  

Um dos objetivos do rádio, conforme informa Borges, é integrar os públicos dos 

Conselhos Regional e Federal de Administração (CRA e CFA). No mês de setembro de 2016, 

a Rádio ADM teve 18.603 acessos. A figura a seguir apresenta o layout da rádio:  

 

Figura 20: Rádio ADM 

 

Fonte: Rádio ADM. 
 

 

Duas repórteres são responsáveis por fazer a programação: Adriana Mesquita e Suely 

Frota. “Segunda-feira temos reunião de pauta com a coordenação de comunicação do CFA. 

Mas isso não nos impede de sugerirmos algum tema interessante para o Rádio. Nós e a 

comunicação do CFA temos uma relação muito boa e eles são abertos às nossas sugestões”, 

relata Frota. Mesquita conta que todo o trabalho realizado é pensado para atender os interesses 

do Conselho e que, mesmo não havendo obrigatoriedade na aprovação prévia das matérias, 

por precaução, ela prefere que o cliente ouça o material antes de ir ao ar:  
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Geralmente, sou eu quem me pauto, pois, os assuntos do meu cliente são bem 

específicos. Às vezes, o próprio cliente pauta ou os colegas indicam assuntos que 

podem render. Os pedidos de música são esporádicos, sendo mais comum que os 

ouvintes peçam conteúdos referentes à administração.  

 

A maioria das produções que compõe a programação do Rádio ADM vai para o portal 

de notícias. “Em média, publicamos 12 boletins por mês no site da Radioweb, ou seja, três por 

semana”, conta Mesquita. Frota afirma que as temáticas das matérias abrangem “liderança, 

dicas de como ir bem em entrevistas, como se destacar no mercado, entre outras”. O custo 

para a manutenção do rádio para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016 foi de 

R$290.083,20, conforme demonstra a figura a seguir, retirada do Portal da Transparência do 

CFA144. 

                                                           
144 Disponível em:  <http://www.cfa.org.br/transparencia-cfa/licitacoes/contratos-e-convenios/2016-contratos-

vigentes.pdf/view>. Acesso em: 30 dez. 2016. 

http://www.cfa.org.br/transparencia-cfa/licitacoes/contratos-e-convenios/2016-contratos-vigentes.pdf/view
http://www.cfa.org.br/transparencia-cfa/licitacoes/contratos-e-convenios/2016-contratos-vigentes.pdf/view
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Figura 21: Contratos do Conselho Federal de Administração 

Fonte: Portal da Transparência CFA.145 

                                                           
145 Disponível em: <http://www.cfa.org.br/transparencia-cfa/licitacoes/contratos-e-convenios/2016-contratos-vigentes.pdf/view>. Acesso em: 30 dez 2016. 

 

http://www.cfa.org.br/transparencia-cfa/licitacoes/contratos-e-convenios/2016-contratos-vigentes.pdf/view
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4.2.3.1 A diversidade publicitária na programação do Rádio ADM 

 

O caráter nacional da Rádio ADM é repercutido na programação composta de material 

produzido pela marca CFA e conteúdo informativo advindo da Agência Radioweb. O 

conteúdo da marca utiliza os preceitos do branded content, aplicados em variados formatos 

publicitários, para dar visibilidade às ações dos CRAs, do CFA e da Revista Brasileira de 

Administração (RBA), veículo oficial de divulgação do CRA. A marca explora as regiões do 

país de forma integrada ora produzindo conteúdo nacional, ora divulgando as ações dos 

conselhos regionais e trazendo notícias sobre as publicações da RBA.  

Das três rádios corporativas analisadas, a Rádio ADM é a que apresenta maior 

diversidade de elementos publicitários. Das oito modalidades do microespaço elencados por 

Rodriguez (2008), seis compõem a grade da emissora, a saber: espaço promocional, 

informativo, formativo, reportagem publicitária, consultório e entrevista. A modalidade 

bartering não foi encontrada, pois não há necessidades de permuta quando a emissora tem 

uma programação própria. O concurso também não faz parte da grade de programação das 

emissoras estudadas, o que denota uma característica da programação: a falta de espaço para a 

participação do ouvinte. 

O formato spot também foi encontrado na programação durante a semana de análise e, 

assim como na Rádio Canoas, a veiculação comercial é considerada um tipo de estratégia 

comunicativa, pois delimita o que é ou não propaganda.  

 

Administração é uma atividade essencial para toda a sociedade. Deve ser exercida 

por profissionais, preparados para liderar as pessoas em busca de resultados 

positivos e obcecados por eficiência e inovação. Pautados pela ética e pela 

responsabilidade social, com conhecimento para entender o presente e planejar o 

futuro melhor. Administrar é para profissionais de Administração. Sistemas CFA/ 

CRA.  

 

 Dentre as peculiaridades da programação está a repetição da maior parte de conteúdos 

de marca durante toda a semana, diminuindo-se, gradativamente, o número de inserções. Há 

ainda o informe horas, de acordo com o horário de Brasília, inserido entre os conteúdos, 

constituindo uma estratégia para dinamizar a programação. A previsão do tempo com 

informações do clima em todo o Brasil é compatível com a proposta de integrar os conselhos 

das diversas regiões:  
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O fim de semana se aproxima com previsão de tempo bom em Rio Branco. O dia 

começa com céu claro e parcialmente nublado (...). Nesta sexta-feira, o dia também 

começa nublado em Natal, mas passa a parcialmente nublado com ocorrência de 

chuva fraca (...). Em Maceió, (...) céu nublado.  

 

O conteúdo produzido pela Agência Radioweb é introduzido na programação de forma 

semelhante à descrita na análise da Rádio Themis, neste capítulo. Dividido em editorias, o 

material da agência de notícias é atualizado de segunda a sexta-feira, a partir das 18h30min, e 

intercalado com o da marca. Embora seja uma estratégia comunicativa para fixar a atenção do 

ouvinte e diluir o caráter institucional da rádio corporativa, este conteúdo não é branded 

content, do ponto de vista da Rádio ADM. 

O quadro “Agenda Cultural”, atualizado às quintas-feiras, traz informações sobre 

exposições, shows, teatro, etc. em diferentes capitais do país. O programete faz uso de 

recursos sonoros como “sobe som” entre matérias e trilha musical para anunciar um 

espetáculo musical ou peça teatral. Além de informativo, pode ser considerado um incentivo 

cultural para os administradores, embora não explore o conceito de conteúdo de marca e possa 

ser compreendido como mais um recurso para diminuir o caráter institucional da rádio. 

O quadro “Mensagem para um dia feliz, com Rubens Sacai” é destinado a temáticas 

como resiliência e equilíbrio, dentre outras. O administrador lê a mensagem como se fosse um 

conselho:  

 

Aprenda mais sobre a reciprocidade. A primeira coisa tem a ver com os aspectos 

negativos. Revidar uma ofensa, dar o troco, devolver na mesma moeda... Isso faz um 

mal enorme a você mesmo. Conte até dez antes de devolver qualquer ofensa. Se 

pergunte: o que eu ganho com isso? Outro cuidado ao se ter com a reciprocidade é o 

equilíbrio. Não se deixe fazer de capacho. Tem gente que gosta de se aproveitar de 

pessoas bondosas. Você não quer ser vítima dessas pessoas. Fique atento!  

 

 A proposta dialoga com o princípio estabelecido pelo CFA de que “as ações, atitudes e 

comportamentos devem guardar respeito ao ser humano, à sociedade e ao ambiente146”, sendo 

compreendida como uma tentativa de transmitir a filosofia da autarquia para seus associados.  

 

 

 

 

 

                                                           
146 Disponível em: <http://www.cfa.org.br/institucional/conselho-federal/valores-do-cfa>. Acesso em: 7 jan. 

2016. 

http://www.cfa.org.br/institucional/conselho-federal/valores-do-cfa
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4.2.3.2 O branded content e a produção de conteúdo na Rádio ADM 

 

 Como a programação do Rádio ADM é formada por diferentes quadros assumindo 

variadas modalidades publicitárias, optou-se por estudar a grade por programa veiculado. 

Aqui, será apresentado e analisado cada um dos programas da emissora.  

 

4.2.3.3 “Carreira sem complicação” 

 

O programa “Carreira sem complicação” é comandado pelo administrador Eduardo Piedade e 

compreendido como um quadro recebendo destaque na programação. Durante toda a semana de 

análise, foi veiculado um spot para anuncia-lo:  

 

Se pensar em carreiras, novos projetos ou até em ter sua própria empresa te parece 

complicado, não se preocupe. Tudo ficará mais fácil. Todas às quartas, o especialista 

em estruturação e recuperação de empresas, administrador Eduardo Piedade, fará 

das suas dúvidas certezas de sucesso. Carreira sem complicação, com Eduardo 

Piedade. 

 

 No início do quadro, que tem duração de cinco minutos, o administrador se apresenta como 

diretor, consultor e palestrante da Knowledge Comunicação e Gestão “uma assessoria especializada 

em recuperação e reestruturação de empresas que há mais de 20 anos apoia empresários e executivos a 

conquistar máxima eficiência e competitividade profissional”. O tom promocional da fala anuncia o 

tema a ser tratado: gestão de conflitos.  

 

Nós, administradores, devemos ter em mente que os conflitos humanos podem ser 

uma ótima ferramenta para perceber algo importante que, para alguns, já se tornou 

obvio, ao ponto de merecer contestação e até mesmo confrontação, ainda que 

ruidosa, permitindo corrigir o que está errado e substituir o antigo pelo novo, num 

ma-ra-vi-lho-so processo humano de impressionante inovação. Lembre-se de que as 

maiores conquistas humanas nasceram a partir do enfrentamento das realidades, por 

homens firmados apenas na força da fé. E, tome cuidado, muito cuidado, para não 

inibir ou dispensar as mentes brilhantes de sua empresa só para ter mais silêncio nos 

corredores. Palavra de Administrador!!! 

 

 O tom motivacional do programa é uma forma de valorizar o papel que o 

administrador desempenha na empresa, podendo ser entendido como uma tentativa de engajar 

o administrador ou o estudante na programação da rádio, ao discutir temáticas do mercado de 

trabalho. O encerramento do programa com o mote “Palavra de Administrador” procura dar 

credibilidade ao discurso proferido. Destaca-se que oferecer um conselho como se fosse uma 

consultoria é uma estratégia comunicativa de aproximação dos ouvintes. A inflexão da voz 

estabelece uma intimidade entre emissor e receptor, cria uma atmosfera favorável à inserção 
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de uma mensagem positiva e, deste modo, dá espaço para que a experiência da marca se 

processe por meio da mediação do rádio. O quadro pode ser entendido como branded content, 

na medida em que desenvolve conteúdo para o público de interesse e reafirma aspectos da 

missão da instituição: “Promover a Ciência da Administração valorizando competências 

profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país”.   

 

 4.2.3.4 “Administração em foco” 

 

A “Administração em foco” aborda diferentes assuntos da área, ajustando a 

modalidade publicitária para obter a configuração necessária à transmissão dos interesses da 

marca. Patrocinado pelos associados dos conselhos, utiliza a estrutura das modalidades do 

microespaço – formativa, informativa e reportagem publicitária – para difundir a 

comunicação publicitária. O objetivo deste programa é oferecer uma informação útil para que 

a fala da fonte seja valorizada. O caso a seguir exemplifica a adoção desta estratégia na 

construção da reportagem publicitária. Chama-se atenção para a repetição da estrutura do 

branded content descrita no Quadro 16, em que três elementos são explorados – informação, 

problema e fonte. 

 

Quadro 20: O branded content no quadro “Administração em Foco” 
Caracterização do problema Muitas empresas nascem em ambiente familiar, 

mas a maioria não sobrevive até a segunda geração 

Acionamento da fonte De acordo com a advogada empresarial para 

empresas de pequeno e médio porte, Marci 

Ladeira, a falta de preparação dos sucessores é um 

dos motivos para o forte fracasso das companhias 

familiares 

Sonora: Muitas vezes, o que nós verificamos é 

que, via de regra, vira um cabide de emprego para 

a família. Então o filho, o primo, o sobrinho vão 

trabalhar lá e, muitas vezes, essas pessoas não têm 

qualificação 

Solução do problema Repórter: A empresa familiar também tem a 

peculiaridade de misturar emoção com o trabalho. 

Márcia Ladeira explica que o planejamento 

adequado evita que questões emocionais 

atrapalhem o desenvolvimento da etapa de 

sucessão 

Sonora: Quando a empresa faz um planejamento 

sucessório adequado e profissional, de fato 

multidisciplinar, isso implica não só verificar as 

aptidões técnicas da pessoa, mas também as 

aptidões no âmbito afetivo-emocional, o que a 

pessoa tem pra estar efetivamente naquela 

condição  

Fechamento da matéria com informações Apesar da importância, poucas empresas investem 
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credíveis no processo de sucessão da empresa pelo 

planejamento estratégico. Segundo levantamento 

da Strategos Consultoria, a falta de investimento 

nessas ferramentas atinge oitenta por cento das 

companhias  de comando familiar. Direto da Rádio 

ADM, Adriana Mesquita 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Ao proceder à análise da matéria, foi percebido um cuidado na elaboração do seu 

conteúdo para que não parecesse propaganda. A utilização dos dados da Strategos Consultoria 

e a consulta de uma fonte miravam o reforço da importância da preparação de um sucessor 

para administrar uma empresa. Como a rádio é voltada para profissionais e estudantes da 

Administração, procura promover o engajamento deste público quando desenvolve um 

conteúdo de interesse da área.  

No aniversário de 50 anos de regulamentação da Ciência da Administração, os CFA-

CRA editaram o livro “Os cinquenta maiores vultos da administração”, contando a história e 

realçando as personalidades que se destacaram no desenvolvimento desta área de 

conhecimento. Para divulgar o livro, disponível gratuitamente para download147, foram 

preparados programetes no quadro “Administração em foco”.  

 

Para construir cinquenta anos de história, algumas personalidades fizeram da 

Administração a sua própria vida. Conheça agora um dos ícones retratados na obra 

“Os cinquenta maiores vultos da administração”. Carlos Omar Bertero, doutor em 

Administração e figura na atualidade como um dos maiores nomes da gestão no 

Brasil. Em seu doutorado, defende uma administração pública e privada debaixo do 

mesmo teto (...). Faça o download da obra “Os cinquenta maiores vultos da 

administração” e conheça outros profissionais que se destacaram pela atuação. 

Acesse: www.cfa.org.br e faça parte de um mundo de conhecimento, informação e 

sabedoria.  

 

Tur-Viñes; Segarra-Saavedra (2014) apontam que a arte de contar histórias é uma 

estratégia comunicativa capaz de criar um vínculo afetivo entre a marca e o ouvinte. Assim, 

quando os conselhos baseiam o conteúdo dos programetes neste livro, reiteram as conquistas 

e os aspectos positivos e relevantes da área, visando despertar a atenção do seu público de 

interesse. A retomada do trabalho de pesquisadores renomados como Taylor, Fayol e Bertero 

cria um cenário favorável à introdução de profissionais contemporâneos, que irão reforçar a 

importância da Administração e a necessidade de constantes investimentos para o 

desenvolvimento da área.  

                                                           
147 Disponível em: <http://www.cfa.org.br/servicos/publicacoes/livro_50_vultos_administracao_v4-

estrutura.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2017.  

http://www.strategosconsultoria.com.br/
http://www.cfa.org.br/
http://www.cfa.org.br/servicos/publicacoes/livro_50_vultos_administracao_v4-estrutura.pdf
http://www.cfa.org.br/servicos/publicacoes/livro_50_vultos_administracao_v4-estrutura.pdf
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4.2.3.5 “Café com o presidente” 

O “Café com o presidente” é estruturado na forma de entrevista e destina-se a divulgar 

o trabalho realizado pelos CRAs. Tem-se a impressão de que as perguntas feitas pela repórter 

são previamente combinadas com o entrevistado na tentativa de sobrevalorizar as palestras 

oferecidas pelo conselho do Paraná.  Por exemplo: “Como funciona e desde quando o projeto 

existe?”, “E qual a periodicidade dessas palestras?”, “Qual o investimento” e “Quem pode 

participar?”. Na sequência, a repórter insere outro assunto de interesse dos CFA/CRAs, o 

pagamento das mensalidades dos associados: “Por isso, né, presidente, é importante estar em dia 

com o conselho regional do Paraná, uma vez que, estando inadimplente, não é possível ter acesso a 

esses eventos”. O presidente endossa o comentário:  

Exato. A realidade é que, aqui no Paraná, nós temos uma norma. E é o seguinte: 

todo evento é gratuito para aquele que estiver adimplente. Todos: fórum, palestras, 

seminários, encontros nacionais. Tudo é gratuito para quem estiver adimplente. Os 

quem não estiverem com a adimplência financeira, colocando, já ficam adimplentes.   

  

A declaração da repórter é um exemplo de transformação da informação em mercadoria: a 

informação confere atributos ao produto e tenta persuadir o ouvinte a pagar a mensalidade para ter 

acesso às palestras e aos outros serviços. Neste quadro, o branded content cria o contexto para, 

indiretamente, fazer a cobrança da mensalidade dos associados. Tal posicionamento alude a estratégia 

do tipo pull, defendida por Aguilera e Baños (2016), que, por não ser intrusiva, pode 

minimizar a indisposição criada quando a publicidade interrompe o acesso do ouvinte ao 

conteúdo livremente escolhido. 

 

4.2.3.6 “Código de Ética” 

           O “Código de Ética” é estruturado no formato de pílulas de trinta segundos, trazendo a 

leitura de artigos. Por exemplo, a escolha do Art. 3º, do Capítulo III – Dos Direitos: 

São direitos do profissional da Administração: exigir justa remuneração do seu 

trabalho, a qual corresponderá às responsabilidades assumidas, ao tempo de serviço 

dedicado, sendo-lhe livre firmar acordos sobre salários, velando no entanto pelo seu 

lícito valor. Código de ética do profissional de administração.  

 

É considerado conteúdo da marca, pois reitera o valor ético e democrático que deve 

ser atribuído à profissão, reafirmando a integridade proposta pelo CFA-CRAs. Além de 

buscar conscientizar o ouvinte dos seus deveres e, ao mesmo tempo, valorizar o papel do 

administrador.   
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4.2.3.7 “CRA em pauta” 

 

O “CRA em pauta” é um informativo publicitário, que tem a finalidade de divulgar as 

atividades dos CRAs, as parcerias estabelecidas e as ações realizadas. Os boletins sob análise 

foram elaborados com a citação indireta das fontes, sem sonora. A importância do pagamento 

da mensalidade, explorada no quadro “Café com o presidente”, foi retomada na matéria da 

repórter Adriana Mesquita:  

 
Rádio ADM – CRA em Pauta  

Repórter: Os presidentes do Conselho Regional de Administração de Roraima, 

administrador Ubirajara Riz Rodriguez, e do Tribunal de Contas de Estado de 

Roraima, Henrique Machado, se reuniram para tratar das licitações no Estado. No 

encontro, o administrador Ubirajara Riz pediu apoio do TCE para as licitações com 

vistas aos eventos que ocorrerão no segundo semestre do ano. Ainda (...) o CRA 

abordou a fiscalização que o conselho realiza junto aos profissionais que integram os 

quadros do tribunal. Ele cobrou a fiscalização dos vinte e cinco servidores com 

formação em administração. Apenas cinco profissionais estão em dia com o órgão 

de classe, conforme previsto na legislação. Direto da Rádio ADM, Adriana 

Mesquita.  

 

Observa-se que relações políticas são abordadas durante o encontro entre os 

presidentes do CRA e do TCE e que a repetição da palavra “administrador” ao longo do 

informativo é uma forma de consolidar a identidade profissional dos entrevistados. 

 

4.2.3.8 “Cursos e concursos” 

 

“Cursos e concursos” é um espaço destinado a divulgar as oportunidades de estágio, 

programas de trainee e cursos oferecidos na área. Por ser um quadro de prestação de serviço, 

não se reconhece a estratégia como branded content. Não se pode negar, no entanto, que a 

informação se destina a atrair a atenção do público mais jovem, tornando-se uma estratégia 

comunicativa da marca. A estrutura do quadro prima pela objetividade da notícia, anunciada 

logo na primeira frase, diferentemente da estrutura do branded content que insere os atributos 

da marca na informação, como pode ser encontrado nos exemplos: “O centro de integração 

empresa e escolas CIEE prevê a abertura de 47 mil vagas de estágio em todo o Brasil até 

setembro” ou “Lojas Americanas está com inscrições abertas para o trainee 2017”.  
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4.2.3.9 “Direto da redação RBA” 

 

“Direto da redação RBA” é um espaço promocional que tem o objetivo de vender a 

Revista Brasileira de Administração. O quadro pode ser reconhecido como branded content, 

na medida em que explora os atributos do produto e, ao mesmo tempo, tenta gerar 

engajamento dos administradores, levando-os a adquirir a publicação. O locutor, além de 

apresentar o resumo do conteúdo da revista, introduz novos canais de comunicação como o 

“CFATV” e o portal “ADM empregos”, que oferece vagas aos profissionais da 

Administração. O caráter promocional que entrepõe o valor do produto na matéria – quatro 

reais e cinquenta centavos por mês – é seguido do slogan: “Revista brasileira de 

administração, prejuízo é não ler”, ressoando os atributos da revista e a experiência trazida 

pela marca e não simplesmente um produto, o que é consoante com a proposição de Ros 

(2014) para o branded content.  

 A diversidade de canais comunicativos utilizados pelo CRA para dialogar com seus 

associados leva a crer, que a marca busca, por intermédio da convergência das mídias, a 

propagação de seus interesses e o engajamento de seus públicos, em simultaneidade com a 

oferta da diversidade de conteúdo. Esta estratégia comunicativa da marca que incentiva a 

mudança de plataforma para a obtenção de diferentes informações é o que expressa Jenkins 

(2009) ao se referir à convergência como uma transformação cultural.  

 

4.2.3.10 “Notícias do CFA” 

 

O “Notícias do CFA” pode ser compreendido como um programa que utiliza 

modalidades publicitárias diversas para a discussão das diretrizes do conselho, promoção e 

preservação da Administração como área do conhecimento, respaldando a missão estabelecida 

pela autarquia. A reportagem publicitária foi o recurso empregado para defender a 

necessidade de: a) formação superior dos administradores no preenchimento de cargos 

ofertados em concursos públicos; e b) renovação da matriz curricular do curso de 

administração. 

 Conquanto tenha estas funções, o quadro também é um instrumento para dar 

visibilidade a determinados profissionais, sendo nessa medida uma forma de estabelecer 

relacionamentos políticos. Como exemplo, pode-se citar a utilização da mesma fonte em três 

situações: a reforma das diretrizes do ensino superior da Administração e os formatos 

diferentes de entrevista adotados em dois momentos distintos: na divulgação do prêmio 
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Belmiro Siqueira, que premia estudantes e profissionais da área, e na ocasião em que o 

administrador toma posse na Academia Brasileira de Ciência da Administração como 

acadêmico imortal.  

Neste quadro, as técnicas do branded content são empregadas para transformar um 

conteúdo com pouco caráter informativo em algo palatável e interessante para 

administradores e estudantes. Este manejo visa conferir importância ao material ao 

transformá-lo em entrevista publicitária, ação comum do marketing para criar e conferir 

atributos a produtos e serviços. O programa é introduzido por uma vinheta curta e direta: 

“Rádio ADM, notícias do CFA”. 

 

4.2.3.11 “Rádio ADM indica” 

 

O quadro “Rádio ADM indica”, introduzido pela vinheta “Rádio ADM indica as 

melhores dicas sobre filmes, aplicativos para o profissional e estudante de Administração”, 

configura-se como um informativo ao trazer indicações de filmes, aplicativos da área e 

sugestões para as pessoas que estão se preparando para um concurso público. A estratégia 

comunicativa de emprego de uma voz masculina na gravação dos programetes ajuda a 

dinamizar a programação pela introdução de um novo timbre vocal, uma vez que todas as 

matérias são gravadas por repórteres do sexo feminino. O valor estético trazido pela voz do 

locutor Umberto de Campos se encontra na articulação precisa das palavras e entonação 

vocal, transmitindo a ideia de conforto e segurança, ao mesmo tempo, que sugere dicas que 

podem aprimorar o potencial profissional. O exemplo a seguir, ilustra o programete:  

 

Em Sociedade dos Poetas Mortos, John Keating volta do tradicionalíssimo internato 

onde foi um aluno brilhante, para ser o novo professor de inglês. Ele incomoda a 

direção do colégio por seus métodos de ensino pouco ortodoxos. A figura polêmica 

e mal vista acende nos alunos a paixão pela poesia e pela arte e a rebeldia contra as 

convenções sociais. Ao falar sobre a Sociedade dos Poetas Mortos, Keating ensina 

os alunos a pensar por si próprios e usufruir da vida. A tensão entre disciplina e 

liberdade vai aumentando. Os pais dos alunos são contra os novos ideais que seus 

filhos descobriram e o conflito leva à tragédia. Para os concurseiros, o filme pode 

inspirar alternativas inovadoras quando o caminho da aprovação se tornar muito 

complicado.  

