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“O que não dá prazer não dá proveito.  

Em resumo, senhor, estude apenas  

o que lhe agradar.” 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem, como objetivo geral, compreender como o programa radiofônico 

Gaúcha Hoje, veiculado na Rádio Gaúcha de Porto Alegre (RS), se apropria da convergência 

midiática para atrair mais ouvintes. Os objetivos específicos passam por descrever o papel do 

âncora Antônio Carlos Macedo neste processo de convergência, apontar as formas de 

interatividade entre o programa e os ouvintes e analisar a importância da conversação 

radiofônica na esfera da convergência. A base do referencial teórico esteve composta por 

Jenkins, Lopez, Rost, Ferraretto e Wolf, entre outros autores. Foi feita a observação prática de 

um dia de rotina do programa, no estúdio da Rádio Gaúcha. A metodologia utilizada foi um 

estudo de caso, com a realização de entrevista focalizada e estruturada. Para o alcance dos 

objetivos propostos, fez-se a descrição da análise dos dados em consonância com a teoria 

pesquisada. Considera-se que o presente estudo aborda tema essencial à formação jornalística 

pela constatação da necessidade de renovação constante, não só dos meios de comunicação, 

no caso o rádio, mas do aprimoramento contínuo para que os profissionais da área 

disseminem a notícia com qualidade e cada vez maior agilidade no alcance de seus receptores. 

Nos dias atuais, faz-se prioridade uma aproximação direta com o receptor da informação, de 

forma ágil e verdadeira. Para isso, o profissional de comunicação deve estar atento às 

transformações não só tecnológicas, mas às necessidades dos então “usuários” da notícia, 

porque são eles que estão em permanente conexão com o que é apresentado. 

 

Palavras-chave:  Rádio; Convergência midiática; Interatividade; Gaúcha Hoje. 
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ABSTRACT 

 

The present work has, as general objective, to understand how the radio program Gaúcha 

Hoje, broadcast on Radio Gaúcha in Porto Alegre (RS), appropriates the media convergence 

to attract more listeners. The specific objectives are to describe the role of the anchor Antônio 

Carlos Macedo in this process of convergence, to point out the forms of interactivity between 

the program and the listeners and to analyze the importance of the radiophonic conversation 

in the sphere of convergence. The base of the theoretical reference was composed by Jenkins, 

Lopez, Rost, Ferraretto and Wolf, among others authors. The practical observation of a 

routine day of the program was made, in the studio of Rádio Gaúcha. The methodology used 

was a case study, with a focused and structured interview. In order to reach the proposed 

objectives, a description of the data analysis was made in accordance with the researched 

theory. It is considered that the present study addresses the essential subject of journalistic 

training, due to the need for constant renewal, not only of the media, but also of the 

continuous improvement so that professionals in the field disseminate the news with quality 

and each Agility in the reach of their receivers. Nowadays, a direct approach is taken with the 

information receiver, in an agile and true way. For this, the communication professional must 

be aware of the transformations not only technological, but the needs of the "users" of the 

news, because they are in permanent connection with what is presented. 

 

Keywords: Radio; Media convergence; Interactivity; Gaúcha Hoje. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao analisar a relação existente entre “convergência midiática” e “radiojornalismo”, é 

primordial que se entenda de que forma ocorre a inserção do rádio nas plataformas digitais, 

pois este fenômeno transformou o radiojornalismo em um processo mais dinâmico, 

extrovertido e, principalmente, interativo. E um modelo radiofônico que vai ao encontro 

dessas transformações tecnológicas é o programa Gaúcha Hoje, veiculado na Rádio Gaúcha 

de Porto Alegre (RS), que está no ar há 38 anos. 

 Para abordagem do tema, este trabalho apresenta um breve histórico sobre o rádio e 

sua evolução no Brasil, enfatizando a aposta do jornalismo como nova forma de difundir e 

propagar este meio de comunicação. Também é realizada uma explanação sobre a inserção do 

radiojornalismo nas plataformas digitais, onde destaca-se a evolução do rádio como meio de 

disseminação das informações. 

 Outra etapa da pesquisa é a exposição da convergência midiática e as principais 

transformações que os meios de comunicação sofreram devido a este fenômeno. São 

abordados os conceitos de interação e interatividade no jornalismo, com uma explicação da 

rotina jornalística, e como os ouvintes são atingidos pelas mudanças tecnológicas ocorridas no 

radiojornalismo em razão dessa convergência. 

 O problema de pesquisa desta análise parte do conceito de como o programa 

radiofônico Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha de Porto Alegre (RS), se apropria da 

convergência midiática para atrair mais ouvintes. Adaptar-se a essas mudanças faz parte da 

evolução do radiojornalismo, o que faz com que o meio de comunicação esteja sempre 

inovando e se recicle para que possa acompanhar o processo de convzergência midiática. 

Para atender ao objetivo geral da pesquisa, que é compreender como o programa de 

rádio Gaúcha Hoje se apropria da convergência midiática para atrair mais ouvintes, faz-se 

necessário uma apresentação da história da Rádio Gaúcha de Porto Alegre (RS), destacando a 

forma de fazer jornalismo no programa veiculado na emissora. Descrever o papel do âncora 

Antônio Carlos Macedo neste processo de convergência e apontar as formas de interatividade 

entre o programa radiofônico e os ouvintes completam a revisão bibliográfica do trabalho 

monográfico em tela. 

 O programa Gaúcha Hoje tem três horas de duração, indo ao ar das 5h às 8h, e 

conquista um número crescente de ouvintes devido a sua programação interativa. Por isso, a 

importância de se analisar o Gaúcha Hoje por meio desta pesquisa e sua relação com a 

linguagem e as estratégias de conversação radiofônica diante da convergência midiática.  
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 Para comprovar na prática o estudo da convergência midiática no radiojornalismo, foi 

desenvolvida uma análise do Gaúcha Hoje por meio de entrevistas com o âncora Antônio 

Carlos Macedo e com a produtora Mariana Ceccon, além da observação presencial feita no 

estúdio, realizada durante um dia, com o fim de acompanhar a rotina do programa e da 

equipe. 

A pesquisa se justifica, portanto, por contribuir com os estudos acadêmicos na área de 

radiojornalismo quanto à constatação da necessidade de renovação constante do rádio em seus 

mais de 90 anos de história, pois a cada evolução este meio de comunicação tem se adaptado 

para atingir o ouvinte em primeiro lugar.  

E o mesmo se verifica com os profissionais da área jornalística nesta era de 

transformações tecnológicas, visto que faz-se necessário a adaptação e o aprimoramento 

contínuos para que permaneçam atuantes e disseminem a informação com qualidade, com 

maior agilidade e de acordo com cada segmento de receptores.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico deste Trabalho Final de Graduação (TFG) pretende abordar como 

o programa radiofônico Gaúcha Hoje da Rádio Gaúcha de Porto Alegre (RS) se apropria da 

convergência midiática para atrair mais ouvintes. Para isso, faz uma apresentação do rádio no 

Brasil, assim como do papel do radiojornalismo e suas plataformas digitais, da convergência 

midiática no rádio, dos conceitos de interação e interatividade, da rotina jornalística de uma 

redação, bem como descreve o histórico da Rádio e a produção do Programa. Também 

pretende analisar o trabalho do apresentador Antônio Carlos Macedo neste contexto. 

 

2.1 Breve caracterização do rádio no Brasil 

 

A primeira transmissão radiofônica realizada no Brasil aconteceu no ano de 1922, 

simultaneamente à exposição internacional de comemoração ao Centenário da Independência 

do país.           

 Apenas dez anos depois, o primeiro meio de comunicação eletrônico operando na 

velocidade do som, o rádio, foi utilizado no Brasil já como meio de mobilização social. A 

partir disso, as primeiras emissoras, que foram as paulistanas, começaram a utilizar o 

radiojornalismo em suas programações. E hoje, o rádio ainda cumpre sua principal função 

como veículo de comunicação: informar. 

Para Ferraretto (2014), o rádio pode ser assim definido: 

O rádio é, por definição, um meio dinâmico. Está sempre lá, onde a notícia acontece, 

transmitindo-a em tempo real para o ouvinte. Também aparece ali, onde se faz 

necessária uma canção para espairecer ou enlevar. E chega acolá, naquele cantinho 

humilde a carecer de uma palavra de apoio, de conforto ou, quem sabe, de 

indignação (FERRARETTO, 2014, p. 13). 

Um dos meios de comunicação mais antigos de que se tem conhecimento, o rádio, foi 

e ainda é, um veículo informativo presente na casa dos brasileiros. Nos anos de 1950, com o 

surgimento da televisão, a maioria da população acreditava no fim do rádio, convencendo-se 

de que o novo meio de comunicação que surgia como uma grande descoberta feita pelo 

homem o substituiria. Já que ambos tinham como papel principal informar, mas a televisão 

teria um benefício a mais: a linguagem visual. 

Mesmo com a forte inserção da televisão no cotidiano das pessoas, o rádio retomou 

seu lugar e diversificou sua programação. O radioespetáculo deu espaço a um veículo mais 

informativo e interativo, visto que os televisores utilizavam as imagens como complemento à 
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linguagem verbal. Os programas radiofônicos apostaram no jornalismo como uma nova 

maneira de fazer rádio. Com todas essas adaptações, o rádio buscou alcançar o seu público 

com a diversidade e a proximidade da notícia com o ouvinte. 

Segundo Ortriwano (2003), a aposta do rádio em experimentar novos formatos em sua 

programação foi o ponto principal para que o meio de comunicação disseminasse suas 

informações e prospectasse novos ouvintes.  

Gêneros e formatos diferenciados foram sendo experimentados. Entre as várias 

especializações, no jornalismo surgiram as rádios allnews1, que apresentam apenas 

notícias, e as talk&news2, em que o espectro de formatos jornalísticos é mais amplo 

englobando notícias, entrevistas, comentários, etc (ORTRIWANO, 2003, p. 77). 

 

Esses experimentos foram então, abrindo espaço para novas ideias e, com elas, o rádio 

começou a trazer mais informação aos ouvintes. As vitrolas que ficavam tocando dia e noite, 

foram substituídas por apresentadores que traziam as notícias. “O rádio foi mudando seu 

perfil para enfrentar os novos tempos e o jornalismo não poderia ficar de fora” 

(ORTRIWANO 2003, p. 78). 

Mesmo com novos formatos de programação, o rádio nunca perdeu a sua principal 

característica, a linguagem. De acordo Meditsch (2007), o rádio possui sua própria linguagem 

que pode ser denominada como uma instituição contemporânea plural. Com seus 

componentes invisíveis aos olhos dos ouvintes, o rádio possui sua própria maneira de se 

comunicar, um jeito próprio de conversar com o receptor e de criar imagens em sua mente 

referentes às informações transmitidas. “Trata-se de sua caracterização como uma espécie de 

companheiro do ouvinte, algo que está próximo no dia a dia e quebra a solidão, seja nas 

metrópoles seja nas zonas rurais mais afastadas dos centros urbanos” (FERRARETTO, 2014, 

p. 27 e 28). Esse meio de comunicação desperta a imaginação do ouvinte, faz com que ele se 

utilize das palavras para ter em sua mente a história desenhada, tal como ela é.  

 Para Meditsch (2007), a leitura técnica permite que o rádio não fale para um auditório 

de espectadores, mas sim para cada ouvinte em particular. Além da voz, o rádio possui outras 

formas de linguagem e de comunicação, como a música, os efeitos sonoros e o silêncio. As 

trilhas sonoras são também a marca registrada de determinados programas, pois quando a 

                                                           

1É o termo usado para designar uma emissora, seja de rádio, seja de televisão, cuja programação é composta 

apenas de notícias ou reportagens, ou seja, de cunho apenas jornalístico. Pesquisado em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/All_news 

2É termo utilizado para descrever a notícia gerada através da conversa, uma emissora que dialoga com o ouvinte. 

https://pt.wikipedia.org/wiki 
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música adentra aos ouvidos do receptor, ele automaticamente se dá conta que aquele 

programa entrará no ar.  

O rádio é o melhor meio para estimular a imaginação. O ouvinte é sempre levado a 

imaginar o que houve e o que está sendo descrito. As imagens são emocionais, como 

a voz de uma mãe suplicando informações sobre sua filha adolescente desaparecida. 

São imagens, que no rádio, não se limitam ao tamanho da tela. Elas têm o tamanho 

que você quiser (CHANTLER & HARRIS, 1992, p. 21). 

A indústria jornalística também precisou adaptar-se à linguagem utilizada no rádio. O 

modo de apresentar a notícia, a forma da escrita jornalística, até mesmo a entonação na hora 

de repassar a informação ao ouvinte. “O rádio informativo não é apenas um novo canal para a 

mesma mensagem do jornalismo, é também um jornalismo novo, qualitativamente diferente, e 

a designação diversa procura dar conta dessa transformação” (MEDITSCH, 2007, p. 30). E 

tudo isso precisou ser estudado de forma diferente, já que era necessário que houvesse diálogo 

entre emissor e receptor. Desta maneira, o ouvinte iria sentir-se mais acolhido e, 

principalmente, mais próximo do rádio. 

 

2.2 O papel do radiojornalismo na sociedade 

 

O radiojornalismo tem papel fundamental dentro da comunicação, pois ao mesmo 

tempo que informa, entretém e forma opinião, ele serve como um canal de mobilização social. 

Para o engenheiro escocês John Reith (apud Chantler e Harris, 1992, p. 11), “o papel do rádio 

é propiciar a criação de um eleitorado mais inteligente e iluminado, tornando-se um fator de 

integração para a democracia”.        

 O jornalismo radiofônico aprimorou-se ao longo do tempo, de acordo com a resposta 

advinda de seus ouvintes e, ao contrário da televisão, o radiojornalismo encontrou seu horário 

nobre no período matutino, abrangendo aqueles que acordam cedo ou mais tarde. Ao contrário 

do que acontecia no início da era do rádio, em que as notícias levavam dias para serem 

informadas, já que era necessária a gravação antecipada dos programas, a portabilidade do 

rádio permitiu que mudanças fossem feitas. Essa transformação fez com que a informação 

circulasse rapidamente e o ouvinte não esperasse mais pela notícia.   

