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RESUMO 

A pesquisa busca verificar a relação existente entre rádio e podcast. Ela faz um mapeamento 

das rádios gaúchas FMs cadastradas na Anatel, analisa quais delas disponibilizam algum tipo 

de arquivo de áudio e que usos são feitos dessa ferramenta. Para estudar e entender tais 

meandros, são usados os conceitos da radiodifusão – trazidos por Luiz Ferraretto e André 

Brabosa Filho; da convergência midiática - discutida por Marcos Palacios, Gustavo Cardoso e 

Henry Jenkins; de podcast - apresentado por André Lemos e Marcello Medeiros; da interação 

- abordada por Alex Primo; e da remediação - utilizada por Bolter e Crusin. Verificou-se que 

o uso das novas tecnologias pelas emissoras de rádio ainda é tímido, visto que de 132 rádios 

analisadas, apenas 22 delas disponibilizam algum arquivo de áudio em sua página na internet. 

Também, há confusão de conceitos relacionados ao podcast, pois algumas emissoras dizem 

dispor de tal ferramenta, mas, na verdade, nenhuma das rádios estudadas possui podcast 

propriamente dito, uma vez que não há o agregador RSS nos arquivos por elas 

disponibilizados. Ainda, como parte da análise, foram realizadas entrevistas com os 

produtores das rádios que disponibilizam algum arquivo de áudio. Este estudo abre espaço 

para a discussão de como uma mídia pode impactar outra e de como as mudanças causadas 

por esse impacto influenciam no modo de ser das mesmas. Percebeu-se que o uso do podcast 

pelas rádios tradicionais é muito utilizado como recurso para disponibilizar os programas do 

dial para as pessoas que não podem acompanhá-los “ao vivo”. Também se trata de uma 

tentativa de suprir a crescente demanda por conteúdos na internet, funcionando como uma 

ferramenta para a rádio não ficar obsoleta e para atrair mais audiência, mesmo que de forma 

segmentada, já que uma parcela das pessoas que ouve o podcast, provavelmente, gasta mais 

tempo em frente ao computador e não utiliza tanto a frequência dial. 

 

Palavras-Chave: Podcast; Rádio; Convergência midiática; Internet; Rádios FM 

 

ABSTRACT 

This research aims to verify the relation between radio and podcast by analyzing the 

availability and use of any sort of audio file in FM radios registered on Anatel in the state of 

Rio Grande do Sul. To study and comprehend this relation, we based our discussion on some 

concepts such as: radio broadcasting, developed by Luiz Ferraretto and André Brabosa Filho; 

media convergence, discussed by Marcos Palacios, Gustavo Cardoso and Henry Jenkins; 

podcast, presented by André Lemos and Marcello Medeiros; interaction, approached by Alex 

Primo; and remediation, used by Bolter and Crusin. The results show that the use of new 

technologies by radio stations is not significant yet, since, out of the 132 radios that were 

considered in this research, only 22 radios made any kind of audio file available on their 

Internet webpage. Besides, there is also a confusion of concepts regarding the term podcast. 

Some radio stations make this tool available, but, in fact, none of the radios analysed in this 

study has a real podcast, because there is no RSS aggregator in their files. As part of the 

analysis, we also carried out interviews with producers of the radio stations that make any 

type of audio file accessible and ready for use. This study provides an opportunity for 

discussing how one media can impact another, and how the changes caused by this impact can 

influence radio stations. We perceived that podcasts are widely used by traditional radios as a 

tool to make dial frequency programmes available for people who cannot follow them on live 

transmission. Moreover, they represent an attempt to supply the growing demand for contents 
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on the Internet. Even on a segmented way, they work as a tool to attract audience because part 

of these people who listen to podcast probably spends more time in front of the computer than 

using the dial frequency.     

                           

Keywords: Podcast, Radio, Media Convergence, Internet, FM Radios. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de novas tecnologias na divulgação de informação e de ideias faz parte do 

processo de modernização porque passa os meios de comunicação, resultado da globalização 

que tem ultrapassado fronteiras. O que se busca, principalmente, nesse avanço é a 

interatividade entre produtos de informação e consumidores. Esse intercâmbio avança de tal 

forma que as tecnologias da informação e da comunicação já não são manuseadas apenas 

pelos detentores dos meios de comunicação, e sim, por qualquer pessoa que deseja criar um 

programa de áudio, vídeo, disponibilizar um texto com suas ideias e opiniões, tudo graças à 

internet, que além da interação também se caracteriza como um meio participativo. 

Dentro desse contexto tem-se a relação entre os meios tradicionais de comunicação e 

as novas propostas e ferramentas desenvolvidas e propiciadas pela internet. Uma delas é o 

podcast, surgido em 2004 nos Estados Unidos, com características próximas ao rádio. Esta 

pesquisa busca estudar a relação entre o rádio e o podcast. O rádio enquanto mídia tradicional 

massiva e o podcast como um fenômeno advindo dos tantos produtos midiáticos que a 

internet dispõe, fruto da convergência de meios.  É interessante verificar os usos que o rádio 

está fazendo desse recurso e de que forma ocorre essa convergência, onde um meio assume 

características do outro e vice-versa e como se dá esse impacto de um meio no outro. 

Para verificar como essa relação ocorre, estudou-se a história do rádio, desde seu 

princípio, sua difusão em massa, sua linguagem e seus gêneros. Passou-se pela internet 

enquanto espaço de comunicação e mídia e ambiente de convergência de meios para chegar às 

formas que o rádio incorpora a partir das novas tecnologias, entre elas o podcasting, além de 

fazer uma breve análise dos sites enquanto extensão das rádios.  A partir de então, iniciou-se a 

análise dos usos do podcast pela rádio tradicional. Foram estudadas 132 rádios FMs no Rio 

Grande do Sul e mapeadas quais disponibilizavam algum tipo de arquivo de áudio em seu 

site, para posterior entrevista com seus produtores realizada por e-mail. O objetivo é saber por 

que dispor de tal conteúdo, se há demanda para ele e se realmente faz-se o uso do podcast 

propriamente dito. 
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2 RÁDIO E DIFUSÃO EM MASSA 

 

O rádio é um dos veículos de comunicação em massa mais antigo em funcionamento – 

são mais de cem anos de história, e foi o primeiro a operar em tempo real. Ele surge numa 

época de grandes descobertas e, com o passar do tempo, alcança gradativamente todas as 

camadas da população, entra na casa do mais rico ao mais pobre, levando informação, cultura 

e entretenimento.  

 

O rádio foi considerado uma das maiores invenções do século XX, e um dos 

mais importantes recursos a serviço do homem do século XXI. Afinal, levar, 

por ondas eletromagnéticas, dados, informações, prestação de serviço e 

entretenimento faz dele, dentre os veículos da mídia eletrônica, um dos mais 

interligados à vida humana (CÉSAR, 2009, p. 240). 

 

Para grande parte da população, o rádio, ainda hoje, é a fonte de notícias mais 

acessada, já que a aquisição de um aparelho radiofônico não demanda grande investimento 

financeiro como foi no passado, podendo ser ouvido por meio de aparelhos tradicionais, 

telefone celular, internet, entre outros dispositivos tecnológicos. Eduardo Meditsch (1997, 

online) fala que “a identidade do rádio na era eletrônica não se localiza mais na forma como é 

difundido, mas na especificidade de seu discurso sonoro, invisível, enunciado por diversos 

meios em tempo real”. 

Em 2008, havia 3006 emissoras de rádio cadastradas na Associação Brasileira de 

Rádios e Televisão (ABERT)
1
. De acordo com Marcelo Kischinhevsky (2009, p. 2), “faltam 

estatísticas sólidas a respeito do consumo do meio, mas levantamentos mais amplos sinalizam 

que o rádio permanece em posição de destaque, considerando o acesso a bens duráveis”, 

embora a presença de radiorreceptores nas casas dos brasileiros vem apresentando uma leve 

queda. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que em 2006, 

89,3% dos lares possuíam aparelhos de rádio. Em 2008, esse percentual diminui para 88,9%. 

 

1.1 A história do rádio 

Os primeiros estudos de transmissão de ondas sonoras no espaço, sem o uso de fios 

datam de 1830 até os primeiros anos do século XX. Para se chegar à radiodifusão, muitos 

                                                 
1
 Dados fornecidos pela pesquisa sobre a “Análise do Perfil Sócio-econômico do Setor de Radiodifusão no 

Brasil”, realizada em setembro de 2008 pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) a pedido da ABERT. Disponível 

em: http://www.abert.org.br/novosite/primeira_pagina/perfilradio.cfm, acessado em: 30 set. 2009. 

http://www.abert.org.br/novosite/primeira_pagina/perfilradio.cfm
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estudos foram realizados e muitos cientistas contribuíram para tal, conforme explica 

Ferraretto (2001): 

 

A radiodifusão sonora constitui-se no resultado do trabalho de vários 

pesquisadores em diversos países ao longo do tempo, representando o 

esforço humano para atender a uma necessidade histórica: a transmissão de 

mensagens à distância sem o contato pessoal entre emissor e receptor 

(FERRARETTO, 2001, p. 80). 

 

Durante esse tempo, foram desenvolvidos diversos aparelhos que, mais tarde, 

culminaram no surgimento do rádio. Dentre eles estão a telegrafia com fios, criada por 

Samuel Morse em 1837, que propiciou a telefonia sem fios, desenvolvida por Alexander 

Graham Bell em 1876. Os constantes estudos a respeito das ondas eletromagnéticas levaram o 

francês Edouard Branly a desenvolver o Coesor para aperfeiçoar a detecção de ondas 

eletromagnéticas, de 1887 a 1892. A partir disso, de 1895 a 1897, o italiano Guglielmo 

Marconi, através de uma série de experiências de sinais sem fio, patenteia a radiotelagrafia, a 

quem foi conferido a invenção do rádio. 

 Paralelamente às pesquisas realizadas na Europa e na América do Norte, o padre 

brasileiro Roberto Landell de Moura também realizava suas experiências com transmissão e 

recepção de sons por meio de ondas eletromagnéticas, obtendo os primeiros resultados entre 

1893 e 1894. No entanto, foi Guglielmo quem conseguiu a patente do invento.  Sem 

desconsiderar a importância do seu trabalho, pode-se afirmar que a invenção da radiodifusão é 

atribuída erroneamente a Marconi (FERRARETO, 2001). 

 No Brasil, a implantação do rádio se dá com o centenário da Independência, no dia 7 

de setembro de 1922, através de uma demonstração pública. Historiadores afirmam que o 

nascimento do rádio no país se deu antes disso, mais precisamente em 6 de abril de 1919, no 

Recife, com a fundação da Rádio Clube de Pernambuco, por Oscar Moreira Pinto (CÉSAR, 

2009). No dia 20 de abril de 1923 fundou-se a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, liderada 

por Edgard Roquette-Pinto e Henrique Morize. Em consequência disso, a radiodifusão 

começa a se expandir pelo país, mesmo que de forma ainda precária.  

 

De 1923 até o início da década de 30, surgem emissoras em diversos estados 

brasileiros. Quando a publicidade é regulamentada em 1932, dando início a 

uma nova fase na história da radiodifusão sonora do país, o veículo está 

presente na Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, 
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Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo 

(FERRARETTO, 2001, p. 101). 

 

Com o surgimento da Rádio Record, em 1931, e com a criação do Programa Casé, 

popularizam-se as transmissões diretas de auditórios especialmente construídos pelas 

emissoras. Em 1936, surge a Rádio Nacional do Rio de Janeiro que tem a programação 

baseada em apresentações de artistas ao vivo, notícias e radioteatro. É nela que surge o 

principal noticiário do país – O Repórter Esso, que tinha como slogan o dizer “testemunha 

ocular da história”.   Através da Nacional, o rádio se torna a primeira expressão das indústrias 

culturais no Brasil no início dos anos 50. Segundo Ferraretto (2001, p. 112), “nesse contexto, 

o rádio viveria aquela que é considerada a sua época de ouro, caracterizada por uma 

programação voltada ao entretenimento, predominando programas de auditório, radionovelas 

e humorísticos”.  

 A decadência do rádio se dá de 1955 a 1970, com o surgimento da televisão e com a 

crescente repressão realizada pela Ditadura Militar. Nos anos 1970, começa a haver uma 

reestruturação do veículo com o início de transmissões regulares, além de iniciar um processo 

de segmentação do público entre estações AMs e FMs. Mas é somente na década de 80 que 

ele se consolida e retoma seu lugar no mercado. E é nesse âmbito que algumas emissoras 

começam a apostar no jornalismo informativo, entre elas o Jornal do Brasil AM, do RJ, e a 

Gaúcha, do RS. Ainda nessa década, ocorre a integração das rádios educativas ao sistema. 

Embora abalado pelo surgimento da TV, já que esta lhe tirou audiência e também os 

profissionais que nele trabalhavam, o rádio não perde espaço. Burke e Briggs (2004, p. 267) 

afirmam que “nenhum meio eliminou o outro. O velho e o novo coexistiram. [...] A televisão, 

às vezes chamada de “quinto poder”, não suplantou o rádio, rejeitado, na infância da 

televisão”.  

 Outro marco da história do rádio no Brasil é o início das transmissões via satélite. 

Quem inaugura esse sistema é a Bandeirantes AM, em 1982. Em 1985, o país conta com um 

satélite próprio de comunicações, o Brasilsat A1, e, em 1989, a Embratel anuncia o Radiosat.  

Em 1998, o governo autoriza a radiodifusão de emissoras comunitárias, que se 

caracterizariam pela operação em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e 

associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação do serviço 

(FERRARETTO, 2001), opondo-se às rádios comerciais, também legalmente constituídas, 

mas com fins lucrativos e de maior alcance, e às rádios educativas a quem é “vedada a 
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transmissão de qualquer propaganda, direta ou indiretamente, bem como o patrocínio dos 

programas transmitidos, mesmo que nenhuma propaganda seja feita através dos mesmos” 

(Parágrafo único do art. 13 do Decreto-lei nº 236, de 1967). 

 Cabe, ainda, destacar o lançamento da primeira rádio web com locução ao vivo em 

2000 e o início das transmissões do rádio digital no Brasil em 2005, sistema que ainda passa 

por testes no país. Esses assuntos serão abordados em capítulos a seguir. 

 

1.2 Funcionamento  

O funcionamento do rádio dá-se pela transmissão de ondas eletromagnéticas – a 

chamada radiodifusão. Ferraretto (2001) ressalta a diferença básica entre os conceitos de rádio 

e radiodifusão. Segundo ele, radiodifusão é sinônimo de emissão de sinais por meio de ondas 

eletromagnéticas. Já a expressão radiodifusão sonora pode ser usada para expressar o rádio, 

que é quando a emissão de ondas sonora ocorre de forma massiva e aberta. Enquanto o rádio é 

o meio de comunicação que se utiliza desse princípio. A partir desse princípio, dá-se o sistema 

de transmissão e recepção. 

 

No âmbito da emissora (seja em suas instalações ou, usando o equipamento 

da estação, em áreas externas a esta), as vibrações sonoras são 

transformadas, primeiro, em sinais elétricos, os quais passam por um 

processo em que ganham qualidade para serem, na sequência, codificados 

em feixes de ondas eletromagnéticas. Estes, transmitidos por uma antena, 

serão capturados por um aparelho receptor, onde, novamente como sinais 

elétricos, voltarão, via alto-falante, à forma de vibrações sonoras passíveis de 

compreensão pelo ouvinte (FERRARETTO, 2001, p. 27). 

 

A transmissão da radiofrequência pode ser modulada de duas formas no dial do rádio: 

AM – amplitude modulada e FM – frequência modulada. César (2009) explica que o sinal da 

modulação AM é recebido por um aparelho de rádio em sintonia com a faixa de ondas médias 

ou curtas. A amplitude no espectro de frequência dessas ondas vão desde 530 até 1600KHz. A 

qualidade do som é inferior ao da FM por sofrer interferência do meio, sejam eles fenômenos 

naturais, como raios, ou artificiais, como motores. As antenas de transmissão são geralmente 

instaladas em vales, onde o próprio formato do terreno permite o rebatimento para o ar do 

sinal emitido pela antena, o que possibilita um maior alcance das ondas, capaz de circular pelo 

mundo todo. 
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A FM opera na faixa de 88 a 108MHz. Nesse caso, é a frequência que modula e não a 

amplitude, o que proporciona melhor qualidade técnica do áudio, uma vez que não há tanta 

interferência de ruído, pois a onda se propaga de forma mais direcional (em linha reta).  

Para que uma emissora de rádio possa existir, antes de tudo, é necessário possuir 

concessão do Estado. Para transmitir seu sinal, ela deverá operar dentro de regras pré-

estabelecidas em leis, normas e regulamentos. As outorgas de serviços são concedidas pelo 

governo no prazo de 10 anos, podendo ser renovadas por igual período. 