 

 

4.2.3.12 “Rádio ADM responde” 

O quadro “Rádio ADM responde” segue o formato pergunta/resposta para divulgar 

assuntos de interesse da marca. Os ouvintes formulam questões que são respondidas por 
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especialistas da área, utilizando a modalidade publicitária consultório. Na semana em análise, 

o tema abordado foi o papel do administrador enquanto perito. A repórter lê a pergunta 

podendo identificar ou não o ouvinte: 

 

O ouvinte Cleber Vasconcelos de Souza, de BH, quer saber como funciona o grupo 

temático de Administração judicial e perícia do conselho regional de administração 

de Minas Gerias. Quem responde a sua pergunta, Cleber, é o coordenador do grupo, 

o administrador, Márcio Antônio Ribeiro. 

 

Embora o rádio corporativo esteja abrigado em ambiente estritamente online e tenha 

como pressuposto a interatividade, em nenhum momento da programação há espaço destinado 

à manifestação do ouvinte. Até mesmo quando se cria um quadro em que o pressuposto é que 

o ouvinte participe tirando suas dúvidas com especialistas, a pergunta que necessariamente 

não é feita ao vivo é lida pela mesma repórter que faz todo os outros conteúdos da marca. 

Esse formato, tem potencial para gerar engajamento do público na programação, mas precisa 

ser devidamente produzido e explorado.  

Por fim, assinala-se que, como na Rádio Canoas, não existe a figura do comunicador 

no Rádio ADM, o que representa uma perda em termos de dinâmica da programação e da 

própria construção do branded content. O rádio pouco dialoga com o ouvinte, impondo uma 

comunicação unidirecional que contraria todos os preceitos do ideal de comunicação 

defendido pelo marketing 3.0. Há uma ruptura em termos de discurso e prática, pois defender 

a valorização profissional exige diálogo, sendo contraditório o posicionamento e as ações 

comunicativas da marca. A estratégia de entrevistar profissionais renomados com a intenção 

de conferir importância à profissão, parece se dirigir à construção de relacionamentos 

políticos dentro da instituição, privilegiando interesses privados, além de não favorecer a 

conquista do objetivo do branded content de suscitar engajamento.  

Frisa-se a ocorrência de repetição dos elementos informação, problema e fonte na 

construção do conteúdo de marca do Rádio ADM. Pastor, Ojeda e Rueda (2014) alertam que 

o branded content deve ser compreendido como uma estratégia e não como um formato. 

Malgrado existam diferentes modalidades na programação, a utilização da mesma estrutura na 

elaboração das matérias pode engessar a mensagem, dificultando a identificação do ouvinte 

com a marca. O branded content de 1º de julho de 2016 é sintetizado no quadro a seguir. 
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Quadro 21: O branded content na programação da Rádio ADM  
Branded 

content 

Reportagem 

publicitária 

Informativo Consultório Entrevista Espaços 

promocionais 

Formativo 

Administração 

em foco  

X X     X 

Café com o 

Presidente 

   X   

Código de 

Ética 

 X      

CRA em 

Pauta 

 X    X  

Direto da 

redação da 

RBA  

    X  

Notícias do 

CFA 

 X                                                                                                                                                                                                        

X  

  

Rádio ADM 

indica  

 X     

Rádio ADM 

responde  

  X    

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

4.2.3.13 O perfil musical e as vinhetas 

O perfil musical é misto, com gêneros como sertanejo, pagode e samba e, como nas 

outras emissoras, foi definido pelo cliente e pela Agência Radioweb em reunião de briefing. 

Embora a música seja parte da programação, ocupa menos espaço na grade em comparação 

com as outras rádios, predominantemente preenchida por conteúdo da marca, vinhetas, spot, 

etc. A figura a seguir apresenta a grade de programação da emissora de 1º de julho de 2016.  
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Figura 22: Grade de programação da Rádio ADM  

 

Fonte: Agência Radioweb. 

 

As vinhetas são desenvolvidas para delimitar o início e fim dos quadros e inseridas 

reiteradamente na programação. Construídas por elementos sonoros e palavras, são elementos 

estéticos que podem assumir diferentes funções, como o tipo informativo na abertura dos 

quadros “Rádio ADM indica”, “Rádio ADM responde”, “Notícias do CFA”, “Rádio ADM, 

cursos e concursos”, por exemplo. Não foram encontradas vinhetas de fechamento. Os 

recursos utilizados ao final dos quadros são a hora-certa ou as vinhetas de passagem: “Rádio 

ADM, a rádio online do sistema CRAs/CFA, gerenciando informação de qualidade e boa música” ou 

“Rádio ADM, na frequência da Administração”.  

Nenhuma matéria é veiculada sem que o assunto tenha sido previamente introduzido 

pelas vinhetas, sendo algumas vezes identificadas na grade de programação como slogans. A 

vinheta de relacionamento anuncia os elementos do rádio: “Rádio ADM, a rádio online do 

sistema CFA/CRAs. Aqui você acompanha tudo sobre a sua profissão e mais música e informação de 

qualidade 24 horas diárias. Conselhos federais e conselhos regionais de administração em busca da 

excelência profissional”. A vinheta de identidade traz compiladas a missão e a visão da instituição:  

 

Os sistemas CFAs/CRAs têm como missão promover a Ciência da Administração, 

valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o 

desenvolvimento do país. Ele é integrado pelo Conselho Federal de Administração e 

pelos 27 Conselhos Regionais De Administração, sediados em todos os estados da 

federação e no Distrito Federal. 
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As vinhetas são compreendidas como elementos essenciais do branded content na 

construção da identidade da emissora, definindo o ritmo da programação pela combinação de 

elementos sonoros. Como são autorreferentes, acompanham o processo de hipersegmentação 

do conteúdo. São estratégias estéticas comunicativas criativas desenvolvidas para envolver o 

ouvinte e reforçar os atributos da marca. As vinhetas mais curtas, com duração de cinco a dez 

segundos, são mais facilmente memorizadas, fixando a imagem da marca e o valor simbólico 

designado para a mensagem ou o produto (VIGIL, 2004).    

 

4.3 Semelhanças e diferenças entre os rádios corporativos analisados 

 

Durante a análise dos três rádios, promoção e o bartering foram as únicas modalidades 

não encontradas. A reportagem publicitária e o informativo são as formas mais comuns de se 

trabalhar o branded content como notícia no rádio. A estratégia passa pela dissimulação do 

aspecto propagandístico (CORRAL, 2014), objetivando prender a atenção do ouvinte ao, 

supostamente, oferecer uma notícia. Os diferentes modos de se combinar três dos elementos 

da comunicação: informação, problema e fonte e a utilização de recursos sonoros compõem o 

branded content no rádio corporativo. Destaca-se que esses elementos podem coexistir ou ser 

utilizados individualmente, como acontece com a informação. 

De acordo com a amostra analisada, os tipos de informação encontrados foram: a) 

informação de interesse público: utilizada para introduzir ou fechar o conteúdo, é adaptada 

para construir credibilidade; b) informação produzida pela marca: hipersegmentada, é voltada 

para a criação de uma determinada situação em que os atributos e a experiência da marca 

serão destacados; c) informação produzida pelo ouvinte: utilizada em prol da marca, é 

selecionada para retroalimentar a programação.  

O conteúdo pode trazer o problema, a solução para ele ou a combinação de ambas as 

coisas, objetivando ser atraente para o público de interesse ao encontrar uma questão 

relevante na informação. O problema pode ser de qualquer natureza desde que se encaixe no 

produto e/ou serviço que se pretende ressaltar. 

As fontes ouvidas são oficiais, empresariais ou individuais e podem também ser 

citadas indiretamente pelo repórter. Buscando explorar o valor “justiça”, as fontes oficiais 

foram utilizadas para acentuar a imagem institucional e muito acionadas nos programetes do 

Tribunal de Justiça (RS), uma vez que juízes e promotores foram entrevistados 

independentemente do tema abordado ser de sua esfera de atuação.  
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As fontes empresariais foram utilizadas para dar consistência à informações pouco 

relevantes sobre situações corriqueiras e, deste modo, atribuir-lhes importância. Esse recurso 

foi o mais acionado na construção das diversas modalidades publicitárias na programação da 

Rádio ADM. Por fim, as fontes individuais compuseram o conteúdo da Rádio Canoas Online 

para tentar diluir o caráter promocional da notícia, proferido pelas sonoras do então prefeito 

da cidade, Jairo Jorge.   

Assim, na construção do branded content não se pode deixar de destacar que a fonte 

não é entrevistada para se obter alguma informação ou para esclarecer determinada situação. 

Ao contrário, a entrevista é feita para reafirmar os interesses privados, determinados pela 

instituição que financia o rádio ou o boletim de clientes. No momento em que a entrevista 

acontece, o jornalista já construiu a informação. Deste modo, a sonora tem a função de 

atribuir credibilidade ao contexto ou à própria fonte.   

 O branded content, no rádio corporativo, combina conteúdo, música, vinhetas e a 

figura do comunicador, sendo uma das estratégias utilizadas para atrair os ouvintes e 

transformando a emissora em evangelizadora das marcas (CORDEIRO, 2011). O branded 

content tem como desafio apresentar-se mais como estratégia e menos como formato 

publicitário para, a partir do conteúdo, gerar engajamento. As amostras de conteúdo sonoro 

analisadas não apontam o branded content como estratégia publicitária inovadora, 

corroborando a posição de Álvarez (2014) e Regueira (2014). Entretanto, reconhece-se o 

avanço da estratégia comunicativa no mercado, pois o conteúdo feito por demanda se sofistica 

a cada dia e ameaça os limites entre o jornalismo e a publicidade.  

 As rádios corporativas estudadas por essa pesquisa se configuram como webradios on 

demand, desenvolvidas exclusivamente em ambiente digital, e têm como finalidade a 

veiculação de interesses da marca, reverberando os atributos do produto ou do serviço 

oferecido, tendo como objetivo construir experiências positivas. São hipersegmentadas e 

utilizam o conceito de branded content e outras estratégias comunicativas para atrair e 

fidelizar seus públicos de interesse. São predominantemente sonoras e têm em sua 

programação elementos musicais, conteúdo da marca, notícias, vinhetas e a figura do 

comunicador. Disponibilizam seu conteúdo abertamente pela internet, podendo ser acessadas 

de um dispositivo móvel ou imóvel com internet por um endereço eletrônico, via intranet ou 

por um aplicativo. Possuem layout simplificado com botões de play, pause e volume, espaço 

para comentários e podcast, acessados voluntariamente pelo usuário. Observa-se, entretanto, 

que, mesmo inseridas em ambiente estritamente digital, as rádios pouco aproveitam as 

potencialidades instauradas pela convergência e a interatividade próprias do suporte online. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O rádio comercial no Brasil começou a se consolidar com a regulamentação da 

publicidade, estabelecida pelo decreto 21.111/32. Esta legislação também contribuiu para a 

fundamentação do conteúdo programático deste veículo de comunicação que passou a 

oferecer informações, esporte e música popular. 

A chegada do FM, nos anos 1970, mudou novamente a perspectiva de construção do 

conteúdo. A transformação do perfil musical, introduzido pela mudança tecnológica, e sua 

associação com a figura do comunicador, conquistou o público mais jovem. Nos anos 1980, a 

articulação em rede das emissoras barateou os custos de produção de conteúdo e recuperou 

parte do bolo publicitário. Ao longo da história do rádio, programação e publicidade podem 

ser compreendidas como dois conjuntos em interseção, mantendo suas individualidades, 

porém possuindo elementos em comum. No entanto, com a consolidação do ambiente 

cibernético, o rádio procurou formas de nele se estabelecer economicamente, o que ainda não 

foi plenamente concretizado. Embora não tenha havido a concretização de modelos de 

negócio diversos, há o indicativo da fusão desses dois conjuntos, tendendo a transformá-los 

em um único, o publicitário. 

Com a chegada da internet, os meios de comunicação com características estritamente 

analógicas foram transpostos para o suporte online sem considerar as características próprias 

dessa nova plataforma digital. As formas tradicionais de publicidade não se adequaram ao 

online – pautado principalmente pela lógica da gratuidade – e enfrentam o desafio de 

desenvolver modelos de negócios capazes de monetizar o meio.  

Dado este cenário, no percurso dessa dissertação, procurou-se fazer uma reflexão a 

respeito do modelo de negócio implantado pela Agência Radioweb, considerando-se a 

aproximação das áreas de Comunicação e Administração, em específico, do rádio como uma 

das estratégias do marketing, o branded content. Construiu-se a proposição de que as 

webradios corporativas utilizam o branded content para desenvolver sua programação. Tendo 

em vista esta pressuposição, o principal objetivo dessa pesquisa foi investigar como o rádio 

corporativo constrói sua programação a partir do branded content. Para tanto, foram 

selecionados para objeto de estudo a programação de três rádios prototípicos: Rádio Themis, 

Rádio Canoas Online e Rádio ADM, divididos nas categorias jurídica, política e profissional. 

Estabeleceu-se o método Estudo de Caso como estratégia de pesquisa e a análise de conteúdo 

como ferramenta para o exame e exploração dos dados coletados.  
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Para cumprir os objetivos dessa pesquisa, buscou-se na teoria as bases de sustentação 

necessárias para fundamentar a análise dessa dissertação. No Capítulo 1 de cunho teórico – 

Rádio Corporativo: tangência entre a comunicação e a administração – foi abordada a 

evolução do pensamento do marketing para se compreender o conceito de branded content e 

suas potencialidades no ambiente online. A partir do esteio teórico, buscou-se aprofundar os 

estudos já realizados sobre o rádio corporativo, a fim de compreender o branded content na 

programação radiofônica, alcançando assim o objetivo de número um.  

Posteriormente, a fim de analisar como se configura a programação das rádios 

corporativas, definiu-se o conceito de branded content como um tipo de estratégia 

comunicativa, que não rompe totalmente com a tipologia dos formatos publicitários, mas que 

se vale do conteúdo para agregar valor à marca e está ancorado nos serviços e/ou produtos 

oferecidos. Esta estratégia tem como objetivo engajar o consumidor de forma não impositiva, 

por meio de soluções supostamente colaborativas encontradas na interface do consumo. 

Ainda no Capítulo 1, houve a tentativa de contextualizar historicamente o rádio 

corporativo. Buscou-se traçar a evolução desse veículo de comunicação que nasce nos anos 

1960 como uma forma de comunicação comunitária, é segmentado e atende a interesses 

específicos de determinada região. Em meados dos anos 2000, com a consolidação da 

internet, o rádio corporativo encontrou na internet mais uma forma de transmissão e algumas 

emissoras passaram a realizar suas operações tendo a internet como suporte exclusivo 

(webradio). Neste processo de transformação, o branded content passou a ser a espinha dorsal 

da programação, voltando-se para o atendimento dos interesses predominantemente privados.  

No Capítulo 2 – Modelo de negócio e o rádio: do fundo de broadcasting ao branded 

content – foi abordada a contextualização do desenvolvimento do rádio como negócio desde 

as primeiras legislações que regulamentaram a propaganda nas emissoras até o 

desenvolvimento da internet com culminância na multiplicação das webradios. O protótipo de 

Osterwalder e Pigneur (2010), Business Model Canvas, foi utilizado para identificar o produto 

rádio corporativo na configuração do modelo de negócio da Agência Radioweb. 

Os procedimentos metodológicos revelaram que as três emissoras corporativas 

estudadas utilizam elementos do marketing e da publicidade, em especial, o branded content 

para construir sua programação, confirmando a proposição inicial dessa pesquisa. Nas três 

emissoras, o branded content encampa o gênero informativo do jornalismo, possivelmente 

tentando utilizar o caráter de novidade e credibilidade trazido pela notícia. 

O conteúdo produzido pela Rádio Themis diferencia-se dos demais na medida que usa 

as fontes – promotores e juízes – para conferir credibilidade a suas ações. A figura do 
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comunicador constrói a programação ao vivo, engajando os funcionários do TJ-RS e 

veiculando a marca juntamente com as músicas. A Rádio Canoas Online é a única das 

emissoras analisadas que utilizou mais de uma fonte na construção das reportagens 

publicitárias. Ressalta-se que a estratégia buscou mascarar o tom autopromocional do discurso 

político, mas não surtiu resultado, pois o caráter propagandístico ficou evidente. No 

informativo, a fórmula empregada para explorar o branded content foi fornecer informação de 

interesse público para, posteriormente, promover um serviço oferecido pela prefeitura. Na 

Rádio ADM, a modalidade do microespaço não encontrada foi o espaço promocional e o 

bartering. A emissora é a que mais constrói conteúdo de marca, promovendo o trabalho do 

CFA-CRA por meio de diferentes estratégias. As rádios Canoas Online e ADM se valem 

ainda de mais um formato publicitário, o spot. Acredita-se que essa estratégia comunicativa 

tenta diferenciar os dois conteúdos, marcando o spot como propaganda e mostrando os demais 

como notícia. Todas as rádios estudadas são compostas por vinhetas, músicas e conteúdo da 

marca.  

 Como todos os profissionais responsáveis por desenvolver a programação das rádios 

são jornalistas, os assuntos desenvolvidos assumem formato noticioso, conferindo à 

propaganda um aspecto informativo. Todos os profissionais exercem mais de uma função: 

editam o material, pautam, fazem as reportagens e contatam as rádios do interior. Tal aspecto 

reafirma a tendência do mercado de trabalho que, ao compactar funções e buscar profissionais 

multitarefa, considera primordialmente o aspecto economicista, negligenciando a qualidade 

final do serviço prestado.  

Observa-se que as instituições são tratadas pelos jornalistas como clientes e a 

preferência pela aprovação da matéria foi um dos comentários feitos pelos repórteres durante 

a entrevista, confirmando o caráter mercadológico atribuído à informação. Os critérios 

utilizados para a construção das matérias são sempre unilaterais e consideram os interesses da 

instituição. Por isso, em nenhuma das matérias analisadas foi encontrada contraposição às 

falas de um entrevistado ou questionamento de determinado assunto. Salienta-se também que 

a instantaneidade da informação não é uma das características do rádio corporativo e que a 

referência ao imediatismo foi feita apenas uma vez na entrevista com a secretária de 

comunicação da prefeitura de Canoas, Lurdes Nascimento.  

A subutilização das possibilidades interativas trazidas pelo ambiente cibernético 

reduzem o rádio corporativo a um canal de áudio que, após acessado, acaba sendo 

minimizado no computador, por não oferecer outras opções ao usuário. Por outro lado, existe 

a possibilidade dessa opção ter sido feita para que as pessoas escutem a rádio enquanto 
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trabalham ou realizam outras tarefas. Outra alternativa plausível é a facilidade de 

operacionalização das atividades pela Agência Radioweb, uma vez que a mesma matéria 

desenvolvida para a emissora corporativa pode compor o portal de notícias da empresa e vice-

versa.  

 Os resultados obtidos mostram que o rádio corporativo desenvolvido pela Agência 

Radioweb é um desdobramento da atividade principal da empresa, a agência de notícias. A 

produção de conteúdo da agência é inserida na programação das rádios para diminuir o seu 

caráter institucional, além de reter o ouvinte, oferecendo-lhe informações atualizadas da 

semana em editorias variadas. O rádio corporativo configura-se como um modelo de negócio 

lucrativo, já que os preços cobrados pela empresa variam de 8 a 28 mil reais mensais. Embora 

novos modelos de negócio necessitem ser desenvolvidos para financiar os meios de 

comunicação no ambiente online, o ouvinte deveria ter o direito de ser informado de que 

determinado conteúdo veiculado é propaganda.   

Como limitação do estudo, indica-se a carência de referencial teórico para o estudo da 

história do rádio corporativo e de sua trajetória. Como o estudo dirigiu seus esforços para 

compreender o branded content na programação, por entender ser esse o aspecto que 

diferencia as rádios, não há uma ênfase nos recursos da internet e no layout das webradios, 

sendo esse um tema a ser examinado em futuras investigações. O estudo tampouco aborda os 

dispositivos e a relação com o consumo de rádio, sendo essa mais uma possibilidade para 

futuras pesquisas.  

A pesquisa desenvolvida por esta dissertação é um esforço inicial para se compreender 

as estratégias de branded content e o modelo de negócios no rádio na internet. Dessa forma, o 

assunto não se esgota e necessita de novas pesquisas para que a compreensão do papel do 

marketing no rádio seja ampliado. Estudos que explorem o conceito de recepção, visando 

ampliar a compreensão do perfil da audiência dos rádios corporativos, também podem trazer 

contribuições importantes para a área. Dentro desse mesmo campo de pesquisa, outra 

abordagem plausível seria investigar a efetividade da rádio dentro das organizações. Não se 

pode deixar de registrar a necessidade de estudos de interação para se compreender as 

relações multiangulares estabelecidas no processo comunicacional.  

Também são inquietações para futuras pesquisas: reflexão sobre a prática do 

profissional de comunicação no cenário do rádio organizacional, valores éticos e morais do 

jornalista na produção do conteúdo institucional e modelos de negócio emergentes no rádio 

inserido no ambiente online. Outra vertente de estudo possível se refere ao uso de 
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smartphones, contendo diversos aplicativos com canais de rádio, constitui uma peça 

fundamental na propagação, espalhabilidade e circulação do conteúdo.   

No decorrer dessa pesquisa foram identificadas situações em que as rádios 

corporativas online foram excluídas, sem deixar nenhuma indicação de sua existência. Por 

este motivo, sugere-se estudos de preservação da memória das webradios, o que é fulcral para 

a história desse meio emergente. Por fim, estudos capazes de traçar um panorama sobre a 

história do rádio corporativo desde suas primeiras emissoras até o ambiente online poderão 

trazer contribuições para a área.  

 Uma das contribuições deste estudo encontra-se em fazer a investigação do uso do 

branded content no rádio corporativo, que, embora seja uma estratégia de marketing pouco 

estudada, encontra ampla inserção no mercado da comunicação, sendo amplamente utilizada 

pelos profissionais da área em seus diferentes ramos de atuação. O estudo do rádio 

corporativo é outra contribuição importante uma vez que, embora sua origem date dos anos 

1940, existem poucas pesquisas que abordam esta temática. Por fim, o uso das ferramentas da 

Administração para analisar um modelo de negócio do rádio na internet pode possibilitar a 

ampliação do debate sobre este tema tão caro à Comunicação, além de explorar a confluência 

entre estas duas áreas. 
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APÊNDICE A 

 

Entrevistador⁄Transcritor: Kamilla Avelar 

Entrevistado: Diretor geral da Agência Radioweb – Paulo Gilvane Borges 

Data: 14 de junho de 2016 

Modalidade: entrevista por e-mail 

 

Kamilla Avelar: Qual é a história do rádio corporativo dentro da Agência Radioweb? Por 

que uma agência de notícias decidiu desenvolver rádios corporativos? Como surgiu a ideia de 

construir e vender rádios para organizações? 

Paulo Borges: A Agência de Notícias era uma das nossas fontes de renda, produzindo 

conteúdo de clientes e distribuindo junto com o nosso hard news (marketing de conteúdo). 

Este serviço pode ser visto em www.agenciaradioweb.com.br/marketingdeconteudo. No 

entanto, víamos a possibilidade de também oferecer rádios online corporativos, o que era uma 

grande novidade na época. Como os clientes não sabiam como funcionava, criamos uma rádio 

própria, a Vitrola Brasileira. Talvez eu consiga um print da página para o teu trabalho. O 

primeiro cliente foi a Confederação Nacional da Indústria (CNI) para a qual criamos a Rádio 

Indústria. Ela operou por 2 ou 3 anos, com estúdio na sede da entidade, em Brasília. 

 

KA: Qual a estratégia comunicativa utilizada para se desenvolver os rádios corporativos? 

Como é a construção dessa estratégia? Há envolvimento do cliente? 

PB: Entendemos a rádio como um recurso de comunicação do cliente com o seu público 

interno (via intranet) e externo (via site do cliente). E, ao oferecer música (entretenimento), 

quebra um pouco o caráter institucional que normalmente os clientes têm em seus sites. O 

perfil da rádio é definido em reuniões de briefing e, a partir disso, se define vozes e trilhas 

para as vinhetas (plástica da rádio), perfil musical (a partir de uma análise do público alvo) e 

conteúdo jornalístico (do cliente e da produção diária da Radioweb, de acordo com o que o 

cliente quer comunicar, o do que se compreende ser interesse dos ouvintes). Estes elementos 

compõem o que poderíamos denominar como a identidade da rádio.  

 

KA: Quais são os objetivos do rádio corporativo? Esses objetivos são estabelecidos por 

alguém? São levados em conta no momento de montar a programação do rádio corporativo? 

PB: Depende do perfil do cliente. Em alguns casos, é público somente interno (Rádio TJ 

Minas), mas a maioria disponibiliza o som para todo o público. Entrando no site dos clientes 

vais observar que o banner da rádio está em local privilegiado, exceto do Governo de 

Alagoas, que o link nem aparece. A montagem da programação respeita uma relação entre 

música e conteúdo, passando pela identidade da rádio.  

 

KA: No livro comemorativo de 10 anos da agência Radioweb, o fundador da empresa, Paulo 

Gilvane, afirmou que “o conteúdo é o rei”. Esse ainda é o lema da empresa?  