 Para Chantler e Stewart (2007), o radiojornalismo é o meio de comunicação mais 

apropriado para fazer transmissões ao vivo, pois através de sua velocidade e simplicidade, 

uma notícia pode ir ao ar em pouquíssimo tempo. “O rádio informativo fala de coisas que, 

anteriormente, não eram notícia e revoluciona a ideia da reportagem com as transmissões ao 
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vivo” (MEDITSCH, 2007, p. 31).        

 Deste modo, o rádio contemporâneo não fica mais em casa quando o ouvinte sai, ele o 

acompanha onde quer que esteja: no carro, com as informações sobre o trânsito e a previsão 

do tempo; no aparelho celular, com a transmissão das informações instantâneas, e em outros 

lugares, como ônibus, pontos comerciais, locais de serviços, etc. Esse jornalismo de interesse 

do público faz com que as informações cheguem até o receptor de maneira clara, objetiva e 

direta. De acordo com Lopez (2010), para pensar na definição do radiojornalismo, é 

necessário que reflitamos sobre a evolução dos veículos de comunicação, pois os meios 

informativos precisaram se reinventar. 

Para pensar e compreender o jornalismo, sua essência e sua função no campo da 

comunicação é importante ter em mente que os fazeres jornalísticos e o papel que 

ele assume na sociedade variam em uma relação direta com as mudanças por que 

passam os processos de construção, transmissão e consumo da informação (LOPEZ, 

2010, p. 28). 

 Na última pesquisa realizada sobre o hábito de consumo do rádio pelos brasileiros, 

divulgada pelo IBOPE em fevereiro de 2016, foi revelado que 89% dos brasileiros utilizam o 

rádio como veículo de comunicação. Desses 89%, 65% dos ouvintes ligam o rádio para ouvir 

notícias e prestação de serviços. Ele torna-se companheiro de milhares de brasileiros todos os 

dias, com seu maior público alvo distribuído na faixa etária entre 30 e 39 anos, segundo a 

pesquisa.           

 Meditsch (2007) explica que em determinados momentos da história do rádio, o meio 

de comunicação foi o grande protagonista das informações. O autor refere ainda, que em seus 

“anos de ouro”, entre as décadas de 1930 e 1940, o rádio era considerado a oitava arte, 

potencializando-se para se tornar o foco da disseminação informativa.    

 “O radiojornalismo não apenas informa, mas persuade seus ouvintes de que são bem 

informados por ele” (MEDITSCH, 2007, p. 222). O rádio se aprimora a cada instante e não é 

pela criação de novas plataformas ou de novos veículos de comunicação que ele se torna um 

meio ultrapassado, pelo contrário, evolui e se destaca através de suas inovações e linguagem 

própria. Atualmente, com o desenvolvimento tecnológico que invade o cotidiano dos 

ouvintes, o rádio contemporâneo descobre e redescobre seu receptor com uma vasta grade de 

programação, suprida de informações e entretenimento, apropriando-se das novas plataformas 

digitais como meio interativo de manter e, ainda, aumentar sua audiência. 
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2.3 O radiojornalismo e as plataformas digitais 

 

Segundo Meditsch (2007), as tecnologias que refletiram na criação das plataformas 

digitais são vistas como efeito desta grande transformação nos meios de comunicação e não 

como causa. “Se o telefone e o telégrafo inauguraram a era da transmissão eletrônica com a 

introdução do tempo real, a tecnologia do rádio a complementou pela ubiquidade” 

(MEDITSCH. 2007, p. 244). Foi a tecnologia que possibilitou ao rádio essa heterogenia de 

informações e foi ela que permitiu que o rádio se ligasse aos ouvintes onde quer que eles 

estejam. Independente da hora, do local ou da circunstância, o radiojornalismo vai ao 

encontro do seu ouvinte.         

 O radiojornalismo, assim como outros canais de comunicação, precisaram se adaptar e 

repensar seus formatos mais uma vez. Foi o avanço da tecnologia, mais precisamente da 

internet que obrigou o rádio a repensar seu modo de fazer jornalismo. Essa evolução fez com 

que os meios de comunicação começassem a sofrer mudanças com a transferência do público 

para o meio digital. Assim, o rádio sentiu que a transformação também o afetava, o que fez 

com que seus principais tópicos, como a instantaneidade, a simultaneidade, a ubiquidade e a 

proximidade, fossem adaptados para o mundo virtual, já que muitos ouvintes migraram para 

ele. 

Sabe-se que a internet surgiu para modificar o cotidiano da sociedade. Com praticidade e 

velocidade, a evolução da tecnologia fez com que a comunicação se tornasse um agente 

global de interação com as tarefas realizadas diariamente. “A nova tecnologia da informação 

possibilitou a participação, a intervenção, bidirecionalidade e a multiplicidade de conexões” 

(BAUMWORCEL, 2001, p. 1). A troca de informação entre emissor e receptor ficou mais 

próxima, já que o apresentador não é apenas mais um locutor da informação, mas aquele que 

aproxima o ouvinte da notícia e que gera as informações, agora em diversas plataformas. 

Segundo Castells (2005), a internet surgiu em decorrência de uma fusão de estratégia 

militar, cooperação científica, iniciativa tecnológica e inovação contracultural. Com a chegada 

da internet, destacaram-se as redes sociais, meio de comunicação maciçamente usado. 

Segundo pesquisa3 da TIC Kids Online Brasil, de julho de 2015, 90% dos jovens brasileiros 

de 9 a 17 anos possuem pelo menos um perfil nas redes sociais, 75% deles utilizam as redes 

                                                           

3Disponível em: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/90-dos-jovens-brasileiros-possuem-pelo-menos-

um-perfil-proprio-em-rede-social. Acessado em: 21/09/2016. 
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sociais para trocar mensagens instantâneas com os amigos e 28% para se atualizarem com 

informações e conteúdos. 

 Por ter caráter instantâneo, as redes sociais ganham mais seguidores a cada inovação. A 

internet possui uma velocidade maior do que muitos meios de comunicação, entre esses o 

rádio, pois em segundos uma notícia está disseminada em todo o mundo através de um click. 

Uma pesquisa4 da Digital Future Focus Brazil em 2015, divulgada pela consultoria comScore, 

aponta que os brasileiros são líderes no tempo gasto em redes sociais. São 650 horas gastas 

por mês em redes sociais, média 60% maior do que o resto do mundo. Número que demonstra 

que quando algo é divulgado na internet, a chance de ter mais visualizações e espectadores é 

maior. 

Toda essa evolução dos meios de comunicação através da internet fez com que o 

radiojornalismo migrasse para o mundo digital. Hoje, as rádios utilizam sites5, blogs6, twitter7 

e páginas no Facebook8, para aumentar a divulgação do veículo e prospectar novos ouvintes. 

A facilidade de se acessar a internet permiti também que o rádio faça suas entradas ao 

vivo na grade da programação, de onde o repórter estiver. O que antes precisava ser apurado, 

levado até a emissora e somente após ser divulgado, hoje pode ser emitido através de 

aparelhos tecnológicos desenvolvidos por meio da internet, para que as notícias sejam 

disseminadas cada vez mais rápido, principalmente, dentro dos canais on-line.   

Conforme Recuero (2009), as redes sociais são constituídas de atores, que é quem 

utiliza o meio de comunicação e as conexões, que são as relações criadas por meio dessas 

redes. “Uma rede, assim, é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo 

social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores” (RECUERO, 2009, p. 24). 

                                                           

4Disponível em: http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-em-redes-

sociais-567026.html 

5Trata-se de do espaço virtual de uma organização ou pessoa. Tecnicamente é o conjunto de documentos escritos 

geralmente em linguagem HTML, pertencentes a um mesmo endereço (URL), disponível na Internet. Pesquisado 

em: http://marketingfuturo.com/o-que-e-website-conceito-e-definicao-de-website-ou-site/ 

6Blogs são páginas da internet onde regularmente são publicados diversos conteúdos, como textos, imagens, 

músicas ou vídeos, tanto podendo ser dedicados a um assunto específico como ser de âmbito bastante geral. 

Pesquisado em: https://www.significados.com.br/blog/ 

7É um aplicativo que permite você se conectar com pessoas, se expressar e descobrir mais sobre todas as coisas 

que você gosta. Pesquisado em: www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=twitter 

8Facebook é uma rede social que é uma das maiores tanto em número de acesso quanto de usuários. Pesquisado 

em: http://www.meusdicionarios.com.br/facebook 
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Essas conexões estabelecidas no ciberespaço9 fazem com que o rádio esteja mais próximo do 

ouvinte, por meio da internet esta interatividade é realizada de maneira com que o emissor 

converse com o receptor nos mais variados formatos disponíveis para o jornalismo 

radiofônico.  

Para Tomaél, Alcara e Chiara (2005), as redes sociais são um conjunto de elementos 

que possibilitam aos usuários trocarem informações e aprendizado. 

Com base em seu dinamismo, as redes, dentro do ambiente organizacional, 

funcionam como espaços para o compartilhamento de informação e do 

conhecimento. Espaços que podem ser tanto presenciais quanto virtuais, em que 

pessoas com os mesmos objetivos trocam experiências, criando bases e gerando 

informações relevantes para o setor em que atuam (TOMAÉL, ALCARÁ e 

CHIARA, 2005, p. 94). 

Mas os veículos de comunicação como o radiojornalismo, têm suas fases de altos e 

baixos com a evolução da internet no âmbito da informação. Essa velocidade nem sempre 

pode ser vista como positiva, devido à correria e o impulso para se ter um “furo de 

reportagem”, ou seja, divulgar o fato antes de qualquer outro veículo. Muitas matérias perdem 

em credibilidade pela apuração malfeita. 

A circulação de informações faz parte do acervo dessas transformações tecnológicas, 

pois a troca de notícias, por meio da sociedade, faz com que o fato circule rapidamente e 

ganhe ênfase logo no início. “Nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma 

coisa; e podemos juntar as peças, se associarmos nossos recursos e unirmos nossas 

habilidades” (JENKINS, 2008, p. 24). O consumo de informação e troca de diálogos faz com 

que cada indivíduo absorva partes de assuntos diversos para que ao final, através da troca de 

ideias, o quebra-cabeça da informação seja montado e compreendido. 

E esse aglomerado de informações que os meios de comunicação propiciam, deve-se à 

evolução tecnológica que auxilia os veículos a disseminarem os acontecimentos mais 

rapidamente. Toda a inovação apresentada hoje, faz com que os jornais, rádios, emissoras de 

televisão e outros meios de comunicação migrem para as mídias digitais. 

Para Lopez (2010), buscar entender o rádio em um momento de transformação como 

este, ou seja, de convergência mundial, é um trabalho que deve ser desenvolvido nacional e 

internacionalmente em todas as mídias. 

                                                           

9O "ciberespaço" é o ambiente criado de forma virtual através do uso dos meios de comunicação modernos 

destacando-se, entre eles, a internet. Pesquisado em: 

http://www.pedagogia.com.br/artigos/ciberespaco_cibercultura/?pagina=1 
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[...] os estudos acadêmicos integram o caminho para a evolução do campo, para a 

compreensão dos passos a serem trilhados, buscando entender as tendências e os 

contextos atuais e apontando para as possíveis configurações do meio, interagindo, 

dessa maneira, com o fazer radiofônico contemporâneo (LOPEZ, 2010 p. 6). 

 

A migração do radiojornalismo para o meio digital tornou-se assim necessária, pois 

atualmente com o grande número de aparelhos móveis que são disponibilizados, em apenas 

um toque ou deslize de dedos sobre uma tela o usuário acessa vários meios de comunicação. 

 As plataformas digitais fazem com que a linguagem ganhe cor, forma e movimento. 

Em diferentes formatos, o radiojornalismo está disseminado nas diversas plataformas digitais 

que o público tem acesso hoje. Do Facebook ao WhatsApp10, vídeos dos programas e dos 

bastidores são publicados nas redes sociais para que o receptor tenha acesso a tudo que 

aconteceno mundo da notícia. Imagens e textos enviados pelos ouvintes, assim como as 

trilhas sonoras dos programas, são compartilhados por todos os envolvidos neste processo. 

Tudo isso para que a fronteira entre a notícia e o receptor da informação seja cada vez menor.  

Segundo Lopez (2010), o processo de convergência digital possibilita que a sociedade 

tenha uma maior agilidade na transmissão e compartilhamento de informações, como assim 

refere: 

O número de aparelhos eletrônicos presentes nas residências e no cotidiano do 

brasileiro está a cada dia maior e, além disso, os aparelhos de última geração 

apresentam uma tendência a serem multifunção, congregando, por exemplo, acesso à 

internet, rádio, televisão e telefonia em aparelhos celulares (LOPEZ, 2010 p. 5). 

No entanto, um dos principais desafios encontrados hoje pelo radiojornalismo, em 

consequência da internet, é o envelhecimento da audiência e a não propagação de ouvintes 

mais jovens. A diversificação realizada pela internet para a construção de um jornalismo 

hipermidiático, por meio de um novo modelo narrativo, faz com que a fonte principal das 

informações nos dias atuais, seja pesquisada quase que unicamente na internet. Esse é o 

obstáculo que as rádios buscam superar, a fim de reestabelecer um novo contato com as faixas 

etárias mais jovens. O que se objetiva é nutrir a programação de informações, de forma que 

atraia e desperte a atenção do público para uma maior interatividade. 

A adaptação do rádio para as mídias digitais fez com que o veículo novamente se 

reinventasse. Hoje em dia, os indivíduos, principalmente os mais jovens, não possuem mais o 

                                                           

10O WhatsApp Messenger é um aplicativo gratuito para a troca de mensagens disponível para Android e outras 

plataformas. Pesquisado em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&hl=pt_BR 
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hábito de ouvir rádio, mas sim de acessar seu dispositivo móvel e ter o poder de ouvir o que 

quiser, onde estiver, efetivando o processo da convergência.  

 

2.4 Convergência midiática no rádio 

      

Neste capítulo, será verificado de que forma o rádio se inseriu na era da convergência 

midiática e como este fenômeno beneficia o veículo na disseminação de conteúdos e 

prospecção de ouvintes. Outro aspecto tratado é a interação do meio radiofônico para 

aproximação com o ouvinte e de que forma a rotina jornalística se transformou com a 

migração do rádio para as plataformas digitais. 

Segundo Jenkins (2009), convergência refere-se às transformações que acontecem 

dentro do mundo tecnológico e a evolução da mídia digital.  

Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes 

midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte 

em busca das experiências de entretenimento que desejam (JENKINS, 2009, p. 29). 