 

1.3 A linguagem radiofônica 

O rádio é considerado um veículo do povo. Mais do que seu alcance, são 

características intrínsecas a forma com que entra na vida das pessoas, já que para ouvi-lo não 

é preciso parar e prestar atenção, pode-se desenvolver outras atividades simultaneamente, e a 

linguagem utilizada, que tem o poder de mexer com o imaginário dos ouvintes, fazendo-os 

criar cenas e histórias em sua mente de acordo com o que é narrado, a forma que essa 

narração é feita e conforme os recursos utilizados para tal. Armand Balsebre (2005, p. 327) 

diz que o rádio “tem duas metas importantes: a reconstituição do real e a criação de um 

mundo imaginário e fantástico... É um veículo capaz de criar uma nova poesia: a poesia do 

espaço”. Assim, a linguagem radiofônica é definida da seguinte forma: 

 

[...] conjunto de formas sonoras e não sonoras representadas pelos sistemas 

expressivos da palavra, da música, dos efeitos sonoros e do silêncio, cuja 

significação vem determinada pelo conjunto de recursos técnicos/ 

expressivos da reprodução sonora e o conjunto de fatores que caracterizam o 

processo de percepção sonora e imaginativo-visual dos ouvintes 

(BALSEBRE, 2005, p. 327). 

 

Ferraretto (2001) fala que cada um desses elementos contribui de forma distinta. O 

discurso oral visa o consciente enquanto que os outros três tocam no inconsciente do ouvinte. 

Além disso, a trilha sonora pode atenuar ou acentuar aspectos dramáticos encontrados na voz 

do comunicador. Para que esse conjunto funcione, é imprescindível a inteligibilidade do que 

se fala. Walter Alves (1994) elenca sete ingredientes que tornam um programa compreensível. 

São eles: clareza técnica, que envolve aspectos como manutenção de equipamentos, correta 

modulação da mesa de som, acústica do estúdio e posição do microfone diante do locutor; voz 

compreensível – voz natural; ideias claras; conceitos simples, para que qualquer classe social 

possa entender; exposição concisa, utilizando frases curtas e precisas; construção estética, o 
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que significa obedecer às normas gramaticais; e linguagem falada, não literária, pois o texto é 

para ser ouvido e não lido. 

 

1.4 Os gêneros radiofônicos 

Ao se falar em rádio e sua linguagem, é preciso falar também dos gêneros e formatos 

radiofônicos. Imprescindível, também, é fazer a distinção entre ambos os conceitos, já que 

muitas vezes eles são confundidos. 

 

Formato radiofônico é o conjunto de ações integradas e reproduzíveis, 

enquadrado em um ou mais gêneros radiofônicos, manifestado por meio de 

uma intencionalidade e configurado mediante um contorno plástico, 

representado pelo programa de rádio ou produto radiofônico (concordando 

com o conjunto) (BARBOSA FILHO, 2003, p. 71). 

 

Os gêneros radiofônicos compreendem uma classificação mais geral da mensagem 

enquanto o formato é o modelo que cada programa radiofônico pode assumir. Barbosa Filho 

(2003, p. 89) elucida que os gêneros “estão relacionados em razão da função específica que 

eles possuem em face das expectativas de audiência”. Eles são classificados da seguinte forma 

pelo autor: 

 Gênero Jornalístico: nota, notícia, boletim, reportagem, entrevista, comentário, 

editorial, crônica, radiojornal, documentário jornalístico, mesas-redondas ou 

debates, programa policial, programa esportivo e divulgação tecnocientífica. 

 Gênero Educativo-cultural: programa institucional, audiobiografia, documentário 

educativo-cultural e programa temático. 

 Gênero de Entretenimento: programa musical, programação musical, programa 

ficcional, programete artístico, evento artístico, programa interativo de 

entretenimento. 

 Gênero Publicitário: espote, jingle, testemunhal, peça de promoção. 

 Gênero Propagandístico: peça radiofônica de ação publicitária, programas 

eleitorais, programa religioso. 

 Gênero de Serviço: notas de utilidade públicas, programete de serviço, programa 

de serviço. 

 Gênero Especial: programa infantil, programa de variedades. 
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Tais gêneros podem ser encontrados em vários formatos, unidos das mais diferentes 

formas. Eles fornecem um panorama do rádio brasileiro, já que suas características são 

fundamentais para pensar o veículo na contemporaneidade e em suas infinitas possibilidades 

(BARBOSA FILHO, 2003). 
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3 INTERNET E A CONVERGÊNCIA DE POSSIBILIDADES 

 

Durante os últimos 15 anos presenciamos uma forte mudança na abordagem 

dos meios. Mudança que se deve, não somente, à inovação tecnológica nos 

próprios instrumentos de mediação, mas também na maneira com que os 

usuários elegeram apropriar-se socialmente dos mesmos e, por 

conseqüência, como construíram novos processos de mediação
2
 

(CARDOSO, 2009, p. 1, tradução nossa). 

 

 A internet é uma das agentes que figura nesse processo de mudanças de mediação. 

Cardoso (2009) afirma que ela permitiu a migração das mídias de massa tradicionais, de 

tecnologias analógicas, para as digitais, construindo pontes necessárias entre os antigos e 

novos meios. Essa convergência de possibilidades dispõe aos consumidores múltiplos 

dispositivos e variadas plataformas, desde TV pela internet, download de músicas, rádios e 

jornais online, vídeos (filmes), telefonia, etc., além de permitir a interatividade, onde qualquer 

pessoa pode criar sua página na Web e postar informações. Isso dá uma nova forma para a 

comunicação – passa-se de um modelo de comunicação de massa para um modelo de 

comunicação em rede. 

 

Rede de comunicação é: uma reformulação constante das relações entre as 

formas dos meios, interconectando de forma interpessoal as mídias de 

comunicação (como SMS, telefone celular e e-mail) e os meios de massa 

(como TV, rádio, jornais online e fóruns na internet)
3
 (CARDOSO, 2008, p. 

4, tradução nossa). 

 

 Cardoso (2009) diz ser esse o quarto modelo. Primeiro tem-se a comunicação 

interpessoal, que se caracteriza pela troca bidirecional, realizada por duas ou mais pessoas 

num grupo. O segundo modelo é a comunicação de um para muitos, onde um sujeito emite 

uma mensagem para um grupo de pessoas. O terceiro modelo é o de comunicação de massa, 

em que uma só mensagem é enviada a uma massa de pessoas – para uma audiência 

desconhecida. O quarto modelo é a mediação em rede, em que os usos e conexões estão 

ligados diretamente aos diferentes graus de interatividade que esses meios permitem, como 

                                                 
2
 Durante los últimos 15 años presenciamos un fuerte cambio en el paisaje de los medios. Cambio que se debe, 

no solamente, a la innovación tecnológica en los propios instrumentos de mediación, pero también en la manera 

con que los usuarios eligieron apropiarse socialmente de los mismos e, por consecuencia, como construyeron 

nuevos procesos de mediación. 
3
 Network communication is: a constant reformulation of the relations between the media forms, interconnecting 

interpersonal communication media (such as SMS, the mobile phone and e-mail) and mass media (such as TV, 

radio, online newspapers and Internet foruns). 
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maior acesso à produção coletiva de conteúdo e também a possibilidade de filtragem do que 

se deseja consumir. 

 A tendência atual é de que a comunicação em rede se aprimore e alcance um maior 

número de pessoas de forma crescente e rápida. A pesquisa realizada pelo Núcleo de 

Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) sobre o uso das tecnologias da informação 

e da comunicação no Brasil traz dados de 2008 que apontam um crescimento no número de 

computadores nos domicílios urbanos brasileiros, bem como o crescimento do acesso à 

internet. Em 2005, os domicílios com acesso à internet eram de 13%. Esse percentual 

aumentou para 20% em 2008.  

 

 

Fonte: www.nic.br 

 

 Se considerar a inclusão da área rural, que começou a ser contabilizada no estudo a 

partir dessa pesquisa, o Brasil possui um total de 54 milhões de usuários de internet (DOS 

SANTOS, 2009). Esses dados refletem o futuro da comunicação e de como a world wide web 

passa a cada dia fazer parte da vida das pessoas, a ponto de se tornar indispensável para 

grande parte das que a utilizam. 

 

http://www.nic.br/
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2.1 Internet como espaço de comunicação e mídia 

Muito se discute as questões conceituais sobre a internet. Há quem defenda a ideia de 

que se trata apenas de um suporte tecnológico, outros afirmam ser um novo meio de 

comunicação de massa, e há quem diga tratar-se de uma nova mídia. Castells (2005) diz que a 

internet integra vários modos de comunicação em uma rede interativa. Forma “um hipertexto 

e uma metalinguagem, que pela primeira vez na história, integra no mesmo sistema as 

modalidades escrita, oral e audiovisual da comunicação humana” (CASTELLS, 2005, p. 414). 

Ela possui lógica e linguagem própria – é um novo meio de comunicação. Cardoso (2007) 

defende a concepção de a internet ser um ambiente de comunicação, um lugar de mediação. 

 

As novas mídias podem assim ser apelidadas, pois são mídia por serem 

mediadores da comunicação e introduzem novidade porque incorporam 

novas dimensões tecnológicas, combinam em uma mesma plataforma 

tecnológica dimensões de comunicação interpessoal e meios de comunicação 

de massa, porque são indutores de mudança organizacional e de novas 

formas de gestão de tempo. Porque procuram a síntese da retórica textual e 

visual, promovendo novas audiências ferramentas de reconstrução social 

(CARDOSO, 2007, p. 111). 

 

 A internet não pode ser vista apenas com um suporte tecnológico, pois, de acordo 

com Palacios (2002), ela possui uma dinâmica própria de funcionamento e evolução. Da 

mesma forma, não pode ser vista como meio de comunicação massivo, pois a transmissão da 

informação não se processa nos moldes clássicos emissor-mensagem-receptor, ainda que 

permaneçam espaços que sugerem isso, a exemplo dos portais de notícias. A dinâmica da 

informação é multidirecional, uma mesma informação pode ser interpretada de diferentes 

formas, assim como pode ser transformada e emitida por vários indivíduos. 

 

A audiência não é passiva, mas a integra sujeitos interativos. Isso 

possibilitou a sua diferenciação e subseqüente transformação da mídia de 

massa em segmentada. [...] O caráter massivo dos meios cede lugar à 

heterogeneidade. A internet nasce dentro dessa nova lógica (PEREIRA; 

MORAES, 2003, p. 3-4). 

 

Lemos (2003) ainda explica que a internet comporta mídia massiva e plural. 

 

Podemos dizer que a Internet não é uma mídia no sentido que entendemos as 

mídias de massa. Não há fluxo um - todos e as práticas dos utilizadores não 

são vinculadas a uma ação específica. Por exemplo, quando falo que estou 

lendo um livro, assistindo TV ou ouvindo rádio, todos sabem o que estou 



20 

 

fazendo. Mas quando digo que estou na internet, posso estar fazendo todas 

essas coisas ao mesmo tempo, além de enviar email, escrever em blogs ou 

conversar em um chat. Aqui não há vínculo entre o instrumento e a prática. 

A internet é um ambiente, uma incubadora de instrumentos de comunicação 

e não uma mídia de massa, no sentido corrente do termo (LEMOS, 2003, pg. 

5). 

 

Entre os aspectos que caracterizam o ambiente da internet e o seu conteúdo estão a 

multimidialidade/convergência, interatividade, hipertextualidade, personalização e memória 

(PALACIOS, 1999, apud PALACIOS, 2003, p. 2). O autor ainda cita a instantaneidade do 

acesso e a atualização contínua. A multimidialidade/convergência será abordada no sub-

capítulo sequente. A interatividade permite que o leitor/usuário participe do processo de 

construção da informação. Através de comentários nos espaços disponibilizados pelos sites, e-

mail, chats, fóruns é possível expressar e compartilhar opiniões. A hipertextualidade é uma 

forma de interatividade, pois ela possibilita ao indivíduo que navega na internet construir os 

seus próprios textos, a partir do momento que decide que link seguir, dando acesso a 

complementações (fotos, vídeos, áudios, textos) e/ou a outras informações. A personalização 

do conteúdo permite “configurar os produtos jornalísticos de acordo com os interesses 

individuais” (PALACIOS, 2003, p. 4). E por último está a memória, que permite o 

arquivamento de informações na rede e que pode ser acessada a qualquer momento através 

dos links. É a forma mais econômica de se arquivar conteúdos em comparação com as outras 

mídias. 

 

Da mesma forma que a “quebra dos limites físicos” na Web possibilita a 

utilização de um espaço praticamente ilimitado para disponibilização de 

material noticioso, sob os mais variados formatos (multi)mediáticos, abre-se 

a possibilidade de disponibilização online de toda informação anteriormente 

produzida e armazenada, através da criação de arquivos digitais, com 

sistemas sofisticados de indexação e recuperação da informação 

(PALACIOS, 2003, p. 8). 

 

Essa nova mídia, que é fruto da tecnologia e da apropriação social, é o meio com o 

qual as demais procuram interagir, dando sustentação para a convergência midiática. 

 

2.2 Cultura da convergência 

 A internet surgiu no final dos anos 60 com propósito militar, de forma a permitir o 

tráfego de informações entre diferentes pontos do território americano. Logo, ela foi aberta à 

comunidade científica e dividiu-se em mais redes. É por volta de 1990, segundo Castells 
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(2005), que a internet passa a se difundir com a criação de um novo aplicativo – a teia 

mundial worl wide web. Desde então, ela se aprimora numa velocidade extraordinária, 

comportando diferentes formatos de mídias e meios de comunicação, a ponto de se 

transformar, talvez, no principal deles, já que os converge. 

 Jenkins (2008), no seu livro A cultura da convergência, cita o cientista político Ithiel 

de Sola Pool, que previu essas transformações ainda na década de 80. 

 

[...] Um meio físico – sejam fios, cabos ou ondas – pode transportar serviços 

que no passado eram oferecidos separadamente. De modo inverso, um 

serviço que no passado era oferecido por um único meio – seja a 

radiodifusão, a imprensa ou a telefonia – agora pode ser oferecido de várias 

formas físicas diferentes. Assim, a relação um a um que existia entre um 

meio de comunicação e seu uso está se corroendo (POOL, 1983, apud 

JENKINS, 2008, p. 35). 

 

A convergência digital dá-se através de fusões multimídias e de concentrações de 

empresas na produção de bens para consumo, o que segundo Canclini (2008) reorganiza os 

modos de acesso aos bens culturais e às formas de comunicação. Ela articula uma integração 

de mídias que “permite ver e ouvir, no celular, no palm ou no iPhone, áudio, imagens, textos 

escritos e transmissão de dados, tirar fotos e fazer vídeos, guardá-los comunicar-se com outras 

pessoas e receber as novidades em um instante” (CANCLINI, 2008, p. 34). 

A convergência midiática “é mais do que uma mudança tecnológica. A convergência 

altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos” 

(JENKINS, 2008, p. 41). Ela modifica a lógica com que os produtos são produzidos, cria 

novos formatos e dinamiza o consumo. No entanto, esse processo não anula os já existentes. 

Há uma confluência de meios num só local, a rede. Cardoso (2009) diz que: 

 

O modelo comunicacional gerado nas sociedades informacionais, onde o 

modelo de organização social prevalecente é a rede, é o da comunicação 

sintética em rede. Um modelo comunicacional que não substitui os modelos 

anteriores, antes os articula, produzindo novos formatos de comunicação e 

também permitindo novas formas de facilitação de empowerment e, 

conseqüentemente, de autonomia comunicativa
4 (CARDOSO, 2009, p. 6). 

                                                 
4
 El modelos comunicacional generado en las sociedades informacionales, donde el  modelo de organización 

social prevalente es el de la articulación en red, es la comunicación en red. Un modelo comunicacional que no 

substituye los modelos anteriores, mas bien os articula, produciendo nuevos formatos de comunicación y 

también permitiendo nuevas formas de facilitación del empowerment, y por consecuencia, la autonomía 

comunicativa.  
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 Essa articulação de vários meios, tida como convergência midiática, pode ser 

classificada em três frentes de realização, segundo Suely Fragoso (2005): convergência dos 

modos de codificação, dos tipos de suporte e dos modos de distribuição dos produtos 

midiáticos. Ela diz que os modos de codificação estão ligados às formas de “empacotar” em 

um único formato diferentes tipos de arquivos. A exemplo de um CD, que permite compilar 

som, texto e imagem no mesmo suporte. Essa “convergência dos modos de codificação 

conduz à padronização dos tipos de suporte e favorece a homogeneização dos modos de 

produção dos produtos midiáticos” (FRAGOSO, 2005, p. 17). Castro (2005) também fala dos 

modos de convergir: 

 

A convergência diz respeito a uma mudança tecnológica profunda que, por 

exemplo na  Economia,   deverá  transformar a relação do  modelo  de  

negócios  no  campo  da Comunicação, pois se trata de  convergência  

também de conteúdos, de  criação  de novos formatos, novas formas de 

pensar a comunicação, incluindo-se aí a Publicidade. Também modificará as 

relações entre o campo da produção e da recepção e, por conseqüência, vai 

transformar a relação das audiências com as mídias, pois essas mesmas 

audiências não apenas poderão desenvolver relação de interatividade com os 

produtores de programas, como passar de simples receptores a produtores de 

conteúdo (CASTRO, 2005, p. 5). 

 

 Quanto à transformação das audiências, sugerida por Castro, a convergência que se dá 

na internet permite que veículos tradicionais desenvolvam novas formas de chegar ao público 

e que, também, construam novos públicos, o que irá acarretar uma segmentação da audiência. 