PB: É uma expressão que tem sido muito usada nos meios acadêmicos. No rádio, 

especialmente, o conteúdo passa a ganhar mais importância a partir do momento em que o 

ouvinte/usuário não depende mais do rádio para ouvir suas músicas preferidas. Ele pode 

salvar num pen drive o seu banco de músicas ou assinar um serviço como spotify. Não creio 

que a música vá acabar no rádio, mas a tendência é que ela tenha cada vez menos importância 

e que o conteúdo (hard news) e o rádio falado (talk radio) ocupem cada vez mais espaço. 

  

KA: Na construção da programação dos rádios corporativos o conceito de branded content ou 

marketing de conteúdo é levado em consideração? 

PB: Do ponto de vista do cliente, é totalmente branded content. Mas a montagem da 

programação e os recursos utilizados precisam transparecer para o usuário/ouvinte como um 

canal de entretenimento e informação não invasivo, o menos institucional possível, por mais 

que o usuário saiba que é o canal tenha “dono”.  

 

KA: Com que frequência o conteúdo dos rádios corporativos é atualizado?   

PB: Diariamente. 

 

KA: No banco de matérias existem notícias que cobrem editorias como esporte, economia, 

cidadania, geral, educação. Qual a relação do conteúdo produzido pela agência com os rádios 

corporativos?  

PB: A rádio tem a sua produção própria, cada uma tem uma realidade específica em 

quantidade e frequência. E para não ficar só com conteúdo institucional do “dono” da rádio, 

oferecemos a nossa produção diária, de forma a dar um caráter mais amplo para a rádio 

(saúde, esporte, atualidades, economia, etc.). 

 

KA: Quais os rádios corporativos de maior acesso? Existe alguma ferramenta que mensura 

esses números? Como isso é feito?  

PB: É feito. Vai google analytics. Algumas nós controlamos, outras os próprios clientes. Vou 

solicitar para ver quais liberam e te passo. 

 

KA: Em meio a tantas ferramentas de comunicação disponíveis, por que as empresas devem 

investir em rádio? 

PB: Acreditamos que é um canal de comunicação que se soma aos demais (site, redes sociais, 

you tube se o cliente tem vídeo). E é um veículo com o qual todos têm empatia. Quem não 

gosta de música? E junto vai o conteúdo.  

http://www.agenciaradioweb.com.br/marketingdeconteudo
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KA: Quando a agência Radioweb desenvolve o rádio corporativo qual é o diferencial que o 

produto apresenta? 

PB: Considerando grandes clientes, somos a maior fornecedora desta solução no Brasil. 

Então oferecemos diversos diferenciais, começando pelo nossa expertise em tecnologia 

voltada para o funcionamento das rádios. Mas o conteúdo é um diferencial muito importante. 

Somos também a principal e a maior agência de notícias para rádios do Brasil, com mais de 

60 prêmios de jornalismo.  

 

KA: Quais benefícios o rádio corporativo traz para as empresas? 

PB: Comunicação com o seu público através de um canal diferenciado, uma rádio com 

música (entretenimento) e conteúdo (informação) na medida certa. Segundo a coordenação da 

Rádio Themis (Tribunal de Justiça), a rádio é hoje o melhor canal de comunicação com os 

servidores.  

 

KA: Os ouvintes dos rádios corporativos têm a opção de se comunicar com o locutor? 

Existem programas ao vivo? O que compõe a programação? Jingles, spots, boletins? Como é 

construída a programação? É um processo construído em conjunto com as empresas e os 

empregados ou só pela agência Radioweb?  

PB: Das 13 rádios, 12 tem área de interatividade com os ouvintes. Atendimento ao vivo, a 

Themis e a Rádio MP, sendo que a primeira é praticamente feita ao vivo entre 9h e 18h. 

Normalmente tem mais de 130 pedidos de música por dia. As demais tem repórter somente 

em meio turno ou não tem repórter exclusivo. Aí os comentários são respondidos e 

publicados.  

 

KA: Os empregados das empresas participam da programação do rádio corporativo por meio 

de entrevistas, depoimentos? Eles influenciam na construção do conteúdo?  

PB: Nas rádios onde há repórter, há experiências de pessoas que fazem programas ou 

participam da rádio. Como fonte, em todos os clientes há participação de dirigentes e 

funcionários do cliente, uma vez que as notícias que alimentam a rádio são do cliente. Este 

conteúdo tem dois destinos: a rádio online (vai para o roteiro diário e fica na área de podcast) 

e a agência de notícias (distribuição via site da agência Radioweb para suas 2.200 rádios AM 

e FM afiliadas).  

 

KA: Qual o público-alvo dos rádios corporativos desenvolvidos pela agência? Público 

interno? Público externo? Ou os dois públicos?  

PB: Externo e interno, na maioria dos casos. Público somente interno as rádios TJMG e Puma 

(esta já não está no ar, era voltada para uma obra da Klabin que já acabou). É um caso bem 

interessante, pois é a única de cliente privado e voltada para operários. Posso colocar no ar 

para você ouvir e podemos falar sobre ela especificamente.  

 

KA: No caso da rádio ser voltada para o público interno, há uma participação dos 

empregados na construção da programação? Essa participação é espontânea? Eles se 

interessam em participar das entrevistas, por exemplo? 

PB: Sim, há possibilidade de o ouvinte participar. Mas o atendimento desta demanda está 

diretamente relacionada a termos alguém para atender, um repórter, por exemplo. De forma 

cotidiana, somente a Themis.  

 

KA: Como funciona a definição de pautas para os rádios corporativos? Como o conteúdo é 

desenvolvido e pensado para os rádios corporativos? Há uma relação direta entre os órgãos 

públicos e a equipe da Agência Radioweb? O conteúdo é construído em coletividade com o 

cliente?  

PB: As pautas do cliente são definidas pela coordenação de jornalismo do cliente com a nossa 

equipe. E o cliente indica para quem se administra a rádio quais conteúdos da Agência 

Radioweb ele quer utilizar. Por exemplo, no judiciário, raramente utilizamos conteúdo de 

política.  

 

KA: De acordo com o site da Agência Radioweb, as rádios que se cadastram não tem custo 

para fazer o download das matérias. Isso não contraria a lógica das agências de notícias? Por 

que não cobrar por um produto jornalístico de qualidade reconhecida por meio de prêmios?  

PB: Foi uma opção nossa. Quem nos remunera é o cliente que quer chegar com notícia a este 

universo de clientes (marketing de conteúdo). Além do link que já indiquei estamos fechando 

um vídeo de 2min30s que explica isso.  

 

KA: Qual a relação do número de rádios afiliadas à agência para receber conteúdo gratuito 

com o negócio da empresa? 

PB: A lista de rádio afiliadas? Envio no e-mail.  

 

KA: Qual o produto a Agência Radioweb comercializa?  

PB: a) agência de notícias: o cliente contrata a produção de uma matéria, que deve ser 

jornalística. Nós produzimos, editamos e distribuímos para nossas rádios afiliadas. E depois 

oferecemos um relatório de aproveitamento da matéria. É marketing de conteúdo. 

b) Rádio Online: soluções de design, música, tecnologia e jornalismo para o desenvolvimento 

do rádio corporativo.   
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KA: No caso de todo o conteúdo jornalístico disponibilizado pela agência Radioweb ser 

gratuito para as empresas de rádio cadastradas, como a agência financia as coberturas 

jornalísticas?  

PB: Através de clientes que querem chegar a essas rádios como notícia (marketing de 

conteúdo).  

 

KA: O conteúdo jornalístico é distribuído mediante cadastro para as rádios hertzianas 

(AM/FM) comerciais, comunitárias e educativas. Mas, de acordo com o livro comemorativo 

de 10 anos da agência, o negócio da empresa se consolida com o desenvolvimento da internet. 

Assim, por que não distribuir conteúdo para as webradios? Há alguma relação com a 

dificuldade de mensurar a audiência online? 

PB: Webradios no Brasil ainda são muito amadoras, normalmente com iniciativas 

individuais. E para as que são mais profissionais, são concorrentes. Distribuir nosso conteúdo 

é abastecer estas rádios que são concorrentes e ainda abrir uma janela de utilização do nosso 

conteúdo por outras rádios sem que tenhamos relatórios de aproveitamento. Então, 

disponibilizamos apenas para rádios com caráter social e comunitário, desde que as matérias 

não sejam hospedadas para download (somente para rodar na programação).  

 

KA: Os rádios corporativos desenvolvidos pela agência Radioweb estão ligadas a órgãos 

públicos do primeiro e terceiro setor. Esse é o público de interesse da agência Radioweb?  

PB: Foi o setor onde encontramos a melhor receptividade para o serviço, uma vez que há uma 

necessidade de comunicação com o seu público. 

 

KA: Quantos profissionais são necessários para desenvolver a programação dos rádios 

corporativos? Quem são esses profissionais? Jornalistas, produtores, publicitários? 

PB: Temos várias situações. Uma única rádio (Themis) tem dois jornalistas dedicados. MP e 

Rádio Canoas, um jornalista em cada, 6h diárias. Outras tem situações híbridas, com 

atividades divididas entre funcionários de clientes e da Radioweb. Vou fazer um e-mail à 

parte sobre isso.  

 

KA: Quantos boletins são produzidos diariamente pela agência de notícias? Esses boletins 

compõem a programação dos rádios corporativos? Os profissionais envolvidos na geração de 

conteúdo para agência e para o rádio corporativo são os mesmos? 

PB: A agência produz em média 50 matérias por dia. Uma parte do pessoal dedicada só para 

o hard news, outra atende cliente da agência e hard news. E o pessoal das online produz 

conteúdo do cliente para a rádio e o que for mais amplo vai para as rádios AM e FM, na 

página regional ou nacional.  

KA: As músicas ocupam uma grande parte da programação das rádios. Qual o objetivo dessa 

estratégia?   

PB: Atrair o ouvinte com entretenimento e levar informação intercalada com as músicas.  

 

KA: O objetivo dessa pesquisa é investigar o conteúdo dos rádios corporativos. Assim, como 

é construída a grade de programação desse meio? O formato envolve programas de 

entrevistas, jornais, propagandas? Quais os elementos utilizados? 

PB: Notas rápidas entre 30s e 1min, boletins com tempo médio de 2 minutos, programetes de 

2 a 3 minutos. Uma rádio tem um programa semanal de 20 minutos e em alguns casos 

entrevistas.  

 

KA: Apenas em 2005 a agência Radioweb lança o serviço de rádio online corporativo. Antes 

disso, como se dava o rendimento da empresa? Existia outro produto que era comercializado? 

Se sim, qual?  

PB: Trabalhávamos apenas o serviço da agência – marketing de conteúdo. 

 

KA: Na monografia de Cristian Ferreira Pheula “Um estudo das rotinas noticiosas em uma 

agência de radiojornalismo”, o senhor considerou como concorrentes do seu negócio “apenas 

as empresas que realizam serviço semelhante, com produção e distribuição de boletins de 

rádio”. As empresas que produzem rádios corporativos não são concorrentes da Agência 

Radioweb? Por quê? 

PB: O trabalho dele era mais voltado para a agência de Notícias. Neste caso, o nosso formato 

é mais amplo, temos mais cobertura jornalística. As demais produzem mais para clientes, não 

têm uma rotina de cobertura diária, com repórter no Congresso, por exemplo. Ver casos 

Rádio 2 e agência do Rádio.  

 

KA: Existe transmissão ao vivo nos rádios corporativos? Esse serviço é prestado pela agência 

Radioweb? 

PB: Sim. Tendo a rádio, é possível fazer transmissões ao vivo de eventos. Poucas utilizam 

este recurso, mas é perfeitamente possível. A Themis faz vivo todos os dias, mas do estúdio.  

 

KA: Existem empresas que contratam apenas boletins de rádio? Esse boletim é cobrado? 

Possui conteúdo jornalístico? Esse é um serviço prestado pela Agencia Radioweb? Esses 

boletins vêm assinados?  

PG: Sim, este é o nosso serviço principal, tá naquela página de marketing de conteúdo. A 

maioria dos clientes nos contrata para este serviço.  

 

KA: Existem ferramentas para promover os rádios corporativos como redes sociais, por 

exemplo?  

PB: O conteúdo das rádios podem ser utilizados pelas redes sociais dos clientes, mas isso 

depende muito mais da organização do cliente do que de nós. Só uma rádio tem um perfil 



177 
 

próprio do Face, a Themis. No entanto, no Tribunal os servidores não têm acesso à Rede 

Social, só fora. Então fica prejudicado.  

 

KA: Vocês têm dados que revelem onde as pessoas mais escutam o rádio corporativo? Se 

sim, como é feita essa mensuração? 

PB: Quando é aberta, somente pelo google Analytics. Quando é fechada, dá pra aferir por 

usuário. Mas estes dados muitas vezes ficam com o cliente. Podemos ver se a TJ Minas libera 

pra nós. 

 

KA: Os valores corporativos são trabalhados na programação das rádios? E a cultura 

organizacional? Se a resposta for positiva, como isso é feito?  

PB: A decisão sobre o conteúdo do próprio cliente é dele, mas, normalmente, a pauta é 

vinculada às ações do mesmo, tipo decisões dos tribunais, ações do MP... Aí teria que dar 

uma analisada rádio por rádio. A mais institucional acho que é a Crea Minas. A Adriana, que 

coordena lá, é acessível. Podemos marcar com ela.  

 

KA: A programação da rádio é gravada e salva em algum lugar ou é descartada depois de ir 

ao ar? Os rádios corporativos têm preocupação com a história? 

PB: O sistema de automação da rádio define uma frequência básica de conteúdo em blocos de 

15 minutos, algo 3 músicas, 2 conteúdos jornalísticos por bloco, mais as vinhetas. Isso o 

Cristian pode explicar melhor, peço pra ele.  

 

KA: Todas os rádios corporativos têm aplicativo? 

PB: Todas tem apps IOS e Android, é só baixar na Apple ou no google play.  Windows 

Phone está em desenvolvimento.  

 

KA: Quanto ao público-alvo que a rádio pretende atingir, existe algum retorno? Como as 

pessoas se expressam? Durante a programação, por telefone, por redes sociais? Quais os 

canais utilizados?  

PB: Mais pela área interativa da rádio mesmo. Mas este recurso precisa ser bem discutido 

com o cliente. Se não tem como responder com rapidez, melhor não oferecer, por exemplo, 

pedido de música. Mas todas recebem comentários, críticas e manifestações. O que não é 

relativo à rádio é encaminhado ao setor responsável. A rádio da prefeitura de Canoas, por 

exemplo, recebe algumas demandas da comunidade, que são encaminhadas à secretaria 

correlata.  

 

KA: Como a Agência Radioweb define o rádio corporativo? Qual a concepção construída por 

vocês? 

PB: No material gráfico e no vídeo que vou te enviar isso fica mais claro do ponto de vista 

comercial. Do ponto de vista editorial, entendemos que é um canal de música e informação, 

que contribui para que o cliente dialogue com o seu público de uma forma menos 

institucional, menos “oficialesca”.   

 

KA: Como vocês avaliam essa ferramenta?  

PB: Acho que essa parte poderia ser avaliada pelos clientes, vou te passar os responsáveis e aí 

você pode perguntar a eles.  

 

KA: Qual sistema de transmissão é utilizado para colocar os rádios corporativos no ar? Qual 

o software utilizado por vocês? Como funciona? 

PB: Tem a parte do design, que é feita por nós ou por uma agência contratada. A parte de 

programação HTML/PHP é feita exclusivamente por nós. A programação musical é feita a 

partir da definição do perfil com o cliente. A vinhetagem é feita numa produtora profissional 

a partir de nossa orientação. A programação jornalística é feita por nós em conjunto com o 

cliente, mas ter 50 matérias por dia para alimentar a rádio é um grande diferencial nosso, além 

de bons profissionais para produzir material do cliente. E tem as tecnologias associadas, como 

os Apps, que são todos desenvolvidos por nós. Algumas rádios estão na nuvem (google) e 

pelo que fomos informados, somos os primeiros a fazer isso.  

 

KA: Vocês acreditam que o rádio corporativo é uma ferramenta capaz de construir 

relacionamentos entre organizações e colaboradores? Como isso é feito?  

PB: Temos exemplos claros disso, principalmente na Themis e na TJ Minas. Mas acho que a 

respostas dos clientes talvez tenham mais credibilidade do que as nossas.  
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APÊNDICE B 

 

 

Entrevistador/Transcrição: Kamilla Avelar 

Entrevistado: Diretor geral da Agência Radioweb – Paulo Gilvane Borges 

Data: 25 de julho de 2016 

Modalidade: entrevista presencial 

 

Kamilla Avelar: Como é o funcionamento das rádios online? 

Paulo Borges: Das 11 rádios, tem 6 que tem repórter exclusivo e as outras são alimentadas 

pelo nosso sistema. Tem quatro rádios que são alimentadas aqui e duas em Brasília. Quero 

citar a rádio Themis. É interessante porque tem uma coisa bem de rádio mesmo é como se 

fosse uma rádio convencional. Das que nós temos é a quem tem um perfil de rádio mesmo. 

Praticamente a gente não faz programação musical é só pedido de ouvinte. A gente tem uma 

média de 150 pedidos de música todo dia. A rádio está super consolidada, tem uma audiência 

boa, está no ar há cinco anos.  

Cristian Pheula: A rádio tem página no Facebook, com umas 800 curtidas sem a gente fazer 

nenhum esforço.  

Paulo Borges:  Isso porque o pessoal do Tribunal não tem Facebook, quando vai pra casa que 

faz isso. Tem uma dinâmica na rádio. O que a gente toca de conteúdo por dia lá? (Pergunta 

para Cristian).  

Cristian Pheula: São duas notícias por hora e tem um programa com notícias do Judiciário 

que tem notícias por hora.  

Paulo Borges: A gente está usando muito o conteúdo da Radioweb? (Pergunta para Cristian)  

Cristian Pheula: Sim, essas duas notícias são da Radioweb e da Rádio Justiça, mas a maior 

parte da Radioweb. 

Paulo Borges: Por que assim, como que funciona o trabalho das rádios? Além da produção 

do cliente, o cliente pode usar o universo de matérias que temos no nosso site da Agência. O 

que a gente defende nas rádios é que ela não seja muito institucional, por que o que acontece, 

se toca só música e notícias do Tribunal de Justiça, às vezes o ouvinte quer saber o que está 

acontecendo na Lava Jato, alguma matéria de saúde, de cidadania. Então o que essas rádios 

fazem, elas utilizam algum conteúdo da Agência Radioweb. Então a gente franquia esse 

conteúdo para que as rádios possam utilizar. Assim não fica uma rádio totalmente 

institucional e traz todas as informações. Normalmente esses clientes não querem muito de 

política porque envolve o Judiciário, algum cliente; na prefeitura de Canoas não pode por 

causa da Lei Eleitoral, mas assim, matérias de saúde cidadania, matérias de prestação de 

serviço geralmente as rádios utilizam muito. Então, quando a gente vai conversar com os 

clientes sobre, a gente diz que é uma rádio com música, mas ela é basicamente uma rádio de 

conteúdo. Obviamente a rádio é de entretenimento, mas a gente procura levar pro ouvinte 

muito do conteúdo. O conteúdo é um conteúdo do cliente mais o conteúdo que a Agência 

produz. Nenhuma rádio utiliza só conteúdo próprio, sempre elas usam o conteúdo da agência 

para dar uma dinamizada na programação. 

 

KA: Todas as rádios online têm instalações nas sedes das instituições? 

PB: Não. Tem quatro rádios que estão aqui na nuvem, não estão no cliente. O conceito na 

nuvem é o seguinte, é importante que você entenda isso. Quando tem uma rádio aqui no 

computador estou suscetível a todas as intempéries do tempo, da luz. Acabou a luz, a rádio sai 

do ar. Deu um problema no computador? A rádio sai do ar. Para eu colocar uma rádio de 

novo no ar, vai demorar umas 6 ou 7 horas. Então assim, quais são os provedores que tu tem 

no Brasil? GVT, OI, Vivo (...). Aqui nós temos GVT e NET, então o que acontecia é que, às 

vezes, não tinha nenhuma das internets. Uma vez teve um retroescavadeira que meteu a pá em 

um buraco e arrebentou uma rede de fibra ótica e nós ficamos dois dias sem internet. Então o 

que a gente fez? Para não ter esse tipo de problema a gente colocou a rádio num servidor do 

Google. A gente alugou o servidor do Google, como se fosse uma máquina. Então lá, a 

internet não vai acabar. Tanto é que depois que essas rádios foram para a nuvem, elas nunca 

mais tiveram interrupção. Então a nuvem não é um formato de trabalho, é simplesmente um 

local onde está instada a rádio.  

 

KA: Como se fosse um HD? 

PB: Isso. Como se fosse um HD. O que diferencia uma rádio da outra é uma relação 

totalmente técnica. Por exemplo, nós só não colocamos a Themis na nuvem porque lá no 

Tribunal de Justiça (RS) raramente tem programa de internet. Mas já aconteceu de dar um 

temporal uma vez que o prédio ficou 12 dias sem energia e nós ficamos 12 dias com a rádio 

fora do ar. Se a rádio tivesse na nuvem ela não teria saído do ar, continuaria funcionando. 

Mas se o cliente tem uma situação boa de internet, deixa lá. Agora a tendência é que todas as 

rádios vão para a nuvem. Tem uma questão de segurança também da informação. Lá no 

Tribunal de Justiça (RS), a gente não tem condição de fazer acesso remoto, então dá um 

problema, o nosso programador tem que sair daqui ir lá e resolver. Nas outras, a gente tem 

acesso remoto, então a gente pode resolver o processo remotamente sem nenhum problema. 

As quatro que estão na nuvem, a gente tinha problema a cada 15 dias com a internet. Pro 

cliente não faz diferença nenhuma, ele entra ali a plataforma é a mesma.  

 

KA: Quais são as rádios que estão na nuvem? 

PB: Quem alimenta as rádios da nuvem é o Diego aqui em Porto Alegre. Aqui são 4 rádios: 

OAB-RS, Cut, APPAI, CREA-MG. Em Brasília tem a Rádio ADM e MPT. A Rádio OAB-

RS manda umas seis notas por dia, eles tem um escalonamento um pouco diferente. 
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KA: Tem repórter da Radioweb dentro da Rádio OAB? 

PB: Não. É a própria OAB que manda as notas pela assessoria de comunicação. A gente faz a 

gravação das notas para o rádio.  

CP: Eles já mandam o texto do site com as primeiras informações. A gente adapta e grava.  

PB: Aí tem a da APPAI que é a da associação dos professores aposentados do Rio de Janeiro.  

CP: A APPAI manda sempre o Gira da Comunicação, que são umas duas ou três notas e mais 

quatro notícias separadas, mas não mais sobre a APPAI, mas sobre notícias da educação em 

geral com foco mais na cidade do Rio. Também tem assessoria de comunicação lá. A Cut a 

gente só faz atualização dos boletins da Radioweb na programação, a gente não grava nada de 

conteúdo na Cut. A Ana Paula é a locutora do jornal, ela é contratada pela Cut. Hoje quem faz 

a edição do jornal é a própria Cut. A gente só distribui.  O CREA-MG tem o Renato que é um 

repórter nosso e faz tudo de Belo Horizonte.  

PB: O Renato tem uma relação direta com o cliente. Ele grava, ele alimenta a rádio, faz a 

atualização. Tem duas rádios em Brasília na nuvem também que é a Rádio ADM e MPT que 

têm gente responsável que trabalha diretamente na sede da Radioweb, porque não tem estúdio 

com o cliente, mas elas trabalham para as rádios. Adriana na ADM e a Larissa no MPT. Às 

vezes, no contrato está previsto que tem que ter um ou dois repórteres, por isso que temos 

esses repórteres mais dedicados. Agora é claro, se eles estão na sede e a produção do ciente é 

pouca, eles acabam fazendo coisas para a Radioweb. A gente tem uma necessidade, embora 

seja outro trabalho, de oferecer o conteúdo para as 2.200 rádios afiliadas.  

 

KA: Como as pessoas acessam as rádios? Só pelo computador? 

PB: Todo mundo acessa do computador. Não tem caixas de som externas ou algo assim. 

Físico não tem nada, não tem som ambiente. No Ministério Público do Acre, eles têm a rádio 

na recepção e a ideia deles é levar para outros ambientes. Então você chega na Procuradoria 

Geral uma TV e a rádio tocando. As pessoas chegam para ser atendidas e tem uma pequena 

recepção e as pessoas ficam ali escutando as rádios. A ideia deles era colocar isso em outros 

ambientes do Ministério Público, mas aí com essa crise, eles tinham que comprar 

equipamentos e tudo foi suspenso, mesmo sendo barato. A única alternativa ambiental que a 

gente tem é essa. Dá para ouvir do computador, todas as rádios têm aplicativos. A gente está 

desenvolvendo um aplicativo do Windows Phone que representa 6% dos aparelhos. A 

audiência é via computador.  

 

KA: Desde 2001, a agência já trabalhava com marketing de conteúdo. Como vocês 

descobriram essa ferramenta e por que decidiram implantá-la no rádio? 