 A convergência midiática invadiu o espaço cibernético com o objetivo de 

revolucionar os veículos de comunicação e quebrar o paradigma da informação. Desde os 

anos de 1990, quando a internet começou a ser utilizada nos meios de comunicação, o 

radiojornalismo apostou em uma programação mais interativa. Neste sentido, é um engano 

acreditar que a convergência midiática acontece por consequência dos diversos aparelhos 

tecnológicos que invadiram as prateleiras das lojas, ela ocorre por meio da interação das 

pessoas com as plataformas digitais.        

 O homem precisou se adaptar às novas tecnologias, que modificaram sua rotina e 

tornaram-se indispensáveis na realização de práticas cotidianas. E o radiojornalismo também 

precisou adequar-se a essas transformações. Da mesma forma, essas mudanças fazem com 

que as mídias tradicionais (rádio, televisão, telefone) e as mídias atuais (blogs, sites, redes 

sociais) se colidam, já que a passividade daquelas deram lugar à interação e à participação, 

principal característica dos meios de comunicação do momento. 

Bem-vindo à cultura da convergência, onde as velhas e as novas mídias colidem, 

onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de 

mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis (JENKINS. 

2009, p. 29). 

No contexto atual são os receptores que vão de encontro à notícia, não há mais a 

necessidade de aguardar o veículo noticiar o acontecimento, pois antes mesmo dele ir ao ar a 
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informação já foi divulgada nas plataformas digitais da emissora.    

 Lopez (2010) explica que hoje é impossível viver sem a convergência midiática, pois 

ela está presente na maioria das atividades desenvolvidas durante o dia, como ao acordar e 

conferir a previsão do tempo e checar as principais notícias, e ao dormir e ler o resumo do dia 

no smartphone ou no notebook.        

 Para Jenkins (2009), a convergência acontece todos os dias dentro do cérebro de quem 

utiliza as mídias digitais, o que permite que novas opiniões e ideias sejam criadas e debatidas. 

Essa interatividade faz com que, cada vez mais, os espectadores migrem para as plataformas 

digitais. Todo esse consumo é nomeado como “inteligência coletiva” pelo ciberteórico francês 

Pierre Lévy11.           

 Lévy (1999) acredita que a inteligência coletiva é o motor que move a cibercultura, já 

que para se estar em um meio de convergência midiática, muitas fases foram testadas, e foi a 

partir destes testes que a inteligência coletiva começou a atuar como a chave principal de todo 

o processo. Lévy também utiliza um exemplo prático para explicar como a sociedade precisa 

da convergência atualmente: no caso de cursos e faculdades à distância, é necessário utilizar a 

convergência midiática, ou seja, conteúdos digitais disponibilizados em plataformas on-line 

para que os alunos possam acessar o material.      

 Esse mesmo exemplo aplica-se ao rádio, visto que nem todas as pessoas possuem um 

aparelho em casa e que podem ouvir um determinado programa naquele horário. É por isso 

que, graças à convergência midiática e a evolução do meio radiofônico, os conteúdos que vão 

ao ar na grade de programação são agora disponibilizados on-line como podcasts12. Desta 

forma, diversas opções de informação e entretenimento são oferecidas aos ouvintes com a 

finalidade de facilitar o acesso e aproximar o rádio do público.     

 A circulação dos materiais informativos aproxima o emissor do receptor, o que faz 

com que as emissoras de rádio tenham uma melhor relação com seu ouvinte. A convergência 

midiática possibilita a troca de informações e também o modo de exibição e disseminação das 

notícias.            

 E foi da necessidade de fazer circular o grande fluxo de conteúdos, que hoje o rádio se 

integra às mais diversas plataformas digitais. Os assuntos que são colocados em pauta na 

grade de programação das emissoras de rádio são duplicados para a internet com a finalidade 

                                                           

11Disponível em: http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/lemos/interativo.pdf 

12O podcast é um conteúdo de mídia (geralmente áudio) transmitido via RSS. Pesquisado em: 

https://mundopodcast.com.br/artigos/o-que-e-podcast/ 
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de alcançarem maior público do que teriam, se transmitidos apenas pelo aparelho 

convencional.           

 A partir da convergência midiática, o radiojornalismo tornou-se mais convidativo, pois 

o locutor apresenta o programa como se estivesse falando de frente para o público. Isso faz 

com que o veículo adquira mais interesse dos ouvintes, já que a espontaneidade e a interação 

alcançadas, modificaram aquele modelo de programa tradicional, feito com um roteiro pré-

elaborado. Agora é possível observar inclusive improvisos durante a programação, o que faz 

com que o apresentador tenha mais liberdade de ação e, ao mesmo tempo, mais 

responsabilidade para apresentar o programa.      

 Portanto, é a convergência midiática que faz com que a participação do ouvinte 

aumente e ele conquiste seu espaço para interagir através de questionamentos e informações 

que os veículos de comunicação disseminam na internet. No ato de curtir, comentar ou 

compartilhar uma informação, o ouvinte está presente e atuante, observando tudo o que é 

divulgado e interagindo com o programa, o que faz com que o rádio mais um vez esteja 

ajustado a uma nova era tecnológica, em que permanece inserido. 

 

2.5 A interação e a interatividade no jornalismo 

 

 O século XXI é a era em que a sociedade está sendo marcada pela interação e assim 

como a convergência midiática, ou ainda, junto à ela, a interação está em todos os lugares e 

em todas as tarefas desenvolvidas no dia a dia. Ao atender o telefone, ao ligar a televisão ou 

navegar na internet, o tempo todo interage-se, como uma ação mútua com algo ou alguém. 

 Entende-se por interação o envolvimento de duas ou mais pessoas, determinadas a 

trabalharem juntas, onde a ação de uma provoca algum tipo de reação na outra e assim 

funciona a interação feita pelas emissoras de rádios com os ouvintes. A interação é uma via 

recíproca, onde o apresentador usa da sua interatividade como um meio de gerar a interação 

com os ouvintes através das plataformas digitais. O rádio utiliza a interação como forma de 

prospectar o ouvinte e aproximá-lo, e este a usa como forma de feedback13, onde encontra seu 

espaço como participante do meio. 

Quanto ao conceito de interatividade, Lemos (1997) cita que ela é a palavra mais 

poderosa existente hoje no mundo dos meios eletrônicos. O atual momento é nomeado de 

                                                           

13Significa realimentar ou dar resposta a uma determinado pedido ou acontecimento. Pesquisado: 

https://www.significados.com.br/feedback/ 
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interação técnica, a mais nova forma de interagir por meio do eletrônico digital, o que há 

alguns anos era chamado de interação analógica. A interação analógica pode ser 

exemplificada por meio das cartas e pelo fax.  

O espectador a algumas décadas atrás não tinha acesso à tecnologia, como tem hoje, 

logo o meio de interação com os veículos de comunicação e com outras pessoas se dava 

apenas por cartas ou telefone, que ao longo dos anos perderam espaço para os e-mails, 

mensagens via celular e, no presente, para as redes sociais e serviços de mensagens 

instantâneas. 

Para Lemos (1997), por mais parecidas que possam ser as palavras, há uma diferença 

entre as duas, pois interação é a denominação que se dá para o contato entre duas pessoas, o 

diálogo entre elas; e interatividade é uma relação mediada, como por exemplo as redes 

sociais, onde o indivíduo interage com os conteúdos através do computador. 

 Mas todas essas transformações não ocorreram da noite para o dia, precisaram de 

tempo e principalmente de uma fusão, ou seja, de uma convergência midiática para se 

inserirem no cotidiano. Rost (2014) esclarece que a interatividade é um dos principais, senão 

o principal, pilar da internet. É ela que move e norteia os conteúdos compartilhados nas 

multiplataformas, e dita se serão positivos ou negativos para o espectador. 

A interatividade é um conceito ponte entre o meio e os leitores/utilizadores, porque 

permite abordar esse espaço de relação entre ambas as partes e analisar as diferentes 

instâncias de seleção, intervenção e participação nos conteúdos do meio. Insere-se 

nessas zonas de contacto entre jornalistas e leitores, que as tecnologias têm alargado 

e simplificado (ROST, 2014, p. 53). 

 Os veículos de comunicação atuais estão inclusive aderindo à interatividade como 

parte do nome, como cita Rost (2014). A CNN Interactive14 e a BBC Interactive15 aderiram à 

denominação juntamente com suas marcas, caracterizando-se como uma emissoras 

interativas. Tanto a CNN quanto a BBC, assim como veículos de comunicação brasileiros que 

não inseriram o termo em sua marca, mas que também usam a interatividade em sua 

programação, são meios de comunicação que estão utilizando a multimídia interativa como 

nova forma de propagar as notícias.         

 Rost (2014) evidencia também que há dois tipos de interatividade que precisam ser 

                                                           

14É um canal a cabo de notícias norte-americano fundado em 1980, foi o primeiro canal a transmitir uma 

programação de notícias 24 horas, e o primeiro canal exclusivamente jornalístico dos Estados Unidos. 

Pesquisado em: www.wikipedia.org/ 

15É uma emissora pública de rádio e televisão do Reino Unido fundada em 1922. Pesquisado em: 

www.wikipedia.org/ 
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explicadas, pois são elas que movimentam o mercado das multiplataformas: a interatividade 

seletiva e a interatividade comunicativa.       

 Na figura 1, ilustrada abaixo, pode-se verificar exatamente o que difere um tipo de 

interação da outra. “Se a interatividade seletiva tem a ver com ‘fazer coisas’ sobre os 

conteúdos no processo de recepção, a interatividade comunicativa transcende essa recepção 

individual já que o leitor gera algum conteúdo que se torna público” (ROST, 2014, p. 63). 

 A interatividade radiofônica está ligada aos dois tipos. O apresentador e os repórteres 

coletam as informações, que muitas vezes já podem estar ligadas à interatividade 

comunicativa, já que o ouvinte manda sugestões e informações dos acontecimentos e as 

disseminam, levando a informação aos espectadores, que as recebem e compartilham. 

 Para compreender a diferença entre os dois conceitos de interatividade citados, 

apresenta-se a tabela abaixo: 

 
 Figura 1 – Diferenças entre ambas as modalidades de interatividade (ROST, 2014, p. 59) 

A capacidade do meio radiofônico de interagir com o ouvinte não surgiu com a 

convergência midiática, ela se estende ao longo de sua história. No século passado, quando o 

telefone não estava na maioria das residências, o rádio era além de informativo, uma forma de 

comunicação. Nas pequenas cidade e, no interior, famílias e amigos enviavam recados através 

das rádios, o que gerava a interação comunicativa. Tudo começou assim, e depois com o 

tempo, mais e mais pessoas começaram a interagir diretamente com o veículo, com cartas, 

telefones e mensagens, como forma de gerar sugestões e participar de promoções realizadas 

pelos programas. 

O rádio é o melhor exemplo para diferenciar as duas interatividades. É o meio 

menos interativo em possibilidades de seleção já que as suas mensagens se 

apresentam de forma linear e sequencial. Não permite retroceder, nem avançar, nem 

procurar uma notícia: simplesmente há que esperar que as coisas aconteçam. Em 

troca, é o que tradicionalmente teve maior abertura à interatividade comunicativa: 

em nenhum outro meio tradicional a opinião das audiências teve a presença que lhe 

deu a rádio através, por exemplo, de uma simples chamada telefónica (ROST, 2014, 

p. 60). 
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Outro autor que trabalha com conceitos de interatividade e interação, e que vai ao 

encontro das características citadas por Rost (2014) na tabela acima, é Primo (2007), que 

evidencia principalmente duas formas de interatividade: a interação mútua e a interação 

reativa.            

 A interação reativa é limitada por ações que estimulam respostas e a interação mútua é 

caracterizada por processos, onde cada participante constrói um relacionamento de 

cooperação com outros participantes.        

 Para Primo (2007), a interação faz com que a artificialidade da informação, que é 

gerada longe do ouvinte, torne-se mais natural e espontânea, pois o apresentador parece 

incluí-lo dentro do programa, ou seja, a forma como ele chama o ouvinte o faz sentir parte 

daquele momento.         

 Dentro dessa relação interativa criam-se os intercâmbios, onde o principal objetivo é a 

troca de experiências, seja ela de usuário para usuário ou de usuário para o meio de 

comunicação e vice-versa. Com a grande transformação tecnológica, a forma de atuar das 

meios tradicionais, chamada por Lemos (1997) de “Um-Todos”, quando apenas o emissor se 

comunicava com os ouvintes; dá lugar ao modelo “Todos-Todos”, em que ambos interagem 

ao mesmo tempo e a informação pode ser disseminada nos mais variados formatos, como 

sons, imagens, textos e vídeos. “A tecnologia digital proporciona assim uma dupla ruptura: no 

modo de conceber a informação (produção por processos micro-eletrônicos) e no modo de 

difundir as informações (modelo “Todos-Todos”)” (LEMOS, 1997, p. 3).   

 Atualmente a interatividade pode ser classificada em três tipos: técnico “analógico-

mecânico” (rádio convencional), técnico “eletrônico-digital” (internet) e “social” (que é a 

interação propriamente dita). O terceiro e último permite que as pessoas interajam, com 

diferentes sistemas, ou seja, a ação não acontece mais somente de pessoa para pessoa, mas 

sim mediada pelas máquinas. Para Lemos (1997), a interatividade digital caminha para a 

superação de barreiras físicas entre homens e máquinas, com uma interação cada vez maior do 

usuário com as informações, e não apenas com um objeto.     

 Esse diálogo entre homens e máquinas permite com que o engajamento dos conteúdos 

disseminados pelos veículos de comunicação seja cada vez maior e faz com que os 

espectadores interajam das mais diversas formas, mas principalmente através das plataformas 

digitais, que hoje possibilitam que a recepção e a emissão de feedbacks seja mais veloz e 

objetiva.            

 A interação torna-se ativa no momento em que começa a ser realizada através do 
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computador, não precisando mais, necessariamente, da mão humana para gerar a mediação 

dos conteúdos. A máquina cria o diálogo direto com o espectador.  