Jenkins (2008, p. 39) lembra que o conteúdo pode mudar ao se expandir de um meio para o 

outro, que o público também pode mudar e o status social pode subir ou cair, “mas uma vez 

que um meio se estabelece, ao satisfazer alguma demanda humana essencial, ele continua a 

funcionar dentro de um sistema maior de opções de comunicação”.  

 Um exemplo dado pelo autor quanto à convergência de conteúdo é o filme Guerra nas 

Estrelas (Star Wars), que se desloca para outras mídias como videogames, comunidades 

virtuais e histórias em quadrinhos. Ou ainda, Matrix, um exemplo do que Jenkins chama de 

narrativa transmidiática, que exige a participação ativa de consumidores e de comunidades de 

conhecimento. Isto é, para saber tudo o que ocorre na ficção, os consumidores precisam 

coletar informações em diferentes canais, em grupos de discussão on line e comparar as suas 

informações com as de outros fãs da franquia. 
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 Muito já se discutiu e ainda se discute sobre o quanto a internet pode ter mudado os 

meios de comunicação de massa e até que ponto a infinidade de possibilidades, entenda-se 

multimidialidade – conceito já referido proposto por Palacios, que ela oferece pode contribuir 

para extinguir um meio já existente. Cardoso (2007) cita diversos autores para chegar a uma 

conclusão: 

 

A história dos meios de comunicação de massa demonstra que uma nova 

tecnologia não erradica a outra, torna-se uma alternativa (Eco, 2004a; Lutfi, 

2002). Na maior parte dos casos uma nova tecnologia constitui uma extensão 

das anteriores, considerando-se em mutação os modos de produção e não a 

substância noticiosa produzida (Lutfi, 2002). Assim, cada nova mídia é o 

resultado de uma metamorfose de uma mídia anterior, que evolui e se adapta 

à nova realidade em vez de desaparecer (Fiddler, apud Keck, 2000) 

(CARDOSO, 2007, p. 189). 

 

 Seguindo na mesma linha de raciocínio, Bolter e Grusin (1999) utilizam o termo 

remediação, por meio do qual explicam que as novas mídias remediam seus predecessores. A 

remediação “é definida como característica da nova mídia digital”
5
 (Bolter e Grusin, p. 45, 

1999, tradução nossa) e implica no reconhecimento do meio anterior, da sua linguagem e da 

sua representação social. É uma constante adaptação, tanto dos remediados quanto dos 

remediadores.  Os pesquisadores afirmam que “o verdadeiro ato de remediar, contudo, 

assegura que o meio de comunicação velho não pode ser inteiramente eliminado; o novo meio 

permanece dependente do antigo admitindo ou não seus aspectos”
6
 (1999, p. 47, tradução 

nossa). Dessa forma, pode-se dizer que as novas formas de ouvir e fazer rádio remediam a 

tradicional radiodifusão, agregando novos elementos e novas formas de interação. 

 

                                                 
5
 ... remediation is a defining characteristic of the new digital media. 

6
 The very act of remediation, however, ensures that the older médium cannot be entirely effaced; the new 

médium remains dependent on  the older one in acknowledged or unacknowledged ways. 
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4 RÁDIO E INTERNET: MÍDIA TRADICIONAL E NOVAS TECNOLOGIAS 

 

O fim do rádio já foi preconizado diversas vezes, desde a criação da televisão. O 

jornalista Milton Jung
7
 diz que na década de 40 existia uma famosa frase da revista Time: 

"Ouvir rádio no futuro será tão obsoleto como utilizar transporte animal". Em 2005, a revista 

Wired
8
 anunciou o fim do veículo devido ao surgimento do podcast.  Contudo, não é o que se 

vem observando. O conceito de remediação proposto por Bolter e Grusin (1999) está cada vez 

mais em voga, principalmente, no que se refere a relação rádio/internet.  Para Jung “o rádio 

conseguiu sobreviver e se manter por um fator fundamental, que foi a criação da internet. Ela 

se tornou um meio transmissor de informação de diferentes tipos - escrito, visual, auditivo. 

Permitiu que o rádio rejuvenescesse e ganhasse uma nova vida”. 

A previsão de que o rádio estaria fadado à morte, seja pelo surgimento da TV, ou da 

internet, que permite novas formas de se transmitir/fazer rádio, como será visto nos sub-

capítulos a seguir, foi desbancada. Orozco Gómez (2006, p. 84) diz que “a chegada de um 

novo meio ou tecnologia não supõe necessariamente, nem tampouco imediatamente, a 

suplantação do anterior”. Isso porque, segundo ele, cada tecnologia demanda tempo de 

aprendizagem e apropriação por parte do usuário; ela também demanda uma atenção 

diversificada para gratificar seus usuários; cada tecnologia atende melhor à satisfação de uma 

ou mais necessidades que as anteriores, mas não de todas e porque não há poder aquisitivo 

para acompanhar o desenvolvimento tecnológico que é oferecido no mercado. Isto é, 

tecnologias são incorporadas e há migração de ambientes, mas o ponto de partida não é 

abandonado por completo. 

Para ouvir rádio hoje não é mais preciso ter um aparelho receptor de rádio. Vários são 

os suportes de áudios que permitem sintonizar a frequência de uma emissora, como celulares, 

players portáteis, TV‟s, iPhones ou computadores. Luiz Ferraretto diz que o rádio deve ser 

visto, agora, como uma linguagem. Independente se for via ondas, internet, podcast, ele será 

                                                 
7
 Milton Jung em entrevista ao Portal Imprensa na cobertura do IV Seminário Internacional de Radiojornalismo, 

em Curitiba, 2009. Disponível em: 

http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2009/10/29/imprensa31768.shtml. Acessado em: 12 

nov. 2009. 
8
 “The End of Radio” http://www.wired.com/wired/archive/13.03/ apud MEDEIROS, M.S.D. Podcasting: 

produção descentralizada de conteúdo sonoro. In: Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 28. 

2005. Rio de Janeiro. Anais... São Paulo: Intercom, 2005.  

http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2009/10/29/imprensa31768.shtml
http://www.wired.com/wired/archive/13.03/
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mais do que nunca uma linguagem
9
. A seguir, são abordadas as formas híbridas do rádio hoje, 

fruto das novas TIC‟s – Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 

3.1 Rádio Online 

 As rádios online são aquelas que possuem frequência no dial e página na internet ou 

link onde é possível ouvir sua programação em tempo real, isto é, a programação que é 

transmitida “ao vivo” através de ondas hertzianas. Trigo-de-Souza (2002) diz ser em 1996 

quando as primeiras rádios existentes no dial começaram a migrar para a rede, entre elas a 

Rádio Itatiaia
10

, de Minas Gerais, Jovem Pan
11

 e Bandeirantes
12

. 

 As transmissões pela internet se dão via streaming, ou seja, através de envio de 

pacotes de informações. Há o streaming real, também chamado de síncrono, em que a 

informação é continuamente recebida pelo receptor enquanto é enviada pelo emissor. Já a 

transmissão no formato streming on demand é iniciada no momento que o usuário 

inicia/acessa a transmissão, por isso, é chamado de assíncrono, pois não condiz com a 

transmissão em tempo real. 

 

3.2 Rádio offline 

 Caracterizam-se como rádios offline aquelas que possuem uma página na internet 

apenas como caráter institucional, não disponibilizando o áudio que é transmitido no dial. 

“Seu objetivo é a divulgação do nome (marca) da emissora e de seu trabalho no dial” 

(TRIGO-DE-SOUZA, 2002, p. 94). 

  

3.2 Rádio Web 

 As webradios existem exclusivamente na internet. Nair Prata (2008) diz que a primeira 

emissora comercial a transmitir de forma contínua e ao vivo através da internet foi a Rádio 

Klif, no Texas, EUA, em setembro de 1995. No Brasil, a webradio chegou no final do ano de 

1998, com as transmissões da Rádio Totem, a primeira emissora brasileira com existência 

                                                 
9
 Painel sobre os desafios do radiojornalismo brasileiro do IV Seminário Internacional de Radiojornalismo, em 

Curitiba. Fonte Portal Imprensa. Disponível em: 

http://portalimprensa.uol.com.br/seminarioderadio/new_ultimasnoticias_data_view.asp?code=16. Acessado em: 

12 nov. 2009. 
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 www.itatiaia.com.br 
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 www.jovempanfm.virgula.uol.com.br 
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apenas na internet. Atualmente, são mais de 1170 rádios web cadastradas no portal 

radios.com.br
13

. 

 

3.3 Rádio digital 

 No rádio digital, a transmissão do sinal analógico passa a ser em bits (informação 

numérica). Isso permite que as transmissões por AM tenham qualidade semelhante às FMs, e 

que as FMs tenham a qualidade de CD. Ainda, tal tecnologia possibilita a “transmissão 

simultânea de dados para os aparelhos receptores dos ouvintes ou em outras plataformas de 

mídia e de distribuição de informação - organizadores pessoais, telefones móveis, leitores 

eletrônicos e a Internet” (DEL BIANCO, 2003, p. 2). A implantação do rádio digital no Brasil 

está em fase de testes.  

 

3.4 Podcasting 

  O podcasting é a publicação de arquivos de áudio através da internet. O podcast 

(programa/ arquivo sonoro) é um produto resultante da convergência entre mídias e que pode 

ser produzido e postado por qualquer pessoa. O seu surgimento é recente, datando de 2004. 

De acordo com Medeiros (2006), a primeira vez que a palavra podcasting foi divulgada, deu-

se em fevereiro de 2004, no jornal britânico The Guardian. No entanto, a invenção do 

processo está associada ao ex-VJ da MTV americana, Adam Cury, que propunha criar a 

transmissão de programas de rádios personalizados. Primo (2005) diz ser o termo podcasting 

“um neologismo que une o sufixo “casting” (distribuição ou difusão, no sentido midiático) 

com o prefixo “pod””. O “pod” representa o impacto dos tocadores portáteis de arquivos 

digitais de música - os chamados MP3 players, como o iPod da Apple. 

 

3.4.1 Funcionamento do podcasting 

 A distribuição dos podcasts dá-se através da sua postagem no formato MP3 em 

páginas da internet. O arquivo de áudio é enviado ao servidor e fica a disposição para quem 

quiser baixá-lo, desde que tenha um computador conectado à rede. No processo de download 

está inserido um software agregador que utiliza a tecnologia RSS (Really Simple Syndication) 

permitindo a busca automática de arquivos que são de interesse do usuário.   
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O RSS, também conhecido como feed, é um tipo de arquivo que possui uma lista de 

endereços de arquivos na internet que tem a função de alimentar o computador do assinante. 

Assim, o internauta assina o conteúdo que achou  interessante na rede e recebe somente o que 

selecionou. No caso da assinatura do podcast, cada vez que um novo episódio (programa) é 

postado, o download do arquivo ocorre automaticamente no computador do usuário. Este 

pode ser ouvido no próprio computador ou em players portáteis de áudio. 

 

3.4.2 Modelos de podcasts 

 Embora não haja estatísticas sólidas, pode-se afirmar que o uso dos podcasts tem 

aumentado de forma exponencial. Medeiros (2007) aponta três modelos de podcast. Cabe 

ressaltar que essa classificação é feita a partir da forma como eles são produzidos. 

 O primeiro seria o modelo Metáfora: 

 

[...] possui características idênticas às de um programa de rádio de uma 

emissora convencional (dial), contando com elementos radiofônicos de um 

programa como: locutor/apresentador, blocos musicais, vinhetas, notícias, 

entrevistas, etc., bem como um discurso e linguagem próprios do veículo.(...) 

O fluxo (de transmissão) é intermitente e assíncrono (On demand), ou seja, é 

um fluxo não contínuo em formatos de arquivos sonoros que são baixados da 

internet direto para um software agregador, ficando a cargo do ouvinte no 

momento em que será ouvido, seja no próprio computador ou em um MP3 

player.(MEDEIROS, 2005, p. 8-9). 

 

 O segundo modelo é chamado de Editado da Grade. Ele ocorre quando uma emissora 

convencional disponibiliza no seu site podcasts dos programas que fazem parte da grade de 

programação da rádio e que já foram ao ar. O terceiro modelo é o Registro. Este “assemelha-

se aos “audioblogs”, ou seja, blogs em formato de arquivos de áudio, que podem ser 

disponibilizados num blog pessoal ou coletivo” (MEDEIROS, 2007, p. 9). O que os difere é 

que o podcast é indexado a um arquivo RSS. 

Canfil, Rocha e Paz (2009) sinalizam para o surgimento de um quarto modelo – 

chamado Educacional. Ele está associado com a educação à distância, onde o podcast surge 

como uma possibilidade de tornar disponíveis as aulas, como um diário escolar, onde os 

estudantes podem acessar os conteúdos repassados pelo professor em sala de aula. 

 

3.4.3 Rádio e podcasting 
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 Estudiosos do rádio e do podcasting discutem a questão deste último ser ou não 

considerado rádio. Meditsch (1997) diz que para ser rádio é necessário que haja transmissão 

em tempo real, caso contrário, caracteriza-se como serviço fonográfico. 

 

A especificidade do rádio é definida a partir de três características 

indissociáveis: é um meio de comunicação sonoro, invisível, e que emite em 

tempo real. Se não for feito de som não é rádio, se tiver imagem junto não é 

mais rádio, se não emitir em tempo real (o tempo da vida real do ouvinte e 

da sociedade em que está inserido) é fonografia, também não é rádio. É uma 

definição radical, mas que permite entender que rádio continua rádio (como 

meio de comunicação) mesmo quando não transmitido por onda de 

radiofrequência. E permite distinguir uma web radio (em que ouvir só o som 

basta) de um site sobre rádio (que pode incluir transmissão de rádio) ou de 

um site fonográfico (MEDITSCH, 2001 apud MEDEIROS, 2007, p. 7). 

 

 Medeiros (2007) também considera o podcasting como um modelo não radiofônico, 

pois não apresentam fluxo contínuo e nem a presença de elementos radiofônicos, como por 

exemplo, a presença da vinheta “hora certa” ou ainda a participação do ouvinte durante a 

programação. Dentro dessa classificação também estão os playlists como os sites Last.fm e 

My Space. 

Para Herschmann e Kischinhevsky (2008) o podcasting é uma modalidade de 

radiodifusão sob demanda. Bufarah Junior (2008) diz que o podcast deve ser adicionado como 

uma nova e importante ferramenta para as emissoras fidelizarem seus ouvintes/usuários, e que 

ele pode ser definido como um programa de rádio personalizado produzido e veiculado de 

forma livre. Já Alex Primo (2005) diz que o podcast apropria-se de muitos elementos do rádio 

tradicional e que a rigor, o podcasting remedia o rádio.  

 Este trabalho tem por base a definição de Primo, pois mesmo que o podcasting não 

seja rádio, vários são os elementos radiofônicos presentes nele. Isso implica em adaptações da 

radiodifusão, já que o podcast surge como um produto remediado desse sistema, integrado às 

novas TIC‟s. Cabe ao rádio torná-lo seu aliado e reformular-se para não ficar obsoleto. 

 Um exemplo internacional é a rádio BBC
14

 (British Broadcasting Corporation), umas 

das maiores organizações de broadcasting do mundo, que incorporou o podcast 

disponibilizando uma série de programas da sua rede de rádios para download. Os programas 

são todos jornalísticos com informação e entrevistas. Em seu site há uma texto em que dizem 

que há um grande número de podcasts disponibilizados pela emissora e que há pretensão de 
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aumentá-los. No entanto, ressaltam que não podem disponibilizar podcasts de programas que 

possuam música, comédia, drama e interpretação. Os espisódios dos podcasts parecem ser 

feitos especialmente para esse meio, ou seja, embora eles façam parte da grade de 

programação da BBC, cada episódio possui uma vinheta de abertura e de encerramento 

específica para cada programa. 

 No Brasil, pode-se citar a rádio CBN
15

 (Central Brasileira de Notícias) que dispõe 

vários programas em podcast, como a fala dos comentaristas da emissora e os boletins, todos 

integrantes da grade de programação diária da rádio. No entanto, a CBN faz apenas um 

recorte do que vai ao ar, ou seja, o podcast dos comentaristas, por exemplo, é editado apenas a 

parte em que ele entra no ar, o que geralmente ocorre em meio a um programa maior. Essa 

fala é recortada do todo e disponibilizada como podcast. 

                                                 
15
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5 METODOLOGIA E ANÁLISE: AS RÁDIOS DE FREQUÊNCIA NO DIAL NA 

INTERNET 

 

 Para acompanhar as mudanças tecnológicas no sentido de modernizar-se e entrar na 

crescente “onda” da convergência de meios, muitas rádios de frequência no dial têm migrado 

para a internet. Isso porque a web aliada à emissora torna-se mais um recurso de propaganda, 

difusão de conteúdo e dispositivo de acesso – é um prolongamento do meio de comunicação. 