PB: Pois é, a gente fazia isso, mas nem sabia que era marketing de conteúdo, né? Por que 

como foi o nascimento da Radioweb? Em 2001, teve o evento do Fórum Mundial aqui em 

Porto Alegre e esse evento foi organizado pelo governador do RS, que na época era do PT e 

era um contraponto do Fórum. E esse evento foi um evento que deu muito certo porque 

vieram 100 mil pessoas para cá. Aí o que aconteceu nesse período eu estava de férias da 

Rádio Gaúcha e o pessoal do governo pediu pra fazer um evento para divulgar o Fórum. Aí 

nós fizemos um projeto que nós produzimos conteúdo e distribuímos para as rádios por 

telefone. Aí eu e a Carol, que é a nossa sócia lá em São Paulo, éramos repórteres e a Daniela e 

uma guria que não está mais com a gente faziam a transmissão com as rádios. A partir dessa 

experiência, a gente teve essa ideia de ter uma geração de conteúdo para as rádios, não cobrar 

nada das rádios e se remunerar pelos clientes que querem chegar a essas rádios como notícia. 

Aí qual era o diagnóstico feito na época? As rádios tinham muita deficiência de conteúdo. 

Quantas rádios do interior do estado têm repórter aqui em Porto Alegre? Acho que só tem 

uma que eu conheço. Mesmo as rádios de capitais, quais têm repórter em Brasília? A última 

vez que a gente fez a contagem tem 9 correspondentes em Brasília. Então as rádios 

conseguem cobrir o local, a cidade, mas não conseguem cobrir fora. Aí na época a internet era 

muito precária, daí pensei: vamos utilizar a internet agora porque a tendência é que a internet 

melhore e esse tráfego de conteúdo vai ser facilitado. Imagine o seguinte antes da internet 

como as pessoas faziam, eu até tive uma experiência aqui em Porto Alegre. O pessoal gravava 

em estúdio aqui e mandava fita cassete para as rádios, mandavam pelo correio. Até uma vez 

me contaram que eles mandaram a matéria com uma fonte.  Aí, quando despacharam a fonte 

morreu. Aí tiveram que ligar para as rádios para dizer não bota no ar que o cara morreu. Aí o 

que aconteceu, em 2001/2002 a internet era muito precária e a gente emitia muito por 

telefone. Gastávamos horrores por telefone. A rádio nos ligava, a gente tinha um 0800 ou nós 

ligávamos para as rádios e passávamos as matérias porque nós tínhamos clientes que a gente 

precisava cumprir um determinado número de rádios. Aí em 2004, a gente extinguiu esse 

serviço de telefone e passamos a atuar só pela internet. No início, das cento e poucas rádios 

que a gente tinha, só 12 ou 15 entravam pela internet. A linha era discada, imagina para 

baixar um conteúdo em linha discada de dois megas. Era um horror. E aí quando entrou o 

chamado ADSL, que foi a primeira internet de banda larga que a gente teve, as rádios 

começaram a ter mais facilidade. Porque aí começou a ter linha telefônica. Aí o que nós 

identificamos é que já existia algumas empresas que trabalhavam com esse tipo de serviço, 

mas eles faziam isso exclusivamente para os clientes e não ofereciam para as rádios aquele 

conteúdo. Ou seja, se ele tivesse um cliente na área de saúde, ele só tinha conteúdo na área de 

saúde. Acho que aí foi a parte mais visionária do nosso trabalho, porque a gente quis atacar 

duas frentes: a) nós temos que ser uma agência de notícias para atrair as rádios com conteúdo 

atualizado. A gente passou a ter uma redação onde fazia o hard news diariamente; b) nós 

temos que ter uma ideia de qual é o aproveitamento das rádios, então não vamos mandar por 

e-mail. Aí em 2004 nós fechamos o site. As rádios só podem entrar mediante cadastro e 

mediante usuário e senha. Com isso, a gente tem o controle de utilização dos conteúdos. 

Quando você entra na área do usuário tem as matérias prontas para download. Como eu sou 

do Rio Grande do Sul, a página me leva para a página regional. Depois estão aqui os boletins 
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nacionais. Então, a partir desse login, as matérias já estão disponíveis. É como se fosse um 

menu de opções, a rádio entra ali e utiliza os conteúdos que quer.  

 

KA: As rádios podem editar o conteúdo? 

PB: Não podem editar e nem hospedar no próprio site ou virar podcast.  Ela só pode utilizar 

na sua programação. A gente coloca no contrato as regras de uso. Aí a gente tem como saber 

como foi a utilização dos conteúdos. Vai gerar um relatório. Nessas rádios online, nós 

prestamos dois tipos de serviços. Vamos pegar o Tribunal de Justiça: um é a rádio online, o 

outro é a distribuição do que é produzido lá para as rádios do Rio Grande do Sul ou para as 

rádios do Brasil. Às vezes, a gente tem umas brigas com o cliente para a matéria ser menos 

institucional, mas não adianta, têm certas coisas que são do cliente. Aí eu consigo ver o 

aproveitamento de uma matéria. Têm algumas que rodam a mesma notícia mais de uma vez. 

Então no relatório eu consigo mostrar as rádios que utilizaram. 

 

KA: O número de matérias aproveitadas é maior no Rio Grande do Sul? 

PB: O número de clientes é grande no Rio Grande do Sul. Mas a gente tem dois clientes em 

Minas Gerais; Brasília, a gente tem alguns clientes; em São Paulo, a gente tem até mais 

clientes que aqui, mas eles são clientes nacionais. Tribunal de Contas do Estado é uma coisa 

local, a não ser que sirva de jurisprudência para outros estados. Não vai sair daqui é local, os 

conteúdos são muito regionais. O que a gente oferece para esse cliente? A gente oferece uma 

visibilidade que ele jamais teria. Então, considerando que um boletim da rádio online tenha 

80 downloads ou aproveitamentos, se você tiver 20 matérias por mês vai ter 1600 inserções 

no universo de rádio. Isso significa muito em termos de horas de exposição. 

 

KA: Como é feito esse cálculo de exposição do conteúdo? 

PB: A gente calcula a exposição. O cálculo é o seguinte, por exemplo, 22 matérias nos dias 

úteis, aproveitamento. Vamos considerar 80 (downloads), multiplicando dá 1780 inserções. 

Cada matéria tem em média dois minutos. Então vezes dois: 3520; dividido por 60 (1hora), dá 

58 horas de exposição. Então é: quantidade de matéria, multiplicado pelo número de 

aproveitamentos, multiplicado por dois e dividido por 60. O que a gente oferece, além de ter o 

serviço de rádio online, o serviço de distribuição: praticamente 60 horas de visibilidade, 

digamos assim, de ocupação de espaço, no meio rádio no universo de emissoras.  

 

KA: Vocês não calculam quantas pessoas são atingidas? 

PB: Não. Porque isso é medido pela audiência da rádio. Só existe pesquisa de IBOPE em 

algumas capitais. Hoje, a pesquisa está restrita a 9 regiões metropolitanas. Fica difícil saber. 

Vou pegar o relatório aqui da Rádio Themis (TJ-RS). O sistema me oferece tudo.  

 

KA: Vocês que desenvolveram esse sistema para verificar o número de acessos das rádios 

afiliadas? 

PB: Sim. Todos nós. Todo o controle de aproveitamento de conteúdo. Nós fizemos 45 

matérias para o Tribunal no mês de junho. Aplicando o cálculo 3032 aproveitamentos, 101 

horas. O relatório me mostra todas as matérias que foram publicadas. Então, aqui está 

distribuído por estado: Nordeste, Norte, concentração no Sul. Aí eu tenho a possibilidade de 

ver por estado. No Rio Grande do Sul, eu tenho 85%.  

 

KA: Seria impossível pagar por tantas horas de publicidade, não é? 

PB: Sim. Seria muito caro. Em alguns casos, a gente até faz esse cálculo. Se o cliente fosse 

gastar isso em mídia, daria um caminhão de dinheiro. Mas a gente, até por uma questão 

conceitual, a gente parou de fazer isso, porque uma coisa é publicidade e outra coisa é 

conteúdo. Agora é o seguinte: o cliente entrar com conteúdo, tem muito mais valor do que 

como publicidade.  

 

KA: Você acredita que oferecer um conteúdo jornalístico aumente a credibilidade? 

PB: Ah, sim. Porque aí você está entrando como notícia. Aqui tem como a gente pegar no 

relatório por cidades. Tem os percentuais de cada cidade que o boletim entrou. Dá pra fazer 

um recorte.  

 

KA: Esse conteúdo produzido e aproveitado pelas rádios hertzianas foi ao ar também nas 

rádios corporativos. É isso? 

PB: Sim. O alcance dela é maior. Como funciona no Tribunal de Justiça. Ao mesmo tempo 

que o pessoal fica fazendo a programação musical, eles ficam atentos ao que está 

acontecendo. Aí, no final do dia, o repórter fecha a matéria do dia e coloca no site da 

Radioweb. No outro dia, era aquilo que o Cristian estava falando, ela fica rodando, de hora 

em hora, na programação até que outro boletim fique pronto. Então, ele tem um 

aproveitamento na rádio online e, além disso, ele vai para o universo da Radioweb. Então, o 

Tribunal de Justiça tem uma visibilidade em todo o Rio Grande do Sul e, internamente, 

funciona com esse mesmo conteúdo e o que é aproveitado da Radioweb.  

 

KA: As rádio têm mais de um público de interesse? 

PB: Sim. É isso. São dois serviços que oferecemos para eles. Um serviço de rádios 

corporativos dele e os conteúdos da agência Radioweb, com um universo de 330 rádios no 

Rio Grande do Sul e ou 2.200 rádios no Brasil.  

 

KA: Oferecer conteúdo de agência de notícia ao rádio seria um serviço extra?  

PB: Não. É junto. Quando esse contrato é feito tem que diferenciar o número de conteúdos. 

Por exemplo, a Rádio Canoas, como é uma cidade e a produção de conteúdo é muito mais 

local, são duas matérias por semana. Então é uma coisa que depende muito da especificidade 

que o cliente tem, porque não teria como a gente gerar uma matéria diária de Canoas para a 

agência. É um serviço muito local. Não tem como dar amplitude para isso. Como o prefeito 
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de Canoas é uma liderança regional, quando tem algum assunto específico, ele entra como 

fonte dessa matéria. Por exemplo, questão de impostos, crise, essa questão da segurança. 

Então o prefeito entra em matérias mais temáticas. Agora o Tribunal de Justiça, não. Todo dia 

tem decisão que tem uma importância regional.  

 

KA: O repórter dos rádios corporativos gravam e editam os boletins? Qual programa de 

edição vocês usam? 

PB: Sim. O repórter faz tudo. Usamos o programa sound forge. Não é gratuito, tem que 

comprar licença, mas é o mais popular, o mais fácil de trabalhar. Então pra ficar bem claro, o 

conteúdo gravado vai para as rádios online e pra agência, porque é um conteúdo que interessa 

para todo mundo. As matérias ficam também na página da rádio disponíveis em podcast. 

  

KA: Todas as rádios têm esse conteúdo em podcast, não é? Exceto a Rádio Agência Alagoas, 

é isso? 

PB: Sim. Por que o conteúdo fica aqui em podcast? Pra te dar a opção de não ficar esperando 

na programação. Se você quiser olhar alguma notícia pode baixar. A Agência Alagoas não faz 

por uma decisão deles.  

 

KA: Qual o programa que executa as rádios? 

PB: Chama Playlist. É um programa pago desenvolvido por uma empresa de Minas Gerais na 

cidade de Ipatinga. E aí a gente usa esse software. É um dos mais utilizados pelas rádios. 

Como é que ele funciona? Quando tu vai montar as rádios, tu define os perfis musicais. 

Normalmente, os desenhos pastas da rádio têm uma pastinha MPB, Pop Rock nacional, Pop 

Rock internacional, aqui tem uma pastinha de samba, de Jazz, Blues e tal. Você cria as pastas 

e joga todas as músicas lá. O programa vem com a possibilidade, mas a gente é que joga as 

músicas lá dentro. O playlist vem zerado, nós temos um HD aqui com 60 mil músicas. Então, 

tem que fazer essa separação. O software vem vazio. Aí nós montamos o banco de músicas. 

Aí tem um bloco de notas que você coloca o nome: MPB, Pop Rock, notícias, que é quando 

você define a sequência que vai tocar. O programa vai lendo e busca uma música na pasta 

com o nome MPB, notícia, etc. A rádio toda é pensada antes de ir pro ar. É como eu digo o 

sistema é inteligente, mas ao mesmo tempo é burro, ele toca o que está na pasta. Por isso, tem 

que estar bem organizado. No automático, ele roda assim. Ah, tem uma pasta de vinhetas. 

Quando a gente entrega a rádio, vão 15 ou 20 vinhetas. A gente define isso com o cliente. Na 

implantação da rádio a gente oferece 15 ou 20 vinhetas e define com o cliente o nome da 

rádio, o slogan, as vinhetas de conteúdo (...). O playlist é automatizado, mas alguém foi lá e 

colocou todas as músicas, as notícias, tudo. E tu define qual é a frequência também: duas 

músicas, uma notícia, duas notícias, uma música, e por aí vai.  

 

KA: Quando uma matéria feita pela rádio corporativo vai para a agência como ela é assinada?  

PB: Como agência Radioweb e não com a assinatura do cliente. Mas então quando a gente 

senta com cliente para definir a rádio, a gente define tudo isso: quais são os perfis musicais, 

qual é a frequência de programação e jornalismo e, antes da implantação da rádio, quais 

vinhetas teremos, se as vinhetas relacionadas com o conteúdo, esse tipo de coisa. Outra coisa: 

o design do player da rádio somos nós que fazemos geralmente. A gente tem uma reunião de 

briefing antes que é a reunião para definir as coisas. A gente sempre tem uma reunião antes de 

botar a rádio no ar.  

 

KA: Quanto tempo demora para colocar uma rádio online no ar? 

PB: De 30 a 45 dias para implantar uma rádio. Por nós, até poderia ser mais rápido, mas 

também passa pela aprovação do cliente. Por que só depois do design da página da rádio na 

web definido, é que pode fazer a programação. Tem um período de teste de uma ou duas 

semanas. Aí já faz toda a programação musical, aí entram as vinhetas. A gente manda três 

opções de locução feminino, três masculino e o cliente escolhe, grava as vinhetas. A média é 

45 dias. 

 

KA: Quando você usa locutor masculino e quando você usa feminino? 

PB: A vinheta é assim a plástica da rádio.  O objetivo é criar uma identidade para rádio. A 

Rádio Themis tem a mesma vinheta há 5 anos. Então tem aquela coisa de ser a identidade da 

rádio. A vinheta que é de prefixo, define de quanto em quanto tempo vai tocar. Em um bloco 

de 15 minutos ela pode tocar duas vezes. Isso é definido. No início, a gente coloca muito a 

vinheta de prefixo para fazer a identificação com a rádio. As vinhetas de conteúdo tocam de 

acordo com o tema. Tem vinheta com trilha e sem trilha. Depende do que o cliente vai querer 

usar. As vinhetas a gente contrata. Pegamos uma produtora parceira, senão eu teria que pegar 

currículo de locutor. Ia virar outro negócio. Então a gente pede para a produtora voz que não 

tenha em nenhuma das rádios para não ficar repetindo. Eles nos mandam, a gente manda para 

os clientes e eles escolhem. Mas é feito por uma produtora, a gente não grava aqui dentro. A 

de Alagoas nós fizemos com as vinhetas com o pessoal de lá. Achamos melhor por causa do 

sotaque e tudo. Claro que sempre tem uma orientação nossa para o cliente, mas a rádio é do 

cliente. Mas nós não temos aquela concepção dos anos 80 de que o cliente tem sempre razão. 

Nós estamos ali exatamente para ajudar. O cliente entende mais do conteúdo dele e a gente 

mais de rádio. É uma relação super tranquila. A gente atua também como consultoria, mas 

tem coisa que não tem como fugir.  

 

KA: Em relação aos rádios corporativos, como vocês mensuram a audiência? 

PB: Pelo Google Analytics.  

 

KA: É confiável o Google Analytics? 

PB: Assim, o que acontece, nós estamos tentando desenvolver um sistema, porque se eu 

entrar na página da rádio agora, só clicar, o google já está contando um acesso e eu nem entrei 
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na rádio ainda. Vou parar a rádio para conversar contigo e ele continua na página. Ou ele 

continua usando a rádio e aí eu fechei a página e fui para outro site. É uma contagem 

imprecisa. Eu posso estar no pause e estar com o site aberto e o google fica contando ou eu 

posso estar escutando a rádio com um outro site por cima e ele não está contabilizando. A 

gente está desenvolvendo um serviço que é de identificar o tempo do streaming ativo. A 

rejeição na verificação do Google Analytics funciona assim. Você tem uma página e vários 

links na sua página. Se eu entro e saio, o índice de rejeição é maior porque eu não fui visitar 

outras páginas. Mas as rádios só tem uma página, então o google Analytics dá um índice de 

rejeição altíssimo porque as pessoas entram ali, ficam escutando a rádio e depois saem, mas 

só tem uma página, sem links. Não é a melhor alternativa, mas é o que a gente tem hoje. 

Então não tem dado preciso. Algumas, é o cliente que faz e algumas, somos nós. Outra coisa: 

não sei se você observou, mas todas as nossas rádios são ponto com. Isso porque é mais fácil 

do que colocar uma rádio dentro do servidor do cliente. É preciso muito espaço para músicas 

e conteúdos, daí a gente registra o domínio para ficar mais fácil. A audiência depende muito 

do site do cliente. Eu explico assim: a rádio é uma loja dentro do teu site. Seu site é como se 

fosse um shopping e a rádio uma loja. Então assim, o internet visita as lojas que ele quer. 

Onde está a tua rádio dentro do site? Eu tenho 2 mil visitas por dia. Geralmente a rádio tem de 

2% a 6% de audiência do site, depende de onde a rádio está localizada. Por exemplo, o site do 

TJ-RS tem uma boa audiência porque os advogados entram e além disso a rádio está na 

intranet. Quando o cara chega para trabalhar a rádio está lá. No TJ, mais ou menos, 70% da 

audiência é interna. Então, se você tem uma intranet forte e uma página com boa audiência a 

tendência é que você tenha uma boa audiência no rádio. Tem coisas que estão fora da nossa 

alçada. Por exemplo, a Rádio Agência Alagoas está muito escondido na página principal. É 

difícil ajudar nessa audiência.  

 

KA: Qual a rádio que a agência produz há mais tempo? 

PB: A OAB-RS, tem 5 anos.  

 

KA: Existe alguma rádio feita ao vivo? 

PB: As que são feitas ao vivo: Rádio Themis, MP faz alguma coisa ao vivo, Rádio Canoas já 

fez. Mas aí assim: O que quer dizer com ao vivo? Não pense que as rádios são ao vivo. Por 

exemplo, em Minas Gerais a Itatiaia. A Itatiaia está ao vivo, não tem música é só jornalismo. 

Mas assim, as rádios musicais boa parte do tempo eles têm provavelmente locutor desde às 8 

horas da manhã até a noite. Mas a maioria delas é rádio vitrolão, né? Aqui nos Pampas tem 

umas rádios que não tem nem locutor. Mas aí o que acontece, o cara coloca um site de 

automação gratuita e aí eles colocam duas ou três vinhetas e deixa ali tocando música. Não dá 

para transferir para uma rádio online o mesmo modelo de financiamento de uma rádio 

convencional. Como essas rádios se mantém? Muitas vezes, o cara gosta de determinado tipo 

de música e tem um conhecimento técnico e bota a rádio no ar. Eu não conheço nem uma 

rádio online que consiga se manter e ganhar dinheiro. O que você compraria numa rádio 

online? Ah, eu tenho uma audiência tal e se tu colocar o teu comercial lá tu vai ter (...) tem 

que ter uma audiência fantástica e tem que estar dentro do meu core business digamos assim. 

Eu sou da Bombril, então é uma rádio popular ouvida por mulheres? Teoricamente é quem 

consome mais. Ou eu sou da Boticário. Como é sua rádio? Ela é mais popular? Assim o 

público que compra sua rádio não ouve a tua rádio ou ouve? Você tem a audiência do cliente 

nas rádios que a gente desenvolve, mas a audiência está mais num valor que o cliente agrega a 

rádio. Por exemplo a Rádio MP do Acre. A audiência do site do MP da 20 mil por mês, mas a 

rádio tem um reconhecimento interno que é muito maior que a audiência. As pessoas ouvem 

na portaria, no aplicativo, a rádio está sempre cobrindo as coisas que acontecem no MP. Tem 

duas pessoas trabalhando no rádio.  

 

KA: Então você acredita que a audiência não está atrelada a importância do rádio online? 

PB: Por exemplo, você pega a situação da rádio Alagoas. Qual é a audiência da Rádio 

Alagoas? A audiência é mínima, mas, no entanto, se a gente for pegar a produção de 

conteúdos dele e a distribuição para os rádios corporativos é fantástico porque na verdade eles 

fazem uma média de 8 a 10 matérias por dia para distribuir para as rádios. Então aí é aquela 

coisa o que é a Rádio Agência Alagoas para eles? Não é só a rádio que toca no site, mas a 

distribuição de conteúdo que eles fazem pela agência Radioweb. Primeiro o site do governo 

de Alagoas está escondido, depois a rádio está escondida dentro do rádio. Então a audiência é 

ridícula, mas, por outro lado, se a gente for pegar o relatório da Agência Alagoas é 

significativo porque ele distribui para as rádios de lá. Tem matérias lá de Alagoas que vão 

para o Brasil inteiro, então tem uma abrangência nacional. É uma coisa muito difusa. Por 

exemplo, no Tribunal de Justiça (RS), eles nem visualizam muito as rádios que a gente tem 

afiliadas AM e FM. O que as pessoas conhecem é a Rádio Themis que toca música e as 

informações. Os pedidos de música são 95% feitos pelos servidores da rádio.  

CP: Ali no Tribunal, a prioridade é o contato com os servidores. A Adriana (coordenadora de 

comunicação do TJ) sempre fala que os servidores reclamam de tudo. A única coisa que o 

servidor não reclama é da rádio. Todas as iniciativas institucionais têm reclamação. O rádio 

do MP (RS) e do TJ (RS) têm essa característica. Como o direito é muito rico, com vários 

órgãos, a gente tem acesso de advogados e pessoas de fora.  

PB: Dos pedidos de música normalmente o e-mail que vem é do TJ. Como que funciona: tem 

dois jornalistas que fazem a cobertura; tem uma área que o jornalista entra que está lá 

“Comentários rádio Themis”. Os comentários são mediados. Aí cadastram os pedidos de 

música e entra de hora em hora e dá os recados que deu na última hora.  

 

KA: E como vocês fazem quando não tem a música? 
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CP: Assim, algumas a gente baixa ou senão (...) essa rádio toca determinado estilo, então 

sertanejo universitário não toca, funk não toca, pagode não toca, metal não toca, música muito 

grande não toca. Por exemplo, Faroeste Caboclo não toca porque é um bloco inteiro. Nem só 

as pessoas que trabalham no TJ pedem música. A gente vê pelos e-mails. Tem Gmail, Yahoo, 

tem gente do MP pedindo música, da defensoria pública. Tem gente que pede música há tanto 

tempo que não preenche, só coloca o nome ali. Esses tempos teve um cara da UBRA que 

ligou para lá e não conseguia acessar. Era o cara de departamento de direito da UBRA.  

 

KA: Qual a relação do número de rádios afiliadas à agência para receber conteúdo gratuito 

com o negócio da empresa? 

PB: Na verdade, a gente tem essa relação das rádios afiliadas para controle e, quando a gente 

vai oferecer uma proposta para o cliente, a gente manda essa lista para ele saber quais são as 

rádios afiliadas. O que a gente diz pra ele: se a matéria for local a gente pode colocar na 

página regional, mas aí vai ter um aproveitamento regional. Se colocar na nacional, vai entrar 

todas as rádios que tem.  

CP: Funciona como um atrativo.  

 

KA: As rádios afiliadas estão em todos os estados do Brasil? 

PB: Sim. Nesse último relatório enviado em 24 de julho, já tínhamos quase duas mil e 

trezentas páginas. Porque, assim, a gente considera rádio afiliada só as que usaram nosso 

conteúdo nos últimos 60 dias. Esse é o nosso critério. Onde a gente tem menos rádio é no 

Amapá, só tem uma rádio afiliada. No Acre tem sessenta e poucas rádios.  

 

KA: Os rádios corporativos têm a preocupação em guardar sua história? 

PB: Na verdade, assim, como o conteúdo de rádio é muito volátil, então qual é o histórico 

que fica? A gente vai hospedando e os arquivos ficam ali. Vai ter lá o histórico da produção 

de conteúdo. Se o Tribunal de Justiça quiser pegar a primeira matéria que foi produzida, está 

aqui no servidor.  

 

KA: Como foi que vocês descobriram o formato dos rádios corporativos? 