A interatividade, seja ela analógica ou digital, é baseada numa ordem mental, 

simbólica e imaginária, que estrutura a própria relação do homem com o mundo. O 

imaginário alimenta a nossa relação com a técnica e vai impregnar a própria forma 

de concepção das interfaces e da interatividade. Com as tecnologias eletrônicas, o 

imaginário é preenchido de uma fascinação mágica, justamente por escapar de nossa 

escala de compreensão espaço-temporal. Daí a utilização de metáforas como forma 

de interfaces. O imaginário agi aqui, como mediador entre o homem e a técnica 

(LEMOS, 1997, p. 4).    

 Na cibercultura, as máquinas interativas estão começando a ser conhecidas como os 

“cérebros eletrônicos”, presentes no cotidiano, como forma de comunicação e de interação, 

aproximando espectadores e gerando mais velocidade nas informações distribuídas pela 

grande mídia. É neste universo cibernético que circulam os conteúdos das mais variadas 

plataformas, podendo ser denominado como um “espaço” onde os espectadores acessam e 

interagem com as informações.        

 A interatividade tornou-se parte do cotidiano da sociedade, pois possibilita a 

contribuição de todos os espectadores na informação, ela abre espaço para as mais diferentes 

opiniões e sugestões de pauta e permite ainda que o espectador faça parte da notícia com a sua 

interação.  

 

2.6 Rotina jornalística 

   

 As rotinas de produção jornalística variam de acordo com o trabalho específico de 

cada redação e de cada veículo de comunicação. “O elemento fundamental das rotinas de 

produção, isto é, a escassez substancial de tempo e de meios, acentua a relevância dos 

valores/notícia, que acabam se encontrando profundamente radicados em todo o processo de 

informação” (WOLF, 2005, p. 229).        

 A comunicação jornalística tem aderido à novas tendências, como forma de evolução. 

Diante de tantas mudanças e transformações ocorridas no mundo das notícias, a interação está 

intrinsecamente ligada à rotina jornalística. Para Traquina (2004), a evolução da tecnologia ou 

cibermedia, como é denominado por ele, fortalece o papel do jornalista na atualidade, já que o 

acesso aos dados e às informações ficaram mais acessíveis a eles.     

 Todo o processo de adaptação do jornalismo para a convergência midiática resultou na 

necessidade de esclarecer o que é notícia ou por que determinado acontecimento vira notícia. 

Com o tamanho do espaço cibernético disponibilizado e a maior capacidade de disseminação 
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de informações, tal questionamento vem à tona. Segundo Souza (2002), a teoria da notícia é o 

resultado da teoria do jornalismo que trabalha o processo jornalístico de produção da 

informação.           

 Cita-se o conceito de gatekeeper16, uma teoria que explica que as notícias são como 

são porque os jornalistas assim as determinam. A Teoria de Gatekeeper foi criada pelo 

psicólogo alemão Kurt Lewin, em 1947 e partiu da análise da mudança dos hábitos 

alimentares da sociedade. A partir disso, ele começou a observar quais linguagens e 

informações a população tinha acesso e concluiu que tudo o que ia ao ar nos veículos de 

comunicação, era escolhido pelos jornalistas; eram eles quem determinavam o que a 

comunidade teria acesso, o que era importante e interessante para os profissionais da 

comunicação era o que a população iria receber. Esse processo foi denominado por Lewin 

como “zona-filtro”, a qual uma pessoa ou um grupo pode decidir o que será transmitido e o 

que será interrompido.          

 Um aperfeiçoamento da teoria de gatekeeper, a teoria de newsmaking17 pressupõe que 

as notícias são como são porque é a indústria de produção que as determina. Não é de hoje 

que a grande mídia é vista como implementadora e uma vitrine de ideias, de modas e 

opiniões. Dentro do mesmo contexto das teorias de gatekeeper e newsmaking, nos anos de 

1970, surge a teoria do agenda setting ou teoria do agendamento, como chama Traquina 

(2000). Ela pressupõe que a mídia influencia o espectador, dizendo em que pensar, como 

pensar e o que pensar sobre as notícias. O termo surgiu nas campanhas políticas norte-

americanas, onde acredita-se que a mídia exercia forte papel de formadora de opinião nos 

eleitores. Traquina (2000) acredita que o jornalista redescobre uma nova forma de poder, a 

partir dessa teoria, pois passa a construir a história que é contada aos espectadores.  

Conforme Traquina (2000), além dessas três teorias, pode-se citar também: 

 Teoria do espelho – as notícias são o reflexo da realidade; 

 Teoria da acção política -  as notícias são distorcem a realidade, ao contrário da 

teoria do espelho, os jornalistas podem ser vítimas de um controle ideológico; 

                                                           

16É um conceito jornalístico para edição, é aquele que define o que será noticiado de acordo como valor-notícia, 

linha editorial e outros critérios. Pesquisado em: http://docslide.com.br/education/os-blogs-e-a-teoria-do-

gatekeeper-e-newsmaking.html 

17É uma teoria que acredita que o processo de produção da notícia é planejado como uma rotina industrial. 

Pesquisado em: http://docslide.com.br/education/os-blogs-e-a-teoria-do-gatekeeper-e-newsmaking.html 
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 Teoria construcionista - as notícias são histórias que resultam de um processo 

de construção linguística, organizacional, social e cultural, pelo que não podem 

ser vistas como o espelho da realidade; 

 Teoria estruturalista –as informações reproduzem a ideologia predominante na 

sociedade, isso acontece porque nem os jornalistas, nem a indústria midiática 

tem autonomia diante as informações; 

 Teoria interaccionista – as notícias são resultado de um processo da 

informação realizado pelos jornalistas que deixam de ser passivos e passam a 

ser ativos em sua realização.  

 Para Wolf (2005), a rotina jornalística é guiada pela escolha da indústria, mas os 

critérios de noticiabilidade são utilizados para que as informações sejam filtradas e, a partir 

disso, o que é considerado notícia chega aos espectadores e o que não é, é descartado pela 

mídia. Gabarino apud Wolf (2005) explica que dentro da produção da informação de massa 

existe: uma padronização da notícia, o lado da mídia e dos jornalistas, o apanhado de 

materiais, pesquisas e símbolos. No entanto, dentro da indústria midiática também existem 

regras e éticas profissionais, que são utilizadas na seleção das informações do que será 

considerado notícia.  

Tendo definido a noticiabilidade como o conjunto de elementos por meio dos quais 

o aparato informativo controla e administra a quantidade e o tipo de acontecimentos 

que servirão de base para a seleção das notícias, podemos definir os valores/notícias 

(new values) como um componente da noticiabilidade (WOLF, 2005, p. 2002). 

 Um componente da noticiabilidade, definido como “valores/notícias” é determinado 

desde o início da informação e analisado durante todo o processo de apuração e conclusão da 

notícia. Como ela surgiu, a influência que possui na sociedade, a qualidade da informação, a 

credibilidade e toda a produção passam por um filtro, que irá determinar a relevância da 

informação.           

 De acordo com Wolf (2005), os critérios de noticiabilidade podem ser classificados 

em quatro partes: os caracteres substantivos das notícias, os critérios relativos ao produto e a 

disponibilidade do material, o público e a concorrência.     

 Abaixo pode-se observar (tabela 1) as características e o objetivo de cada um dos 

valores/notícias, assim definidos por Wolf (2005):  

 



30 
 

 

 

 

Critérios substantivos 

É responsável por caracterizar dois 

importantes fatores da notícia: qual a 

importância e qual o interesse da notícia, 

pois apenas explicar porque ela é importante 

não é um argumento relevante que sustente a 

notícia, é preciso saber o impacto que ela 

terá na sociedade. 

 

 

Critérios relativos ao produto 

Ele diz o quão acessível o evento é ao 

jornalismo, de que forma o profissional terá 

acesso à informação, o quão desafiadora é a 

notícia e qual o modo que ela pode ser 

abordada e tratada pelo jornalista. 

 

 

 

Critérios relativos ao público 

O que o jornalista irá trazer como apoio à 

notícia. Apenas o apresentador, ou o recurso 

de vídeos, infográficos, áudios. De que 

forma a notícia será apresentada ao 

espectador para que tenha a finalidade de 

entretê-lo e informá-lo sem infringir o bom 

senso e ser sensacionalista.  

 

 

Critérios relativos à concorrência 

A concorrência da mídia é sempre pela 

velocidade da notícia. Atualmente com o 

jornalismo digital o “furo de reportagem” 

como é chamado quem dissemina a 

informação primeiro, está mais direcionada 

aos detalhes das informações. A 

concorrência contribui para que os veículos 

de comunicação sejam mais criterioso e 

cuidadosos com a qualidade da notícia, para 

que o público sempre opte pelo melhor canal 

de comunicação. 

 

 É possível perceber a importância dos valores/notícias para que a informação seja 

completa. O jornalista deve sempre pensar em todos os critérios que a notícia precisa ter, 
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desde sua neutralidade ao tratar dos fatos, até o cuidado com que a informação chegará ao 

público.  

É necessário ter-se em consideração que quando se fala de efeitos das notícias se 

fala de efeitos possíveis ou mesmo prováveis a larga escala. No entanto, convém não 

ignorar que, em última análise, os efeitos de uma notícia são relativos, pois 

dependem de cada consumidor da mesma em particular (SOUZA, 2002, p. 9).  

 Diferentes nichos da sociedade vão ter acesso à notícia e isso faz aumentar a 

responsabilidade do jornalista, já que tal informação precisa ter objetividade, credibilidade, 

neutralidade e veracidade. Isso implica no modo como a notícia será apresentada, com clareza 

para os mais diferentes espectadores que irão recebe-la.     

 Deve-se citar as principais fases que compõem a notícia, pois são objetos 

fundamentais para sua redação. A coleta dos materiais informativos é o ponto inicial, é nesta 

fase de coleta de informações que faz-se necessário saber o lead18 do acontecimento, ou seja, 

as informações essenciais. O histórico do fato também é importante, como por exemplo saber 

se houve outro idêntico ou se a informação é continuidade de algum acontecimento.  

A integração entre procedimentos de coleta e valores/notícia reflete-se também na 

interdependência entre as fases da coleta e da estruturação do material. Os dois 

procedimentos procedem quase simultaneamente, visto que a coleta ocorre 

sobretudo por meio de fontes estáveis, que tendem a fornecer material informativo já 

facilmente inserível nos procedimentos de produção normais da redação (WOLF, 

2005, p. 230). 

 Está fase inicial torna-se importante também para subsidiar as informações ao 

jornalista, ela é imprescindível para o fluxo de informações dentro da redação, a fim de que 

não aja problemas futuros com a falta de pauta e o jornalista consiga atender a todas as 

demandas exigidas pela indústria da comunicação.      

 Tão importante quando a coleta das informações, são as fontes. Elas “são um fator 

determinante para a qualidade da informação produzida pelos meios de comunicação” 

(WOLF, 2005, p. 233). As fontes podem ser divididas em categorias, primária ou secundária, 

e a escolha vai de acordo com o enfoque que o jornalista vai dar à notícia. A fonte primária é 

a que está diretamente envolvida no acontecimento e vai relatar o que viu. Já a secundária é a 

fonte que vai analisar, interpretar e contextualizar o fato contado pela fonte primária. Segundo 

Schmitz (2011), toda a notícia é gerada por meio de relato ou de uma contextualização, por 

                                                           

18É o primeiro parágrafo do texto jornalístico, contendo as respostas às seis perguntas consideradas básicas: o 

que, quem, quando, onde, como e por que? Pesquisado em: http://jornalismogeral.blogspot.com.br/2013/02/o-

que-e-lide-lead.html 
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isto, as duas categorias de fonte são fundamentais para o meio jornalístico.   

 As fontes são também divididas em grupos que podem ser: de pessoas autorizadas a 

darem entrevista no lugar da fonte ou assessorias de imprensa que respondem pela pessoa ou 

empresa. Dentro dos grupos, pode-se classificar as fontes da seguinte maneira: 

 Oficial – são as fontes que possuem cargos ou funções públicas, autorizadas a falar em 

nome do Estado e de organizações agregadas. Essas são as mais usadas pela mídia, 

pois são as de maior interesse público; 

 Empresarial –são as fontes que representam empresas e indústrias no meio midiático; 

 Institucional – fontes chamadas por Lage (2001) de “fontes independentes”, 

representam organizações sem fins lucrativos e sociais; 

 Individual – aquelas que representam a si mesmo, como, por exemplo, políticos e 

famosos; 

 Testemunhal – são as que veem o acontecimento, elas relatam à imprensa o que viram 

e ouviram na hora; 

 Especializada – são profissionais que dominam o tema da notícia, opiniam como 

profissionais da área; 

 Referência – são os documentos, bibliografia que a imprensa tem acesso para 

contribuir com o conteúdo disseminado na notícia. 

 No figura 2 verifica-se as categorias e subcategorias utilizadas na rotina jornalística, 

para a seleção das fontes:  

 
Figura 2 - Matriz da tipificação das fontes de notícias (SCHMITZ, 2011, p. 23) 

 

Segundo Schmitz (2011), toda rotina jornalística baseia-se na amplitude que uma 

notícia pode trazer. É o modo como a informação é coletada, o tipo de informação que chega 

até o jornalista e a fonte que é escolhida, que constroem o que os espectadores recebem. A 

rotina que em sua grande maioria fica dentro dos bastidores, é o que faz a notícia acontecer, 
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sem ela a informação não surgiria. Entende-se então que a notícia é composta por um grande 

quebra-cabeça, montando com o auxílio de todos os elementos envolvidos na indústria 

midiática. 

2.7 Rádio Gaúcha 

Para que se possa analisar o modo de apropriação da convergência midiática feita pelo 

programa Gaúcha Hoje para prospectar novos ouvintes, é necessário que se observe como a 

Rádio Gaúcha, emissora a qual o Gaúcha Hoje está inserido, utiliza as novas tecnologias para 

fazer rádio.            

 A Rádio Sociedade Gaúcha, fundada em 8 de fevereiro de 1927, foi a primeira 

emissora de rádio de Porto Alegre e a segunda estação radiofônica comercial do Rio Grande 

do Sul. As primeiras transmissões oficiais feitas pela Rádio Gaúcha aconteceram no ponto 

mais alto da cidade, no edifício do Grande Hotel, na Praça da Alfândega, em 19 de novembro 

do mesmo ano.  

A Rádio Gaúcha19 teve a primeira diretoria formada por Ivo Barbedo, Alcides Cunha, 

Carlos Freitas, Leovegildo Veloso, Gabriel Fagundes Portella, Olavo Ferrão Teixeira, José 

Batista Pereira, Álvaro Soares e Manoel Luiz Borges da Fonseca. E, somente em agosto de 

1927, a rádio foi composta por uma comissão técnica, com Edison Ganzo e Arthur Hentz. 