 

4.1 Mapeamento das rádios: definindo o corpus 

O objetivo do presente trabalho é analisar o uso do podcast pelo rádio enquanto mídia 

tradicional. Como até o momento não há ferramenta que permita a localização de rádios com 

frequência dial que tenham podcast, o mapeamento foi feito por meio da exploração de sites 

pela pesquisadora. Para tal, num primeiro momento decidiu-se fazer esse levantamento 

somente no estado do Rio Grande do Sul já que para mapear as rádios de todo o Brasil seria 

muito difícil em função da necessidade de um tempo bem mais amplo, o que comprometeria o 

desenvolvimento da pesquisa.  

Então, partiu-se em busca de alguma instituição ou órgão ligado ao contexto dos meios 

de comunicação que disponibilizasse alguma lista ou cadastro de veículos de frequência FM 

no RS. Num primeiro momento, encontrou-se o banco de dados disponibilizado pelo Núcleo 

de Mídia da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (SECOM/PR)
16

. Trata-

se de um arquivo padronizado, publicado em 2008, com “informações básicas para facilitar o 

trabalho de agências de propaganda na pré-seleção de veículos em planos de mídia das 

campanhas do Governo Federal”, como definido no texto de apresentação do próprio banco 

de dados. Nele estão listadas as rádios AMs e FMs cadastradas na Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) com base em informações registradas em 2007. Foram 

encontradas 153 rádios FMs. A partir dessa lista buscou-se identificar, por meio de pesquisa 

em sites de busca, a página na web de cada emissora, uma vez que esta é o suporte para 

disponibilizar o podcast. Ao localizar os endereços eletrônicos, fez-se uma análise que 

compreende a presença de podcast, a transmissão da rádio pela web, o uso de redes sociais e 

de outras ferramentas, como será explicado mais adiante. Desse universo, encontrou-se 21 

websites que disponibilizam alguma forma de áudio para download. As páginas das rádios 

foram acessadas no período de agosto à outubro de 2009.  
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Na busca por mais informações nos meses seguintes, chegou-se ao banco de dados da 

Anatel
17

. Seguindo o link “Sistemas Interativos”, localizou-se o Sistema de Informações 

Técnicas para Administração das Radiocomunicações (SITARWEB). Este levou para o 

Sistema de Controle de Radiodifusão (SRD), onde, através dos relatórios de radiodifusão
18

, 

foi possível filtrar as rádios FMs do RS. Deparou-se com 195 estações listadas. 

O passo seguinte foi cruzar as informações de cada lista para verificar quais rádios 

ainda não faziam parte da tabela elaborada pela pesquisadora. Como na lista da Anatel havia a 

repetição de algumas emissoras por elas serem de abrangência estadual (rede) e terem outorga 

em mais de uma cidade, a planilha fechou em 171 emissoras de frequência FM. A data do dia 

16 de março de 2010 foi a última para busca de sites e atualização da tabela de informações 

das rádios. 

O trabalho de busca das páginas eletrônicas das emissoras foi árduo. As informações 

disponibilizadas nas listas bases eram município, razão social, nome fantasia e prefixo 

(frequência). Contudo, grande parte das emissoras não usa o nome fantasia ou a razão social 

para nomear o site da rádio. Então, era preciso fazer as mais diversas tentativas no site de 

busca, digitando nome da cidade e frequência da estação até conseguir localizar. 

A tabela (Apêndice A) com os dados coletados pela pesquisadora é composta pelos 

campos rádio, que compreende o nome da emissora, cidade onde está registrada a concessão, 

endereço eletrônico, transmissão pela web, podcast, se possui sites de redes sociais ou blogs e 

quais são elas (como Orkut, Twitter, Facebook), se faz uso de programas mensageiros, como  

Messenger, Chat, e se usa outras ferramentas de contato com o ouvinte, como mural de 

recados, pedido de música via web ou torpedo, enquete e newsletter. 

 

Rádio 

FM 
Cidade Site 

Transmissão 

pela web 
Podcast 

Site de redes 

sociais 

Programas 

Mensageiros 

Outras 

ferramentas 

Nativa 

FM 
Alegrete 

www.nativafm

alegrete.com.br 
Sim * * Chat 

Mural de 

recados, 

Newsletter  

 

TABELA 1: Modelo da tabela usada para registrar os dados da pesquisa. 

 

 A tabela inicial previa somente até o campo podcast. Eles foram assim definidos por 

se tratarem de informações importantes, que diziam respeito a identificação da rádio. Além do 
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podcast, que é o objetivo da análise deste trabalho, inseriu-se a transmissão pela web já que é 

uma característica esperada para uma emissora que possui um sítio na internet, embora, com a 

pesquisa, contatou-se que nem todas utilizam esse recurso. O restante dos tópicos, que não era 

previsto no início, passou a ganhar importância a partir da observação dos sites, uma vez que 

seus usos são bastante recorrentes. 

 Outra etapa do processo metodológico foi a análise dos sites com disponibilização de 

algum tipo de áudio. Foram localizados 22 sites, os quais foram classificados de acordo com a 

nomenclatura utilizada para designar tais arquivos (download, áudios, podcast e outras 

categorias) (APÊNDICE B). Tal classificação e os resultados serão comentados no capítulo 5. 

A partir dessa determinação de categorias, elaboraram-se dois questionários (APÊNDICE C) 

que foram enviados às rádios após contato com as mesmas por telefone e/ou e-mail. Como 

foram encontrados sites com o menu “podcast”, mas sem arquivos de áudio disponíveis, um 

dos questionários foi enviado somente às rádios com essa característica. O outro questionário 

foi enviado para as demais, classificadas como “áudio”, “downloads” e “podcast”, desde que 

possuíssem algum arquivo de áudio disponibilizado na página. 

 

4.2 Sites como extensão da rádio 

Das 171 rádios pesquisadas, 82% possuem site. Destes, seis estão em 

reformulação/construção e três estão fora do ar, o que totaliza 132 sites que compõe a amostra 

analisada. O layout dos sites é bem diversificado. Pela observação pode-se concluir a 

existência de quatro grandes grupos.  

O primeiro grupo possui uma homepage sem nenhuma informação. Apenas possuem a 

logo da rádio e permite a sua escuta online, como o exemplo da rádio Difusora FM
19

 abaixo. 
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ILUSTRAÇÃO 1: Exemplo de site que permite somente ouvir a transmissão da rádio. 

 

O segundo grupo faz da homepage uma espécie de cartão de visitas. Ele possui um 

design limpo, somente para apresentação da emissora e da programação. Oferece informações 

de contato da emissora, como telefone, endereço e e-mail e, também, permite a escuta online 

da rádio. É o que se percebe no caso da Rádio Pitangueira
20

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRAÇÃO 2: Exemplo de site de apresentação. 
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O terceiro grupo faz do site uma extensão da emissora. O design da homepage é mais 

elaborado, de forma a chamar a atenção do usuário para os elementos mais importantes da 

página. O site proporciona informação, entretenimento e estimula a interação do 

ouvinte/navegador por meio de enquete, mural de recados entre outras ferramentas. Embora 

possua mais conteúdo, ele tende a valorizar a simplicidade do projeto visual e a organização. 

Permite a escuta online. Para esse grupo, tem-se o exemplo da Mais FM
21

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRAÇÃO 3: Exemplo de site com informação, entretenimento e interatividade. 

 

O quarto grupo identificado também permite a escuta online. A sua homepage 

ultrapassa a extensão da emissora no mundo virtual e quase se torna um portal, com 

conteúdos extras, nem sempre ligados efetivamente à rádio. Ele possui um design mais 

pesado, com sobrecarga de informações, propagandas, entretenimento e interatividade. Essas 

características tornam o site confuso e comprometem sua usabilidade, pois se sabe que “os 

usuários investem muito pouco tempo (frequentemente na ordem de 10 segundos) 

examinando um novo site” (NIELSEN e TAHIR, 2002, p. 38). Assim, ao deparar-se com um 

site que necessite de maior dispêndio de tempo para navegar em função da estrutura do 

mesmo, a probabilidade de que o usuário se dirija para outro site aumenta, como no caso da 

Jovem Pan FM
22

. 
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ILUSTRAÇÃO 4: Exemplo de site pesado. 

 

4.3 Transmissão pela Web 

Do universo de 132 rádios com sites ativos, seis não possuem transmissão pela web. 

Isso é um dado interessante, já que se contrapõe a outras rádios que possuem um endereço 

eletrônico somente para permitir a escuta online. Algumas emissoras chegam a disponibilizar 

dois ou três programas para ouvir a rádio como, por exemplo, a Rádio Minuano
23

, de 

Alegrete. Ao acessar o seu site, a rádio automaticamente inicia transmissão, além disso, ela 

disponibiliza os programas Windows Media Player, Real Player e Winamp para ouvi-la. 

Explorar os recursos oferecidos pela internet, de forma paralela à emissão regular, é 

mais uma forma de propaganda e difusão da emissora; é apropriar-se dos benefícios 

oferecidos pela tecnologia e transformá-la em aliada, e não em ameaça, como alguns possam 

vir a entender. A transmissão pela internet (rádio online) também permite a concorrência com 

as webradios, já que estas existem somente na rede.  

Além do mais, a transmissão pela internet permite que as rádios de frequência no dial 

rompam barreiras, pois podem ser ouvidas em qualquer lugar do mundo. Sem a internet, sua 

programação estaria fadada somente à abrangência territorial que suas ondas sonoras 

alcançam e ao aparelho receptor tradicional. Assim, ela “se amplia a outros espaços onde 
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vivem pessoas originárias do lugar, visitantes que querem manter laços de recordações, 

emigrantes, trabalhadores distantes temporariamente, ou seguidores culturais da fala e 

costumes” (CEBRIÁN HERREROS, 2003, p. 10).  

 

4.4 O uso de sites de redes sociais 

Os sites de redes sociais têm ganhado crescente espaço nos cliques dos brasileiros. De 

acordo com levantamento realizado pela Hitwise Serasa Experian
24

, lançado em setembro de 

2009 pelo especialista em comportamento online, Bill Tencer, elas são responsáveis por 62% 

do tráfego na internet brasileira. Mas o que se entende por rede social? 

 

As redes são antes que nada, formas de interação social, espaços sociais de 

convivência e conectividade. Definem-se fundamentalmente pelos 

intercâmbios dinâmicos entre os sujeitos que as formam. As redes são 

sistemas abertos e horizontais, e aglutinam um conjunto de pessoas que se 

identificam com as mesmas necessidades e problemáticas
25

 (GARCÍA, 2003, 

p. 01). 

 

Optou-se por incluir neste trabalho as referências das rádios em sites de redes sociais, 

pois, ao fazer o levantamento dos sites das emissoras FMs, percebeu-se um largo uso dessa 

ferramenta. Dos 132 sites das rádios, 18,9% tem perfil no Orkut; 12,1% fazem uso de blogs
26

; 

11,4% usam o Twitter e 3% possuem perfil no Facebook. Interessante ressaltar que desde a 

primeira vez que os dados foram levantados até a última atualização houve aumento de perfis 

no Twitter. Isso se deve ao crescente uso que ele vem adquirindo no país. Segundo dados do 

Twitter Brasil
27

, o crescimento do número de usuários do site foi mais intenso no primeiro 

semestre de 2009. No segundo semestre, época em que se iniciou esta pesquisa, o crescimento 

diminuiu, no entanto, não estagnou. 
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 http://serasa.com.br/release/noticias/2009/noticia_0758.htm 
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 Tradução nossa. 
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 Os blogs não se caracterizam como sites de redes sociais. São ambientes comunicacionais distintos, mas que 

também possibilitam interação entre ouvinte/emissora. Para facilitar a amostragem e a análise dos dados, 

incluímos os dados dos blogs junto aos sites de redes sociais. 
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GRÁFICO 1: Uso de sites de redes sociais 

 

O uso de sites de redes sociais permite uma interação mais efetiva entre rádio e 

ouvintes. A rádio Salamanca
28

 de Quaraí, por exemplo, usa sua comunidade no Orkut para 

criar fóruns de pesquisa de audiência e de programação. A rádio Geração FM
29

 do Salto do 

Jacuí possui perfil e comunidade no Orkut. A comunidade está desatualizada, no entanto, o 

perfil tem vários recados atuais, muitos solicitando o MSN Messenger e o número de telefone 

da rádio, uma vez que estas informações não estão disponíveis no site da mesma. Estes 

exemplos são uma amostra de quanto e como a internet acaba se transformando em mais uma 

plataforma da difusão do rádio e de como ela pode torná-lo um meio mais interativo, 

possibilitando que o ouvinte participe da produção de conteúdo e programação da emissora. 

Cebrián Herreros (2003) diz se tratar de um novo conceito de rádio, em que se vê, se escuta, 

se intervém por escrito e oralmente, se participa e bate-papo. 

 

4.5. O uso de programas mensageiros 

 Outra característica interessante explorada pelas rádios em seus sites é o uso de 

programas mensageiros. O MSN Messenger é usado por 15,2% delas. Normalmente, o ícone 

do programa é disposto em algum dos lados da página, de forma a chamar a atenção de quem 

                                                 
28

 www.salamancafm.com.br 
29

 www.radiogeracao.com.br 
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a acessa. Já os Chats são utilizados por 11,4% das rádios. O Chat sempre ocupa algum lugar 

de destaque no site. Geralmente está situado no meio da página ou próximo a ele. 

 Disponibilizar essas ferramentas no website da emissora é mais uma forma de 

proporcionar a interatividade do ouvinte/navegador. Fazer com que ele passe mais tempo no 

site ao usar o Chat, ou que ele entre em contato direto com a rádio e faça parte da 

programação ao dar um “alô” ou pedir uma música pelo MSN Messenger. 

 

 

GRÁFICO 2: Uso de programas mensageiros 

 

4.6 O uso de outras ferramentas de interatividade 

Além dos sites de redes sociais e dos programas mensageiros, outro artifício muito 

usado pelos sites são os murais de recados, onde são deixadas mensagens das mais diversas, 

desde comentários sobre a programação até recados de felicitações e/ou lembranças para 

outras pessoas. Há ainda o espaço reservado somente para o ouvinte/navegador pedir sua 

música. Outras formas de interação usadas são as enquetes, torpedos SMS, newsletter e/ou e-

mail para contato com a rádio. Dos 132 sites, 33% deles disponibilizam as ferramentas de 

pedido musical e mural de recados; 31% fazem uso de enquete; 13% disponibilizam e-mail 

para contato; 7% usam torpedo e 5% possuem cadastro para receber newsletter. 
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GRÁFICO 3: Ferramentas de interatividade 

 

As ferramentas permitem a interação do navegador/ouvinte de forma mais incisiva. 

Alex Primo (2007) propõe dois grandes níveis de interação mediada por computador: a 

interação mútua e a interação reativa. 

 

Na interação mútua, os interagentes
30

 reúnem-se em torno de contínuas 

problematizações. As soluções inventadas são apenas momentâneas, 

podendo participar de futuras problematizações. [...] é um constante vir a ser, 

que se atualiza através das ações de um interagente em relação à(s) do(s) 

outros(s), ou seja, não é mera somatória de ações individuais (PRIMO, 2007, 

p. 228). 

 

A interação reativa é marcada por “predeterminações que condicionam as trocas”. Elas 

“precisam estabelecer-se segundo determinam as condições iniciais (relações potenciais de 

estímulo-resposta impostas por pelo menos um dos envolvidos na interação)” (PRIMO, 2007, 

p. 228-229). Isto é, na interação mútua as ações são desenvolvidas de forma interdependente, 

não podem ser previstas. Um exemplo é o MSN Messenger, onde dois interagentes trocam 

mensagens – é uma construção dinâmica, uma vez que não há como prever o que um irá dizer 

ao outro. Já na interação reativa, tudo está pré-determinado. Um exemplo são as enquetes, 

onde se pode votar em somente uma das opções e o clique final é para confirmar a escolha e 

                                                 
30

 Ao falar de interagentes, o autor adota este termo no lugar de usuário, para expressar a ideia de interação, já 

que para ele a palavra usuário deixa subentendido que tal figura está à mercê de alguém hierarquicamente 

superior. 



40 

 

ver o resultado da votação. Isso significa que não há como mudar tal interação, ela é baseada 

no estímulo-resposta. 

Alex Primo também salienta que esses dois tipos interativos não se estabelecem de 

forma exclusiva. “Pode-se então pensar em algo como uma multi-interação, no sentido de que 

várias podem ser as interações simultâneas” (PRIMO, 2007, p. 229). Quer dizer que ao 

mesmo tempo em que ocorre uma conversa no Chat também há interação com o mouse, o 

teclado e com a interface do programa. 

Neste estudo pode-se perceber a existência dos dois tipos de interação e a mescla dos 

dois também. Os programas mensageiros, as redes sociais e os e-mails são exemplos de 

interação mútua. O uso das interfaces desses programas são interações reativas, 

caracterizando, no seu conjunto, multi-interações. As enquetes, os murais de recados, e os 

espaços de pedidos musicais são exemplos de interação reativa.  

 

4.7 Comparação entre as ferramentas de interação nos sites das rádios 

 Ao analisar o uso das formas de interação nos sites das rádios citadas até então, 

percebeu-se maior incidência no uso das ferramentas de interatividade como murais de 

recados, pedidos musicais e enquetes. Com maior tendência na combinação dos dois 

primeiros. Quase 70% dos sites utilizam tais recursos. 