PB: Foi em 2004 que a gente pensou em fazer os rádios corporativos. Foi um parceiro nosso 

da Hot Mídia. Eles tinham uma rádio do conselho de contabilidade daqui, mas era um sistema 

pouco flexível. Aí nós começamos a desenvolver um sistema e criamos uma rádio nossa que 

chamava-se Vitrola Brasileira. Nós criamos essa rádio para mostrar para os clientes como é 

que funcionaria uma rádio online. Olha é assim, fica tocando música, vinheta e tal. A primeira 

rádio que a gente teve foi a Rádio Indústria da CNI (Confederação Nacional da Indústria), lá 

em Brasília. E ai foi a primeira experiência que a gente teve. Foi bem interessante porque era 

uma rádio que funcionava muito ao vivo, a gente cobria eventos da Confederação Nacional da 

Indústria. O Sesi fazia muito evento, então a gente cobria os eventos do Sesi. Aí essa foi a 

primeira rádio que a gente efetivamente teve de um cliente com um rádio corporativo. Depois 

disso, entrou a Rádio OAB-RS e ai foram surgindo outras rádios. Esse primeiro parceiro que 

a gente trabalhava (Hot Mídia) a gente se descolou deles porque o serviço deles não era bom, 

o sistema era muito burocrático e eles trabalhavam mais com tecnologia. A gente era mais 

conteúdo mesmo. Aí a gente conseguiu desenvolver a tecnologia para as rádios e então 

passou a trabalhar sozinho nessa área.  

 

KA: Quantos por cento do lucro da empresa é proveniente dos rádios corporativos? 

PB: Eu teria que ver isso com a Carol, mas eu não sei. É uma coisa difícil de mensurar por 

que o que é a agência e o que é a Rádio Online? Por exemplo, quando a gente fez o contrato 

com o Tribunal de Justiça tinha os dois serviços: o rádio online e a distribuição de conteúdo. 

A gente cobra por toda a solução.  

CP: Também tem a estrutura do rádio, a mesa de áudio, equipamentos. Tudo isso.  

PB: Eu lembro que uma vez a Carol fez umas planilhas dos rádios online. Eu posso ver com 

ela qual é o impacto das rádios, digamos assim, no faturamento da empresa.  

 

KA: A quais fatores você atribui o sucesso dos rádios corporativos? 

PB: Eu acho assim, gostar de música todo mundo gosta. Então, eu acho que a gente 

conseguiu uma solução boa de entretenimento e conteúdo. Por exemplo, a situação da Themis 

é a mais ilustrativa em relação a isso. As pessoas gostam da rádio, não tem resistência a uma 

coisa que é institucional, do próprio cliente e ficam escutando a rádio e pedindo música e 

escutam o conteúdo. O que eu digo sempre para os clientes é que música o teu ouvinte pode 

ter em outras plataformas, mas o que a gente pode fazer é atrair os servidores, essas pessoas 

para uma programação nossa, mas que a gente também possa colocar o conteúdo. Mas se 

colocar só o conteúdo do cliente fica uma coisa chata, então a gente tem outros conteúdos. 

Mas assim, a rádio é conteúdo. Música a pessoa tem em todo lugar. O que a gente percebe é 

que tem clientes que valorizam mais a agência de notícias. Aí que legal, estou entrando em 

quinhentas rádios AM e FM. Outros clientes valorizam mais a rádio online. Por assim, 

enquanto eles estavam batendo papo e se despedindo, um monte de gente colocou mensagens 

pelo player como felicidades ao Cristian, seja bem-vindo Eduardo, tem uma coisa de simpatia 

com a rádio. 
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APÊNDICE C 

 

 

Entrevistador⁄Transcritor: Kamilla Avelar 

Entrevistado: Diretor geral da agência Radioweb – Paulo Gilvane Borges 

Data: 26 de julho de 2016 

Modalidade: entrevista presencial 

 

Kamilla Avelar: Nós conversamos de audiência na última entrevista. Você pode me explicar 

melhor suas considerações?  

Paulo Gilvane: Essa questão de números é muito relativa. Se eu tenho uma loja da maçonaria 

e tenho um grupo de 150 pessoas que acessam meu site da loja e ai fazer uma rádio para 150 

pessoas, se eu atingir 100, estou atingindo dois terços. Esse é meu público. Ou se eu atingir 

50 eu estou atingindo um terço. Não tem mais essa coisa massiva. Mesmo as rádios como 

Jovem Pan, Itatiaia, Rádio Gaúcha provavelmente elas tenham milhões de ouvintes via 

internet. Eu digo assim, como elas faturam em cima disso? Eu acho pouco provável que elas 

ganhem dinheiro em cima disso. Então digamos, assim, que tu fosse da agência de 

publicidade da Bombril aí tu chegasse na Itatiaia dissesse assim: tu conhece a rádio nós temos 

audiência e nós temos o site também. Para ir pro site custa mais tanto. Aí tu pensa: eu não 

quero entrar no site, eu quero a audiência da rádio. Ah, mas o site abrange todo mundo, mas 

será que agrega isso? Nossas rádios não têm nenhum objetivo comercial, elas têm o objetivo 

totalmente estratégico de atingir aquela parcela. Muitas vezes a rádio é muito mais de vontade 

do dono da rádio do que do resultado dela. No nosso caso não tem nenhuma porque elas são 

todas institucionais. Mas tem uma rádio, a do Crea Minas, tem pouca audiência, o site é 

pouco visitado e eles não têm nem Facebook, mas internamente ela é muito querida. Mas ela 

não reflete isso em resultados, porque a audiência do site é baixa. Mas, às vezes, a rádio se 

valoriza muito mais pela afetividade que ela tem pelas pessoas do que pela audiência.  

 

KA: Como você vê o rádio dentro do ambiente corporativo hoje? 

PB: A rádio não vai ser o seu principal veículo, ela vai agregar. Então a assessoria de 

imprensa tem às vezes jornal, tem site, tem intranet, tem TV, tem rede social. A rádio é um 

elemento a mais. No que a rádio se diferencia? Primeiro, você não ter um canal de áudio hoje 

no teu site é uma coisa meio ultrapassada, tem que ter um canal de áudio, uma rádio. Qual é a 

inteligência da rádio? É tu unir uma programação musical legal, que esteja de acordo com teu 

público, e colocar junto o conteúdo que seja de interesse do teu público. 

 

KA: Vocês trabalham com gravadoras? As pessoas ligam para vocês pedindo para colocar 

músicas que elas cantam? Existe essa relação entre a empresa e os artistas?  

PB: O pessoal oferece música, mas, assim, o que a gente faz, busca música no You Tube, 

compro CD, trago aqui pro pessoal baixar as músicas. Quando a gente descobre alguma coisa, 

a gente liga pro pessoal.  

 

KA: Mas vocês não agenciam pessoas? 

PB: Não.  

 

KA: Quantos funcionários trabalham na agência se considerarmos todas as sedes? 

PB: Agora a gente vai fazer a convenção dos 15 anos da agência. Nós somos 48 pessoas 

juntando o administrativo, o programador, os jornalistas, os produtores. A empresa tem uma 

cultura diferente, temos facilidade de tratar com as pessoas. Normalmente as pessoas 

demonstram que gostam de trabalhar aqui. É uma empresa de pessoas relativamente jovens. 

Nós temos uma certa estabilidade na empresa, sai pouca gente. A cultura do lugar conta muito 

e as pessoas tem que gostar do que estão fazendo.  

 

KA: Os rádios corporativos têm a peculiaridade do FM em que o locutor é peça-chave na 

programação? 

PB: É que, assim, às vezes, nas rádios FM, o ouvinte tem muito mais uma identificação com 

o apresentador, locutor ou a rádio em si. Os artistas é que fazem a rádio. O canal em si não 

vai se manter sozinho.  

 

KA: E como você acredita que a identidade seja construída nos rádios corporativos? Pelo 

perfil musical? 

PB: Eu acho que mais pelo perfil musical do que pelos apresentadores. Mais pelo perfil 

musical e de conteúdo. Por exemplo, uma das rádios que a gente tem, a Appai, é uma rádio 

que só toca sucesso. Aí o site tem uma audiência pequena e o rádio tem uma audiência grande 

perto das outras rádios. Digamos que ela está num shopping bem menos atrativo que é o site. 

Ela tem uma audiência boa, porque é uma rádio que pegou. Como o pessoal é muito 

mobilizado, eles acessam o rádio e é bem mais popular. O player dela é mais luminoso, um 

pouco mais apelativo. E o perfil da rádio é só sucesso. Ela não tem apresentador. É uma 

programação musical com as notícias. Inclusive foram eles que desenvolveram o design. O 

pessoal da Rádio Appai é que cuida da programação musical, eles gostam da rádio. Essa é 

uma coisa que ajuda muito a rádio. Eles fizeram um baile uma vez porque era aniversário da 

rádio. É um outro tipo de público.  
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APÊNDICE D 

 

 

Entrevistador⁄Transcritor: Kamilla Avelar 

Entrevistado: Sócia diretora da Agência Radioweb – Daniela Madeira 

Data: 29 de julho de 2016 

Modalidade: entrevista presencial 

 

Kamilla Avelar: Existe um mito de que jornalista não sabe gerir negócios, mas a realidade na 

Radioweb é diferente, não é? 

Eu estou na Radioweb desde que a agência era um embrião. Depois que me formei eu me 

especializei pela Fundação Getúlio Vargas e a gente trouxe muito dessa base teórica para a 

prática. Já entrando em gestão, quando você abre uma sede tu começa o mês com uma série 

de despesas, então para gente abrir uma sede em determinado mercado a gente tem que ter um 

retorno garantido entre aspas. Ele tem que trazer uma receita que sustente aquele mercado e 

que nos dê um lucro. Ou alguns clientes que exijam a presença de um CNPJ e uma presença 

física nesse estado. E São Paulo era inevitável, né? Eu fui pra lá em 2007 e, em 2010, a gente 

abriu a sede na Paulista, depois que a gente já tinha vários clientes em São Paulo. Então esse 

foi um passo importante. Falando de gestão, primeiro eu fui pra lá, trabalhando de casa, home 

office.  

Daniela Madeira: Mas você identificou o mercado? Como foi isso? 

Em dezembro eu fui pra São Paulo para um almoço na Kablin, que era nossa cliente e não 

conhecia São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, me apaixonei. Em março de 2007 eu 

estava morando lá. Meu marido foi junto, a gente foi junto, porque é um mercado em que a 

iniciativa privada é forte, né? A decisão está lá, então a gente tinha certeza que São Paulo era 

um mercado certo e bom pra nós. Só que em eu pensei que em dois anos eu já estaria com a 

empresa montada e já seria liberada para voltar para minha terra, né? Só que foram sete anos 

em São Paulo. Eu fiquei três anos trabalhando em casa. Em 2010 a gente abriu a nossa 

sucursal lá, a nossa sala na avenida Paulista, numa localização privilegiada e tal. Uma sala 

com tamanho legal e tal. Aí eu voltei para Porto Alegre em 2014. Quando eu voltei para Porto 

Alegre, São Paulo estava consolidado, a equipe estava montada, a cartela de clientes 

consolidada também. Então, o meu dever foi cumprido. E do ponto de vista de gestão, o que 

foi bacana, foi a gente ter tido a paciência de saber esperar, porque se nós tivéssemos aberto 

uma sala em 2007, nós já estaríamos correndo atrás da máquina quando a gente chegou. 

Então a gente chegou e primeiro eu me instalei lá, trabalhei de casa, a gente tinha as despesas 

só do meu aluguel, não era uma despesa de uma sala comercial. Então, na hora que nós 

decidimos montar a sala foi porque a gente já tinha essa receita garantida de lá. E isso foi 

muito importante para a operação começar passo por passo, bem tranquila, dentro de uma 

garantia. Essa é uma característica dos sócios da agência Radioweb. A gente tem um ponto de 

vista bem conservador de investimentos e novas frentes, porque a gente pesa muito as 

consequências de uma decisão do ponto de vista das planilhas. Até acho que nesse momento a 

gente está um pouco mais arrojado, mas considero que a Radioweb tem uma posição bem pé 

no chão, conservadora, que é um traço também do gaúcho, que também se assemelha com o 

mineiro. Por exemplo, não temos sede em BH porque é um mercado menor, como o de Porto 

Alegre. Em São Paulo a gente tem muito cliente que vende agência de comunicação, né? São 

parceiros que vendem muito agência Radioweb, eles decidiram vender para os seus clientes e 

vendem. A gente brinca que a tira pedido das agências de comunicação. Aqui em Porto 

Alegre isso não acontece, as agências de comunicação tem uma verba que é bem limitada, né? 

Eles indicarem a Radioweb pro cliente é como se eles tivessem que abrir mão de uma parte da 

sua receita pra nós. Então é outro mercado. A gente avalia que lá em BH a coisa é muito 

parecida. Ainda não vale a pena termos uma estrutura lá, porque hoje a gente consegue fazer 

uma estrutura de home office. A gente tendo uma internet, um computador e um telefone, 

resolve a vida.  

 

KA: Como você fala que o perfil da agência é conservador quando as webradios com 

conteúdo jornalístico é desenvolvido por poucas empresas do Brasil? Você se refere à gestão, 

né? 

DM: A gente tem uma estratégia de avanço no mercado em relação ao produto, ela está à 

frente, mas as decisões práticas do dia a dia que influenciam na relação de custo e receita elas 

são pesadas de forma bem cautelosa. É a isso que eu me refiro no nosso conservadorismo. 

Não tem oba-oba. Vamos fazer isso: a gente pensa muito, estuda, olha os prós e os contras, 

faz simulações de faturamento e a gente só dá um passo com aquela certeza, mesmo tendo a 

incerteza que é própria do negócio.  

 

KA: Com quantos clientes vocês trabalham? 

DM: Não sei, o que eu te disser vai ser um chute. Aqui no Rio Grande a gente tem clientes 

fixos e alguns clientes avulsos de cobertura de evento. E em São Paulo a gente tem muitos 

clientes avulsos. 

 

KA: Existe algum cliente majoritário? 

DM: Olha, tu tá estudando rádio online, né? E eu te digo que assim, pela longevidade do 

projeto que uma rádio online tem (...) uma rádio online o cliente tá pensado a médio e longo 

prazo, então os clientes de rádio online são clientes que, do ponto de vista da receita que entra 

para a empresa, são clientes que nos dão uma certa garantia de faturamento. Todo mês tem 

essa receita garantida. Os nossos mercados tem características diferentes. Brasília é um 

mercado que a gente demora muito para fechar um contrato, exige muita negociação, exige 

muito relacionamento e, quando a gente fecha o contrato, a gente fica anos com aquele 

contrato e é um contrato consistente. É um relacionamento construído, você tem que conhecer 

pessoas. Tem uns conselhos de classe, por exemplo que visitas quinzenais, mensais nossas 

que depois de dois anos, com aquele relacionamento construído tu conseguiu efetivar o 

negócio. Em Brasília a gente tem essa característica de ter contratos que demoram para 
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fechar, mas que são bons contratos e duradouros. Aqui em Porto Alegre a gente tem muito 

contratos fixos e praticamente nenhum cliente avulso. O avulso é assim: eu tenho um evento e 

quero fazer três matérias pontuais sobre esse evento e só. Ou eu estou alugando um produto e 

quero fazer a divulgação. Aí a gente faz isso, mas desde que tenha um interesse público 

envolvido. Esse é o avulso, que em São Paulo isso vai bastante. Um tempo atrás eu fiz uma 

média de boletins avulsos em São Paulo e eles significavam cerca de 40% do faturamento no 

mês. É bem expressivo. Aqui em Porto Alegre é praticamente nada.  

 

KA: E no Rio de Janeiro?   

DM: No Rio a gente não tem sede, temos três profissionais hoje trabalhando. Tem o 

comercial, a jornalista que hoje trabalha dentro da Assembleia Legislativa e uma outra que 

estamos contratando agora para trabalhar dentro da CN7, que é um contrato novo que a gente 

fechou. Essa é a segunda vez que a gente tem 14 rádios online, ano passado a gente tinha o 

Sebrae-SP e a Rádio Puma, que era da Klabin, porque a obra acabou.  

 

KA: Você se lembra quando as rádios online começaram? Como eu estudo no online, a gente 

detectou que a história das mídias fica um pouco prejudicada. Me parece que não tem muita 

preocupação com o registro.  

DM: A percepção que eu tenho, assim, agora que você me fez pensar sobre isso, assim. a 

gente tinha um parceiro que nos chegou, assim, com várias tecnologias, rapazes muito 

queridos, a gente tinha um bom relacionamento com eles, assim. Aí quando eles apresentaram 

as ferramentas de tecnologia, foi um ponto marcante pra nós, porque eles nos abriram esse 

leque novo, digamos assim, que foi a Hot Mídia, isso 2004 ou 2005. E aí a gente tomou 

contato com isso. E aquilo ficou pra nós assim e aí como a gente já tem uma produção de 

conteúdo, porque, assim, uma rádio na internet com música, é super fácil de fazer. O 

diferencial é o conteúdo. Como a gente já tinha uma produção diária muito intensa de 

conteúdos e conteúdos hard news e conteúdos temáticos, no nosso entendimento, o principal 

para uma rádio funcionar a gente já tinha. E aí foi em cima disso que a gente começou a 

trabalhar. E aí, é claro, a empresa se movimenta muito de acordo com a demanda que você 

recebe externa. Então tu de repente, tu tem um cliente que quer uma rádio online, tu vai lá e 

faz e aquilo começa a tomar corpo e daqui a pouco tu tá consolidado nesse produto. E hoje é 

um produto que é expressivo no nosso faturamento. Do ponto de vista operacional ele é um 

produto muito mais fácil que a agência Radioweb porque, tu viste aqui, o Diego consegue 

atualizar de três a quatro rádios por dia. Ele faz a Appai, ele faz Cut, Crea e OAB. É uma 

pessoa que consegue operacionalizar quatro rádios. Além do conteúdo, a parte técnica inclui 

as matérias, faz a atualização da programação, então ele consegue atualizar quatro rádios. O 

envolvimento da empresa para manter uma rádio online a mão de obra é muito menor. Do 

ponto de vista numérico, um repórter faz quatro rádios que às vezes um repórter na Radioweb 

faz uma matéria por dia. Então o custo de tu manter a estrutura da agência Radioweb ele é 

muito maior do que tu manter uma estrutura para a rádio online. E ainda mais que então a 

gente já tem esse conteúdo pronto. Basta pegar aqui e colocar na rádio online.  

 

KA: Então você acredita que o sucesso das rádios online está associado à agência de notícia 

Radioweb? 

DM: Eu acredito, assim, que a gente tem clientes, você consegue perceber e é muito nítido, 

que tem clientes que dão uma importância muito grande para sua rádio online, que divulgam, 

que querem que ela seja sempre atualizada, que mandam conteúdos e que se preocupam com 

a audiência. Tem outros clientes que têm uma TV online e querem só uma rádio online para 

ter no seu site, mas que tem muito interesse pela distribuição das matérias que a gente faz no 

interior do Brasil. Então essa venda casada, acaba, digamos assim, favorecendo a empresa. 

Porque tu tem um cliente que tem mais interesse na rádio e tu tem uma divulgação como um 

plus para oferecer para ele e a rádio está aí e tudo compõem o pacote e fica mais fácil de tu 

negociar também. E a rádio é o canal institucional do cliente, então tem também uma cara, é 

um canal de transparência com seu público. Quer ver uma coisa: tem uma rádio que nós 

temos que ela começou de uma forma bem singela, né, despretensiosa. Aí o cliente foi 

investindo tempo e trabalho também, trabalho de pesquisa musical. O cliente foi divulgando a 

rádio, trabalhando com seus internautas e hoje a rádio é a segunda ou a terceira em audiência 

das nossas 13 emissoras online. Então o envolvimento com o projeto é muito importante.  

 

KA: Como empresária, como você vê o futuro dessas rádios online? 

DM: Não tem como te dar essa resposta sem fugir do óbvio. A internet está aí e a rádio online 

é uma ferramenta. É a rádio que se adaptou pro meio online em que você acessa do seu 

celular e você está dirigindo ouve uma rádio online, está tomando banho, ouve uma rádio 

online, não tem como fugir. É um caminho sem volta. Sob esse aspecto, o negócio só tem a 

prosperar e o nosso diferencial, também falando mais de gestão, como a gente construiu uma 

credibilidade em 15 anos, isso te dá uma carta a mais para tu negociar com o cliente e o 

cliente optar pelo teu serviço. Pra tu botar um rádio online corporativo no ar, não é um 

trabalho amador. Tu tem um envolvimento em várias frentes pra uma rádio online dar certo. 

Tu tem o streaming, tu tem o layout, tu tem o ECAD, tu tem a gestão das mensagens dos 

ouvintes, tu tem um conteúdo informativo, tu tem vinhetas, tu tem entrevistas, é uma série de 

detalhes que compõem o todo. A administração desse leque é o que a agência Radioweb faz e 

faz bem e é o que dá a tranquilidade para o cliente optar pelo nosso trabalho.  

 

KA: Qual o concorrente de vocês nessa área? Vocês são os únicos a trabalhar com o branded 

content no mercado brasileiro? 

DM: A gente tem em Brasília a Agência do Rádio, que é agência de notícias. Eles são 

diferentes de nós, até há pouco tempo eles tinham um site aberto. Então a rádio entra lá, 

qualquer rádio baixa e ouve o conteúdo, pode ser pessoa física, pode ser rádio.  Então não sei 

como eles fazem o controle e os relatórios de downloads das rádios. Você pode ter um 
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relatório quantitativo muito grande, mas qualitativo zero. Em São Paulo a gente tem o 

concorrente que mais se aproxima hoje do nosso perfil é a Rádio 2, que faz rádio corporativo 

também. Hoje quando a gente participa de alguma licitação de rádio online, geralmente 

concorre com a Rádio 2. Eles eu sei que tem esse serviço.  

 

KA: Uma coisa que eu observei hoje é que você chamou todo mundo do jornalismo na sua 

sala. Você está dando algum feedback? 

DM: Eu sou diretora responsável pelo jornalismo. Todos os diretores fazem vendas, tá. Então 

hoje a gente tem um departamento comercial nas três sedes. O dia a dia o pessoal do 

relacionamento faz. Alguns relacionamentos são feitos ainda pelos diretores. Além das 

vendas eu também sou a pessoa responsável pelo jornalismo. Então todos os processos de 

jornalismo que a gente foi construindo e consolidando, eles estão sob a minha 

responsabilidade. O que eu faço com todos os repórteres da empresa. Hoje a gente tem 24 

repórteres nas três sedes, tem também em BH, Alagoas, em Maceió, temos também no Rio. A 

gente faz um trabalho de avaliação periódica do conteúdo que vai pro ar. O dia a dia do 

repórter, cada coordenador de jornalismo administra. Chegou cedo, chegou tarde, deu certo, 

não deu. A avaliação do conteúdo final a gente faz duas ou três vezes por ano. O que eu faço, 

escuto de dez a quinze matérias de cada repórter com o ouvido mais atento. Isso para as 

rádios online e para a agência. Daí eu dou um retorno, o feedback com cada um. O nosso 

objetivo é um padrão de radiojornalismo que é aquela coisa que a gente escuta na faculdade. 

Ordem direta, uma frase uma ideia, boletins de até um minuto e quarenta para matérias com 

sonora, matéria sem sonora até um minuto, manchetes com algumas regras, sem artigo, sem 

ponto, essas coisas. E avalio isso e dou o retorno para os repórteres. Hoje eu chamei o pessoal 

aqui porque julho é geralmente o mês que a gente faz o reajuste da equipe para o ano e hoje 

eu queria conversar com cada um em particular. A chamada hoje aqui foi pra isso.  

 

KA: Você acredita que as rádios online funcionem bem devido a qualidade do conteúdo? 

DM: Sem dúvida. Inclusive em relação à qualidade do conteúdo, a gente tem 60 prêmios de 

jornalismo. Nós temos também uma política interna de incentivo à participação às premiações 

de jornalismo. Então o repórter que participa de um prêmio e tira primeiro lugar, além do 

dinheiro e do troféu que ele recebe da promotora do prêmio, a agência Radioweb também o 

premia com um valor e premia também o coordenador de jornalismo daquele repórter. É uma 

forma de a gente incentivar o repórter a fazer matérias especiais.  

 

KA: Estudando o conteúdo produzido por vocês, eu percebi que existem matérias que são 

financiadas pelos clientes e matérias que não são pagas, digamos assim. É isso mesmo? 

DM: Antes do mercado falar em marketing de conteúdo, a gente já fazia isso. Nós fazemos 

marketing de conteúdo há 15 anos. Ele é o viabilizador do formato de negócio que nós 

montamos. A rádio afiliada recebe lá 50 matérias por dia, gratuitas, de qualidade, hard news, 

atuais, sem pagar, porque tem alguém por trás que está bancando aquilo ali. Para a rádio, isso 

é explícito. Quando a rádio faz o termo de parceria, a gente explica as condições de uso. 

Então as emissoras têm consciência de como a coisa funciona. Para nós aqui dentro essa 

questão assessoria de imprensa, digamos assim, produtora de marketing de conteúdo versus 

jornalismo, nós não temos nenhuma restrição a qualquer pauta. A gente tem uma tabela de 

matérias a cumprir de produção de clientes e a gente tem o hard news e as matérias especiais. 

Eu dividiria a nossa produção diária em três grupos: o material do cliente, o hard news e as 

matérias especiais. Então a gente transita nesses três grupos e o repórter que está hoje fazendo 

uma coisa, amanhã está fazendo outra. E aqui na Radioweb o repórter que chegar na 

coordenação e disser eu quero fazer essa matéria, vamos negociar dois dias, ele tem total 

apoio para fazer isso, dentro de um bom senso e uma viabilidade de agenda. E o hard news, o 

que acontece? Para a rádio vir e buscar o nosso conteúdo, nós não podemos oferecer só 

conteúdos frios, entre aspas, o a marketing de conteúdo. A gente tem que oferecer o conteúdo 

quente, o hard news. Então por isso também a nossa preocupação de manter o site atualizado. 