No início, a aparelhagem era simples, mas as ondas sonoras eram transmitidas para 

toda cidade, visto que como era a primeira rádio de Porto Alegre e não haviam outras ondas 

radiofônicas. Nas primeiras transmissões, a rádio era sustentada por contribuições mensais 

feitas pelos ouvintes. Com o tempo, a direção criou espaços comerciais, a fim de trazer 

patrocinadores para os programas e investir em equipamentos mais modernos.  

Em 1927 a “Voz dos Pampas”, como era chamada a Rádio Gaúcha, inaugurou o 

primeiro toca-discos acoplado diretamente ao transmissor. Foi quando a rádio mudou-se para 

o edifício ao lado, no primeiro andar da Farmácia Carvalho. Mais tarde, foi transferida para o 

bairro Moinhos de Vento, no local uma torre de madeira foi montada para fazer a transmissão 

dos programas. A torre virou ponto turístico e cartão-postal de Porto Alegre.  

Em 1932, a Rádio Gaúcha fez a primeira transmissão fora da capital, na abertura da 

Festa da Uva em Caxias do Sul. No mesmo ano, com o início da censura aos meios de 

comunicação, a Gaúcha manteve o seu papel principal de informar os ouvintes e transmitiu 

diretamente de Montevidéu o primeiro jogo de um clube gaúcho no exterior: Grêmio e 

                                                           

19Informações retiradas do site da Rádio Gaúcha. http://gaucha.clicrbs.com.br/rs/ 
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Nacional, em 1949. Em 3 de julho de 1957, e emissora passou a fazer parte do Grupo Rede 

Brasil Sul (RBS). A Rádio foi adquirida por Maurício Sirotsky Sobrinho e Arnaldo Ballvé, 

tornando-se o embrião do grupo. 

Foi a primeira emissora radiofônica a fazer transmissão em 100 quilowatts em 1978. E 

em 1986 ganhou a maior antena de rádio do Brasil, com 230 metros de altura. No mesmo ano, 

a emissora ganhou o prêmio Top Nacional de Marketing, pela cobertura da Copa do Mundo 

de 1986, no México.  

A Rádio Gaúcha inaugurou na Copa do Mundo de 1994, sediada nos Estados Unidos, 

suas transmissões via satélite, formada por uma rede de 358 emissoras de rádio de todo o 

Brasil, transmissão que concedeu à Gaúcha a medalha de bronze na edição de 1995 do The 

New York Radio Festivals (Festival Internacional do Rádio).  

Segundo o site da rádio, dos anos 2000 em diante, a Gaúcha não parou de evoluir. 

Equipamentos e transmissões, cada vez melhores foram ocupando a programação da 

emissora. Atualmente, a rádio líder em jornalismo e esportes, possui emissoras em Porto 

Alegre, Santa Maria, Pelotas e Caxias do Sul.   

Conhecida pelo jornalismo de qualidade e transmissão de esportes, a Rádio Gaúcha foi 

consagrada como líder em audiência pela 11ª vez consecutiva (figura 3). Os dados de que a 

rádio alcançou 70,4% de participação dos ouvintes nos segmentos de hard news e esportes é 

da pesquisa da Kantar Ibope Media, de fevereiro de 2016. 

 
Figura 3 – Pesquisa Kantar Ibope Media  (Facebook Gaúcha Hoje 16/09/2016) 
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Segundo o site da Rádio Gaúcha, o número de ouvintes conquistados no mês de 

janeiro de 2016 foi positivo: 5 mil durante o programa Gaúcha Repórter, chegando a 47.253 

ouvintes por minuto, e 11% a mais no Chamada Geral 2ª Edição, com total de 43.829 

ouvintes por minuto. A média de pessoas ouvindo a Rádio Gaúcha no mês de janeiro, que 

antecedeu a pesquisa, foi de 43.792 por minuto.       

 Hoje, além de operar em AM e FM, a Rádio Gaúcha também pode ser encontrada no 

site, blogs e perfis nas redes sociais, através de dispositivos como iOS e Android. A Gaúcha 

está presente em todas plataformas de informação e é uma emissora 100% digital. 

 

2.8 O programa Gaúcha Hoje 

 

 O programa Gaúcha Hoje20 veiculado na Rádio Gaúcha de Porto Alegre (RS) foi 

criado no ano de 1978, mas segundo Macedo (2016), não há registro exato do dia e do mês 

em que o primeiro programa foi ao ar. O projeto do programa foi apresentado a Ruy Carlos 

Ostermann, diretor da Rádio Gaúcha na época, pelo jornalista Cláudio Monteiro, que 

desenvolveu e comandou a apresentação da primeira fase do Gaúcha Hoje.  

 Neste primeiro momento, o programa era composto por notícias, personagens e 

comentaristas, entre eles Antônio Augusto, Glênio Fagundes e Renatinho Maciel de Sá, que 

participava do programa contando casos de Porto Alegre. No início, o Gaúcha Hoje ia ao ar 

na grade das 6h às 6h30min e, com o grande sucesso e público atingido, o programa se 

expandiu no horário entre às 5h e 8h.  

 Após seis anos à frente ao programa, Cláudio Monteiro deixou a Rádio Gaúcha e com 

sua saída quem assumiu a apresentação do Gaúcha Hoje foi o jornalista Rogério Mendelski, 

em 1987. A exitosa segunda fase do programa foi caracterizada por ser mais opinativo, 

marcado pelas posições pessoais de Mendelski. Nesta época, o programa tinha dois tipos de 

ouvintes: os que sintonizavam a Rádio Gaúcha por gostarem de suas críticas políticas às 

ideias da esquerda e os que não concordavam com esse posicionamento. Por ter essa 

personalidade forte e opiniões divergentes, o Gaúcha Hoje liderava a audiência da manhã, até 

a faixa das 7h da manhã. 

                                                           

20Informações coletadas por entrevista com Macedo e pelo site http://eusoufamecos.uni5.net/vozesdoradio 
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 Em 2002, após 15 anos de programa, Rogério Mendelski sede lugar à Antônio Carlos 

Macedo que inicia uma terceira fase do Gaúcha Hoje, que se estende até hoje. De acordo com 

Macedo (2016), ao assumir o Gaúcha Hoje, o principal objetivo era priorizar as informações e 

os serviços, com reportagens nas ruas, mais atenção ao trânsito, à meteorologia e, 

principalmente, à interação com o ouvinte.  

 Conforme relato do próprio jornalista, as primeiras produções de Macedo no programa 

eram realizadas na véspera de ir ao ar, ou seja, ainda havia muitos conteúdos gravados devido 

à falta de tecnologia e equipamentos que permitissem que todo o programa fosse veiculado ao 

vivo. Aos poucos e com o avanço da inovação, o Gaúcha Hoje deixou de ser pré-produzido 

um dia antes e evoluiu para a cobertura instantânea dos fatos e acontecimentos, com inserções 

de reportagem ao vivo e a atualização da notícia feita diretamente do local onde ocorreu. 

 Desde 1987, o programa é líder no segmento de radiojornalismo e há cinco anos o 

Gaúcha Hoje é líder do meio radiofônico nas redes AM e FM. Atualmente, a faixa entre 7h e 

8h é considerada mais ouvida do rádio gaúcho em todas as emissoras e horários. Segundo 

pesquisa feita pelo Ibope, o Gaúcha Hoje, juntamente com a Rádio Gaúcha, está no topo da 

liderança do rádio da grande Porto Alegre há um ano. 

 Macedo (2016) explica que a proposta principal do programa é apresentar ao ouvinte 

uma síntese momentânea dos primeiros fatos do dia que está começando. A interação com o 

ouvinte é fator mais importante na construção do programa, já que eles participam com 

mensagens, informações sobre acidentes e congestionamentos, informações climáticas da sua 

região e outros acontecimentos do dia. Esse material recebido dos ouvintes é devidamente 

apurado e transformado em notícia para que seja disseminado para a grande massa receptora.  

Por utilizar a interação com o ouvinte como técnica de trabalho, o Gaúcha Hoje é 

pioneiro no uso das novas tecnologias na comunicação com o público no radiojornalismo. O 

programa foi o primeiro a ter um blog na Rádio Gaúcha, em 2006, e após isso, novas 

estratégias começaram a ser usadas para aproximar o público. Segundo Macedo (2016), os 

ouvintes sempre foram muito próximos, desde o início do programa, comunicando-se através 

do telefone fixo, fax e cartas.  

Após a criação do blog, surgiu o torpedo SMS21 (Short Message Service) que recebia 

mensagens durante a programação e isso possibilitou aos ouvintes interagir com o Gaúcha 

                                                           

21SMS é a sigla de Short Message Service, que em português significa Serviço de Mensagens Curtas. SMS é um 

serviço muito utilizado para o envio de mensagens de texto curtos, através de telefones celulares. Pesquisador 

em: https://www.significados.com.br/sms/ 
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Hoje em tempo real. Com essa evolução tecnológica, houve a proximidade do programa com 

as plataformas digitais e a participação do público só aumentou. Depois vieram páginas no 

Facebook, perfis no Twitter, postagens no Instagram e no SnapChat22, bate-papos no 

WhatsApp e o Spotify23. 

Conforme Macedo (2016), o Gaúcha Hoje é um programa que se destina a todos os 

nichos, porém, historicamente, a audiência é maior entre homens e mulheres com mais de 35 

anos. No entanto, com a apropriação da convergência midiática, a estratégia é abranger 

diversos segmentos de comunicação e atingir cada vez mais o público jovem. 

Atualmente o programa tem Macedo como âncora, que apresenta o programa com o 

também jornalista Jocimar Farina. Ao lado deles, o meteorologista Cléo Kuhn faz inserções e 

informa aos ouvintes a previsão do tempo. O Gaúcha Hoje possuí 18 quadros dentro do 

programa, alguns não são veiculados todos os dias e outros aos sábados.  

O programa inicia com o Top 10 Gaúcha Hoje, um quadro que possui três edições no 

decorrer da manhã, às 5h05min, 6h05min e 7h05min. O quadro é apresentado pela produtora 

Mariana Ceccon, que enumera os 10 principais fatos do momento, entre eles, o trânsito, o 

esporte e a previsão do tempo. O Top 10 tem como objetivo deixar o ouvinte bem informado, 

por meio de uma síntese noticiosa simples e clara. Logo após, Macedo e Jocimar apresentam 

uma resenha das notícias principais do dia anterior e do início da manhã no quadro Expresso 

de Notícias, que conta com duas edições: uma às 5h30min e outra às 6h30min. 

O Almanaque do Gaúcha Hoje, quadro das 6h45min, resgata do passado os fatos e 

curiosidades que aconteceram na data. Logo após, vem o Comentário do Cláudio Brito e o 

Destaque do Gaúcha Atualidade, apresentado por Daniel Scola. Milena Schoeller entra com o 

quadro Fique de Olho, com o agendão do dia e os principais eventos de Porto Alegre e região. 

O Manchetes do Dia, que vai ao ar por volta das 7h45min, é um quadro direcionado 

para quem acorda um pouco mais tarde e não acompanhou o Top 10 no início da manhã. 

Neste quadro, a ideia é abordar os fatos que já são notícias naquele dia. Às 7h20min, Geane 

Guerra narra informações sobre o mercado econômico e a agenda empresarial do dia, no 

quadro Economia com Geane Guerra. Kelly Matos às 7h40min apresenta o Comentário 

                                                           

22Snapchat é um aplicativo de mensagens com base de imagens. Pesquisado em: 

http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/02/o-que-e-snapchat.html 

23O Spotify é um serviço de música digital que dá acesso a milhões de músicas. Pesquisador em: 

www.spotify.com/br/ 



38 
 

Político e dez minutos depois, é a vez de Sílvio Benfica, com as últimas informações sobre o 

esporte no Comentário Esportivo. 

Milena Schoeller, chefe da reportagem da Gaúcha, apresenta o Fralda Cheia, o qual 

traz informações sobre maternidade, infância e serviços, para quem tem crianças em casa. 

Esse material é produzido no blog Fralda Cheia da Rádio Gaúcha. Ela também apresenta o 

Nosso Mundo Sustentável, que aborda questões do meio ambiente e é veiculado terças e 

quintas. 

Com informações de rodovias, legislação e serviços de utilidade para caminhoneiros, 

Marcelo Drago apresenta o Espaço do Caminhoneiro. Uma das curiosidade do quadro é que 

sempre ao final, Grado comenta uma frase que normalmente está estampada nos para-choques 

de caminhões. 

Dois quadro regionalistas que entram no ar no Gaúcha Hoje são O Bairrista, com o 

cantor e compositor Luiz Marenco, e com o Guri de Uruguaiana, interpretado por Jair Kobe, 

que entra como comentarista no meio da programação de segunda-feira. 

Sobre saúde, Babiana Mugnol apresenta o Viver bem. De Brasília, Silvana Pires traz as 

últimas informações da capital do Brasil, falando sobre projetos e a política nacional no 

quadro RBS Brasília. A Central de Esportes com Marcos Bertoncello que deixa os ouvintes 

informados sobre todos das rodadas dos campeonatos de futebol. 

Todos esses quadros e conteúdos veiculados no programa exigem uma preparação. 

Macedo (2016) explica que a elaboração das pautas é feita na noite anterior ao Gaúcha Hoje, 

quando o apresentador pesquisa os principais sites de notícias, produz a trilha sonora, 

organiza as pautas com a reportagem e desenvolve os conteúdos do Expresso de Notícias.  

A última hora do programa, das 7h às 8h, é transmitido na página do Gaúcha Hoje, no 

Facebook. E toda a trilha sonora da programação é disponibilizada no Spotify, onde os 

usuários podem acessar e conferir todos os sucessos tocados no dia. 

Macedo é também o responsável pela criação da fanpage24 no Facebook do Gaúcha 

Hoje. A página possui mais de 184 mil curtidas e diariamente é atualizada com conteúdos 

produzidos dentro e fora do estúdio. Macedo e Cléo Kuhn saem às ruas e gravam vídeos sobre 

o que é postado na fanpage, falando da previsão do tempo. Curtidas, compartilhamentos e 

comentários são formas de o ouvinte ficar ainda mais próximo do Gaúcha Hoje.  