 

 

GRÁFICO 4: Comparação entre as ferramentas de interação nos sites das rádios 
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O uso destas ferramentas demonstra a importância que elas vêm ganhando no mundo 

virtual. São formas de cativar mais ouvintes e de transformar a programação de acordo com o 

perfil de quem a escuta, já que há canais diretos de comunicação entre locutor e 

ouvinte/navegador. Uribe (2006) diz que a convergência entre o rádio e a internet brinda 

novas estratégias integrais de comunicação, e que é preciso garantir que seus benefícios não 

sejam limitados pela fenda tecnológica.  

 

O conhecimento está em linha e o acesso à internet está crescendo, mas 

também existe divisão entre educados e analfabetos, ricos e pobres, homens 

e mulheres, jovens e anciãos, urbano e rural. O rádio é um dos meios com 

mais longa tradição e  prestígio  social,  com   uma  grande acessibilidade,  

flexibilidade,  penetração  e  proximidade  à comunidade. Seu “matrimônio” 

com a internet favorece a criação de alternativas que tenham com prioridade 

os processos de desenvolvimento (URIBE, 2006, p. 11). 

  

A aliança entre rádio e internet e seus recursos permite que o rádio se reinvente, com 

produção de conteúdo diferenciada, para ser lida e vista, não somente falada. “A informação 

radiofônica aparece dentro da programação de uma rádio mutante submetida a um conjunto de 

mudanças técnicas, organizacionais, financeiras e de fragmentação de audiências” 

(HERREROS, 2001, apud PRIMO, 2005, p. 03). Essas mudanças têm se apresentado como 

tendências para as emissoras de rádio. Fazer uso delas é modernizar-se, além disso, é buscar 

outros nichos de audiência – aqueles que passam grande parte de seu tempo em frente ao 

computador e buscam nele o acesso às mídias tradicionais. 
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6 PODCAST: FUTURO DO RÁDIO? 

 

 A Revista Wired, já citada neste trabalho, referiu a morte do rádio, e o editor da 

InformatioWeek
31

, Alexander Wolfe, afirmou que o podcast está morrendo. Previsões, talvez 

um tanto apocalípticas, já que é preciso pensar sobre o papel que cada uma dessas mídias 

cumpre. Enquanto o centenário rádio já tem seu espaço consolidado, o podcast também está 

em busca do seu espaço. Lemos (2005) diz que o que está acontecendo é uma reconfiguração 

midiática, onde ambos os formatos permanecem e têm seus nichos de usuários assegurados. 

 

Estamos vendo, com os podcast, as três leis em ação: 1. liberação do pólo da 

emissão (ouvinte produtor), 2. princípio de conexão (distribuição por 

indexação de sites na rede – RSS - em conexão planetária) e, 3. 

reconfiguração dos formatos de emissão de conteúdos sonoros (em dois 

pólos: o “faça você mesmo” a sua rádio; e as rádios massivas criando 

programas em podcasting, como a BBC) (LEMOS, 2005, p. 04-05). 

 

Fazer previsões quanto a substituição de um pelo outro é algo incerto. O que pode ser 

feito é analisar os dados atuais relacionados às duas mídias e acompanhar sua trajetória. É isto 

que essa pesquisa propõe: qual é a relação entre rádio e podcast? Se existe relação, como ela 

se dá e quais são seus conteúdos? 

 

5.1 Arquivos de áudio versus podcast 

 O podcast caracteriza-se pelo formato MP3, postado em páginas da internet. O seu 

download compreende a inserção de um software agregador que utiliza a tecnologia RSS 

(Really Simple Syndication) que permite a busca e o download automático de arquivos que 

são de interesse do usuário.  

 Como já referenciado no capítulo 4, ao analisar os 132 sites ativos das rádios 

levantados pela pesquisa, percebeu-se o uso ainda tímido de disponibilização de arquivos de 

áudio. Foram localizados 22 sites com disponibilização de algum tipo de arquivo de áudio Os 

sites que fazem uso dessa ferramenta possuem menu horizontal ou vertical intitulado 

downloads, áudios e podcast. Estes arquivos permitem o navegador/ouvinte ouvir o conteúdo 

na página da internet e/ou baixá-los para seu computador. Foram encontrados dois sites com 

menu denominado downloads, nove sites com menu denominado áudios, oito denominados 

                                                 
31

 Artigo publicado em janeiro de 2008 no site da InformationWeek. Disponível em: 

http://www.informationweek.com/blog/main/archives/2008/01/is_podcasting_d.html. Acessado em: 30 mar. 

2010. 

http://www.informationweek.com/blog/main/archives/2008/01/is_podcasting_d.html
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podcast, e três sites que foram classificados como “outras categorias”, já que não possuíam 

um menu ou nome específico. 

 

Categorias 

Download Áudios 
Podcast com 

conteúdo 

Podcast sem 

conteúdo 

Outras 

categorias 

Pop Rock 

União FM 

Estação FM 

Atlântida 

Encanto FM 

Mais Nova FM 

Luz e Alegria 

Gaúcha FM 

Novo Tempo 

Itapema FM 

Spaço FM  

Vanguarda FM 

Oceano FM 

Geração FM 

Salamanca FM 

Colinas FM 

Líder FM 

Ipanema 

Fronteira FM 

Viva 94,5 

FM     

Guaíba     

Vale Feliz 

 
TABELA 2: Categorização das rádios com podcast ou algum tipo de arquivo de áudio 

 

 Os questionários citados na metodologia foram encaminhados para 19 rádios. As três 

que se enquadram como “outras categorias”, foram desconsideradas, pois os áudios 

disponibilizados por elas são esporádicos e fazem parte das notícias diárias acompanhados de 

texto (Rádio Viva 94.5 FM)
32

, são reportagens especiais disponibilizadas esporadicamente 

(Rádio Guaíba)
33

, e entrevistas datadas de 2008 (Rádio Vale Feliz)
34

. Relembrando a 

metodologia, um dos questionários foi encaminhado para as rádios que possuem o menu 

podcast sem arquivos de áudio disponíveis. O objetivo era saber por que não havia conteúdo, 

se em algum momento ele seria disponibilizado e por que disponibilizar tal menu. Das quatro 

rádios a quem foi enviado o questionário, apenas uma deu retorno. 

 O outro questionário foi encaminhado as 15 rádios
35

 restantes (menu download, áudio 

e podcast com conteúdo), das quais seis deram retorno. Ele abordava questões como por que 

disponibilizar o áudio dos programas no site, como surgiu a ideia, se há pretensão de colocar 

agregador RSS para transformá-lo num podcast e a relação entre ouvinte e rádio a partir dessa 

ferramenta. As respostas desses questionários serão apresentadas e analisadas nos próximos 

                                                 
32

 www.radioviva.com.br/viva945 
33

 www.radioguaiba.com.br 
34

 www.radiovalefeliz.com.br 
35

 O DVD entregue junto a este trabalho contém, para exemplificar, um arquivo de áudio disponibilizado no site 

de cada rádio. Eles estão distribuídos no DVD conforme as categorias citadas na pesquisa. No menu „Extras-

Podcast‟ há um exemplo de podcast da rádio BBC e da rádio CBN, também já citadas durante este trabalho. 
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sub-capítulos, à medida que serão apresentadas as rádios e a classificação das mesmas 

realizadas neste trabalho. 

 

5.1.1 Downloads 

Dos 22 sites, dois deles possuem o menu download. A rádio Pop Rock
36

, de Porto 

Alegre, disponibiliza, diariamente, o áudio do programa Cafezinho, veiculado pela emissora 

às 12h30min. Até início de março de 2010, havia a postagem regular do Café das 5, veiculado 

às 17h. A partir da segunda quinzena de março, ela não está mais sendo realizada. O site 

permite o ouvinte/navegador ouvir o arquivo no próprio site e também dá a opção para baixá-

lo. Os programas possuem o mesmo formato – humorístico de estilo talk show, onde os 

integrantes conversam sobre atualidades, comportamento humano, música, tudo carregado de 

humor e com a interação do ouvinte por e-mail, MSN Messenger e telefone. 

A União FM
37

, de Novo Hamburgo, disponibiliza dois programas da rádio para 

download – Um Olhar para o Vale, de segunda a domingo, e Conversando com Você, de 

segunda à sexta.  Pode-se escolher o arquivo a ser baixado conforme o dia da semana, 

contudo, não há data nos mesmos.  

Ambas referiram no questionário que essa disponibilização é realizada para que o 

ouvinte da rádio possa ouvir os programas em horários diferenciados, conforme sua 

disponibilidade de tempo. A Pop Rock salientou que quanto mais se utilizar a internet, mais 

próximos eles estarão do ouvinte. Ela disse que ter podcast é uma tendência natural das 

rádios, no entanto, a emissora não possui todos os programas disponíveis para download, pois 

isso depende muito de tecnologia e de condições de investimento em capacidade de 

armazenamento para os quais a empresa precisa disponibilizar recursos. Quando questionadas 

sobre o uso do agregador RSS, a União FM disse que é possível, mas no momento essa não é 

a sua prioridade. Já a Pop Rock disse não ter conhecimento do sistema, mas que iria consultar 

o pessoal ligado à informática e providenciar a sua implementação.  

 

5.1.2 Áudios 

 São nove os sites que disponibilizam o menu áudios. A emissora Estação FM
38

, de 

Carlos Barbosa, dispõe de dois sub-menus dentro do menu áudio chamados Notícias Gerais e 

                                                 
36

 www.poprock.com.br 
37

 www.uniaofm.com.br 
38

 www.estacaofm.com.br 

http://www.poprock.com.br/
http://www.uniaofm.com.br/
http://www.estacaofm.com.br/
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Esportes que possuem arquivos para serem ouvidos no site. Os áudios são entrevistas 

veiculadas na programação da rádio. Não há data de postagem dos arquivos, mas pelo 

conteúdo pode-se concluir que eles postados semanalmente. 

A rádio Atlântida
39

, de Porto Alegre, disponibiliza seis programas no menu áudios já 

veiculados na grade de programação da emissora. As duas edições do Pretinho Básico, 

veiculadas às 13h e às 18h na emissora, são postadas diariamente, de segunda à sexta, 

geralmente de forma intercalada. Porém, nem sempre essa regra é seguida, ás vezes há 

postagens seguidas somente do Pretinho das 13h, ou, somente do das 18h. É um programa de 

humor nos mesmos moldes do Cafezinho da rádio Pop Rock, onde cinco comunicadores e 

mais um convidado falam sobre tudo – desde notícias importantes à assuntos banais. O áudio 

Cabelo no Spaghetti é veiculado ao final do Pretinho Básico das 13h. Não há periodicidade 

definida. Outro programa da emissora é o Bola nas Costas. Postado uma vez por semana, ele 

é veiculado nas segundas, às 20h. O assunto do programa é futebol.  O Boletim das ondas vai 

ao ar durante a manhã, de segunda à sexta-feira. O Geleia Pop possui 14 arquivos de áudio 

postados referentes a dois domingos em que ele foi ao ar em janeiro de 2010. São sete 

arquivos por domingo, cada um caracterizado como um bloco de até um minuto. O programa 

Especiais Planeta Atlântida são arquivos da cobertura dos shows do Planeta Atlântida, 

realizado em fevereiro de 2010 no Rio Grande do Sul. Os arquivos de todos os programas 

citados podem ser ouvidos no site e/ou baixados no formato de vídeo, com exceção do Bola 

nas Costas que disponibiliza alguns para serem baixados no formato mp3. 

 A rádio Encanto FM
40

, de Encantado, possui o menu áudios dentro do menu 

multimídia. São disponibilizados três categorias de áudio. Duas delas, As mais pedidas e Sua 

voz na Encanto, não possuem conteúdo, e a terceira, Áudio Cassetadas, possui quatro 

arquivos com postagem de 2008. 

 A Mais Nova FM
41

, de Caxias do Sul, possui o menu chamado Chinelagem, onde 

disponibiliza variados arquivos de áudio que podem ser ouvidos no site. No entanto, está em 

desuso. A última postagem foi em setembro de 2009. 

A emissora Luz e Alegria
42

, de Frederico Westphalen, tem o menu arquivos de áudio 

onde posta, diariamente, o boletim dos bombeiros. Os arquivos só podem ser ouvidos se 

baixados para o computador. 

                                                 
39

 www.clicrbs.com.br/atlantidafm 
40

 www.encantofm.com.br 
41

 www.maisnova.fm.br 

http://www.clicrbs.com.br/atlantidafm
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A Rádio Gaúcha FM
43

, de Porto Alegre, disponibiliza trinta e nove categorias entre 

programas e programetes veiculados na sua programação. Muitos deles são atualizados 

diariamente, e alguns são mais antigos, como, por exemplo, Gaúcha 80 anos, que foi postado 

em 2007. Optou-se por não citar todos os programas neste trabalho, uma vez que são muitos e 

tal citação não se faz necessária para a análise final. O importante a ser observado é que todos 

esses áudios podem ser ouvidos no site ou baixados para o computador no formato de vídeo. 

A emissora Novo Tempo
44

, de Sapiranga, possui o menu áudios em que são 

disponibilizados os arquivos de quatorze programas veiculados pela rádio. Da mesma forma, 

não serão descritos todos. O que se pode referir é que são atualizados semanalmente. Os 

arquivos podem ser ouvidos on line ou baixados para o computador. 

A emissora Itapema FM
45

, de Porto Alegre, dispõe de cinco programas com áudios em 

seu site. São eles: Destemperado, Juliana Lessa, Maria Paula Letti, Sintonia Fina com 

Nelson Motta e Tânia Carvalho. Nenhum deles possui periodicidade exata, mas todos são 

atualizados com frequência. Seus arquivos podem ser ouvidos no site e/ou baixados no 

computador no formato de vídeo. 

A Spaço FM
46

, de Farroupilha, disponibiliza várias entrevistas realizadas na sua 

programação. A classificação delas é realizada conforme o assunto abordado e não pelo 

programa em que são veiculadas. A atualização é constante e elas podem ser ouvidas somente 

no site da rádio. 

 Das nove rádios citadas, apenas três delas responderam ao questionário – Estação FM, 

Encanto FM e Mais Nova. Elas destacaram a importância de proporcionar ao ouvinte um 

horário alternativo para ouvir a programação, para difundi-la e despertar a curiosidade do 

ouvinte de forma a levá-lo a ouvir “ao vivo”. A Mais Nova destacou a efemeridade do rádio e 

disse que a disponibilização dos áudios prolonga a vida do conteúdo – “a internet é uma 

grande aliada do rádio, por isso, passamos a usá-la como uma interface da emissora, para uma 

mídia que veio agregar no conceito do „Rádio Novo‟”. 

Entre as diferenças percebidas por elas na relação com ouvinte após disponibilizar tais 

conteúdos é que eles passaram a comentar por e-mails e mensagens a existência de tal 

ferramenta e aprovaram a ideia. A Estação FM diz receber recados de pessoas de outras 

                                                                                                                                                         
42

 www.luzealegria.com.br 
43

 www.clicrbs.com.br/especial/rs/gaucha/home 
44

 www.novotempo.org.br/radio/ 
45

 www.clicrbs.com.br/itapemafm/jsp/default.jsp?uf=2 
46

 www.spacofm.com.br 

http://www.luzealegria.com.br/
http://www.clicrbs.com.br/itapemafm/jsp/default.jsp?uf=2


47 

 

cidades do Estado, do Brasil e até de outros países. Já a Encanto FM diz que percebeu que o 

ouvinte prefere ouvir a programação da rádio pela internet, mesmo tendo acesso às ondas do 

rádio. A Mais Nova relatou que a mudança foi tanta que começaram a ofertar a possibilidade 

de o ouvinte criar podcast e vídeos usando a slogan da rádio.  

 Quando questionadas sobre incluir o fedd RSS, a Estação FM disse que no seu 

entendimento o podcast é definido como arquivo de áudio no formato mp3 e que não tem a 

intenção de utilizar o agregador, já que seu objetivo é propiciar o máximo de interação dentro 

do site da rádio. Assim, ao disponibilizar o download o ouvinte estaria saindo dessa interação. 

A Mais Nova diz que está nos seus planos, sim, que em breve terão um novo site com novas 

ferramentas e recursos, já que o atual está um tanto obsoleto. A rádio Encanto FM afirma que 

está em seus planos, mas que não é o foco atual. 

 

5.2 Usos do podcast pela rádio tradicional 

Encontraram-se oito rádios que dispõe o menu podcast em seus sites. Contudo, 

nenhuma delas possui podcast propriamente dito, ou seja, arquivos disponíveis para download 

com tecnologia RSS. Destes oito sites, quatro deles possuem conteúdo no menu podcast e 

quatro deles possuem somente o menu. 

As rádios que possuem o menu sem disponibilização de áudio são: Colinas FM
47

, de 

Erechim; Ipanema
48

, de Porto Alegre; Fronteira FM
49

, de São Borja; e Líder FM
50

, de Santana 

do Livramento. Apenas a Líder FM retornou as respostas do questionário. A não 

disponibilização de conteúdo deve-se à plataforma do site, que lhe permite apenas a 

atualização de notícias. A emissora acha improvável a disponibilização de podcast 

futuramente, isto é, arquivos mp3 com agregador RSS, e acredita que tal ferramenta possa ser 

prejudicial para o rádio, já que o site não levaria o ouvinte/navegador a ouvir a emissora e, 

sim, a fazer os downloads dos conteúdos, o que desagregaria valores no ponto de vista da 

rádio. Dessa forma, ela prefere trabalhar com uma amostra das músicas para os internautas no 

TOP 10, na intenção de levá-lo a ouvir a rádio “ao vivo”. 