Quando nós começamos, a produção era de seis matérias e nós atualizávamos o site só uma 

vez por dia. Hoje a gente faz então mais de cinquenta matérias por dia e se aconteceu alguma 

coisa agora, daqui a 20 minutos tem uma nota pelada com uma repercussão no site. Nesse 

ponto também é a repercussão do amadurecimento do jornalismo na empresa. E a nossa 

equipe é boa, vai atrás, o pessoal pega junto. É uma equipe excelente. Nós temos portas 

abertas para conversar com as pessoas. Eu gosto de dar autonomia para as pessoas que 

trabalham comigo. Isso dá autonomia para as pessoas.  
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APÊNDICE E 

 

 

Entrevistador⁄Transcritor: Kamilla Avelar 

Entrevistado: Cristian Pheula, coordenador de rádios online 

Data: 26 de julho de 2016  

Modalidade: entrevista presencial 

 

 

KA: Como funcionam os rádios corporativos no que se refere ao aspecto técnico? 

CP: No início, cada rádio ficava armazenada em um computador. Dois programas executam a 

rádio, o playlist, contém toda a programação discriminada: boletins, colocar músicas, 

vinhetas. É um programa bem complexo e a gente tem o player para poder manusear. E o 

Odd Cast que gera o streaming e faz o programa rodar na internet, no endereço determinado. 

Esses computadores ficavam 24 horas ligados, ininterruptamente, mas tínhamos problemas. 

Caia a internet, caia a rádio; acabou a luz, caiu a rádio; deu um problema na luz, caiu a rádio. 

Então, por causa da questão da segurança, estamos migrando as rádios para a nuvem e que a 

rádio fica hospedada no servidor do google. Então não é mais uma máquina física que pode 

ser acessada por diferentes computadores. A única peculiaridade é que só uma pessoa por vez 

pode acessar; se mais de uma acessar, ela é derrubada. Não implantamos em todos os clientes, 

porque algumas exigem um sigilo maior por questões de segurança, como as rádios ligadas à 

justiça. Mas já temos condições de fazer transmissões ao vivo usando o servidor do google.  

 

KA: Como é o trabalho de coordenar as rádios online? 

CP: É bem abrangente. Eu presto o primeiro suporte técnico do software pelo acesso remoto. 

As rádios novas eu vou participar de todo o processo de implantação e instalação do software, 

das máquinas, da mesa. Não vamos abandonar o técnico, mas preciso entender do que está 

acontecendo. Eu vou fazer o curso em Ipatinga que é um curso de especialização do software 

e outras questões técnicas. Como é uma área muito nova, nesse começo, eu tenho trabalhado 

muito por demanda, mas a ideia é poder acompanhar as rádios e ir fazendo melhorias, 

fazendo manutenção, contato com os clientes, como os funcionários estão indo e o que 

podemos fazer de melhor.  A gente paga o ECAD, para rodar as músicas sem ter problemas 

com os direitos autorais. A última rádio que entrou foi a do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais. Eu fiz o contato com o Ecad, custa mais ou menos R$ 350,00 por mês, por rádio. 

Quando entra uma rádio nova, tem que produzir vinhetas, tem que produzir o layout do site. 

Todo esse processo eu vou acompanhar. Antes de eu entrar, todo o processo das rádios online 

era dividido pelos membros da diretoria.  

 

KA: Quem faz a negociação das rádios online com o cliente? 

CP: Eu não vendo, quem faz a negociação das rádios online são os sócios. Na segunda parte, 

depois de vender, eu resolvo todos os problemas da rádio. Hoje eu faço várias coisas em 

conjunto com a Mariana de Freitas, que é coordenadora do jornalismo na agência, na região 

Sul. Qualquer coisa que envolva a rádio eu tenho que saber, pelo menos uma ideia. De vez em 

quando, eu também faço boletins.  

 

KA: Como funciona a agência? Todas as matérias são pagas? 

CP: Não. Pode pegar aqui, a gente tem esporte, que é o reporte que só faz isso. O Felipe 

Zboril.  Na política, a gente tem o repórter no Congresso. É o Hiury Wdson, Política e esporte 

é o que tem maior destaque no site, por ter mais acesso pelas rádios cadastradas. São três 

coordenadores de jornalismo. Em São Paulo, o Wellington Mesquita; Brasília, Alexandra 

Fiori; no Sul, a Mariana de Freitas.  

 

KA: Qual o diferencial da Radioweb em relação a outras empresas do mercado?  

CP: Hoje a Radioweb alcançou um ponto que a engrenagem funciona. Às vezes os dois 

diretores que trabalham aqui na região Sul tiram licença ou têm que viajar e as coisas 

continuam funcionando. Nossa equipe vem junta há bastante tempo. A administração está 

desde o começo, então todo mundo sabe o que tem que fazer. Um dos diferenciais da 

Radioweb é que todos os profissionais são jornalistas desde a produção até a reportagem. 

Mesmo em rádios como o TJ que o profissional trabalha mais como um comunicador, quem 

preenche a vaga é um jornalista, que tem que ter um perfil de comunicador. Os boletins de 

cliente são muito baixados também, porque nos preocupamos em não falar demais o nome do 

cliente, mas em passar a informação. O foco é a notícia. No título, também tentamos não 

colocar o nome do cliente. O tratamento dado à notícia é jornalístico. O jornalista está 

preocupado com a informação, embora o material seja submetido à aprovação do cliente. Não 

adianta o cliente gostar e não ter repercussão entre as rádios cadastradas. Nós podemos fazer 

um boletim para uma empresa promovendo algo que seja de interesse, mas também fazemos 

matérias contando se houver alguma condenação ou notícia que não promova o cliente. 

Existem casos que tem limitações, mas a maioria dos clientes sabe que isso acontece. Os 

clientes não são majoritários, não existe um cliente que não podemos falar nada dele.  

 

KA: As rádios online tem a programação mais factual ou é formada por boletins de clientes? 

CP: A gente evita rodar boletim de cliente nas rádios online, mas não é regra. Se o assunto 

for bom, sem problemas. 
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APÊNDICE F 

 

 

Entrevistador⁄Transcritor: Kamilla Avelar 

Entrevistado: Mariana de Freitas, coordenadora de jornalismo – Região Sul 

Data: 27 de julho de 2016  

Modalidade: entrevista presencial 

 

 

Kamilla Avelar: Como é a sua rotina de trabalho como coordenadora de jornalismo da região 

Sul da Radioweb? 

Mariana de Freitas: Eu chego, vejo o que a Alexandra Fiori, coordenadora de jornalismo de 

Brasília. Então sete e pouco da manhã ela faz uma ronda e pauta os repórteres da manhã. Eles 

começam a fazem matéria logo cedo para colocar no nosso site da agência. Então eu chego, 

vejo o que ela pautou e começo a pautar. Normalmente, de um dia para o outro, eu já deixo 

pautado que é pra eles não chegarem e ficar sem ter o que fazer. A parte da manhã é mais 

metódica, eu coloco alguma coisa no Facebook, eu escuto as matérias para fazer a postagem; 

eu checo os e-mails de ontem; eu falo com o cliente. É uma coisa mais organizada. Leio os 

jornais. De tarde, ou nesse meio do caminho, eu tenho os clientes e coisas burocráticas para 

resolver.  

 

KA: O que você chama de cliente, por exemplo? 

MF: O Sebrae de São Paulo nos manda, normalmente entre quarta e sexta-feira, seis ou sete 

sugestões. Então eu vou delegar isso para a equipe. Sempre tem uma demanda de cliente. Eu 

faço muito contato com o cliente para entender o que ele quer. Isso evita o retrabalho do 

repórter. Tu tem que seguir o breafing. 

 

KA: E com a rádio online, qual é seu envolvimento? 

MF: É bem pouco, mas, assim, sai notícia de operação do Ministério Público, eu sei que a 

Raquel está fazendo. Eu pergunto pra ela, mas eu estou preocupada se ela vai botar o boletim 

na página da agência.  

 

KA: No final do dia você faz o fechamento das matérias e a inserção na página da agência, 

não é isso?  

MF: Sim. Posição 5 e 6 geralmente, eu coloco sempre esporte. Aqui já entrou a largada, giro 

nacional. 

 

KA: Mariana, o que é a largada? 

MF: A largada é o e-mail que a Fiori manda. Por exemplo, esse aqui chegou às 6h50min. 

Então ela fez a ronda nos sites e pautas os repórteres com o que a gente não tem no site, 

coisas da madrugada. Aqui falou sobre o ataque na Síria, ela colocou para a Fernanda fazer. 

Mas ela dá uma refrescada no site. A partir das 17h, vai entrando matéria nova no site. Às 

vezes, não tem repórter e nem todo mundo faz a largada. O Wellington de São Paulo fica até 

depois do Jornal Nacional, se tiver alguma coisa, o pessoal de São Paulo faz. Mas fica a 

madrugada inteira sem receber notícias. Então fica essa largada, que dá uma atualizada no 

site. 

 

KA: Você está aqui desde o início, não é, Mariana? Quais as principais mudanças nesses 

anos? 

MF: Sim, desde o início. A parte técnica. A gente passava assim o boletim (posiciona o 

telefone na frente da caixa de som) tocava no gravador e ficava assim (telefone em frente a 

caixa de som), né? Depois teve o 0800, depois teve o nosso site. Então isso deu um up que 

permitiu crescer o número de rádios. Uma coisa é tu ligar pra dez rádios, outra coisa é tu ter 

mais de duas mil rádios baixando teu conteúdo. A gente fazia seis boletins por dia. Eu, no 

caso, era só eu de repórter, mas logo em seguida veio outro. O Gilvane fazia de vez em 

quando, mas tinha outras coisas para fazer. Eu acho que pelo próprio crescimento da empresa, 

a gente contratou mais gente e consegue ter mais conteúdo. Antes eram seis boletins, se vira 

nos trinta para conseguir fazer um boletim do cliente e o factual. E hoje está muito mais 

equilibrado, o que é do cliente e fazer com que o cliente não pareça tão boletim de cliente, 

fique mais jornalístico mesmo. Então a gente criou uma cartela de negócios.  

 

KA: É o marketing de conteúdo? 

MF: Assim, tem boletim que a gente não tem como escapar, que é muito comercial. Então a 

rádio entende que o boletim é comercial.  

 

KA: O objetivo é que as rádios afiliadas não entendam que o boletim é comercial? 

MF: Não até. O objetivo é que não seja comercial, que seja jornalístico. Tem o boletim do 

Boticário. Às vezes, a gente nem cita o Boticário ou vai citar no crédito. “É um pesquisador 

dos caramujos da Venezuela que o Boticário está estudando a importância disso para um 

determinado lugar”. É um boletim de meio ambiente, de pesquisa, um boletim científico, não 

é um boletim para mostrar que o Boticário tem uma ação de sustentabilidade. É uma coisa 

concreta. Mas aí, às vezes, tu tem matérias que o cara quer (...) Mas assim, tem um novo 

sabão em pó que deixa as roupas mais brancas. Ele vai dar dicas de como lavar roupa, mas é 

um produto que tu tá vendendo. Esse boletim vai entrar como uma cartola de negócios porque 

não é 100% jornalístico. Até hoje os clientes perguntam qual o melhor dia para colocar 

matéria no site da agência. Eu digo assim, não tem um melhor dia. A gente evita botar no 

final de semana, porque tem menos acesso. As rádios do interior têm uma programação 

diferente também. Então uma vez teve um boletim com uma ferramenta econômica bem 

complicada e tinha um jogo de futebol da seleção brasileira. Daí eu disse para o cliente. Olha 

eu vou segurar o teu boletim, eu não vou colocar hoje porque tem jogo da seleção brasileira. 

Embora não tenha nada a ver uma coisa com a outra, eu sei que as rádios se tiverem que 
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optar, vão optar pelo jogo da seleção e não pelo teu boletim por mais importante que ele seja. 

O cliente entende isso. Às vezes o boletim que era tri bom teve baixo acesso. Que aconteceu? 

Foi no dia do impeachment da Dilma, não tinha como competir. Então isso eu consigo 

negociar. Olha, a gente está com uma super matéria de economia, coletiva do Ministro e tu 

tem um boletim sobre os índices imobiliários de Porto Alegre. Eu vou segurar o teu boletim, 

porque eu também quero que tu tenha os acessos.  

 

KA: Então a diretriz é a do jornalismo? 

MF: Sim. A gente já deixou de fazer coisas porque não fechava. Uma vez um cliente quis 

colocar um boletim vendendo TV. A gente disse não. Bota um encarte no jornal, a gente não 

vende televisão. Tem que ser um conteúdo jornalístico. Uma vez eles tentaram comprar uma 

matéria sobre aquelas lâmpadas de xenón pro carro. Só que é proibido por lei. Se não vier de 

fábrica, não posso trocar. Então assim não posso fazer um boletim dizendo que pode comprar. 

Eu não fechei essa matéria, esse contrato. Não vamos fazer propaganda do que não pode.  

 

KA: Mariana, mas nem todas as matérias são financiadas, né? 

MF: Não. Por que é um portal de notícias. Tu tem que ter a notícia do dia, senão o portal não 

se torna atrativo se você só ficar colocando notícias do caramujo e da linha de montagem de 

pequenas empresas do Sebrae. Então a gente oferece as coisas do dia para as rádios. As rádios 

aqui do interior do Rio Grande do Sul tem muito assim: Eu sou o dono da rádio, tu que uma 

hora, você compra e fica falando o que tu bem entender. Tem muito disso. A gente abastece 

as rádios com notícias. O cara ao invés de só ler o jornal, ele vai colocar um boletim com 

sonora, que tem uma análise. Tem que ter a notícia do dia, tem que ter a cobertura do factual. 

E acaba assim, o que sustenta a Radioweb são todos os clientes que permitem que além do 

boletim do cliente que a gente possa fazer o factual. Eu acho que o jornalismo em geral 

precisa oferecer às pessoas algo que as faça pensar. Os jornalistas estão muito apressados. O 

desafio é equilibrar a busca pelo clique, pela qualidade, pelo novo. Eu acho que a rádio 

precisa fazer isso.  

 

KA: A agência Radioweb tenta fazer essas matérias analíticas? 

MF: Sim. Como a gente não é ao vivo, a gente tenta fazer isso. Assim, teve um ataque na 

Síria, a gente vai dar isso, mas aí provavelmente vamos buscar um especialista em Síria para 

contar o que está acontecendo, porque está nessa confusão toda há muito tempo. Quando teve 

o negócio na Turquia a gente produziu uma coisa mais analítica.  

 

KA: E quem financia essas matérias especiais são os clientes? Por que o jornalismo custa 

caro, não é? 

MF: Custa o preço de um boletim. Digamos que o boletim custa X, pra eu fazer dois boletins 

eu tenho que ter 2X, então o boletim que eu vou vender, eu vou vender por X mais um 

pouquinho pra financiar o outro. É como qualquer produto. Tu vai cobrar o quanto custa pra 

ser feito, o quanto custa o processo, vai ver o lucro e o custeio. O boletim do cliente financia 

o jornalismo.  

 

KA: Você acha que a agência Radioweb faz um papel de assessoria de imprensa, de 

comunicação? 

MF: Tu sabe que os clientes de São Paulo chamam de rádio release. Eles dizem que vão 

comprar um rádio release, um boletim. Mas a gente não faz o contato direto com as rádios, 

não tem assessoria.  
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APÊNDICE G 

 

 

Entrevistador⁄Transcritor: Kamilla Avelar 

Entrevistado: Carlos Eduardo Schneider – Rádio Themis-RS com intervenções de 

Cristian Pheula 

Data: 26 de julho de 2016  

Modalidade: entrevista presencial 

 

Kamilla Avelar: Como é sua rotina de produtiva? 

Carlos Schneider: A gente faz um boletim, o nome dele é “Notícias do Judiciário”, uma 

notícia tem a manchete forte, tem a nota do meio que ela tem que ter um assunto bom para 

render uma sonora e a terceira que é uma nota mais curta e geralmente de serviço, mas que 

não deixe entrar a sonora e depois acabe. Isso só tem de tarde. Na parte da manhã, a gente faz 

outro serviço com notícias atemporais. Tem algumas notícias que a gente puxa, uma 

manchete muito forte, muito boa, ou alguma sonora, a gente puxa para a Radioweb para 

entrar para as cotas.  

 

KA: Quantas são as matérias feitas aqui que vão para a Radioweb? 

CS: São seis boletins por mês, fora o “Notícias do Judiciário” que é diário e vai estar 

disponível no site da agência Radioweb regional, só o Rio Grande do Sul recebe. A gente está 

sempre com o site aberto, uma estrutura muito fácil pra gente trabalhar, tem aqui as matérias 

do ponto de vista do judiciário, mas que possam render assunto para o resto do estado. Nesse 

meio tempo, enquanto eu não entro no ar, eu vou tentando falar com as pessoas para fazer o 

boletim.  

 

KA: Como você é pautado? 

CS: Aqui no site a gente dá uma olhada. Tipo assim, prefeito de Cacequi é absolvido. Assim 

ô, absolvição não é notícia, entendeu? Infelizmente não é notícia. Pode até usar, mas vai ser 

uma terceira nota, porque é fraquinha. Se for condenado, vira primeira nota. Infelizmente a 

gente trabalha assim. Empresa indeniza mãe e filho que venceram promoção para a copa. 

Essa, sim, foi a primeira nota de ontem.  

 

KA: Então você se pauta pela própria página do Tribunal de Justiça? 

CS: Exatamente. E daí daqui a pouco se tem alguma coisa, a gente deixa bem claro que 

estamos à disposição. A comunicação traz até nós. 

 

KA: Suas matérias passam pela assessoria de comunicação para aprovação? 

CS: Passam, tudo passa. Eu elenco sempre as três matérias que vão, mas, assim, eu passo o 

texto pra ela. E em duas ocasiões ela disse: - “Bah, essa daqui, não dá. Está promovendo um 

certo juiz demais então a gente vai sacar”. “Bah, essa dali está promovendo um evento demais 

e o TJ está participando só como parceiro. Vamos sacar”.  

 

KA: O trabalho dela é de editora? 

CS: Com certeza. Tem os termos também. Uma vez eu deixei escrito incolumidade, daí ela 

disse, troca por integridade, né, porque incolumidade poucas pessoas vão saber. Por exemplo, 

essa aqui do site é legal: “Incidentes na Arena nesse domingo encaminhados ao juizado do 

torcedor”. Isso aqui é uma boa terceira nota. Porque é futebol e o pessoal gosta. Agora, se 

render uma sonora, a gente já liga para o juiz e grava uma sonora. Bah, e ai? O que 

aconteceu? Que providências vocês vão tomar? Já gera uma sonora. Aí a gente consegue 

gravar direto do telefone pro computador. Daí tem alguns desembargadores que preferem que 

a gente vá até o gabinete. Aí a gente vai e grava, até porque eles têm que explicar muitas 

vezes. Um dia uma desembargadora me perguntou o que eu queria saber, porque o processo 

que ela analisou tinha duas mil páginas. Aí eu peço para resumir em 30 segundos a resolução, 

mas aí eu tenho o subsídio para contar sobre o projeto. Tem que usar sempre um recorte, 

porque o ouvinte cansa. Para ser uma sonora com mais de 30 segundos, bah, tem que ser 

muito relevante.  

 

KA: Você faz alguma cobertura ao vivo? Se deslocando do estúdio? 

CS: Eu só fiz quando teve o Duda Fortuna, que é um cantor, um violonista que estava 

lançando um CD, e até a Adriana me deu a sugestão de um cara do judiciário que está 

lançando um CD também que a gente vai chamar aqui na rádio para conversar. Eu ainda não 

tive oportunidade, mas o Cristian já.  

Cristian Pheula: Em relação aos programas ao vivo, a gente tem a ideia de que mais ou 

menos uma vez por mês a gente possa trazer alguém. Geralmente uma pessoa que tenha uma 

relação com o Judiciário. Então, a gente já trouxe um funcionário da corregedoria que tocava 

violão e música gauchesca. Tem uma banda que é formada só por juízes que chama Judges 

que toca rock. Eles vieram no dia do Rock. A gente fez um especial.  

 

KA: Eles vieram para gravar no estúdio? 

CP: Sim, eles são quatro. A gente conseguiu que dois viessem. Aí dependendo do que o 

pessoal toca, a gente consegue fazer um ao vivo. Alguns pela questão dos instrumentos não 

tinha como. Aí a gente separou os arquivos gravados. Aí a gente faz um bate-papo de meia 

hora e sei lá conversa sete minutos, toca uma música. E pautas externas a gente acompanha 

sempre que possível, mas como a gente tem essa limitação de horários do repórter, quando 

tem um aqui e outro não, para a gente conseguir cumprir a pauta, precisa que um dos dois 

dobre, que um faça hora-extra, porque a prioridade aqui do cliente é atender os pedidos de 

música. Ficar uma hora e meia sem ninguém no estúdio é complicado, porque acumula os 

pedidos e essa é uma exigência do cliente que se atenda os pedidos todos de música. Mas a 

gente tenta, sim, cobrir os fatos como repórter de campo. E até, às vezes, dá, porque o Foro 

Central é aqui do lado. O Foro Novo é na outra quadra. O Palácio da Justiça é ali no Centro. 

De carro, dá 5 minutos. Geralmente, é onde acontecem as pautas, quando não é aqui do lado. 

Aí para gente acompanhar é tranquilo. Antes vocês estavam falando da questão de autonomia 

para a produção de matérias, eu estava acompanhando ali. A gente tem uma certa autonomia 

para decidir, dentro do que está posto, o que é mais importante. O ideal é que a gente 

antecipasse as pautas da assessoria antes de sair no site para a gente fazer meio que em 
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conjunto. É algo que a gente pode reforçar. A gente já fez essa sugestão. É importante descer 

na sala da assessoria, tomar um café para a gente ver o que está acontecendo. Quando o 

pessoal te vê, eles te lembram de te dar alguma coisa. Esse eu acho que seria o ideal, a gente 

trabalhar no mesmo tempo do site.  

 

KA: Quantos pedidos de música vocês atendem por dia? 

CS: Uns 150 maios ou menos. Hoje já está em 119 no e-mail, mas são quatro horas da tarde. 

O expediente termina às 18h. A gente recebe por e-mail. A partir das 16h30min eu me 

debruço sobre as músicas. A gente arrasta as músicas do computador para o playlist e todos 

esses “m” que você vê aí foram arrastados. A partir das 16h30min, a gente tira todas as 

notícias e deixa só as vinhetas para ter espaço para as músicas. A partir das 18h15min, a gente 

começa de novo, aí o sistema vai puxar o próximo arquivo com notícias do judiciário. O 

atendimento de pedidos é de 9 às 18h, mas na parte final da manhã, das 10h30min até o 12h, 

a gente deleta as notícias e bota só música porque geralmente tem muito pedido e o principal 

foco é na música. De tarde, a mesma coisa. Como o programa do judiciário está o dia inteiro 

rodando, a gente tira e coloca música. Aí às 18h já entra a notícia feita no dia, que vai rodar 

até que outra seja colocada. Então eu faço a notícia hoje de tarde e o pessoal do TJ só vai 

escutar amanhã quando o expediente começar. Daí roda o dia todo até uma nova notícia 

entrar.    

 

KA: E quando o ouvinte pede alguma música que não pode tocar na programação por ter 

palavrões ou estar fora do perfil? Como vocês justificam isso? 

CP: A gente diz que está fora do perfil da programação. Tipo sertanejo universitário, se fizer 

apologia a alguma coisa, o tiver palavrão a gente diz que está fora do perfil. Aí se não tiver a 

música, a gente pode baixar e atualizar dentro dos estilos, né? Com cuidado para ver se o 

arquivo está ok, se o arquivo está com o som mais alto, tem que padronizar no programa de 

edição.   

 

KA: Você faz entradas ao vivo? 

CS: Sim, de hora em hora. Digo o nome das pessoas e das músicas que tocaram.   

 

KA: Os servidores têm livre acesso às páginas da internet? 

CP: Só às páginas de trabalho; às redes sociais, não. 
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APÊNDICE H 

 

 

Entrevistador⁄Transcritor: Kamilla Avelar 

Entrevistado: Rafael Ferri – Rádio Themis-RS 

Data: 10 de agosto de 2016  

Modalidade: entrevista por e-mail 

 

Kamilla Avelar: Como é sua rotina de trabalho? 

Rafael Ferri: Começo na Rádio Themis por volta das 9h e fico até pouco mais de 15h. Faço 

boletins relacionados ao Tribunal de Justiça para a agência Radioweb, empresa na qual 

pertenço. Na rádio online do TJRS, faço a execução das músicas que são solicitadas pelos 

ouvintes da rádio. Além disso, edito as matérias que vão rodar durante o dia em nossa grade 

de programação. 

 

Ka:   Qual o seu cargo no rádio? Repórter? Editor? 

RF: Como na rádio fica apenas eu e mais um colega, não temos cargo. Os dois fazem de 

tudo. Reportagem, edição, matérias etc. 

 

KA:  As matérias que são feitas para o rádio vão para a página de notícias da agência 

Radioweb? Se sim, com que frequência. 