                                                           

24A Fanpage é, em essência, uma página do Facebook que pode ser seguida pelos usuários e interessados em 

determinada marca ou empresa. Pesquisador em: www.fanpages.com.br/fan-page.html 
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Para Macedo (2016) a convergência midiática é importante por operar uma plataforma 

multimídia de geração de conteúdos, onde todas as informações veiculadas precisam estar ao 

alcance do público, em segmentos como redes sociais, aplicativos, etc. É a convergência que 

inclusive facilita a prospecção de novos ouvintes.  

Macedo apresenta o Gaúcha Hoje de segunda a sexta-feira. No sábado, o programa 

não é comandado pelo titular da equipe. Macedo e Mariana não participam da programação e 

o Gaúcha Hoje é comandado por Jocimar Farina, Marcelo e convidados, como Kelly Matos e 

Milena Schoeller. Neste dia, o programa conta com menos quadros que nos dias da semana.  

No domingo, o programa tem apenas uma hora de duração, das 5h às 6h. O podcast25 é 

gravado na sexta-feira por Macedo e sua equipe. Como o programa é projeto para o domingo, 

ele é menos factual que os outros, pois apenas informa os principais fatos que vão acontecer 

durante o dia. O podcast fica disponível no iTunes26e no site da Rádio Gaúcha.  

 

2.9 O apresentador Antônio Carlos Macedo 

 

 O jornalista Antônio Carlos Macedo27, conhecido como “Macedão”, nasceu no dia 7 

de maio de 1955, na cidade de Esteio (RS). De família simples, Macedo sempre teve o rádio 

como veículo de comunicação presente em sua vida, já que na época o jornalista tinha 

inclusive uma tia que era radioatriz e um tio que era comentarista esportivo. Em uma 

entrevista dada ao Projeto Vozes do Rádio, do curso de jornalismo da Famecos/PUCRS, 

Macedo relata que a paixão pelo rádio cresceu por causa do futebol. 

 Macedo formou-se jornalista pela Fabico (Faculdade de Biblioteconomia e 

Comunicação), da Universidade Federal do Rio Grande d Sul (UFRGS), em 1977. Começou a 

atuar na área jornalística desde o segundo semestre da faculdade, na Companhia Jornalística 

Caldas Jr. Por dez anos, Macedo permaneceu na Caldas Jr., onde passou pela Central do 

Interior28, que coordenou os correspondentes e sucursais da empresa, pela Rádio Guaíba, onde 

foi repórter geral entre 1978 e 1980, e no Correio do Povo, em que chefiou a reportagem nos 

                                                           

25 Podcast é o nome dado ao arquivo digital de áudio, frequentemente em formato MP3 ou AAC (este último 

pode conter imagens estáticas e links), publicado através de podcasting na internet e atualizado via RSS. 

Pesquisado em: www.wikipedia.org/ 

26É o gerenciador multimídia da Apple. Pesquisado em: www.apple.com/br/itunes/ 

27Informações cedidas via entrevista por Macedo 

28 Era uma estrutura montada por Antônio Britto que reunia informações dos correspondentes da empresa no 

Estado e produzia matérias para os veículos Correio do Povo, Folha da Manhã, Folha da Tarde (que tinha uma 

segunda edição diária chamada Final) e Rádio Guaíba. Pesquisado em: http://www.revistapress.com.br/ 
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anos de 1983 a 1984.           

 Em 16 de julho de 1984, Macedo começou a trabalhar parte da Rádio Gaúcha, para 

integrar o departamento de esportes como repórter, experiência que durou 18 anos e incluiu a 

cobertura de cinco Copas do Mundo e três Olimpíadas. Na Rádio Gaúcha, Macedo foi o 

responsável pela apresentação do Plantão Esportivo, entre os anos de 1985 e 1990, do Plantão 

Gaúcha, de 1990 a 1993, da Pré-Jornada, de 1993 a 2002, da Chamada Geral Primeira Edição, 

de 1993 até os dias de hoje, e da Chamada Geral Segunda Edição, de 1993 a 2002. 

 Em dezembro de 2002, Macedo assumiu o comando do programa Gaúcha Hoje que 

apresenta há 14 anos e é o campeão de audiência da Rádio Gaúcha. Com novos projetos 

digitais para o radiojornalistico, como o podcast dominical do programa, Macedo deixou de 

ser colunista do jornal Diário Gaúcho, função que exerceu de 2000 a 2015.   

 Macedo (2016) afirma que não se vê em outra atividade que não o jornalismo, 

profissão que exerce há 42 anos. “Para manter o foco, olho sempre para a frente, aposto no 

trabalho com os jovens profissionais e na incorporação das novas tecnologias. Faço 

Jornalismo pela ótica do cidadão comum e procuro ser porta-voz dos seus pleitos e 

necessidades”, declara Macedo. 
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3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa que busca apontar as formas de interatividade utilizadas pelo 

programa Gaúcha Hoje com relação à convergência midiática na prospecção de novos 

ouvintes, caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, pois considera que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, neste caso a transformação tecnológica e o rádio. 

Para Flick (2009, p. 25) “a pesquisa qualitativa não se baseia em um conceito metodológico 

unificado”, ela se desenvolve a partir de diferentes correntes. 

A base teórica para fundamentação da análise foi realizada com autores que abordam a 

convergência midiática e a evolução tecnológica inseridas nos meios de comunicação. 

Segundo Lopez (2010), este fenômeno não reflete apenas no jornalismo, mas sim em todas as 

tarefas desenvolvidas durante o dia pelo homem. Isto faz com que os conteúdos sejam 

adaptados para o meio digital, o que não altera apenas o formato, mas a linguagem e a forma 

de disseminação das notícias dos dias atuais. 

Sobre a escolha do programa Gaúcha Hoje como objeto empírico para a pesquisa, a 

motivação foi pela curiosidade e aproximação da pesquisadora com o meio radiofônico. Outro 

fator determinante foi a necessidade de verificar como o programa Gaúcha Hoje veiculado na 

Rádio Gaúcha de Porto Alegre (RS) se apropria da convergência midiática para atrair mais 

ouvintes. Por fim, o critério fundamental da escolha foi com o objetivo de aprofundar 

conhecimento sobre as transformações pelas quais o rádio passou ao longo de sua história e 

demonstrar, por meio da pesquisa, que é um veículo de comunicação em constante adaptação.  

Quanto ao procedimento técnico, o método utilizado foi o estudo de caso, o qual é 

composto por uma coleta de dados que permite ao pesquisador um maior aprofundamento 

sobre o objeto pesquisado. “[...] O estudo de caso contribui, de forma inigualável, para a 

compreensão que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos. 

(YIN, 2001 p. 21). 

O estudo de caso encaixa-se na proposta de uma abordagem qualitativa do assunto, já 

que considera a comunicação do pesquisador em campo como parte explícita da produção de 

conhecimento, em vez de simplesmente encará-la como uma variável a interferir no processo. 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso tem como meta coletar, apresentar e analisar os dados. 

O processo de observação do programa aconteceu no dia 12 de setembro de 2016, no 

período das 4h 30min às 8h 30min da manhã. Neste dia o programa foi analisado com a 

intenção de coletar todos os detalhes e depois descrevê-los neste trabalho. Todos os setores da 
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rádio foram apresentados pela produtora do programa Mariana Ceccon e após foram 

realizadas as entrevistas com ela e com o âncora Antônio Carlos Macedo. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a observação e as entrevistas, 

sendo que a observação da rotina diária do programa Gaúcha Hoje constitui-se como o 

elemento fundamental na realização do trabalho. Desde a coleta dos dados, a análise, até sua 

interpretação, a observação desempenhou papel imprescindível no processo, já as entrevistas 

foram realizadas no ato da visita ao programa e por e-mail, enviadas anteriormente. 

As entrevistas aplicadas, segundo Gil (1999), classificam-se em focalizada e 

estruturada. A entrevista focalizada abordou um tema bem específico, no caso, os 

questionamentos feitos ao âncora Antônio Carlos Macedo quanto a sua trajetória profissional 

no programa. Para a análise do processo de convergência midiática, foi utilizada a entrevista 

estruturada, aplicada à produtora Mariana Ceccon e ao âncora. 

A entrevista estruturada desenvolve-se a partir de uma relação fixa de perguntas, 

cuja ordem e redação permanece invariável para todos os entrevistados, que 

geralmente são em grande número. Por possibilitar o tratamento quantitativo dos 

dados, este tipo de entrevista torna-se o mais adequado para o desenvolvimento de 

levantamentos sociais (GIL, 1999, p. 113) 

 

Por fim, a análise dos aspectos abordados foi realizada em três fases: a descrição do 

papel do âncora no programa, por meio da observação; como o programa Gaúcha Hoje está 

inserido na convergência e, ainda, a explicação sobre como se dá a interatividade do programa 

com seus ouvintes.   

 

3.1 Descrição da rotina do programa 

 

No dia 12 de setembro de 2016 foi realizada a observação de rotinas no ambiente do 

programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha. O principal objetivo da visita foi conhecer a rotina 

do programa, como era produzido pela equipe e apresentado pelo âncora Antonio Carlos 

Macedo. Foi analisado o modo de apresentação, a coleta de notícias e a interação entre a 

equipe e dela com os ouvintes. 

Primeiramente, há que se destacar que foi gratificante estar dentro da Rádio Gaúcha, 

uma das principais emissoras em radiojornalismo do Brasil, a qual é um exemplo para 

acadêmicos de jornalismo. Estar dentro da emissora desperta prazer e curiosidade para quem 

tem identificação com a área radiofônica. Acompanhar a rotina jornalística de tantos 

profissionais, referências no radiojornalismo, é uma oportunidade única e um privilégio, o que 

fez com que toda pesquisa valesse à pena.  
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Como o objeto empírico do trabalho, o Programa Gaúcha Hoje começa às 5h, foi 

necessário chegar no estúdio às 4h30min do dia 12 de setembro, uma segunda-feira, para que 

pudéssemos conhecer a equipe e acompanhar de perto os preparativos para o início do 

programa. A chegada foi pela rua lateral da RBS/TV em Porto Alegre (Rua Zero Hora), já que 

a produtora do programa, a jornalista Mariana Ceccon, havia avisado que seria a única entrada 

aberta no horário. Na portaria é dado um crachá de visitante e o encaminhamento pelos 

corredores até o estúdio.         

 No estúdio a recepção foi feita pela Mariana, produtora do programa, que chega na 

rádio por volta das 3h 55min e, previamente contatada por e-mail desde o início da pesquisa. 

Ela apresentou a central técnica (figura 4), operada por Vladimir Santos, que é o operador da 

madrugada, lá é recebido todo o material enviado pelos repórteres. 

 
Figura 4 – Central técnica da Rádio Gaúcha 

 

Em seguida foi apresentada a sala da mesa do ar (figura 5), lá ela apresentou o 

operador da madrugada Eduardo Polidori que coordena tudo o que vai ao ar, assim como as 

trilhas sonoras e os comerciais. Ele explicou resumidamente como ele opera a mesa do ar que 

possui muitos botões, que com apenas um toque colocam no ar toda a programação da Rádio 

Gaúcha. 
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Figura 5 – Mesa do ar da Rádio Gaúcha 

 

Após, a visita foi à sala de produção, onde ficam os computadores e os telefones e 

onde foi possível conhecer pessoalmente o apresentador Antônio Carlos Macedo, conhecido 

como “Macedão” pelos ouvintes e chamado carinhosamente de “tio” pela equipe do 

programa. A recepção foi excelente, já que há alguns meses foram trocados e-mails e 

conversado por telefone, pois partiu dele a ideia de fazer a visita e acompanhar a rotina 

jornalística do Gaúcha Hoje. 

Macedo estava terminando de coletar as últimas informações para o Expresso de 

Notícias, quadro que vai ao ar no início do programa. Ele contou que sua tarefa inicial ao 

chegar na rádio às 4h é fazer uma varredura nos principais sites de notícias, como o Portal 

G1, ClickRBS, Jornal O Globo, Folha de São Paulo, entre outros. A partir das principais 

notícias coletadas, ele monta um esquema com as informações, já que todo o programa é feito 

sem um roteiro. Não há nada nem um papel que os apresentadores baseiam-se, pois como se 

trata de um programa informativo, todas as informações são coletadas na hora, para que possa 

ser factual. 

Entre a hora da chegada ao estúdio até minutos antes de iniciar o programa, o restante 

da equipe começou a chegar. Jocimar Farina chegou à rádio por volta das 4h45min, Marcelo 

Drago às 4h50min e Cléo Kuhn compôs a equipe às 4h55min. Neste mesmo dia, mais dois 

estudantes de jornalismo fizeram-se presentes nos estúdios para também acompanhar o 

programa, ambos do segundo semestre da Escola Superior de Propaganda e Marketing 

(ESPM). 

Macedo contou que, dos cinco dias que apresenta o programa, a segunda-feira é a que 

ele enumera com menos estrelas, já que poucas são as notícias que circulam neste dia. E foi 
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exatamente isso que chamou a atenção no início da pesquisa, o trabalho de um programa 

informativo, que tem três horas de duração, feito num dia que é considerado de fracas 

notícias. 

Às 4h35min Mariana postou o primeiro vídeo, o de “bom dia”, na fanpage do 

programa. Todos os dias, no mesmo horário, essa é a primeira interação do dia do programa 

com os ouvintes. Ao mesmo tempo, Mariana deu “bom dia” aos ouvintes pelo Twitter e 

Instagram. Minutos antes de iniciar o programa, os visitantes foram convidados a ir ao 

estúdio para uma foto com a equipe do Gaúcha Hoje (figura 6). Na foto, estão Macedo, Daniel 

Fraga, repórter da Rádio, Marcelo, esta pesquisadora, os dois alunos da ESPM, Mariana, 

Jocimar e Cléo.  

 
Figura 6: Estúdio Gaúcha Hoje (Imagem Mariana Ceccon) 

 

Exatamente às 5h09min entrou no ar o programa Gaúcha Hoje. Macedo começou com 

o seu bom dia tradicional, trazendo o lema do programa: “Paz, saúde e felicidade”. E neste 

dia, a informação inicial era de que a madrugada havia sido tranquila em Porto Alegre. 

O chimarrão é o principal companheiro da equipe, nas três horas de programa. 