As rádios que possuem podcast com conteúdo em seu site são a Vanguarda FM
51

, de 

Marau, que dispõe dois programas, um diário – Espaço Plural, e outro semanal – Ponto e 
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 www.redecolinas.com.br 
48

 www.uol.com.br/ipanema 
49

 www.siteadministravel.com.br/portal 
50

 www.liderfmlivramento.com.br 
51

 www.vangfm.com.br 
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Contraponto. Os programas não podem ser baixados, somente ouvidos no site da emissora.  A 

rádio Salamanca FM
52

, de Quaraí, tem apenas um arquivo postado em dezembro de 2009, que 

também só pode ser ouvido no site. A Oceano FM
53

, de Rio Grande, disponibiliza 

programetes chamados Previsão do Tempo e  Giro Oceano (entrevistas e comentários). 

Ambos são atualizados com frequência, mas os arquivos antigos não permanecem on line. 

Eles podem ser ouvidos se baixados no computador.  A Geração FM
54

, de Salto do Jacuí, 

posta áudios de entrevistas realizadas na sua programação. Não há informações sobre qual 

programa se trata nem há como precisar a periodicidade, mas pode-se afirmar que é semanal. 

Os áudios podem ser ouvidos somente no site.  

Apenas a rádio Vanguarda FM retornou o questionário. Ela destacou a importância de 

se disponibilizar o podcast para que o ouvinte tenha acesso aos programas a qualquer hora do 

dia. Enfatizou que a internet é uma ferramenta muito poderosa para o veículo rádio, já que ela 

permite agregação de conteúdos como textos, imagens e vídeos. E disse que o podcast é uma 

tendência de mercado, já que possibilita que pessoas, como trabalhadores de indústria, por 

exemplo, que não podem ouvir a emissora durante o dia, encontrem o seu programa 

disponível na internet à noite – “o site deu um salto tão grande que neste mês (maio de 2010) 

fomos obrigados a trocar de servidor, tamanha é a procura por conteúdos”. A rádio pretende 

em breve acrescentar a tecnologia RSS aos seus áudios. 

 

5.3 Percepções e apontamentos 

Ao analisar as respostas enviadas pelas emissoras de rádio pode-se salientar o uso do 

podcast, ou melhor, da postagem de arquivos de áudio na internet, como um recurso para 

disponibilizar os programas do dial para as pessoas que não podem acompanhá-los “ao vivo”. 

Isso é uma forma de aumentar a audiência, trazendo novas pessoas para o ambiente da rádio e, 

até mesmo, para manter as que já a conhecem, como uma das emissoras coloca ao referir que 

há ouvintes que preferem ouvi-la online, afinal, esses ouvintes poderiam procurar outras 

programações, já que a rede oferece uma infinidade de possibilidades.  

Também é interessante ressaltar que, ao mesmo tempo em que algumas rádios 

acreditam na potencialidade da internet e criam opções de recursos para seu 

ouvinte/navegador, há outras que usam seu site para tentar levar o ouvinte ao dial e restringem 
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a interação somente para o site, por isso, não disponibilizam conteúdos para baixar. São 

lógicas inversas, mas que utilizam o mesmo recurso – a internet e a convergência dos meios. 

Algumas rádios destacaram a disponibilização dos arquivos de áudio como uma 

tendência natural. Ou seja, de certa maneira, não está se pensando como algo estratégico, mas 

sim, como algo que o mercado está impondo e que é preciso se atualizar para não ficar para 

trás. Isso pode ser a explicação do porquê os conteúdos não são pensados e preparados para o 

meio online – são apenas um recorte da rádio “ao vivo”, colados no site sem nem sequer 

alguma vinheta de identificação. Muitas não têm nem suporte para dispor de tais ferramentas, 

já que apenas uma parte do site é administrável por quem trabalha na rádio. Faltam 

investimentos e pessoas qualificadas. Com o tempo, as emissoras vão se adaptando conforme 

suas possibilidades e demandas. Isso é perceptível quando elas dizem no questionário que 

pretendem implantar futuramente o agregador RSS. 

Outro ponto relevante é a memória destacada por Palacios (2003) como uma das 

principais características da internet, e também destacadas por algumas emissoras ao referir o 

quanto o rádio é efêmero, ao passo que a web permite o arquivamento de informações na rede 

que podem ser acessada a qualquer momento. Isso porque o rádio é o meio de comunicação 

mais precário nesse sentido. Não há um banco de dados específicos que possa ser acessado 

para resgatar programas já veiculados. Assim, o podcast acaba cumprindo essa função 

também, a de ser um lugar para se arquivar programas, uma ferramenta que permite ao rádio 

ter uma memória online. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 Esta pesquisa possui um caráter exploratório e no seu decorrer foi em busca do que 

existe sobre podcast. Grande parte do seu percurso não foi previsto e se desenvolveu durante a 

sua confecção, já que sua estratégia metodológica esteve voltada para o esforço do trabalho 

empírico. Assim, traçou-se o perfil da relação entre rádio no dial e o podcast. Este, que é mais 

um recurso para agregar conteúdo àquele. Percebeu-se o quanto uma mídia pode ser 

impactada pela outra e como ambas podem sofrer transformações recíprocas. O rádio tem a 

necessidade de se adaptar à convergência dos meios, já que o mundo passa a estar na internet 

e isso faz com que a demanda por busca de conteúdos na rede aumente. Além de dispor da sua 

programação no online, é preciso alimentar a página e criar ferramentas que agreguem valor a 

ela. Um diferencial é disponibilizar arquivos de áudio na sua página, já que o áudio é a 

essência do rádio, porque não dispô-lo de outra maneira. Da mesma forma, o podcast faz uso 

do rádio ao passo que vários elementos radiofônicos estão presentes nele. Como diz Primo 

(2005), o podcasting remedia o rádio e agrega novos elementos e novas formas de interação. 

 O podcast é uma ferramenta nova e muitas rádios passam a adotá-lo como uma 

tendência de mercado. É interessante refletir que a maioria das rádios pesquisadas não dispõe 

desse recurso, já que, para muitas delas, a página na internet é vista como uma plataforma 

para instigar a interação com a programação da rádio e fazer com que o navegador/ouvinte a 

ouça no dial ou online. E as que disponibilizam os arquivos de áudio na internet, mesmo que 

os nomeando como áudios ou downloads, acreditam estar disponibilizando podcasts. Na 

verdade, nenhuma das rádios pesquisadas possui podcast propriamente dito, com software 

agregador que utiliza a tecnologia RSS permitindo a busca e download automáticos de 

arquivos que são de interesse do usuário. Há desconhecimento por parte das rádios sobre o 

que é um podcast e sobre o seu real funcionamento. 

 Outro ponto que atrai a atenção é que o conteúdo disponibilizado nos arquivos de 

áudio são programas que fazem parte da grade de programação da rádio e já foram ao ar no 

dial. Se analisados enquanto podcast seria o modelo Editado da Grade (MEDEIROS, 2007). 

Isso demonstra que nada é pensado e produzido especialmente para o site. Não há nem 

mesmo vinhetas de abertura e encerramento referindo que se trata de um programa que já foi 

ao ar ou que é um podcast. Eles são recortados da programação e “colados” no site, alguns até 

são mal recortados, iniciando o programa na metade, sem identificação alguma, ou com corte 

na primeira palavra do áudio. Tal aspecto também implica na competência dos profissionais 
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que trabalham na rádio e no investimento em novas tecnologias por parte da emissora. Não 

basta apenas ter uma boa locução, uma voz agradável e ser simpático. É preciso saber 

conviver e interagir com as mudanças tecnológicas, isto é, saber usar sistemas operacionais, 

softwares de edição, de gerenciamento de áudio, redes sociais e tudo o que for associar na 

produção e na distribuição de conteúdo. E para que isso aconteça, a emissora também deve 

investir em ferramentas que propiciem isso, pois não basta um bom profissional se ele não 

possuir condições mínimas para trabalhar e para agregar novos recursos. 

A disponibilização de arquivos de áudio ou podcasts na internet permite que o rádio 

tenha uma memória, ao passo que as informações são arquivadas na rede e podem ser 

acessadas a qualquer momento. Trata-se de uma fórmula simples e barata que prolonga a vida 

dos conteúdos veiculados nas emissoras. 

 Há, ainda, a necessidade de aproximação da rádio com o seu ouvinte, que se torna 

mais possível à medida que ela está presente na internet, buscando contato por meio de 

ferramentas de interação como o uso de sites de redes sociais, de programas mensageiros e de 

outras formas de interatividade como os tradicionais murais de recados, enquetes e pedidos 

musicais. Cada vez mais, o ouvinte se faz presente na programação da rádio. São novas 

estratégias de comunicação que permitem que o rádio se reinvente, não só como um veículo 

para ser ouvido ou falado, mas também, para ser lido, escrito e visto. 

 E, por último, tem-se a segmentação do rádio e de sua audiência proporcionada pela 

internet. A rede oferece ao rádio a oportunidade de ampliar a audiência, de novas formas de 

acesso a sua programação e também contribui para a criação do rádio pessoal, já que o 

navegador/ouvinte possui maiores possibilidades de interação com a emissora e pode 

construir a programação junto com ela e definir os conteúdos que quer consumir. 

Ultrapassam-se as barreiras geográficas, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo pode 

ouvir determinada rádio desde que ela também esteja na internet. Sem a internet, a audiência 

da rádio resumir-se-ia somente á abrangência territorial que suas ondas sonoras alcançam. 

Essa possibilidade obriga a rádio a produzir sua programação e disponibilizá-la de diferentes 

formas, já que há os ouvintes do dial, os navegadores/ouvintes online, os 

navegadores/ouvintes dos podcasts e os que buscam a parte textual e visual do site (textos e 

vídeos). 

 O podcast também está abrangendo outro nicho de mercado. Ele está sendo usado por 

empresas como forma de propaganda. A utilização dessa ferramenta no marketing está se 

disseminando e muitas companhias estão traçando ações específicas, já que o patrocínio do 
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podcast é uma forma de fixar a marca e associar conteúdo, além de ser uma mídia muito mais 

barata do que um comercial na rádio tradicional ou na televisão, por exemplo. 

 É possível afirmar que por algum tempo rádio e podcast têm seus espaços garantidos e 

afirmados. Mas como tudo no mundo é efêmero e volúvel e como as novas tecnologias não 

param de evoluir e mudar o que conhecemos, é arriscado dizer que talvez um deles nunca 

desapareça. O que se pode fazer é aproveitar o máximo das TIC‟s para recriar e reinventar o 

modo de se fazer rádio, afinal, as pessoas estão cada vez mais exigentes e o tradicional já não 

encanta como no passado. 
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APÊNDICE A - Lista das rádios e categorizações 

 

Rádio FM Cidade Site 

Trans

missão 

pela 

web 

Podcast 

Site de 

redes 

sociais 

Programas 

Mensageiros 

Outras 

ferramentas 

Nativa FM Alegrete 
www.nativafmalegrete.co

m.br  

Sim * * Chat 

Mural de 

recados, 

Newsletter 

Minuano 

FM 
Alegrete www.minuanofm.com.br  Sim * Orkut Chat 

Mural de 

recados, 

Enquete, Peça 

sua música, E-

mail 

Cultura FM 
Arvorezinh

a 
www.radiocultura.inf.br Sim * Blog Chat 

Canal do 

ouvinte, E-mail 

Tchê FM 
Arroio do 

Meio 

www.redetche.com.br/arroi

odomeio 

Sim * * * 

Deixe seu 

recado (peça 

música) 

Pop Rock Várias www.poprock.com.br  Sim Download 
Blog, 

Twitter 
* 

Peça sua 

Música 

Delta FM Bagé www.deltafmbage.com.br  Sim * * * E-mail 

Rádio 

140,1 FM 

Barra do 

Ribeiro 
Não há * * * * * 

Rainha FM 
Bento 

Gonçalves 
www.rainhafm.com    Não * * * 

Faça seu 

pedido, Mural 

de Recados 

Rádio 

Bento FM 

Bento 

Gonçalves 

www.radiobento.com.br/no

vo  

Sim * * * 
Peça sua 

música 

Super Pop 

3 FM 

Bento 

Gonçalves 
Não há * * * * * 

Botucaraí 

FM 

Cachoeira 

do Sul 
Não há * * * * * 

Fandango 

FM 

Cachoeira 

do Sul 

www.radiofandango.com.b

r 

Sim * * Chat Enquete 

Estreito do 

Uruguai 

FM 

Cacique 

Doble 
Não há * * * * * 

Meridional 

FM 
Camaquã 

www.redemeridional.com/

meridional.html  

Sim * * * * 

Ativa FM 

Campinas 

das 

Missões 

www.radioativa.fm.br  Sim * Orkut MSN 
Enquete, Mural 

de Recados 

Rádio 88,7 

FM 

Campo 

Bom/Novo 

Hamburgo 

www.radio88e7fm.com.br/

index.php 

Sim * * * 
Peça sua 

Música 

Triângulo 

FM 
Candelária www.triangulofm.com.br  Sim * * * 

Peça sua 

Música, Mural 

de Recados 

Clube FM Canela 
www.radioclubedecanela.c

om.br/novo/page.php?6 

Sim * * * * 

Rádio Praia 

FM 

Capão da 

Canoa 
Não há * * * * * 

100.3 FM Carazinho Não há * * * * * 

Rádio 

Alegria FM 
Carazinho Não há * * * * * 

http://www.nativafmalegrete.com.br/
http://www.nativafmalegrete.com.br/
http://www.minuanofm.com.br/
http://www.radiocultura.inf.br/
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http://www.radiobento.com.br/novo
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http://www.redemeridional.com/meridional.html
http://www.redemeridional.com/meridional.html
http://www.radioativa.fm.br/
http://www.radio88e7fm.com.br/index.php
http://www.radio88e7fm.com.br/index.php
http://www.triangulofm.com.br/
http://www.radioclubedecanela.com.br/novo/page.php?6
http://www.radioclubedecanela.com.br/novo/page.php?6
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Rádio FM Cidade Site 

Trans

missão 

pela 

web 

Podcast 

Site de 

redes 

sociais 

Programas 

Mensageiros 

Outras 

ferramentas 

Estação FM 
Carlos 

Barbosa 
www.estacaofm.com.br  Sim Áudios * * 

Mural de 

recados 

Mãe de 

Deus 107,9 

FM 

Caxias do 

Sul 

comunidadeoasis.org.br/bl

ogdaradio 

Sim * * Chat * 

Mais Nova 

FM 

Caxias do 

Sul/ Várias 

cidades 

www.maisnova.fm.br/mais

nova.php 

Sim Áudios 
Twitter, 

Orkut  

Enquete, Mural 

de Recados 

Bem Viver 

FM 

Caxias do 

Sul 
Não há * 

    

UCS FM 
Caxias do 

Sul 

www.ucs.br/ucs/cetel/radio

/programacao_caxias  

Não * * * * 

Atlântida Várias 
www.clicrbs.com.br/atlanti

dafm/jsp/default.jsp  

Sim Áudios Blog Chat 
Enquete, Mural 

de Recados 

Antena 1 Várias www.antena1.com.br  Sim * Twitter * Enquete 

Shamballa 

FM 

Cerro 

Largo 

www.radioshamballa.com.

br 

Sim * * * * 

Charqueada

s FM 

Charquead

as 
Não há * * * * * 

Ciranda 

FM 
Chiapetta www.radiociranda.com.br Sim * * * 

Peça sua 

música 

Diário 

Serrano FM 
Cruz Alta 

www.diarioserrano.com.br/

radio_apresentacao.jsp 

Não * * * * 

Encanto 

FM 

Cruzeiro 

do 

Sul/Encant

ado 

www.encantofm.com.br  Sim Áudios Blog Chat 

Peça sua 

Música, Mural 

de Recados 

Trasaméric

a Hits 

Cruzeiro 

do Sul 
Não há * * * * * 

Amizade 

FM 

David 

Canabarro 

www.amizadefm.com.br/in

dex.php 

Sim * * * * 

Alegria FM 
Dois 

Irmãos 
Não há * * * * * 

Querência 

FM 

Dom 

Pedrito 
Não há * * * * * 

Difusão 

FM 
Erechim 

www.radiodifusaosul.com.