RF: Temos diariamente a produção de 3 matérias que formam um "programa". Esse 

programa contém sempre uma sonora de juiz, desembargador, etc. Além disso, produzimos 

seis matérias mensais para serem veiculadas na página nacional da agência Radioweb. O 

programa entra na parte regional. 

 

KA:    Existem boletins direcionados para a agência Radioweb? Em caso afirmativo, como 

eles são produzidos? Eles entram na grade de programação da Rádio? 

RF: Todos os boletins produzidos no TJRS são veiculados na página da agência. 

Basicamente, a gente se pauta. Nos baseamos nas matérias veiculadas no site do Tribunal. A 

chefe do setor de imprensa, Adriana Arend, nos dá o suporte necessário para executar as 

matérias. 

 

KA: Como você se pauta ou é pautado?  

RF: Geralmente, pelo site do TJRS. Mas podemos pegar matéria de qualquer lugar. O 

importante é ter ligação ou alguma fonte relacionada ao assunto tratado. 

 

KA:  Suas matérias passam por aprovação?  

RF: Sim, todas passam pela aprovação da Adriana Arend. 

 

KA: Existem ocasiões em que você se desloca da rádio para fazer coberturas ao vivo? Essa é 

uma atividade frequente? 

RF: Sim, muitas pautas são executas na rua. Por exemplo: Palácio da Justiça, AJURIS, Foro 

central etc. Mas programação ao vivo somente do estúdio. Uma vez fizemos cobertura ao 

vivo, em comemoração ao aniversário de quatro anos da rádio. 

 

KA: Existe alguma programação especial feita para a rádio? 

RF: Os especiais são realizados em datas "festivas". Por exemplo, Dia da Mulher, Semana 

Farroupilha, Aniversário de algum cantor, etc. 

 

KA:   Você faz entradas ao vivo na rádio? Se sim, com qual frequência?  

RF: A rádio iniciou as entradas ao vivo em 2014. Geralmente, ocorre a cada 1h. 

 

KA: Suas matérias passam por aprovação ou é você quem aprova as matérias? 

RF: Sim, todas passam pela aprovação da Adriana Arend. 
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APÊNDICE I 

 

 

Entrevistador⁄Transcritor: Kamilla Avelar 

Entrevistado: Adriana Arend, assessora de comunicação TJ-RS 

Data: 26 de julho de 2016  

Modalidade: entrevista presencial 

 

 

Kamilla Avelar: Por que o Tribunal de Justiça resolveu adotar um rádio corporativo? Como 

é a história desse rádio? 

Adriana Arend: A ideia começou com a intenção de divulgar as nossas notícias. A gente tem 

um planejamento estratégico e as linhas são divulgadas com as ações do judiciário e o 

funcionamento do judiciário. Uma das ações para a gente cumprir esse objetivo estratégico foi 

chegar à população, comunicar o funcionamento e as ações do judiciário. A população precisa 

saber o que a gente faz. Uma dessas linhas seria chegar às rádios porque esse é um meio de 

comunicação que a população tem muito acesso. Chega muito no interior. E a gente começou 

a pesquisar e chegamos à Radioweb que tem mais de suas mil emissoras afiliadas. O que a 

gente começou a pensar, montar um modelo de rádio via web para distribuir os nossos 

conteúdos. A gente tem uma produção de notícias diário bem grande no site do Tribunal e a 

gente queria que essas notícias fossem disseminadas para a população conhecer o nosso 

trabalho, seus direitos, para que a população possa conhecer o trabalho da justiça, o que a 

justiça faz por ela, que tipo de serviço ela pode contar e encontrar, entender a justiça mesmo 

porque a justiça é muito hermética para muita gente, né? Então a gente fechou esse formato 

da Rádio Themis, uma rádio web que possibilitasse a gente distribuir o nosso conteúdo. Então 

a gente chega pra quase duas mil rádios. Todas as rádios do Rio Grande do Sul fazem 

download das nossas notícias. É um conteúdo livre, diariamente são produzidos boletins, com 

três programetes e as rádios fazem download dessas notícias de interesse delas gratuitamente. 

Então quando a gente recebe o relatório da Radioweb, além da gente chegar em todas as 

rádios do Rio Grande do Sul, a gente chega lá no interior do Acre com as nossas notícias, 

porque são notícias que interessam... Sei lá a mosca que foi encontrada dentro do chocolate. É 

de interesse público, as pessoas quando compram um produto elas não podem encontrar 

nenhum objeto estranho. Você está pagando por aquilo e eles têm que te entregar um produto 

sem defeitos. O mesmo com o eletrodoméstico, o que que tu pode fazer para fazer essa 

reparação. Então a gente tenta fazer notícias de serviço para a população e que acabam 

interessando o Brasil inteiro. E, paralelamente, como a gente tem esse serviço de rádio, a 

gente montou uma rádio internamente.  

 

KA: Então vocês têm dois públicos de interesse? 

AA: Sim, são dois públicos. Na verdade, ela é uma radioweb que todo mundo via internet. 

Ela é uma rádio aberta, que todo mundo pode acessar. A gente tinha uma defasagem interna 

aqui, de comunicação, porque no Rio Grande do Sul é o quarto maior Tribunal do Brasil, nós 

temos 164 comarcas. Como chegar lá no interior para levar as nossas notícias e permitir que 

as comarcas se comunicassem entre sim? Então a gente conseguiu que o público interno 

também pudesse acessar essa rádio. E de que forma? Além das notícias que a gente veicula, 

da gente saber do que está acontecendo, o que está sendo decidido no judiciário, eles 

comunicaram entre si. E de que forma? Mandando mensagens, deixando mensagens no player 

da rádio e também de uma forma para tornar o ambiente mais leve. Então a gente optou por 

músicas na programação. Então eles podem pedir músicas. Nos cartórios eles trabalham 

muito o dia inteiro na frente do computador, baixando processos fazendo movimentação de 

processos. Então é uma forma de tornar o dia deles mais leve, de eles poderem ouvir as coisas 

que eles gostam, eles podem mandar recados. “Ah, eu quero mandar um recado para a 

comarca tal em que eu trabalhei” E eles vão sendo promovidos, eles vão mudando de 

comarcas. “Ah, quero dedicar uma música, quero mandar um recado e tal”. E a aceitação é 

muito grande. A rádio vai fazer cinco anos. A gente começou em 2011.  

 

KA: Como foi a inauguração? Vocês tiveram algum evento? 

AA: Sim, nós trouxemos o Nei Lisboa, um músico gaúcho de sucesso, para marcar a abertura. 

Não é um músico de música gaudéria, mas é um músico de MPB, que canta e toca e é muito 

conceituado aqui. Então ele veio, trouxe o violão tocou aqui do estúdio. Interagiu com os 

ouvintes e essa foi a inauguração. Foi bem simples, mas a aceitação foi muito grande. A gente 

tinha um jornalista para produzir as notícias e atender os pedidos do público. Como cresceu 

muito, a gente conseguiu que esse jornalista ficasse num horário ao vivo. Então começou isso 

depois de um ano da rádio, começou a interação com o público direto. Mas como, assim, as 

pessoas faziam muito pedido, procuravam no turno da manhã, a gente colocou dois 

comunicadores, um de manhã e um a tarde. Então eles se revezam. Então a gente atingiu dois 

objetivos: a comunicação interna e externa. Mas a gente tem um público externo que ouve a 

rádio. A gente tem público na Europa, nos Estados Unidos que ouve a rádio. Não são muitos, 

mas tem. Tem gente fora do estado que também ouve a rádio. Essa é a nossa intenção. Chegar 

mesmo na casa das pessoas via downloads. A gente recebe os relatórios com qual notícia, 

quantos downloads teve aquela notícia, que rádios fizeram esses downloads, quais cidades 

estão aquelas rádios. Então a gente sabe exatamente onde está chegando.  

 

KA: Então o objetivo principal é fortalecer a imagem da Justiça? 

AA: É, exatamente. Tem vários. São dois objetivos chave, vou te dar aqui do mapa 

estratégico. O primeiro: dar conhecimento das ações da Justiça; o tribunal está instalando hoje 

um serviço de mediação e conciliação no foro de São Pedro do Sul. Está acontecendo hoje. 

Então a gente quer que a população saiba que tem esse serviço e que eles podem procurar. 

Segundo: levar ao conhecimento da sociedade, as realizações da justiça gaúcha e fazer com 

que a sociedade conheça o funcionamento da justiça gaúcha. O que é um foro, o que é 

primeiro grau, o que é segundo grau. Esse tipo de coisa. O funcionamento inclui também a 
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pessoa saber o que é o significado de um habeas corpus, o que faz um desembargador, o que 

faz um juiz, o que é uma comarca. Entre outas iniciativas que a gente tem para chegar a esse 

objetivo estratégico a rádio é um deles. É uma das ferramentas.  

 

KA: Qual a audiência da rádio hoje? 

AA: A gente tem cerca de 30 mil ouvintes por mês. Desses, cerca de 5 mil são fiéis.  

 

KA: Como você fez esse estudo? 

AA: A Radioweb faz um levantamento. Eles têm o software.  

 

KA: Você sabe quanto por cento dessa audiência acessa o rádio via portal do tribunal? 

AA: A gente nunca parou para fazer esse cálculo.  

 

KA: Das matérias que vocês produzem, são três na parte da manhã e três na parte da tarde? 

AA: O dia todo temos um programete com essas três matérias para o rádio.  

 

KA: Além dos programetes, vocês fazem uma programação que vai para o banco da agência 

de rádio? 

AA: Eu tenho uma cota mensal de seis boletins por mês para a agência. São matérias mais 

completas, os programetes são mais enxutos. Então todos os boletins têm uma sonora. Uma 

decisão mais importante tem um juiz ou alguém explicando aquela decisão, mas tudo muito 

rápido, muito simples, muito direto. Para a pessoa entender mesmo. E os boletins, aí sim, são 

uma matéria mais extensa, aprofunda mais o tema. Às vezes, ouve mais de uma pessoa, mas é 

para a agência mesmo.  

 

KA: Dentre todas as ferramentas da comunicação, como você vê o rádio online hoje? 

AA: Eu atribuiria um peso 8 em 10 ao rádio. O rádio é fundamental em uma assessoria de 

comunicação. A gente lançou uma campanha “Justiça Gaúcha Informa” para rodar em rádios 

e televisões convencionais. Além do rádio corporativo, a gente trabalha com o rádio 

hertziano. Mas o nosso site é hoje a ferramenta mais importante que a gente tem.  
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APÊNDICE J 

 

Entrevistador⁄Transcritor: Kamilla Avelar 

Entrevistado: Aline Costa- Rádio Canoas Online - RS 

Data: 8 de agosto de 2016  

Modalidade: entrevista por e-mail 

 

Kamilla Avelar: Como é sua rotina de trabalho?  

Aline Costa: Meu horário de trabalho é das 13h às 19h. Assim que chego, leio as matérias 

que estão no site da prefeitura e avalio o que pode ser prioridade de notícias. Faço notas de 

serviço da prefeitura e gravo. Se há matérias que rendem uma entrevista, também trabalho em 

cima delas. No fim do dia, encaminho, em modelo de programete de 2 minutos, para duas 

rádios comunitárias de Canoas. Faço também a gravação de áudios sobre vários temas que 

rodam em carros de som pelos bairros e quadrantes de Canoas, bem como gravações internas 

para a prefeitura, tipo URA de todas as secretarias e chamadas para plenárias do OP, etc.  

 

KA: As matérias que são feitas para a rádio Canoas vão para a página de notícias da 

agência Radioweb?  

AC: Somente as matérias com entrevista que tenha um conteúdo não tão local, onde Canoas 

possa ser destacada como case, é que são enviadas para a página da Radioweb e 

distribuídas às rádios afiliadas em nível estadual ou nacional, dependendo da matéria.  

 

KA: Existem boletins direcionados para a agência Radioweb, certo? Se não me engano, são 

seis. Como esses boletins são produzidos? Eles entram na grade de 

programação da Rádio Canoas? 

AC: Certo. São oito por mês. Geralmente têm sonoras do prefeito ou secretários(as). Eles 

entram na programação da Rádio Canoas. No entanto, eles estão suspensos, por 

enquanto, em virtude das eleições municipais.  

 

KA: Como você se pauta ou é pautada?  

AC: Na grande maioria das matérias, sou eu quem me pauto. Sou pautada apenas em ocasiões 

em que há eventos que não são informados na reunião de pauta com o jornalismo aqui da 

secretaria que ocorrem todas as segundas feiras. No mais, anoto tudo que é discutido 

na reunião e o que é publicado no site da prefeitura.  

 

KA: As matérias passam por aprovação? 

AC: Não. As secretarias e o prefeito escutam depois de gravadas.  

 

KA: Em que ocasiões você se desloca da rádio para fazer coberturas ao vivo? Essa é 

uma atividade frequente? 

AC: Isso ocorre, mas não com frequência, pois para que eu faça uma cobertura ao vivo fora 

da rádio é necessário que um técnico da Radioweb fique no estúdio comandando a mesa. Esse 

técnico é contratado por fora. Portanto, só ocorre cobertura ao vivo com 

prévia solicitação da Secretária de Comunicação à Radioweb.  

 

KA: Existe alguma programação especial feita para a rádio?  

AC: Até abril tivemos três programas semanais na rádio. Um voltado para a juventude de 

Canoas, outro de esporte e outro que tratava de sustentabilidade. Por ocasião das 

eleições municipais, nenhum deles está mais no ar.  

 

KA: Você recebe pedidos de música de ouvintes? Se sim, qual a média diária? 

AC: Muito raramente, talvez uma vez por mês e em horários em que não estou na rádio, o 

que me impede muitas vezes de atender ao pedido.  

 

KA:Você faz entradas ao vivo na rádio Canoas? Se sim, com qual frequência?  

AC: Fazemos inserções ao vivo apenas em programações especiais como Feira do Livro de 

Canoas, Festival de Jazz, ou quando há alguma demanda solicitada pela Secretaria de 

Comunicação.  

 

Perguntas sobre a programação do dia 01 de julho a 07 de julho  

Kamilla Avelar: Ao observar a programação da primeira semana de julho, percebi que a 

sexta-feira, o sábado e o domingo estão cheios de programação jornalística (inclusive, não 

detectei nenhum conteúdo novo).  Por que essa programação sofre tão pouca alteração? 

1) No dia 5 de julho não existe nenhuma programação jornalística, só música e vinhetas? Por 

que em uma terça-feira nenhum conteúdo jornalístico rodou no rádio?  

2) No dia 6 de julho a mesma coisa acontece. Esse fato tem alguma relação com as 

suas férias? Quando você saiu de férias, deixou alguma coisa programada?  

3) No dia 7 de julho a programação também não tem conteúdo jornalístico. O 

potencial da rádio não é atingido nos dias de semana? 

4) A programação do final de semana é mais importante para a inserção de 

conteúdo jornalístico ou essa foi uma semana atípica? 

Aline Costa: Kamilla, sobre todas as perguntas abaixo, a resposta é só uma: Recebi, 

justamente durante esse período, ordens expressas da Secretária Lurdes para retirar todos os 

boletins, vinhetas e spots da rádio, sob risco de receber multas por fazer propaganda da gestão 

Jairo Jorge na prefeitura. O próprio site da prefeitura de Canoas ficou sem muitas matérias 

durante esse período. Hoje ainda estamos restritos, mas em condições de veicular serviços à 

comunidade. 
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APÊNDICE K 

 

Entrevistador⁄Transcritor: Kamilla Avelar 

Entrevistado: Lurdes Nascimento, assessora de comunicação de Canoas-RS 

Data: 25 de julho de 2016  

Modalidade: entrevista presencial 

 

Kamilla Avelar: Lurdes, como vocês utilizam a Rádio Canoas? Como funciona essa rádio? 

Lurdes Nascimento: A primeira transmissão da rádio no município foi no dia primeiro de 

maio de 2013, então nós comemoramos em maio desse ano três anos da rádio. Lá na 

contratação, o prefeito deu um pouco das coordenadas do que ele imaginava para a rádio. 

Assim, o funk, o pagode, isso está acessível para a população em canais determinados, 

segmentados. Quem gosta de pagode tem em tal emissora, que gosta de funk em tal. Qual foi 

a intenção do prefeito? Oferecer um estilo musical que não é tão acessível nas rádios 

comerciais: o blues, o jazz, uma boa MPB, a Bossa Nova. Depois assim, a rádio também tem 

que servir como um meio de divulgação dos nossos serviços. Então ela se presta muito para 

isso diariamente. Os repórteres do rádio vão acompanhando quais são as pautas do jornalismo 

sobretudo aquilo que é serviço. A gente tem muitos programas, muitas ações, sobretudo sobre 

projetos sociais. Porque a gente cria os instrumentos, mas se nós não divulgamos, a 

comunidade beneficiária não acessa os serviços. Então por isso é tão importante a rádio estar 

divulgando. Esse é um trabalho muito importante que a rádio executa. Eles pegam essas 

matérias, algumas se transformam em entrevistas maiores, mas os boletins diários têm muito 

do caráter do serviço, da informação. O pessoal faz um boletim de dois minutos com as 

principais informações que são de interesse público e distribui para as rádios comunitárias. A 

Aline (repórter da rádio), como tem mais tempo conosco, ela tem uma interlocução muito 

legal. Por exemplo assim, campanha de vacinação. Nós estamos nos últimos dias e estava 

faltando muito para nós atingirmos a meta da vacina. Isso era assim uma preocupação. Eu 

disse assim, Aline, força com as rádios comunitárias para que eles deem a nota mais vezes ao 

longo do dia. E ela tem uma interlocução muito boa com eles e eles colocavam várias vezes 

por dia. 

 

KA: Então assim, ela fazia o boletim aqui, o pessoal fazia o download nas rádios e rodava o 

boletim? 

LN: Exatamente. Sempre que nós pedimos esse tipo de serviço, eles acolhem, são parceiros e 

nos ajudam nisso. Aí muitas vezes além do boletim, as rádios mesmo pedem entrevista. Aí a 

gente faz a ponte com o jornalismo. Outra coisa, tem temas que são muito interessantes, que 

aí é feito uma matéria mesmo com entrevista de secretário ou alguém da comunidade. Aí a 

Aline avalia se pode ir pra Radioweb na parte de nacional, regional. A gente tem casos bem 

emblemáticos. Em 2014, nós fizemos na semana da mulher uma matéria multimídia. Ficou 

assim, fantástico, a gente apresentou a rede de proteção à mulher, a casa para quem está com 

medida protetiva. Foi muito bacana, fizemos rádio, vídeo, todas as plataformas. E essa é a 

matéria que mais teve downloads na página da Radioweb, foram 586, na matéria. O Paulo 

Gilvane destacou isso pra ela.  

 

KA: Qual o papel do rádio corporativo na assessoria de comunicação? 

LN: É super importante. A gente já desenvolveu projetos aqui, por exemplo, essa gestão 

criou a coordenadoria da juventude. E nós não conseguíamos com outras ações de 

comunicação tocar esse público de 17 a 25 anos por aí. Aí nós resolvemos fazer um projeto 

que foi o “Juventude no ar”, na Rádio Canoas. Ele ficou quase dois anos no ar, mas o 

secretário saiu, porque se candidatou e nós tivemos que tirar o programa do ar porque tinha 

muito a ver com ele. E assim a gente conseguiu trazer para dentro da rádio, por isso que a 

gente aumentou o espaço físico porque toda quarta-feira isso aqui lotava, lotava. Então a 

gente viu que a rádio é uma das pontas super importantes que a gente tem para conversar com 

as pessoas. Eu te dei o exemplo da campanha de vacinação, mas tem muitos outros episódios 

assim, em plena quarta-feira, cinco horas da tarde, caía alguma coisa e para atingir o público 

mais rápido a gente utiliza as rádios. E principalmente essa possibilidade que a Radioweb 

vislumbrou de fazer parcerias com as rádios comunitárias. Porque se você não tem o elo lá na 

ponta, de pouco vale e aí a gente conseguiu com essa concepção que o pessoal da Radioweb 

pensou, a gente consegue atingir muita gente. Aqui em Canoas, uma das rádios comunitárias 

que a gente tem, a Colazziol, no Guajuviras, que é um bairro do tamanho de muitas cidades 

ou melhor, é maior que muitas cidades. Então a abrangência deles é boa, é uma rádio FM, o 

sinal deles é bom, tem uma audiência legal. Então é a maneira mais rápida e fácil que a gente 

tem de chegar até as pessoas. Foi através da nossa rádio Canoas que nós conseguimos abrir 

um espaço super nobre na Colazziol, que toda semana um secretário vai. A rádio é uma das 

pontas mais importantes que nós temos junto com a Fan Page que tem essa característica da 

instantaneidade. Antes só a rádio tinha essa função, mas hoje o Facebook nos dá isso, o 

Twitter também. A gente consegue fazer links muito legais do material da rádio. A gente 

linka num banner randômico do portal, puxa pro Facebook, faz uma chamada legal e puxa 

para a rádio. A rádio para nós tem um papel fundamental, porque diferente da internet, ela é 

mais oficial. Quando tu coloca a entrevista no ar com um gestor, tu tem o caráter institucional 

preservado e na internet você não tem. Todo mundo é dono da informação, todo mundo 

produz conteúdo. E a Radioweb nos dá essa questão da institucionalidade, a rádio parece mais 

oficial, mais sério, do que o nosso próprio Facebook. Eu dou muita importância para a rádio 

Canoas e fico muito satisfeita que a Aline já comentou isso, que depois que eu vim pra cá que 

a gente conseguiu potencializar a rádio.  

 

KA: O trabalho da assessoria e da rádio é integrado? 

LN: Sim. A Aline participa sempre das nossas reuniões gerais e de pauta. Tem uma 

interlocução legal. Já fizemos projetos integrados quando um jornalista propôs um produto e 

nós transformamos a ideia em um programete.  
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KA: Você vê o rádio online como uma marca da atual gestão? Qual a sua visão do rádio 

corporativo? 

LN: Assim, o nosso prefeito também é jornalista e eu sou suspeita para falar porque eu 

comecei no rádio. Ele é que teve a visão de trazer a Radioweb pra cá. Vou te dar um exemplo. 

O prefeito lá de Bagé se sentiu constrangido porque o nosso prefeito entrava mais nas rádios 

de lá do que ele. Então há a questão da rádio, apesar das redes sociais terem vindo. Mas eu te 

diria que na gestão do Jairo, na parte da comunicação tem muito a marca do Jairo jornalista, 

do valor que ele dá para a área de comunicação e por isso ele vislumbrou montar a rádio. 

Nada bate o imediatismo da rádio.  

 

KA: A rádio Canoas se desloca para fazer cobertura de eventos? 

LN: Sim. O ano passado nós criamos um produto quando a gestão fez seis anos. Nós fizemos 

uma série de produtos para marcar, mas marcar assim no sentido de prestar contas para a 

comunidade. E um dos produtos que a gente colocou que era super importante era levar a 

rádio para a comunidade, porque o “Prefeitura na Rua” é um projeto em que o prefeito, o 

vice-prefeito, os secretários vão todos os sábados pra algum lugar da cidade. Então nós 

ficamos durante três meses. Todos os sábados, a rádio foi para a rua. E foi muito legal, porque 

não tinha filtro nenhum, sabe Kamilla, a gente estava ali disposto a tomar uma crítica, ao 

vivo. Tinham relatos muito interessantes. A rádio foi para dentro da comunidade, ouvir a 

comunidade. Outra coisa, as pessoas se comunicam com a Aline, tem uma interação com a 

comunidade. Eu queria te falar uma coisa que eu lembrei. De toda a audiência do nosso 

portal, a rádio Canoas corresponde a 19% da audiência. Por isso que eu te digo que ela tem 

muita relevância pra nós. Tem usuário da rádio que acessa o portal por causa da rádio. O cara 

foi atraído pela rádio, mas na capa a gente coloca tudo, vídeo, notícias, para chamar a atenção 

desse usuário. Ultimamente o portal tinha uma média de 350 mil acessos por mês.  

 

KA: Com quais públicos de interesse a rádio trabalha? 

LN: Nós nunca pensamos só no servidor, porque a rádio tem muito caráter de rua mesmo. É a 

comunidade que nos interessa. Mas para o público interno a gente tem outras ferramentas. 

Não te digo que eles não sejam usuários é bem possível que muitos sejam. Mas o que a gente 

mira é deixar a comunidade informada de todos os serviços, de todos os eventos, de todas as 

ações.  

 

KA: Qual a importância das rádios AM/FM afiliadas para a Rádio Canoas? 

LN: Super importante. Minas dá uma audiência muito grande pra nós. Quando eu apresento o 

relatório da Radioweb na reunião de secretariado, para que eles deem o mesmo valor que nós. 