Macedo, Mariana, Cléo, Jocimar e Marcelo iniciaram falando sobre o que fizeram no final de 

semana e começaram a brincar entre eles, rindo uns dos outros.  

Como o programa foi acompanhado da sala de produção, junto com os outros 

estudantes e com a Mariana, que ficava entre o estúdio e a produção, foi possível ver a 

realização do programa, ao mesmo tempo que era possível ouvi-lo por meio de um rádio que 

havia na sala. Enquanto, atentamente, eram anotados os detalhes do programa, o repórter 

Pedro Quintana que faz a ronda noturna da rádio, entrou em contato com Mariana para dar a 
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informação de que três caixas eletrônicos haviam sido explodidos, simultaneamente, na 

cidade de Xangri-lá (RS). 

Já que o programa de segunda-feira não é o mais rico de notícias da semana, 

automaticamente Mariana foi atrás da informação, entrando em contato com a Brigada Militar 

e os comandos da região. Ao mesmo tempo, ela preparava o Top 10, quadro que vai ao ar três 

vezes durante o programa e que é feito minutos antes para utilizar as notícias recém 

compartilhadas. 

As 5h13min, entrou no ar o Top 10 com a principal notícia dos caixas eletrônicos 

explodidos. Neste quadro, que é redigido por Mariana, Macedo lê a manchete e chama o 

apresentador que irá contá-la. Na primeira edição Jocimar falou sobre o caso do deputado 

Eduardo Cunha, já que naquela tarde a Câmara Federal votaria a sua cassação. Mariana falou 

sobre a ida do governador Sartori à Brasília e Pedro Quintana sobre o final de semana 

violento no trânsito do Estado.  

Logo após o quadro, que dura em média 10 minutos, o meteorologista Cléo Kuhn 

entrou no ar com a previsão do tempo para Porto Alegre e para o interior do estado. Na 

sequência, Marcos Bertoncello falou sobre a situação da dupla Gre-Nal nos campeonatos.  

Pedro Quintana, que faz a ronda até as 6h, entrou ao vivo pela Central de Jornalismo 

com mais informações sobre a explosão dos caixas eletrônicos em Xangri-lá, relatando que os 

assaltantes estavam armados com fuzis. Trouxe, ainda, informações sobre as mortes no 

trânsito, que até as 5h30min já haviam sido 15 óbitos por acidentes e três por homicídio. 

No decorrer das informações, Mariana seguia em comunicação com a Brigada Militar, 

atrás de informações mais concretas sobre a explosão dos caixas eletrônicos. Após entrar em 

contato com o comando de Xangri-lá e região, conseguiu o contato telefônico. Após acordá-lo 

e não conseguir nenhuma informação, já que ele alegou não estar ciente do ocorrido, a 

jornalista conseguiu contato com o batalhão da BM da cidade. Depois de minutos de 

perguntas e explicações, a telefonista passou o contato do capitão que estava no local do 

assalto e que poderia dar entrevista ao programa, já que ela informou que não estava 

autorizada a conceder a entrevista. E foi assim, após diversos telefonemas, que o capitão 

aceitou entrar ao vivo no programa para relatar o acontecimento.  

Cléo Kuhn voltou com a previsão do tempo às 5h30 min, falando sobre o risco de um 

ciclone previsto para a Argentina e que também poderia atingir cidades do Brasil próximas do 

país vizinho. Dois minutos depois, Babiana Mugnol entrou no ar com o quadro Viver Bem, 

onde trouxe informações a respeito da saúde e bem-estar. 
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O primeiro intervalo do programa aconteceu às 5h33min, momento este que a equipe 

trocou ideias e que Mariana fez a gravação do primeiro Snapchat do dia com Macedo e Cléo, 

o qual é repetido a cada 30 ou 40 minutos. No intervalo de um bloco e outro, Mariana foi nos 

contando outros detalhes do programa, como a programação dos outros dias, já que cada dia 

da semana possui alguns quadros diferentes. Ao mesmo tempo que conversava com os 

visitantes, estava sempre conectada com os acontecimentos, entrando em contato com o 

aeroporto, pois no dia a neblina era forte em Porto Alegre.  

O programa é factual, ou seja, leva aos ouvintes notícias dos fatos que estão 

acontecendo. Todas os fatos que aconteceram na noite, na madrugada e no início da manhã 

são noticiados no programa. Normalmente, cada boletim informativo dura em média de 1 

minuto a 1 minuto e 30 segundos.  

De dentro do estúdio, Macedo, além de apresentar o Gaúcha Hoje, faz algumas 

postagens e responde aos ouvintes no Facebook. As postagens, muitas vezes, são imagens que 

os ouvintes enviam, na maioria das vezes mais humorísticas, já que Macedo classifica a rede 

social do programa como um Facebook colaborativo. Ao mesmo tempo, Jocimar interage 

com os ouvintes através do WhatsApp, respondendo perguntas e também atualizando-se por 

meio das informações enviadas por eles. 

Às 5h40min, após o programa voltar, entra o quadro Expresso de Notícias, onde 

Mariana trouxe o serviço de utilidade pública sobre o Aeroporto Salgado Filho (que não havia 

fechado ainda) e o trensurb. No meio do quadro, o capitão da Brigada Militar, Jeferson Rolim, 

entrou ao vivo com informações sobre o assalto em Xangri-lá.  

Rolim confirmou o assalto a duas agências bancárias na cidade e não a três como 

havia sido informado anteriormente. Segundo o capitão da Brigada Militar, as explosões 

aconteceram em uma agência do Banrisul e em um posto do Bradesco, por volta das 6h. 

Rolim informou também que ocorreu troca de tiros com os criminosos, que fugiram 

arremessando miguelitos29 na rua, que furaram os pneus da viatura da BM. 

Após a fala do Capitão da BM, entrou no ar o Notícia na Hora Certa com as 

informações de mortes ocorridas no final de semana e no início da segunda-feira. Dois 

minutos depois, o Gaúcha Hoje foi para mais um intervalo e retornou às 6h10min com mais 

um Top 10. Os oito minutos de intervalo é o tempo em que a Mariana prepara o Top 10, que 

repete as informações da primeira edição e traz os acontecimentos das últimas horas.  

                                                           

29É uma espécie de cruz formada por pregos entrelaçados para furar pneus de carros. Pesquisado em: 

http://www.qualeagiria.com.br/giria/miguelitos/ 
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No quadro, os apresentadores falam novamente da possível cassação de Eduardo 

Cunha e chamam o repórter Vitor Rosa, que substitui Quintana a partir das 6h. Vitor trouxe 

informações das mortes no trânsito e os homicídios ocorridos no estado, dados que são 

contabilizados de sexta-feira até o início da manhã de segunda. No Top 10, o repórter 

informou que até o momento tinha informações de que 20 pessoas perderam a vida no trânsito 

e 15 foram vítimas de homicídios.  

Às 6h20min, Macedo apresentou o quadro Almanaque do Gaúcha Hoje, no qual falou 

que nesse mesmo dia no ano de 1902 nascia Juscelino Kubitschek. Em 12 de setembro de 

2006, uma réplica da Capela Cistina era inaugurada na Cidade do México e neste dia era 

comemorado também o dia da recreação. Depois que Macedo falou sobre os acontecimentos 

que marcaram a data, o programa foi para mais um intervalo.  

Na volta do intervalo, Milena Schoeller entrou no programa com o quadro Fique de 

Olho, trazendo um agendão de todos os acontecimentos do dia. Neste meio tempo entre uma 

informação e outra, Mariana entrou em contato com o aeroporto e constatou que havia sido 

fechado para pousos e decolagens, devido à forte neblina que tomava conta do céu de Porto 

Alegre.  

Às 6h30min, entrou ao vivo no ar o jornalista Marcelo De Bona, direto de Caxias do 

Sul, com o Gaúcha Serra, trazendo as últimas informações da serra gaúcha. O quadro 

Manchetes do Dia entrou às 6h40min, com Macedo lendo o texto redigido por Mariana sobre 

o que já era notícia nas primeiras horas da manhã de segunda-feira. Às 6h45min, foi a vez da 

jornalista Karoline Ávila, com as informações da Rádio Gaúcha Zona Sul. 

O programa teve mais um intervalo das 6h52min até 6h55min. Horário em que toda a 

segunda-feira a jornalista Viviana Fronza traz os destaques da Rádio Gaúcha direto de Santa 

Maria, porém, no dia 12, ela não entrou no ar por falta de tempo na programação. 

Por consequência do horário eleitoral que estava indo ao ar das 7h às 7h10min, o 

Gaúcha Hoje saiu do ar pelas ondas hertzianas e retornou após o término do intervalo político. 

Mas, o programa não saiu totalmente do ar, já que seguiu nas plataformas digitais, transmitido 

ao vivo via Facebook. 

Às 7h10 min, o programa Gaúcha Hoje voltou com transmissão ao vivo nas emissoras 

AM e FM. A terceira e última edição do Top 10 entrou no ar com o repórter Daniel Fraga, 

direto do Aeroporto Salgado Filho, com as informações sobre o fechamento devido à neblina, 

Vitor Rosa trouxe mais informações das mortes no estado e a também jornalista Kelly Matos 

adentrou ao estúdio para participar do programa, trazendo informações sobre a política 

brasileira. 
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O programa teve a estreia de um novo quadro. Jair Kobe, o Guri de Uruguaiana, 

entrou como novo comentarista do Gaúcha Hoje. A participação dele foi feita via telefone, 

onde o Guri de Uruguaiana travou um diálogo humorístico com Macedo. 

A partir das 7h, os jornalistas da Rádio Gaúcha de todo o estado entram em contato, 

via telefone, com a produção do Gaúcha Hoje, para que Cléo e Kelly façam entradas ao vivo 

na programação dos programas com informações sobre a previsão do tempo e política, 

respectivamente.  

Na última meia hora do programa, Daniel Scola entrou com as últimas informações 

sobre os fatos e acontecimentos do estado, e Geane Guerra trouxe as manchetes da economia 

brasileira, com o quadro Economia com Geane Guerra. 

Macedo terminou o Gaúcha Hoje com os aniversariantes do dia, desejando um feliz 

aniversários a todos que completavam mais uma no de vida naquela data. Segundo Macedo, o 

programa é descontraído, pois o ouvinte precisa começar o dia bem informado e também 

descontraído.  

Após o fim do programa, Macedo foi até a sala de produção, onde conversou conosco. 

Como faz tradicionalmente todos os dias, Mariana fez um vídeo de Macedo dando tchau e 

agradecendo a audiência de todos os ouvintes. O vídeo é feito simultaneamente em dois 

telefones celular, um para o SnapChat e outro para o Facebook. 

 

3.2 Análise dos dados 

3.2.1 O papel do âncora no programa Gaúcha Hoje 

O âncora tem como papel no radiojornalismo ser o locutor principal que comanda e 

coordena o programa radiofônico. “Etimologicamente a palavra locutor vem do latim 

locutore, significando “aquele que fala” (FERRARETTO, 2014, p. 82).   

 Porém, além de usar o recurso da voz, ele tem a responsabilidade de reproduzir o 

acontecimento para o ouvinte. É necessário não apenas uma boa dicção para que o diálogo 

seja claro e de fácil entendimento, mas também de interpretação, para que esteja expresso na 

voz do âncora o significado da notícia.       

 Segundo Ferraretto (2014), o âncora dispõe de diferentes níveis de diálogo com o 

ouvinte. Primeiramente, ele precisa definir o objetivo da notícia para que a linguagem 

utilizada seja classificada para o público que deverá ser atingido. O autor explica que é 

necessário saber medir o modo da locução da notícia, sendo mais tangível para atingir a mente 

do ouvinte e mais subjetiva para alcançar a sensibilidade. “O bom profissional de rádio parte 
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de um conceito em relação ao que pretende produzir e, com base nessa definição, planeja e 

executa o seu produto, tendo claro o papel de cada elemento da linguagem em relação aos 

objetivos pretendidos” (FERRARETTO, 2014, p. 32).     

 No radiojornalismo contemporâneo, o diálogo do locutor com o ouvinte traz uma 

proximidade maior entre eles. Saber definir o nível da linguagem faz com que o âncora passe 

a conversar diretamente com cada indivíduo, atingindo-o de formas diferentes, mas fazendo-o 

compreender a informação como ela é. Ferraretto (2014) acredita que no compartilhamento de 

informações entre locutor e ouvinte exista uma codificação da notícia pela parte de quem 

emite e uma decodificação da parte de quem recebe.     

 Wolf (2005) afirma que a rotina de produção jornalística varia de acordo com a 

redação e o profissional da comunicação. O mesmo acontece com os âncoras, pois sua rotina 

torna-se diferente dos outros locutores. Isso acontece não porque necessariamente eles 

precisam estar mais informados, mas sim porque é o âncora que direciona o programa e a 

equipe para a apresentação das informações, mas sempre com a ajuda de toda a produção do 

programa. Ele abre o programa, cumprimenta os comentaristas, chama o entrevistado, o 

intervalo, a música e convida o ouvinte a estar com ele informando-se sobre as notícias. É ele 

quem dá o bom dia e o boa noite a centenas de ouvintes todos os dias, exercendo o seu papel 

chave de apresentador. É a figura do âncora que os ouvintes tem como referência quando 

ligam o rádio, ele é o companheiro, o amigo, aquele que conversa com o receptor como se 

estive à sua frente.         

 Macedo conta que a rotina para o Gaúcha Hoje começa logo cedo, na preparação de ir 

para a rádio: 

Eu acordo normalmente às 3h45min, ai tem a rotina da higiene matinal, 4h10min a 

van da rádio está passando na minha casa e, por volta de 4h25min/ 4h30min, nesse 

horário, eu já estou chegando aqui na rádio. A partir daí, eu tenho um vídeo de bom 

dia que a gente grava imediatamente, aí eu participo do programa que está no ar que 

é o Madrugada Gaúcha, fazendo algum comentário e, fico na redação, na retaguarda 

, fazendo a edição do Expresso de Notícias, que é um resumo de notícias que a gente 

apresenta em duas edições, e que eu tenho a responsabilidade de fazer. Então, essa é 

a rotina até começar o programa (MACEDO, 2016, entrevista em 12/09/16 ). 