br 

Sim * * * 

Peça sua 

música, 

enquete 

Virtual FM Erechim www.virtualfm.com.br  Sim * * * 
Enquete, news 

letter 

Colinas FM 
Erechim/vá

rias cidades 

www.redecolinas.com.br/n

oticias.php 

Sim Podcast * MSN 
Mural de 

Recados 

Líder FM Espumoso www.rdlider.com.br  Sim Podcast Orkut * Mural, Enquete 

Transaméri

ca Light 
Estrela 

www.transamerica1010.co

m.br/home.php 

Não 

Site em 

manutençã

o 

* * * 

Sorriso 

102,9 FM 
Estrela www.sorrisofm.com Sim * Blog * * 

Viva FM Farroupilha 
www.radioviva.com.br/viv

a945 

Sim Notícias ? * * 

Peça sua 

música, 

Enquete 

Spaço FM Farroupilha www.spacofm.com.br  Sim Áudios * * Enquete 

http://www.estacaofm.com.br/
http://comunidadeoasis.org.br/blogdaradio/
http://comunidadeoasis.org.br/blogdaradio/
http://www.maisnova.fm.br/maisnova.php
http://www.maisnova.fm.br/maisnova.php
http://www.ucs.br/ucs/cetel/radio/programacao_caxias
http://www.ucs.br/ucs/cetel/radio/programacao_caxias
http://www.clicrbs.com.br/atlantidafm/jsp/default.jsp
http://www.clicrbs.com.br/atlantidafm/jsp/default.jsp
http://www.antena1.com.br/
http://www.radioshamballa.com.br/
http://www.radioshamballa.com.br/
http://www.radiociranda.com.br/
http://www.diarioserrano.com.br/radio_apresentacao.jsp
http://www.diarioserrano.com.br/radio_apresentacao.jsp
http://www.encantofm.com.br/
http://www.amizadefm.com.br/index.php
http://www.amizadefm.com.br/index.php
http://www.radiodifusaosul.com.br/
http://www.radiodifusaosul.com.br/
http://www.virtualfm.com.br/
http://www.redecolinas.com.br/noticias.php
http://www.redecolinas.com.br/noticias.php
http://www.rdlider.com.br/
http://www.transamerica1010.com.br/home.php
http://www.transamerica1010.com.br/home.php
http://www.sorrisofm.com/
http://www.radioviva.com.br/viva945
http://www.radioviva.com.br/viva945
http://www.spacofm.com.br/
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Rádio FM Cidade Site 

Trans

missão 

pela 

web 

Podcast 

Site de 

redes 

sociais 

Programas 

Mensageiros 

Outras 

ferramentas 

La Sorella 

FM 

Faxinal do 

Soturno 
www.lasorellafm.com.br Sim * * * 

Peça sua 

música, 

Torpedo, E-

mail 

Vale Feliz 

FM 
Feliz 

www.radiovalefeliz.com.br

/radio-online/index.php 

Sim 
Entrevistas 

antigas 
* Chat Enquete 

Funvale 

FM 

Flores da 

Cunha 
Não há * * * * * 

Luz e 

Alegria 

Frederico 

Westphalen 
www.luzealegria.com.br Sim Áudios * MSN Enquete 

Fundação 

Cultural da 

Serra 

Garibaldi Não há * * * * * 

104,1 FM Giruá www.104.1fm.com.br  Sim * Orkut MSN 

Enquete, Peça 

sua música, 

torpedo 

89,9 

Transaméri

ca Hits 

Glorinha 
www.transamerica1010.co

m.br/home.php 

* 

Site em 

manutençã

o 

* * * 

Eldorado 

FM 
Guaíba 

www.pampa.com.br/novo/i

nicial.php?secao=8&event

o=9&idnoticia=302# 

Sim * * * * 

Gaúcha FM 

(antiga 

Metrô FM) 

Guaíba 

www.clicrbs.com.br/especi

al/rs/gaucha/home,113,410

6,Home.html  

Sim Áudios 
Blog, 

Twitter 
* Mural, enquete 

Liberal FM Guaporé 
www.radioliberalfm.com.b

r 
Sim * * * 

Mural de 

Recados, Peça 

sua música 

Integração 

FM 
Guaporé 

www.radiointegracao.fm.b

r 

Sim * Orkut * 
Mural de 

recados 

Amizade 

FM 
Ibirubá 

www.sistemaepu.com.br/in

ternas_epu/amizade 
Sim * * * * 

CBS FM Ibirubá 
http://www.radiocbs.com.b

r/ 

Não 
site fora do 

ar  
* 

 

Ativa FM Igrejinha Não há * * * * * 

Amizade 

FM 
Igrejinha www.amizade.fm.br  Sim * * * 

Enquete, Peça 

sua música 

Unijui FM Ijuí 

www.unijui.edu.br/content/

blogcategory/362/2560/lan

g,iso-8859-1 

Sim * Orkut * * 

Fraternidad

e FM 
Ijuí 

www.fundacaofraternidade

.org.br/portugues/radiofrat

ernidade.asp 

Sim * 
 

* 
 

Iguatemi 

FM 
Ijuí www.radioreporter.com.br Sim * * * Enquete 

Mundial 

FM 
Ijuí www.fmmundi.com.br Sim * * * * 

Pitangueira 

FM 
Itaqui 

www.radiopitangueira.com

.br 
Sim * Orkut * 

Peça sua 

música 

Rede 

Mensagem 

FM 

Ivoti/Novo 

Hamburgo 

www.redemensagemfm.co

m.br 
Sim * * * Enquete 

http://www.radiovalefeliz.com.br/radio-online/index.php
http://www.radiovalefeliz.com.br/radio-online/index.php
http://www.104.1fm.com.br/
http://www.transamerica1010.com.br/home.php
http://www.transamerica1010.com.br/home.php
http://www.pampa.com.br/novo/inicial.php?secao=8&evento=9&idnoticia=302
http://www.pampa.com.br/novo/inicial.php?secao=8&evento=9&idnoticia=302
http://www.pampa.com.br/novo/inicial.php?secao=8&evento=9&idnoticia=302
http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/gaucha/home,113,4106,Home.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/gaucha/home,113,4106,Home.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/gaucha/home,113,4106,Home.html
http://www.radiointegracao.fm.br/
http://www.radiointegracao.fm.br/
http://www.radiocbs.com.br/
http://www.radiocbs.com.br/
http://www.amizade.fm.br/
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Rádio FM Cidade Site 

Trans

missão 

pela 

web 

Podcast 

Site de 

redes 

sociais 

Programas 

Mensageiros 

Outras 

ferramentas 

Meridional 

FM 
Jaguarão 

www.redemeridional.com/j

aguarao.html  

Sim * * * * 

Itapuã FM 
Júlio de 

Castilhos 
radioitapuafm.com.br  Sim * * MSN Mural, E-mail 

Cristal FM 

Lagoa 

Vermelha/

Soledade 

Não há * * * * * 

Tropical 

FM 
Lajeado www.tropical.fm.br/  Sim * Orkut * 

 

Univates 

FM 
Lajeado 

http://www.univates.br/rad

io 

Sim * Twitter * * 

Pepita FM 
Lavras do 

Sul 
Não há * * * * * 

Vanguarda 

FM 
Marau www.vangfm.com.br Sim Podcast 

Blog de 

um 

jotnalista, 

twitter 

jornal de 

Marau 

* 
Mural de 

recados 

Alvorada 

FM 

Marau/ 

Veranópoli

s 

Não há * * * * * 

88 FM 
Mato 

Leitão 
anumeroum.blogspot.com Não * Blog * * 

Planeta FM Miraguaí www.planetafm.com.br  Sim * * MSN 
Peça sua 

música 

América 

FM 

Montenegr

o 
Não há * 

  
* 

 

Viva FM 
Montenegr

o 

www.radioviva.com.br/viv

a907/novo/perfil.php 

Sim * * * * 

Magia FM 
Não-Me-

Toque 

www.magia.fm.br/?menu=

home  

Sim 
 

* MSN 
 

Imperial 

FM 

Nova 

Petrópolis 
www.imperial.fm.br  Sim * * * * 

Coroados 

FM 
Nova Prata www.coroadosfm.com.br  Sim * * * 

Enquete, Peça 

sua música 

União FM 
Novo 

Hamburgo 

www.uniaofm.com.br/site/i

ndex.php 

Sim Download * * * 

Novo 

Tempo 

Novo 

Hamburgo/

Porto 

Alegre 

Não Há * * * * * 

Unisinos 

Novo 

Hamburgo/

São 

Leopoldo 

www.unisinos.br/radio Sim * 
Blog, 

Orkut 
* E-mail 

Jovem Pan 

FM 
Osório 

osorio.jovempanfm.virgula

.uol.com.br/osorio/index.ht

ml  

Sim * 

Facebook

, Orkut, 

Blog 

* 
Peça sua 

música 

Difusora 

FM 

Palmeira 

das 

Missões 

www.difusora92fm.com.br Sim * * * * 

http://www.redemeridional.com/jaguarao.html
http://www.redemeridional.com/jaguarao.html
http://radioitapuafm.com.br/
http://www.tropical.fm.br/
http://www.univates.br/radio/
http://www.univates.br/radio/
http://www.vangfm.com.b/
http://anumeroum.blogspot.com/
http://www.planetafm.com.br/
http://www.radioviva.com.br/viva907/novo/perfil.php
http://www.radioviva.com.br/viva907/novo/perfil.php
http://www.magia.fm.br/?menu=home
http://www.magia.fm.br/?menu=home
http://www.imperial.fm.br/
http://www.coroadosfm.com.br/
http://www.uniaofm.com.br/site/index.php
http://www.uniaofm.com.br/site/index.php
http://www.unisinos.br/radio
http://osorio.jovempanfm.virgula.uol.com.br/osorio/index.html
http://osorio.jovempanfm.virgula.uol.com.br/osorio/index.html
http://osorio.jovempanfm.virgula.uol.com.br/osorio/index.html
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Rádio FM Cidade Site 

Trans

missão 

pela 

web 

Podcast 

Site de 

redes 

sociais 

Programas 

Mensageiros 

Outras 

ferramentas 

101,70 

Palmeira 

das 

Missões 

www.radiopalmeira.com.br

/fm 
Sim * Orkut MSN, Chat 

Enquete, Mural 

de recados, 

Peça sua 

música 

Sorriso Panambi www.sorrisofm.com.br  Sim * * * 
Pedidos de 

música, mural 

Diário da 

Manhã 

Passo 

Fundo 
www.rd98.com.br  Sim * * * 

Pedidos de 

música, mural 

Planalto 
Passo 

Fundo 

www.rplanalto.com/radiof

m.php  

Sim * * * 

Mural de 

Recados, Peça 

sua música 

UPF 
Passo 

Fundo 
www.radio.upf.br Sim * 

Orkut, 

Twitter, 

Blog 

* Newsletter 

Alfa FM Pelotas alfafm.ucpel.tche.br  Sim * * * * 

Federal FM Pelotas federalfm.ufpel.edu.br Sim * * * * 

União FM Pelotas 
www.uniaofm.com.br/site/

pelotas 

Sim Download * * * 

Rede 

Aleluia 
Pelotas 

www.redealeluia.com.br/fil

ial/riograndesul/rs02/cgi/cg

ilua.exe/sys/start.htm?sid=

4 

Sim * * * * 

Alegria FM 
Pelotas/ 

Camaquã 

www.radioalegria.com.br/n

_versao2/home.php 

Sim * 
Orkut, 

Twitter 
Chat 

Pedidos de 

música 

Nativa FM Piratini www.nativafmpiratini.com  Sim * Orkut * 
Mural de 

recados 

Continental 

FM 

Porto 

Alegre 

www.pampa.com.br/novo/i

nicial.php?secao=7&event

o=9&idnoticia=301 

Sim * * * * 

FM Cultura 
Porto 

Alegre 
www.tve.com.br  Sim * * * * 

Aliança FM 
Porto 

Alegre 
www.alianca.fm.br  Sim * * * 

E-mail, Mural 

de recados 

Band News 
Porto 

Alegre 

www.bandrs.com.br/bandn

ews/?PHPSESSID=853ea0

a4329ede804701bad4b87f

2393 

Sim * Twitter * Enquete 

Ipanema 

FM 

Porto 

Alegre 
www2.uol.com.br/ipanema  Sim Podcast Twitter * * 

Guaíba FM 
Porto 

Alegre 
www.radioguaiba.com.br Sim Especiais ? Blog * 

Canal do 

ouvinte, 

Enquete 

Itapema 

FM 

Porto 

Alegre 

www.clicrbs.com.br/itape

mafm/jsp/default.jsp?uf=2  

Sim Áudios 

Twitter, 

Blogs, 

Facebook 

* * 

Cidade FM 
Porto 

Alegre 

www.clicrbs.com.br/radios

/radiocidade/jsp/default.jsp  

Sim * Blogs * Enquete 

104 FM 
Porto 

Alegre 

www.pampa.com.br/novo/i

nicial.php?secao=4&event

o=2&idnoticia=292 

Sim * * * * 

http://www.sorrisofm.com.br/
http://www.rd98.com.br/
http://www.rplanalto.com/radiofm.php
http://www.rplanalto.com/radiofm.php
http://alfafm.ucpel.tche.br/
http://federalfm.ufpel.edu.br/
http://www.uniaofm.com.br/site/pelotas
http://www.uniaofm.com.br/site/pelotas
http://www.radioalegria.com.br/n_versao2/home.php
http://www.radioalegria.com.br/n_versao2/home.php
http://www.nativafmpiratini.com/
http://www.pampa.com.br/novo/inicial.php?secao=7&evento=9&idnoticia=301
http://www.pampa.com.br/novo/inicial.php?secao=7&evento=9&idnoticia=301
http://www.pampa.com.br/novo/inicial.php?secao=7&evento=9&idnoticia=301
http://www.tve.com.br/
http://www.alianca.fm.br/
http://www.bandrs.com.br/bandnews/?PHPSESSID=853ea0a4329ede804701bad4b87f2393
http://www.bandrs.com.br/bandnews/?PHPSESSID=853ea0a4329ede804701bad4b87f2393
http://www.bandrs.com.br/bandnews/?PHPSESSID=853ea0a4329ede804701bad4b87f2393
http://www.bandrs.com.br/bandnews/?PHPSESSID=853ea0a4329ede804701bad4b87f2393
http://www2.uol.com.br/ipanema/
http://www.radioguaiba.com.br/
http://www.clicrbs.com.br/itapemafm/jsp/default.jsp?uf=2
http://www.clicrbs.com.br/itapemafm/jsp/default.jsp?uf=2
http://www.clicrbs.com.br/radios/radiocidade/jsp/default.jsp
http://www.clicrbs.com.br/radios/radiocidade/jsp/default.jsp
http://www.pampa.com.br/novo/inicial.php?secao=4&evento=2&idnoticia=292
http://www.pampa.com.br/novo/inicial.php?secao=4&evento=2&idnoticia=292
http://www.pampa.com.br/novo/inicial.php?secao=4&evento=2&idnoticia=292
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Rádio FM Cidade Site 

Trans

missão 

pela 

web 

Podcast 

Site de 

redes 

sociais 

Programas 

Mensageiros 

Outras 

ferramentas 

Jovem Pan 
Porto 

Alegre 

portoalegre.jovempanfm.vi

rgula.uol.com.br  

Sim * 
Facebook

, Twitter 
* 

Peça sua 

música 

Liberdade 

FM 
Porto Algre 

www.pampa.com.br/novo/i

nicial.php?secao=10&even

to=9&idnoticia=300 

Sim * * * * 

Aleluia FM 

Porto 

Alegre/Cax

ias 

www.redealeluia.com.br/fil

ial/riograndesul/rs01/cgi/cg

ilua.exe/sys/start.htm?tpl=

home  

Sim * * * * 

Progresso 

FM 
Progresso Não há * * * * * 

Salamanca 

FM 
Quaraí www.salamancafm.com.br  Sim 

Podcast(1 

arquivo de 

áudio de 

dezembro 

de 2009) 

Orkut, 

Blog, 

Twitter 

MSN 

Torpedo, 

enquete, Peça 

sua música 

Tchê FM 
Restinga 

Seca 

www.redetche.com.br/resti

ngaseca  

Sim * * * * 

Universida

de FM 
Rio Grande 

www.universidadefm.furg.

br 

Sim * * * E-mail 

Oceano FM Rio Grande www.oceanofm.com.br  Sim Podcast 

Blog, 

Orkut, 

Twitter, 

Facebook 

* 

Peça sua 

música, 

enquete 

Universal 

FM 

Rodeio 

Bonito 
www.universalfm.com.br  Sim * * * 

Newsletter, 

peça sua 

música, 

enquete, e-mail 

97,9 FM 
Rosário do 

Sul 
Não há * * * * * 

Geração 

FM 

Salto do 

Jacuí 
www.radiogeracao.com.br  Sim Podcast Orkut * Enquete 

Morro Alto 

(empresa) 

Salvador 

do Sul 
Não há * 

  
* 

 

Sanaduva 

FM 
Sananduva 

www.radiosananduva.com.