Assim, toda segunda-feira a gente tem reunião de secretariado. Quem abre a reunião sou eu, 

apresentando o monitoramento do que saiu de bom e de ruim na imprensa e ali também entra 

a produção da Radioweb. Esse relatório geralmente é trimestral. No Rio Grande do Sul é 

maior, em São Paulo é muito grande a audiência e Minas. É muito legal você ver que uma 

rádio do Tocantins baixou uma matéria. É legal porque são exemplos, porque os repórteres 

pegam coisas que são pioneiras, inovadoras. Então a gente percebe que as nossas ações 

podem servir como uma iniciativa a ser copiada. Eu atribuo as delegações que a gente recebe 

à Radioweb, essas missões que os secretários recebem eu atribuo à Radioweb. O nosso 

prefeito é super conhecido no interior do estado. Não é pelo nosso jornal, por óbvio, ele é 

jornal de Canoas, a gente entrega de porta em porta. Tu tens o Zero Hora que é fortíssimo, 

mas na região metropolitana. O Correio do Povo, esse sim, entra no interior, mas são notas 

pequenininhas. Mas tu vê quando vai ao interior pessoas falando de ações do prefeito daqui. É 

por conta dessas matérias da rádio. Eu disse para o prefeito de Bagé que se o senhor tiver que 

optar, investe na rádio pelo caráter regional e de tornar a cidade como referência.  

 

KA: Voltando à história da rádio, no primeiro de maio, como foi a transmissão? 

LN: A rádio foi para o parque. O dia do trabalhador aqui é uma festa em homenagem ao dia 

do trabalhador, muito politizada. Nós temos vários sindicatos aqui, sobretudo o dos 

metalúrgicos que é muito forte, é muito atuante. Tem a Cut, porque a cidade é muito 

industrial. O dia primeiro de maio é caracterizado pelo momento da luta, dos debates que 

acontecem durante o dia todo, mas também tem o do lazer do trabalhador, porque é feriado. 

Então tem shows, tem atividades de esporte, de lazer. A secretaria de cultura leva coisas pra 

lá. Então, é o dia inteiro de conversa com as pessoas e essa parte mais politizada. A rádio 

passou o dia inteiro na festa, com transmissão ao vivo. 
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APÊNDICE L 

 

 

Entrevistador⁄Transcritor: Kamilla Avelar 

Entrevistado: Adriana Mesquita, repórter 

Data: 20 de dezembro de 2016  

Modalidade: entrevista por e-mail 

 

 

Kamilla Avelar: Como é sua rotina de trabalho?  

Adriana Mesquita: São seis horas diárias para as Rádio ADM, de segunda à sexta. 

 

KA: Qual o seu cargo na rádio? Repórter? Editor? 

AM: Repórter. 

 

KA: As matérias que são feitas para a rádio vão para a página de notícias da 

Agência Radioweb? Se sim, com qual frequência? 

AM: Sim, mas a maioria dos conteúdos é disponibilizada apenas na web radio do CFA.  Em 

média, publicamos 12 boletins por mês no site da RW, ou seja, três por semana. 

 

 KA: Há produção de matérias mensais feitas exclusivamente para a Radioweb? Como esses 

boletins são produzidos? Eles entram na grade de programação da Rádio? 

AM: No meu caso, não. Eu trabalho exclusivamente para o cliente (rádio corporativo). Então 

tudo que vai para o site da Agência Radioweb, já foi pensando para o cliente. Apenas no caso 

de plantão, faço boletins factuais, que, dependendo do tema ou da hora que acontece o evento, 

não vão para a Rádio ADM. Mas não é questão de exclusividade. 

 

 KA: Como você se pauta ou é pautado (a)? 

AM: Geralmente, sou eu quem me pauto, pois, os assuntos do meu cliente são bem 

específicos. Às vezes, o próprio cliente pauta ou os colegas indicam assuntos que podem 

render. 

 

KA: As matérias passam por aprovação? 

AM: Somente assuntos extremamente delicados para o cliente, como os que envolvem 

questões políticas, por exemplo. Não é necessariamente uma obrigatoriedade passar por essa 

aprovação, mas, por precaução, eu prefiro que o cliente ouça antes de ir ao ar. 

 

KA: Você se desloca da rádio para fazer coberturas ao vivo? Essa é uma atividade frequente? 

AM: Não me desloco com frequência, apenas para coberturas de eventos ou reuniões 

importantes. 

 

KA: Existe alguma programação especial feita para a rádio? 

AM: Sim. A Rádio ADM tem programação diversificada, de tal modo que grande parte é 

produzida exclusivamente para o cliente. 

 

KA: Você faz entradas ao vivo na rádio ADM? Se sim, com qual frequência? 

AM: Sim, esporadicamente. Os ouvintes pedem mais conteúdos referentes à área deles 

(Administração). 

 

KA: Você recebe pedidos de música de ouvintes? Se sim, qual a média diária? 

AM: Apenas quando têm eleições para presidentes e conselheiros do CFA. 

 

KA: Você conhece a história da rádio? Como a emissora começou? 

AM: Sim, o rádio corporativo está há mais de dois anos no ar. Foi lançada em 8 de setembro 

de 2014. Estou desde o início, antes mesmo de entrar oficialmente no ar. A necessidade de 

deixar os profissionais de Administração e estudantes da área mais informados fez com que o 

CFA repensasse na forma de comunicação. Com isso, a autarquia avaliou e decidiu-se pela 

criação da web rádio. Hoje, ela é um dos principais veículos de comunicação do CFA, sendo 

também um dos meios de maior alcance da autarquia.  
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APÊNDICE M 

 

 

Entrevistador⁄Transcritor: Kamilla Avelar 

Entrevistado: Suely Frota, repórter. 

Data: 20 de dezembro de 2016  

Modalidade: entrevista por e-mail 

 

 

Kamilla Avelar: Como é sua rotina de trabalho? 

Suely Frota: Chego na redação, dou uma olhada nos e-mails, converso com minha colega da 

Rádio, vejo o que tem na pauta para fazer e faço o que está planejado para o dia. Se sobrar 

tempo, já adianto as coisas de outros dias. Mais pro final do dia, depois das 18h 30min, 

atualizo a programação com as matérias novas da Radioweb. 

 

KA: Qual o seu cargo na rádio? Repórter? Editor? 

SF: Repórter, produtor e editor. Na Rádio ADM, as duas repórteres fazem um pouco de tudo. 

 

KA: As matérias que são feitas para a rádio vão para a página de notícias da 

Agência Radioweb? Se sim, com qual frequência? 

SF: Sim. Pelo menos 12 matérias da Radio ADM devem ir para o site da Agência Radioweb. 

 

KA: Há produção de matérias mensais feitas exclusivamente para a Radioweb? Como esses 

boletins são produzidos? Eles entram na grade de programação da Rádio? 

SF: Sim. Algumas vezes, pegamos temas relacionados à administração para produzir matérias 

para o site da Radioweb. Como, por exemplo, liderança, dicas de como ir bem em entrevistas, 

como se destacar no mercado, entre outros. Todas essas vão para a programação da Rádio 

ADM. 

 

KA: Como você se pauta ou é pautado (a)? 

SF: Toda segunda-feira temos reunião de pauta com a coordenação de comunicação do 

Conselho Federal de Administração. Mas isso não nos impede de sugerir algum tema 

interessante para a Rádio. Nós e a comunicação do CFA temos uma relação muito boa e eles 

são bem abertos às nossas sugestões. 

 

KA: As matérias passam por aprovação? 

SF: Raramente. Só quando é um SPOT ou algo bem institucional. No mais, não é necessário. 

 

KA: Você se desloca da rádio para fazer coberturas ao vivo? Essa é uma atividade frequente? 

SF: Ao vivo, não. Mas já fiz algumas coberturas fora do CFA, até mesmo fora de Brasília. 

 

KA: Existe alguma programação especial feita para a rádio? 

SF: Tem várias, como, por exemplo, o Programa Café com Presidente, a Agenda Cultural. 

Ano que vem, vamos começar um programete sobre empreendedorismo, só para a Rádio 

ADM, além de outros projetos.  

 

KA: Você recebe pedidos de música de ouvintes? Se sim, qual a média diária? 

SF: Sim, mas é quase raro.  

 

KA: Você faz entradas ao vivo na rádio ADM? Se sim, com qual frequência? 

SF: Ainda não fiz.  

 

KA: Você conhece a história da rádio? Como a emissora começou 

SF: Eu conheço uma parte. Estou há pouco tempo. Mas sei que ela já tem dois anos e era algo 

que há muito tempo a Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho Federal de 

Administração desejava. É um projeto querido dentro da entidade. Todos gostam, todos 

ouvem e todos querem ter um espaço na rádio. 
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APÊNDICE N 

 

Entrevistador⁄Transcritor: Kamilla Avelar 

Entrevistado: Juarez Santana, assessor de imprensa da MP-RS, com intervenções da 

repórter Raquel Carneiro 

Data: 27 de julho de 2016  

Modalidade: entrevista presencial 

 

Kamilla Avelar: Como é a história da Rádio MP? 

Juarez Santana: Raquel, me fugiu a data, a Radioweb está desde quando? 

Raquel Carneiro: 2014, com o Matheus Ferraz. 

JS: Eu achava que era até mais. O MP já tinha um projeto de rádios. Eu estou no MP desde 

2012. Antes disso já tinha um projeto de rádios em que a gente disponibilizava alguns 

boletins no site. Nas matérias mais importantes que iam ao ar na internet, para o público 

externo, a gente entrevistava alguns promotores e iam ao ar alguns boletins. Então, tinha uma 

veiculação de matérias nos boletins mais importantes e aí no corpo da matéria mesmo. Isso 

muito antes da Rádio MP surgir com a Radioweb. Depois uma jornalista que trabalha aqui 

também fazia uns blocos de notícias e eu fazia com ela esses boletins. Mas era uma coisa 

muito rudimentar, a gente gravava uma vez por semana e colocava no site. Era uma coisa mal 

divulgada, difícil para achar dentro do site. Então era incipiente. Então, depois em 2014, com 

a Radioweb, veio um jornalista para trabalhar com a rádio. E o mais importante, ter uma 

pessoa aqui dentro é conhecer a rotinha de trabalho do MP, conhecer os promotores que 

atuam em determinadas áreas. O MP tem muitas áreas de atribuição. A Constituição 

empoderou o MP. Então, praticamente todas as áreas, editorias do jornal, o MP tem alguma 

influência.  

 

KA: Quando a rádio começou, teve alguma ação de inauguração? 

JS: Não. Até quando teve o lançamento na Radioweb a gente colocou alguma coisa. Aí que 

está. A Radioweb tem duas interfaces aqui dentro. A gente tem muito forte entre os 

promotores, procuradores e servidores do MP é a intranet. Ela é um mural que todo servidor 

quando entra se “loga” pela intranet obrigatoriamente. Então, tem todas as notícias para os 

servidores, recados importantes com legislações, coisas importantes para as pessoas que 

trabalham aqui dentro entrarem. Então, para as pessoas que trabalham aqui dentro, funciona 

muito. Então, a Radioweb ela é ouvida pelo público interno, principalmente no interior do 

estado. Andando pelo interior, tu nota que têm pessoas que escutam a rádio, que ouvem as 

notícias, que pedem músicas para a Raquel. Essa interatividade com os ouvintes, com os 

servidores, com o pessoal que trabalha nas promotorias, funciona, né? E também o lado 

externo da distribuição dos boletins, da agência de notícias tem uma média bem boa, né, 

Raquel? 

RC: Tem, tem sim. Eu tento “linkar”, embora eu sugira temas mais abrangentes. Por 

exemplo, a operação de hoje no interior do estado, a repórter coloca a matéria no site, eu tento 

também fazer a matéria nesse dia. Então, entra a matéria no site e no pé da matéria entra o 

link da minha matéria puxando para o player da rádio. A ideia é que a gente tentasse caminhar 

junto. Se tiver vídeo, também linka. A gente tenta também, quando tem um evento externo, 

mesmo a Raquel não estando, a gente grava material, passa o áudio, a informação. Então tem 

um bate bola bom entre a gente. Em alguns casos, a gente coloca os links das matérias das 

rádios no Facebook e algumas matérias especiais que a Raquel está fazendo.  

 

KA: Quando vocês instalaram a rádio, qual era o objetivo? 

JS: Eram dois objetivos. Sempre foi pensando no público interno e externo. Pensando nessa 

questão de ter uma boa visibilidade no interior, o Rio Grande do Sul tem muitas rádios e, 

dependendo da matéria que a gente tem, coisas no criminal ou com enforque específico, tem 

bastante aproveitamento no interior. E interno, isso é uma coisa que a gente tenta fomentar o 

acesso à rádio, ao player e tentar algumas ações. A gente fez o dia especial do rock e algumas 

ações mais determinadas. Então tem um engajamento que, óbvio pode ser maior e 

qualificado, mas existe sim, internamente e externamente. 

 

KA: Entre todos os instrumentos de uma assessoria de comunicação, qual a importância do 

rádio MP? 

JS: Eu não sei em número, é difícil dizer, mas é um veículo muito importante que a gente 

usa. Ele pode ser qualificado, mas já existe uma estrutura bem interessante que é utilizada 

hoje para o MP e isso é sempre um desafio que eu acho da rádio e de outros canais: sempre 

achar pautas que tragam um engajamento com a população, que a população se identifique. 

Ter uma rádio do MP, que seja uma rádio institucional para veicular as coisas importantes da 

instituição, é muito importante. Vou te dar um exemplo. Tem promotores que, às vezes, não 

querem falar sobre determinados casos, mas aí a gente traz eles aqui na rádio, para dar uma 

versão oficial e aí disponibiliza os boletins. Isso acontece. Não é tão frequente, mas quando 

acontece, por exemplo, a rádio tem um papel bem importante. Não fica sem uma voz do MP, 

sem uma sonora, sem uma repercussão. Então, além da importância interna de engajamento 

das pessoas saberem das notícias internas, externamente, isso também é importante. 

 

KA: Quantos por cento da audiência da página do MP é referente ao rádio? 

JS: Eu gostaria de saber, mas não tenho esse dado, porque a gente não tem uma métrica nem 

para as notícias. O ideal era que a gente tivesse para ter um parâmetro. Pelo menos a rádio 

tem. Já é uma grande vantagem. 
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APÊNDICE O 

 

Entrevistador⁄Transcritor: Kamilla Avelar 

Entrevistado: Raquel Carneiro – MP-RS 

Data: 27 de julho de 2016  

Modalidade: entrevista presencial 

 

 

Kamilla Avelar: Como é sua rotina de trabalho na rádio MP? 

Raquel Carneiro: É interessante gente dizer que cada cliente vê a comunicação à sua própria 

maneira. Aqui, no Ministério Público, a rádio funciona desde 2014. Bom, hoje o que a gente 

faz por dia... Eu tenho uma matéria, eu faço uma matéria por dia sobre alguma coisa, uma 

operação, um projeto, qualquer coisa do Ministério Público. É uma matéria de cidadania, da 

editoria de cidadania, uma matéria de serviço.  

 

KA: Então você faz uma matéria aqui e ela vai para a editoria de cidadania da Agência 

Radioweb? 

RC: Exatamente. Todos os nossos clientes, todo mundo. Onde a gente coloca todo o material 

que produziu deles? Naquela página da Agência. Então, independente claro, o que a gente 

costuma fazer, pode ser o Sebrae, pode ser o Ministério Público, pode ser o Boticário, pode 

ser quem for, a gente procura dar uma cara para essa matéria mais ampla. Quando tu for olhar 

ali tu vai ver que não, a não ser que eu coloque no enunciado alguma coisa, mas se não, tu 

não vai saber que aquilo ali é uma matéria do Ministério Público. Que nem, por exemplo, 

uma matéria que eu fiz ontem, era a respeito das eleições. Você sabia que propaganda por 

telemarketing não é permitida? Então só se tu clicar e ouvir, é que vai ver que o Ministério 

Público é o órgão que fiscaliza. O Ministério Público está com uma campanha bem forte aqui 

para as eleições.  

 

KA: Todas as suas matérias vão para a programação da rádio MP e para a Agência 

Radioweb? 

RC: Isso. Então o que acontece. No final do dia, essa matéria eu público na página da 

Agência, geralmente no boletim regional da agência. Quando tem um caso que essa matéria é 

nacional, como por exemplo, o caso Bernardo, boate Kiss, até mesmo essa operação do leite 

compensado, na época eu não estava aqui, mas deu uma repercussão nacional, né? O 

Ministério Público denunciou que as empresas aqui estavam vendendo leite estragado e o 

leite foi também para outras partes do país. Aí essa matéria ia para a página nacional e a gente 

fazia outra matéria para ir para a Rádio MP, que é a pauta do dia, que chama “MP em ação”. 

É uma matéria só, vai muito da demanda deles. Se tem algo maior, se tem alguma coisa que a 

gente consegue vender de forma nacional, a gente faz. Aí vai da visão do teu chefe, da sua 

assessoria. 

 

 

 

KA: Qual o tamanho dessa matéria?  

RC: Há uma regra na Agência para que as matérias tenham um minuto e quarenta, não mais 

que isso; no máximo, até dois. Geralmente eu não passo do tempo. Mas vai muito da 

reportagem, algumas têm muitos detalhes, com pessoas presas, quais eram as substâncias, 

então fica difícil tu falar em um minuto e pouquinho. Fora isso, o objetivo da rádio aqui no 

Ministério Público, a rádio corporativa tem intenção de aproximar os servidores, o ideal da 

rádio era aproximar os servidores. Aqui é a base do Ministério Público, mas as promotorias 

estão distribuídas em todo o estado e todas elas têm acesso à rádio.  

 

KA: O primeiro público de interesse é o interno? 

RC: É, sei lá, por exemplo, se algum dia eu não conseguisse fazer a matéria eles não se 

importariam, o ideal era que eu atendesse esse playlist, enfim. Por que o que acontece? Esses 

servidores conseguem fazer pedidos. Aqui está o link da rádio, a nossa intranet no Ministério 

Público, o link da rádio fica aqui em baixo, o que eu discordo, mas é assim que eles fazem. 

Clicando, abre o player da rádio e tu começa a ouvir. Esse é o player. Aqui as matérias que eu 

faço, esse espaço aqui. A gente reservou, na época, um espaço para um programa que 

chamava “Eu curto, eu escuto”. A ideia era pegar um promotor, um servidor e pedir para ele 

cinco músicas que marcaram a vida dele e o significado dessas músicas. Aí eu fazia um 

programete. Só que com o passar do tempo, eu percebi que as pessoas estavam contrariadas 

de fazer isso, não há um mecanismo que motive as pessoas a falarem espontaneamente aqui. 

As pessoas começaram a escapar, entende? Até que foi indo, acabou o quadro, porque eram 

sempre os mesmos que falavam de música. Entende que você está inserindo uma ferramenta 

de comunicação de rádio no meio onde as pessoas não estão acostumadas a ouvir? É natural. 

Tem que haver um trabalho também de comunicação global, de assessoria de imprensa, com 

todo mundo incentivando. Ali é o player da rádio. Nesse cantinho o servidor pode deixar o e-

mail, a mensagem, o que eles querem ouvir. Aí a mensagem chega no administrador onde a 

gente publica as matérias; nosso administrativo, onde a gente coloca todo o conteúdo da 

Agência. Então, aqui, eu acesso todos os comentários da rádio MP. Aí eu publico, entro na ar, 

pego uma informação, horário, coisas que têm pra fazer na cidade e também puxo dizendo 

que “fulano de tal pediu tal música” e eles gostam disso, eles acham legal. Aqui é mais 

tranquilo, existe o ouvinte que manda vários pedidos ou ouvinte que manda o mesmo. O 

objetivo é que esse momento de descontração interligasse os servidores e isso ainda não 

funciona muito bem, até mesmo pelo sinal de internet. Deu um vento que nem esse de hoje, a 

internet já está caindo. Isso em Porto Alegre, agora imagina para o rapaz que está a 400 

quilômetros daqui trabalhando ouvindo a rádio. Mas não é uma questão da Radioweb, é a 

própria instituição. Vai de como o cliente enxerga a rádio.  

 

KA: Além das matérias que você faz todos os dias, tem algum boletim extra? Por exemplo, 

na Rádio TJ, além das três matérias diárias, eles fazem mais seis para o site da Agência. Você 

faz esse trabalho? 

RC: Não. Aqui eu fico atendendo mais eles. Quando eu faço, é porque eu vendo e acho 

interessante fazer. Por exemplo, agora eles estão com um trabalho muito forte em relação com 

as eleições. O MP é que fiscaliza, que tem esse poder de fiscalizar todo o pleito. Então, hoje, 
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vai entrar mais uma matéria em sincronia com o canal MP e um post em sincronia com o 

Facebook. A gente está sempre conversando com a assessoria, porque a gente sugere. Não 

tem essa obrigatoriedade, mas eu posso sugerir alguma outra matéria que é legal de fazer e a 

gente faz e coloca na editoria. O meu trabalho depende muito de uma questão de gestão, da 

visão que as pessoas têm. Isso faz a diferença.  

 

KA: Você faz entradas ao vivo? 

RC: Sim. Geralmente de meia em meia hora. Às vezes, eu saio para fazer a pauta. Então pode 

quebrar um pouco isso, mas eu tento entrar no máximo de uma em uma hora pra chamar o 

pessoal. Depende dos pedidos, de alguém me chamar.  

 

KA: Quantos pedidos de música você atende por dia? 

RC: Depende. Aí tu vê justamente essa questão do impulsionamento por parte do 

departamento de comunicação deles. Se eles divulgam na intranet, através de uma pop up, por 

exemplo, vamos supor dia especial ali; vamos supor, Dia Mundial do Rock. Aí dá uma média 

de trezentos ou duzentos comentários, mas quando impulsiona. 

 

KA: E quando não tem nenhuma ação? No dia a dia? 

RC: No dia a dia, umas dez, quinze.  

 

KA: Você faz alguma cobertura de sessão? 

RC: Não. Por exemplo, a gente utiliza a rádio, eles gostam de utilizar a rádio para casos 

muito importantes, como foi o caso Bernardo, né? O caso Bernardo teve um júri, teve um 

lance muito importante e a gente transmitiu aqui um pedaço. E teve ocasião aqui que o 

Ricardo, que é um outro chefe de comunicação, entrou ao vivo, porque daí o que acontece? 

Em alguns casos, o Ministério Público não deixa a promotoria dar entrevista, porque, às 

vezes, o cara não quer falar sobre o assunto. Algumas vezes por questões políticas, às vezes, 

até mesmo para poupar o cara. Aí o que eles fazem? Eles acabam transmitindo ou dando 

aquele boletim. Aí as rádios locais, se quiserem alguma coisa, vão ter que baixar aquele 

conteúdo que eu produzi e disponibilizei ali no player. São situações muito específicas. Na 

posse eu transmiti, porque, pra eles, isso é importante. Então vai do pensamento do cliente. O 

importante é justamente isso: a gente se ajustar e ver a forma como o cliente quer fazer. Tem 

ainda uma cultura mais fechada.  

 

KA: Os servidores têm livre acesso às páginas da internet? 

RC: Os servidores, eles não têm acesso a todas as páginas da internet; abrem as páginas que o 

servidor precisa para trabalhar. Eles não conseguem abrir You Tube, Facebook, redes sociais. 

Esse é também um dos intuitos da rádio de deixar o ambiente mais descontraído. Já que você 

não pode acessar nada, pelo menos uma música o servidor pode ouvir. 

 

KA: E quanto ao conteúdo? Como é definido? 

RC: Na verdade, sobre as eleições 2016, é o Ministério Público que fiscaliza. O que a gente 

fez? Aproveitou que o promotor fala bastante e sabe muito sobre esse tema para gravar com 

ele. Então, além do “MP em ação” tem alguns assuntos... Esse ano vai vigorar uma nova 

legislação, já está vigorando, nas matérias eu esclareço alguns pontos e no final do boletim eu 

chamo para a página eleitoral. Aí tem o local das denúncias e tal com informações. Quem 

vota? Selfie. Não pode fazer selfie. Propaganda virtual. Posso receber telemarketing? Não 

pode. São vários assuntos que eu resolvo fazer, porque a página do MP, o Facebook estão 

postando sobre esse tema terças e quintas. Então eu faço em sincronia com eles. Procuro 

colocar para rodar um tema sobre o mesmo que elas fizeram. Aí fica disponível no portal da 

Agência e todas as rádios filiadas podem baixar esse conteúdo também. É sempre uma 

matéria que dá muito acesso. Embora a gente não tenha uma ferramenta que consiga 

quantificar quantas pessoas estão ouvindo, comentando, participando, o parâmetro que eu 

tenho são os números de downloads das matérias que eu faço. E o aproveitamento é bem 

significativo. Essas de cunho eleitoral é uma média de 130, 140 downloads. É uma matéria de 

serviço. 

 

KA: O Cristian comentou mais cedo que vocês tiraram a vinheta das matérias? Por que 

fizeram isso? 

RC: É para mudar um pouco só. 

 

KA: Mas não tem nenhuma relação com os acessos? 

RC: Também, pra deixar o boletim com mais cara de notícia como as outras.  

 

KA: As pessoas do MP te procuram para propor alguma matéria ou para dar alguma notícia? 

RC: Não, porque a interface, digamos assim, é feita pela assessoria. É a questão do cliente, de 

adequar e ver o perfil de cada cliente.  

 

KA: Você não pode fazer uma matéria livremente? 

RC: Posso. Posso propor, mas passa por aprovação. As matérias desse período eleitoral eu 

propus e foi bem legal. Nos dias que tem programas especiais é super divertido, porque tem 

uma participação legal. Mas depende do cliente fazer a rádio e outros instrumentos de 

comunicação assumirem uma postura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