br 

Sim * * * 
Enquete, Peça 

sua música 

Sobrado 

FM 

Santa 

Bárbara do 

Sul 

Não há * * * * * 

Gazeta FM 
Santa Cruz 

do Sul 

gazetafm.via.com.br/index

2.php 

Sim * * * 
Peça sua 

música 

Nativa FM 
Santa 

Maria 

www.nativafmsantamaria.c

om.br 

Sim * * * 
Mural de 

recados 

Antena 1 
Santa 

Maria 
www.antena1sm.com.br  Sim * * MSN E-mail 

Medianeira 

FM 

Santa 

Maria 

www.radiomedianeira.com

.br 

Sim * * MSN 
Mural de 

recados 

Guaíra FM Santa Rosa 
www.radioguairafm.com.b

r 

Sim * * Chat 

Mural de 

recados, 

Enquete, Peça 

sua música 

http://portoalegre.jovempanfm.virgula.uol.com.br/
http://portoalegre.jovempanfm.virgula.uol.com.br/
http://www.pampa.com.br/novo/inicial.php?secao=10&evento=9&idnoticia=300
http://www.pampa.com.br/novo/inicial.php?secao=10&evento=9&idnoticia=300
http://www.pampa.com.br/novo/inicial.php?secao=10&evento=9&idnoticia=300
http://www.redealeluia.com.br/filial/riograndesul/rs01/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
http://www.redealeluia.com.br/filial/riograndesul/rs01/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
http://www.redealeluia.com.br/filial/riograndesul/rs01/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
http://www.redealeluia.com.br/filial/riograndesul/rs01/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
http://www.salamancafm.com.br/
http://www.redetche.com.br/restingaseca
http://www.redetche.com.br/restingaseca
http://www.universidadefm.furg.br/
http://www.universidadefm.furg.br/
http://www.oceanofm.com.br/
http://www.universalfm.com.br/
http://www.radiogeracao.com.br/
http://www.radiosananduva.com.br/
http://www.radiosananduva.com.br/
http://gazetafm.via.com.br/index2.php
http://gazetafm.via.com.br/index2.php
http://www.nativafmsantamaria.com.br/
http://www.nativafmsantamaria.com.br/
http://www.antena1sm.com.br/
http://www.radiomedianeira.com.br/
http://www.radiomedianeira.com.br/
http://www.radioguairafm.com.br/
http://www.radioguairafm.com.br/
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Rádio FM Cidade Site 

Trans

missão 

pela 

web 

Podcast 

Site de 

redes 

sociais 

Programas 

Mensageiros 

Outras 

ferramentas 

Fema Santa Rosa www.radiofema.com.br  Sim * * * 
Peça sua 

música 

Líder Som Santa Rosa www.radiolidersom.com.br  Sim * * * * 

Band FM 
Santana do 

Livramento 
www.bandfm.com.br  Sim * Orkut * 

Enquete, Peça 

sua música 

Líder FM 
Santana do 

Livramento 

www.liderfmlivramento.co

m.br  

Sim * * MSN 

Mural de 

recados, E-

mail, Enquete 

Querência 

FM 

Santana do 

Livramento 
www.querenciafm.com.br  Não Fora do ar * MSN 

 

RCC FM 
Santana do 

Livramento 
www.rccfm.com.br  Sim * * * 

Peça sua 

música 

URI FM Santiago 
www.paginas.urisantiago.b

r/radio  
Sim * * * * 

Iguaçu FM Santiago www.iguacufm.com.br  Sim * Orkut MSN * 

Verdes 

Pampas 
Santiago 

www.verdespampas.com.b

r 

Sim * * * 
Peça sua 

música, E-mail 

Rádio da 

Uri 

Santo 

Ângelo 
www.san.uri.br Não * * * E-mail 

Novos 

Horizontes 

FM 

Santo 

Ângelo 

www.radionovoshorizontes

fm.com 

Não Fora do ar 
   

Nova FM 
Santo 

Ângelo 
www.nova.fm.br  Sim * * MSN 

Mural de 

Recados, 

Enquete, 

Torpedo, E-

mail 

89,1 FM 

Santo 

Antônio da 

Missões 

www.89radiofm.com.br  Sim 
 

Orkut Chat 

Mural de 

Recados, 

torpedo 

Mais FM 
Santo 

Cristo 

www.maisfm.net/portal/in

dex.php 

Sim * * MSN 

Mural  de 

recados, 

enquete, E-mail 

Fronteira 

FM 
São Borja 

www.siteadministravel.co

m.br/portal/index.php?id=9

3  

Sim Podcast * MSN Enquete 

Universal 

FM 

São 

Francisco 

de Paula 

Não há * 
    

Princesa 

FM 

São 

Francisco 

de Paula 

Não há * * * * * 

Band FM 
São 

Gabriel 

www.rfc.com.br/bandsaog

abriel 

Não * * * * 

São José 

FM 

São José do 

Patrocínio 
www.radiosaojosefm.com Sim * * Chat 

Mural de 

recados, 

Enquete 

Litoral Sul 

São 

Lourenço 

do Sul 

radiolitoralsulfm.com Sim * * * 
Mural de 

recados 

http://www.radiofema.com.br/
http://www.radiolidersom.com.br/
http://www.bandfm.com.br/
http://www.liderfmlivramento.com.br/
http://www.liderfmlivramento.com.br/
http://www.querenciafm.com.br/
http://www.rccfm.com.br/
http://paginas.urisantiago.br/radio/informacoes/48/10-melhores-1061
http://paginas.urisantiago.br/radio/informacoes/48/10-melhores-1061
http://www.iguacufm.com.br/
http://www.verdespampas.com.br/
http://www.verdespampas.com.br/
http://www.san.uri.br/
http://www.radionovoshorizontesfm.com/
http://www.radionovoshorizontesfm.com/
http://www.nova.fm.br/
http://www.89radiofm.com.br/
http://www.maisfm.net/portal/index.php
http://www.maisfm.net/portal/index.php
http://www.siteadministravel.com.br/portal/index.php?id=93
http://www.siteadministravel.com.br/portal/index.php?id=93
http://www.siteadministravel.com.br/portal/index.php?id=93
http://www.rfc.com.br/bandsaogabriel
http://www.rfc.com.br/bandsaogabriel
http://www.radiosaojosefm.com/
http://radiolitoralsulfm.com/
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Rádio FM Cidade Site 

Trans

missão 

pela 

web 

Podcast 

Site de 

redes 

sociais 

Programas 

Mensageiros 

Outras 

ferramentas 

97 FM 
São Luiz 

Gonzaga 

www.radio97fm.necbr.com

/home/index.php?option=c

om_frontpage&Itemid=1 

Sim * * * 

Mural de 

recados, 

Enquete 

Novo 

Tempo 

Porto 

Alegre 

www.novotempo.org.br/ra

dio/portoalegre/index.asp 
Sim Áudios * * 

 

Odisséia 

104 

Serafina 

Corrêa 
www.odisseiafm.com.br  Sim * Orkut MSN 

Peça sua 

música, 

enquete, Mural 

de recados 

Jacuí FM Sobradinho 
www.radiosobradinho.com

.br 

Sim 

Site em 

reformulaç

ão 

* * 
Peça sua 

música 

Gazeta FM Sobradinho 

gazetafm981.blogspot.com

/2009/01/rui-biriva-grava-

programa-de-tv-em.html  

Sim 
    

Caiobá FM Tapejara www.caioba.fm.br  Sim * Orkut * 

Peça sua 

música, 

Enquete, 

Torpedo 

Studio FM Tapera www.studio2fm.com.br  Sim * Orkut MSN 
Mural de 

recados 

Emoção 

FM 
Taquara Não há * * * * * 

Tarumã FM Tavares Não há * * * * * 

Província 

FM 

Tenente 

Portela 

www.provinciafm.com/?pg

=principal 

Sim * 
Orkut, 

Twitter 
Chat 

Mural de 

Recados, Peça 

sua música 

Germânia 

FM 
Teutônia www.germaniafm.com.br  Sim * * * 

Mural de 

recados, 

Enquete 

Popular FM Teutônia www.popularnet.com.br Sim 

Site em 

reformulaç

ão 

* * * 

Atlântico 

Sul 
Torres 

www.atlanticosul947.com.

br/index.php 

Sim * * * 

Mural de 

Recados, Peça 

sua música 

Itaramã FM Tramandaí www.itaramafm.com Sim * * * 

Mural de 

Recados, Peça 

sua música 

Mampituba 

(empresa) 

Três 

Cachoeiras 
Não há * 

  
* 

 

Cidade 

Canção FM 

Três de 

Maio 

www.cidadecancaofm.com

.br/portal/home.php 

Sim * * * 
Mural de 

recados 

Alto 

Uruguai 
Três Passos 

www.radioaltouruguai.com

.br/?pg=principal 

Sim * * * 

Mural de 

recados, 

Enquete, 

Newsletter, 

Torpedo 

Olinda FM Tucunduva www.olindafm.com.br  Sim 
Site em 

construção 
* * * 

Clube Um 

FM 

Tupanciret

ã 
www.clubeum.fm.br  Sim * * * 

Enquete, mural 

de recados 

http://radio97fm.necbr.com/home/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://radio97fm.necbr.com/home/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://radio97fm.necbr.com/home/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://radio97fm.necbr.com/home/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.odisseiafm.com.br/
http://www.radiosobradinho.com.br/
http://www.radiosobradinho.com.br/
http://gazetafm981.blogspot.com/2009/01/rui-biriva-grava-programa-de-tv-em.html
http://gazetafm981.blogspot.com/2009/01/rui-biriva-grava-programa-de-tv-em.html
http://gazetafm981.blogspot.com/2009/01/rui-biriva-grava-programa-de-tv-em.html
http://www.caioba.fm.br/
http://www.studio2fm.com.br/
http://www.provinciafm.com/?pg=principal
http://www.provinciafm.com/?pg=principal
http://www.germaniafm.com.br/
http://www.popularnet.com.br/
http://www.atlanticosul947.com.br/index.php
http://www.atlanticosul947.com.br/index.php
http://www.itaramafm.com/
http://www.cidadecancaofm.com.br/portal/home.php
http://www.cidadecancaofm.com.br/portal/home.php
http://www.radioaltouruguai.com.br/?pg=principal
http://www.radioaltouruguai.com.br/?pg=principal
http://www.olindafm.com.br/
http://www.clubeum.fm.br/


66 

 

 

Rádio FM Cidade Site 

Trans

missão 

pela 

web 

Podcast 

Site de 

redes 

sociais 

Programas 

Mensageiros 

Outras 

ferramentas 

Mauá FM Tuparendi www.radiomauafm.com.br  Sim 
Site em 

construção 
* * * 

Charrua 

FM 
Uruguaiana www.radiocharrua.com.br Sim * * * * 

96 FM Uruguaiana www.radio96.com Sim * 
 

MSN 
Mural de 

recados, E-mail 

Líder 99,9 

FM 
Uruguaiana Não há * * * * * 

Esmeralda 

FM 
Vacaria 

www.radioesmeralda.com.

br 

Sim * * * * 

Terra FM 
Venâncio 

Aires 
www.asuaradio.com.br  Sim * * Chat 

Peça sua 

Música, Mural 

de Recados 

Comunidad

e FM 

Veranópoli

s 

www.comunidadefm.com.

br/index.php?id=pt&se=1  

Sim * * * E-mail 

http://www.radiomauafm.com.br/
http://www.radiocharrua.com.br/
http://www.radio96.com/
http://www.radioesmeralda.com.br/
http://www.radioesmeralda.com.br/
http://www.asuaradio.com.br/
http://www.comunidadefm.com.br/index.php?id=pt&se=1
http://www.comunidadefm.com.br/index.php?id=pt&se=1
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APÊNDICE B – Classificação dos arquivos de áudio 

 

DOWNLOAD 

1 Pop Rock  http://www.poprock.com.br/ 

 Cafezinho (atualizado diariamente) 

 

2 União FM http://www.uniaofm.com.br/site/index.php 

 Um olhar para o Vale (semanal – seg. a dom.) 

 Conversando com você (semanal – seg. a sex.) 

 

ÁUDIOS 

1 Estação FM http://www.estacaofm.com.br/ 

 Notícias Gerais (sem datas, mas parece haver frequência) 

 Esportes (sem datas) 

 

2 Atlântida http://www.clicrbs.com.br/atlantidafm/jsp/default.jsp 

 Pretinho Básico (diário) 

 Bola nas Costas (semanal) 

  Especiais Planeta Atlântida (cobertura do planeta Atlântida) 

  Boletim das ondas (diário) 

 Geleia Pop (semanal) 

 Cabelo no Spaghetti (somente um dia – é novo) 

 

3 Encanto FM http://www.encantofm.com.br/ 

Menu multimídia  

 As mais pedidas (sem conteúdo) 

  Áudio cassetadas (última postagem em maio de 2008) 

 Sua voz na encanto (sem conteúdo) 

 

4 Mais Nova  http://www.maisnova.fm.br/maisnova.php 

 Chinelagem (último postado em setembro de 2009) 

 

http://www.poprock.com.br/
http://www.uniaofm.com.br/site/index.php
http://www.estacaofm.com.br/
http://www.clicrbs.com.br/atlantidafm/jsp/default.jsp
http://www.encantofm.com.br/
http://www.maisnova.fm.br/maisnova.php
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5 Luz e Alegria http://www.luzealegria.com.br/ 

 Boletim bombeiros (diário) 

 

6 Gaúcha http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/gaucha/home,113,4106,Home.html 

 39 categorias (maior parte atualização diária)  

 

7 Novo Tempo http://www.novotempo.org.br/radio/ 

 13 programas com disponibilização de áudio 

 

8 Itapema http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/itapemafmrs/home,424,5625,Home.html 

 Destemperados (não há periodicidade exata- atualizado) 

  Juliana Lessa (não há periodicidade exata- atualizado) 

 Maria Paula Letti (não há periodicidade exata- atualizado) 

 Sintonia Fina com Nelson Motta (não há periodicidade exata- atualizado) 

 Tânia Carvalho (não há periodicidade exata- atualizado) 

 

PODCAST SEM CONTEÚDO 

1 Colinas http://www.redecolinas.com.br/noticias.php 

 

2 Líder FM http://www.rdlider.com.br/ 

 

3 Ipanema http://www2.uol.com.br/ipanema/ 

 

4 Fronteira  http://www.siteadministravel.com.br/portal/index.php?id=93&page=podcast 

 

PODCAST COM CONTEÚDO 

1 Vanguarda FM http://www.vangfm.com.br/ 

Não tem feed 

 Ponto e Contraponto (Sábados – não ficam disponíveis todos os arquivos) 

 Espaço Plural (diário - não ficam disponíveis todos os arquivos) 

 

2 Salamanca http://www.salamancafm.com.br/ 

http://www.luzealegria.com.br/
http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/gaucha/home,113,4106,Home.html
http://www.novotempo.org.br/radio/
http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/itapemafmrs/home,424,5625,Home.html
http://www.redecolinas.com.br/noticias.php
http://www.rdlider.com.br/
http://www2.uol.com.br/ipanema/
http://www.siteadministravel.com.br/portal/index.php?id=93&page=podcast
http://www.vangfm.com.br/
http://www.salamancafm.com.br/
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Não tem feed 

 1 arquivo de dez de 2009  

 

3 Oceano http://www.oceanofm.com.br/ 

Não tem feed 

 Previsão do tempo (não disponibiliza arquivos antigos) 

 Giro Oceano (comentário de Alexandre Garcia- não disponibiliza arquivos antigos) 

 

4 Geração http://www.radiogeracao.com.br/ 

Não tem feed 

 Entrevistas realizadas durante a programação (é atualizado com frequência) 

 

OUTRAS CATEGORIAS  

1 Rádio Viva http://www.radioviva.com.br/viva945/ 

NOTÍCIAS – texto e áudio canalizados para site da Rede Serrana de Comunicações -

atualizado, periodicidade irregular. 

 

2 Guaíba http://www.radioguaiba.com.br/ 

REPORTAGENS ESPECIAIS - não há frequência constante, grandes reportagens 

 

3 Vale Feliz http://www.radiovalefeliz.com.br/radio-online/index.php 

ENTREVISTAS - Última postagem em novembro de 2008 

 

http://www.oceanofm.com.br/
http://www.radiogeracao.com.br/
http://www.radioviva.com.br/viva945/
http://www.radioguaiba.com.br/
http://www.radiovalefeliz.com.br/radio-online/index.php
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APÊNDICE C – Questionários encaminhados para as rádios 

 

 

Roteiro para entrevista – categoria download, áudios e podcast com conteúdo 

 

1- Por que disponibilizar os áudios dos programas no site? 

 

2 - Por que oferecer acesso aos arquivos desses programas e não de outros? 

 

3 - Como surgiu a ideia? 

 

4 - Já pensaram em transformá-lo em podcast, com agregador RSS, que permite assinatura, 

atualização e download automático para quem o assina? 

 

5 - Vocês possuem dados de acesso aos arquivos? 

 

6 - Como é a relação com o ouvinte? Ele manda recado, deixa comentários, elogia ou solicita 

algum programa para ser disponibilizado? 

 

7 - É percebida alguma mudança na relação com o ouvinte desde que começaram a oferecer 

acesso aos arquivos de áudio? 

 

8 - Quem faz a seleção do que é ou não postado no site? E quem é o responsável pela 

postagem? 

 

 

Roteiro para entrevista – categoria podcast sem conteúdo 

 

1 - No site da rádio há um link para baixar podcast sem oferta de conteúdo. Por que isso 

ocorre? 

 

2 - Vocês pretendem disponibilizar podcasts nela? Se sim, ele terá o agregador RSS, que 

permite atualização e download automático para quem o assina? 

 

3 - Como surgiu a ideia de disponibilizar um futuro acesso a podcast? 

 

4 - Qual a importância de se disponibilizar esse tipo de conteúdo no site da rádio? 

 