O âncora também explica que as três horas de programa não poderiam ser feitas sem a 

participação da produção do programa: 

Três horas de programa no ar em que a gente se desdobra na função de apresentação 

e vai dividindo com a produção iniciativas de ajustes de voo, como eu chamo, o 

boeing vai para um lado, mas às vezes precisamos fazer um ajuste de rota, essas 

coisas a gente vai decidindo ao longo do programa, fazendo as gravações que têm 

que fazer para as plataformas digitais, como o Instagram, gravando para o 

SnapChat, para o Twitter. Enfim, essas coisas vão acontecendo dentro do programa 

(MACEDO, 2016, entrevista em 12/09/16 ). 
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Na visita ao estúdio percebeu-se que Macedo é a representação do Gaúcha Hoje, já 

que os ouvintes visualizam sua imagem quando falam do programa. O âncora é mencionado 

diariamente nas redes sociais, pois a presença dele nas manhãs da Rádio Gaúcha tornou-se 

indispensável para muitos ouvintes. Ele se preocupa com o ouvinte e o coloca sempre em 

primeiro lugar quando pensa as informações do Gaúcha Hoje.    

 Na figura 7 pode-se visualizar um vídeo de Macedo em que ele fala aos ouvintes da 

importância de tomar água durante o dia para manter-se hidratado. Vídeo esse que foi 

compartilhado nas redes sociais e teve 1,5 mil visualizações e 71 curtidas. Resultado que 

demonstra o poder de influência do apresentar sob o programa. 

 

Figura 7 – Vídeo matinal de Macedo (Facebook Gaúcha Hoje 06/11/2016) 

 

Assim como Macedo verifica-se que o âncora do século XXI não tem mais a 

preocupação somente com a apresentação do programa. Ele precisa projetar a próxima edição, 

já quando termina seu horário na emissora de rádio. O apresentador precisa pensar além do 

hoje, ele necessita mentalizar como serão as chamadas que vão circular nas redes sociais 

durante o dia. E isso também tornou-se papel do âncora. Ele precisa estar em contato com os 

ouvintes também fora do ar, para mantê-los informados e mais próximos para que no outro 

dia, quando entrar no ar com o programa, possa falar diretamente a eles.   

 Macedo (2016) fala da preparação dos próximos programas: 

Depois das três horas de programa, basicamente, eu já começo a preparar a trilha 

sonora do dia seguinte, ou dos dias seguintes, se surgem mais ideias, eu faço cards e 

outras produções para o Facebook e a gente também grava os vídeos da previsão do 

tempo. Então, esse espaço, eu uso para isso. Eu faço o Chamada Geral e aí, bom, eu 

saio e vou para casa (MACEDO, 2016, entrevista em 12/09/16 ). 
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A relação de amizade entre Macedo e Cléo Kuhn repercute muito nas redes sociais. 

Pode-se observar que tanto dentro do estúdio quanto fora, quando saem para gravar os vídeos 

de previsão do tempo, o clima de descontração e interatividade entre eles contagiam os 

ouvintes. De acordo com Macedo (2016), o vídeo sobre o tempo é um dos momentos mais 

esperado pelos receptores nas redes sociais, pois é um momento de descontração e ao mesmo 

tempo de informação que eles compartilham.     

 Então, o âncora deixa de ser apenas locutor e passa a ser quem supervisiona o 

programa, assumindo o papel de editor e de coletor das informações. Ele não está a trabalho 

somente quando está dentro dos estúdios, é necessário uma atenção minuciosa perante todos 

os acontecimentos do dia. Estar informado é a maior responsabilidade de um âncora, já que 

trabalha com o improviso. Ferraretto (2014) explica que o locutor pode até mesmo fazer um 

roteiro prévio, mas na hora de apresentar as informações, as palavras ditas não são como estão 

no papel. Por isso, a importância de continuar acompanhando as informações de fora da rádio.

 Macedo (2016) explica como exerce seu papel de jornalista 24 horas por dia: 

Quando eu saio da rádio, o meu trabalho para em termos. Eu almoço, depois 

descanso um pouco de tarde, mas assim que acordo, eu já tenho que fazer uma 

revisão completa do que está acontecendo. Eu me baseio muito pela internet, então, 

todos os portais de notícias, os principais pelo menos, eu já observo o que pode ser 

notícia para o dia seguinte e, se tem futebol, eu fico assistindo aos jogos para que no 

outro dia também tenha assunto para comentar. Então, na verdade, ela é uma rotina 

que não termina, oficialmente, eu saio da rádio com a jornada de trabalho 

terminando ao meio-dia, mas por obrigação, por necessidade de acordar informado, 

tem que entrar noite adentro de olho no que está acontecendo, porque não dá para 

chegar na rádio às quatro e meia, o tempo é muito curto para tentar se atualizar de 

tudo o que aconteceu. Então, tem que chegar com o noticiário básico dominado na 

mão para começar o programa (MACEDO, 2016, entrevista em 12/09/16). 

O âncora pensa em todos os detalhes do programa é ele quem vai estar em contato 

com os ouvintes, por isso, o seu trabalho é essencial dentro do programa. Macedo (2016) 

explica que a preparação é constante, é preciso ficar de olho permanentemente nas notícias do 

dia. Wolf (2005) elucida que a rotina vai dar a característica da notícia. É a partir da maneira 

como ela é coletada e disseminada que os ouvintes formam suas opiniões a respeito do 

acontecimento. E o âncora é uma grande influência na imaginação e na concepção do que o 

ouvinte terá da informação. É a locução dele que vai demonstrar se ele está sendo opinativo, 

informativo, tendencioso e até mesmo sensacionalista.  
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O Gaúcha Hoje é um programa que está em constante mutação, que eu não sei como 

vai ser daqui um, dois anos e que tem como meta sempre, como meta principal do 

dia a dia, estar conectado com a realidade. O slogan que eu procuro usar é o que a 

gente procura estabelecer todos os dias: é um espaço que forneça um retrato 

instantâneo do que está acontecendo. Pode ser uma tragédia, um fato bombástico de 

repercussão internacional, lá do outro lado do mundo, mas pode ser um buraco aqui 

da esquina, o que for importante para o nosso público, o que estiver afetando a vida 

dele (MACEDO, 2016, entrevista em 12/09/16 ).    

  

Neste compartilhamento de informações foi que surgiu a ideia da criação da página do 

Facebook, que segundo Macedo (2016), foi criada por ele mesmo. Na fanpage são 

compartilhados os vídeos e também imagens que são enviadas pelos próprios ouvintes e 

compartilhadas por Macedo na timeline do Gaúcha Hoje. Entre essas publicações Macedo 

cria imagens que remetem a comemorações do dia e frases descontraídas com o recurso de 

programas online.         

 Atualmente, o âncora não se limita somente em apresentar o programa, a evolução do 

seu papel fez com que ele tivesse a necessidade de quebrar o paradigma do radiojornalismo 

feito em estúdio, utilizando um microfone. O âncora contemporâneo vai além de seus limites, 

não é apenas ele que fala aos ouvintes, agora os ouvintes também falam a ele. Afirmação essa 

que se faz devido a experiência com o trabalho em campo. No estúdio do programa Gaúcha 

Hoje, observou-se o modo de comunicação utilizado tanto entre o âncora e a equipe do 

Gaúcha Hoje como com os ouvintes.       

 Macedo (2016) destaca que sua relação com os ouvintes vem bem antes das mudanças 

ocorridas no meio radiofônico: 

A minha ligação com os ouvintes vem desde 1997, eu fui quem implantou aqui no 

horário de jornalismo nobre da rádio o contato com os ouvintes. Naquela época era 

feito por telefone convencional, o celular recém estava surgindo e, por fax, que era 

outra ferramenta que se usava muito naquela época. Então, desde 1997, eu estimulo 

e vejo no ouvinte, na participação com a audiência, um fator decisivo para que o 

programa esteja em sintonia com a vida e com aquilo que está acontecendo junto às 

pessoas (MACEDO, 2016, entrevista em 12/09/16 ). 

Pode-se verificar claramente que essa possibilidade de fazer-se mais próximo dos 

ouvintes é consequência da era da convergência midiática, a qual as pessoas e, principalmente 

os meios de comunicação, estão inseridos. Esse fenômeno permite que o rádio, assim como o 

programa Gaúcha Hoje, tenha infinitas opções de prospectar novos ouvintes e levar a eles 

informação de qualidade a qualquer hora e de qualquer local. 
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3.2.2 O programa gaúcha hoje inserido na convergência midiática 

Lopez (2010) explica que a convergência midiática não transforma apenas a 

comunicação, mas todos os meios nos quais ela está inserida e passa a fazer parte da rotina do 

homem. Esse fenômeno surgiu tanto para auxiliar na vida dos cidadãos quanto na da indústria 

midiática. A convergência midiática possibilita à mídia mais velocidade e suporte nas 

informações.          

 Atualmente, os espectadores têm forte interferência para que a disseminação das 

informações seja realizada. Segundo Jenkins (2008), como a convergência midiática trata-se 

de uma evolução tecnológica, os consumidores têm acesso às informações facilmente, e 

automaticamente ajudam a fazer circular os conteúdos nas mais diversas plataformas digitais.

 Isso tudo é reflexo da forte influência da mídia sob as pessoas, o que faz com que o 

espectador deixe de ser um agente passivo da notícia e começa a consumir a informação e a 

compartilhá-la com os indivíduos, opinando e comentando.    

 De acordo com Lopez (2010), essa convergência começou a ser introduzida nos meios 

de comunicação com a chegada da internet. Esse advento gerou grandes transformações nos 

tipos de conteúdos que começaram a circular na mídia. O que se observa hoje é que assim 

como nos anos de 1990, que as informações foram adequadas para os sites, agora elas são 

transformadas para o Facebook, Twitter, Instagram, SnapSchat. A transformação da 

linguagem usada para cada rede social foi a peça chave para que os veículos de comunicação 

começassem a comunicar-se corretamente com cada grupo de espectadores que estavam 

inseridos nas diferentes plataformas.        

 Todo esse conteúdo gerado e compartilhado em diferentes plataformas traz mais 

praticidade, comodidade e principalmente, mais informação ao espectador. No programa 

Gaúcha Hoje, essa convergência é utilizada para que os ouvintes tenham acesso às notícias de 

muitas formas, permitindo que eles recebam as informações onde quer que estejam. 

 Macedo (2016) explica de que forma o Gaúcha Hoje e a Rádio Gaúcha veem este 

processo midiático: 

Nós, da Rádio Gaúcha, não olhamos mais o rádio pela ótica tradicional de uma 

transmissão em AM, FM e ondas curtas. Nossa visão é mais ampla: partimos do 

princípio de que operamos uma plataforma multimídia de geração de conteúdo, que 

precisa estar à disposição do público em todos os espaços possíveis (AM, FM, ondas 

curtas, internet, aplicativos, redes sociais, etc...). Além de facilitar a vida do nosso 

ouvinte tradicional, essa convergência facilita o contato com novos ouvintes, 

especialmente os mais jovens (MACEDO, 2016, entrevista em 02/05/2016). 
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Macedo (2016) deixa claro que as tecnologias existentes dentro do programa são 

principalmente usadas para a prospecção de novos ouvintes, cada vez mais jovens, e para 

possibilitar que os já receptores do programa tenham mais facilidade para receber as 

informações. Lopez (2010) acredita que a convergência pode ser classificada em níveis. Ao 

chegar à escala máxima, as transformações se tornarão maiores, afetando ainda mais a rotina 

jornalística das redações e a desconstrução de paradigmas existentes no jornalismo. Essa 

transformação faz com que mais jornalistas se tornem profissionais multimídia, o que os 

habilita a gerar conteúdos com as linguagens adequadas para cada segmento e preparados para 

a velocidade que as novas tecnologias os obrigam a ter.     

 Macedo (2016) comenta como o uso da convergência auxiliou na visibilidade da 

Rádio Gaúcha, fazendo com que o Gaúcha Hoje migrasse para as plataformas digitais a fim 

de aproximar-se do ouvinte e oferecer a ele acesso às informações de diferente maneiras: 

Nós temos a tese desde que as redes sociais ganharam força, desde que a gente notou 

esse fenômeno, que o nosso conteúdo tem que ser consumido de qualquer jeito, não 

interessa onde a pessoa está curtindo um Twitte, está um curtindo um poste de 

Facebook, ou nos assistindo pelo live do Facebook, não importa. A ideia é que todas 

as plataformas servem para divulgar e dar visibilidade ao nosso trabalho e, 

coincidência ou não, esse é um período em que a Rádio Gaúcha se consolidou como 

a líder absoluta em audiência em Porto Alegre. Até dois ou três anos atrás, a gente 

era o líder das notícias, não era o líder geral e, agora, há mais de anos, somos líderes 

absolutos entre todas as emissoras, inclusive as de entretenimento. Eu, embora 

assim, sem um dado documental, acredito que esse envolvimento com as 

plataformas, com as redes sociais e de estar presente em tudo, contribuiu bastante, 

porque a gente é notado e visto por pessoas que originalmente não estariam nos 

ouvindo (MACEDO, 2016, entrevista em 12/09/2016). 

A linguagem digital também precisou ser pensada pelas emissoras radiofônicas. Por 

mais que o conteúdo que circule nas redes sociais seja o mesmo que vai ar na rádio, a forma 

como ela é apresentada aos ouvintes precisa ser diferente. A notícia é pensada de acordo com 

cada segmento em que será disseminada, por isso é importante a adaptação da linguagem 

radiofônica no meio digital. O Gaúcha Hoje foi o primeiro programa da Rádio Gaúcha a ter 

um blog, neste sentido Macedo (2016) comenta como foi o surgimento da rede social e de que 

forma eles trabalham os conteúdos, como vídeos (figura 8) na internet: 

Quando iniciamos com o blog, ele surgiu sem que a gente tivesse uma ideia muito 

clara do que a gente deveria fazer. Passamos a produzir texto e, às vezes, a gente 

exagerava até no tamanho, não nos dávamos conta que a comunicação tinha que ser 

um pouco mais rápida, um pouco mais dinâmica, mas com as plataformas sociais, 

com as redes sociais, a gente busca uma linguagem para cada uma delas. Então, no 

caso dos nossos vídeos, por exemplo, a gente faz vídeos que não têm nada de 

formal, nada que lembre o programa em si, são vídeos bem humorados, pelo menos 

procuramos fazer uma coisa mais descontraída. O SnapChat é a mesma coisa, não se 

dá notícia com a mesma seriedade, a mesma sisudez que normalmente se dá no AM 

e FM, embora até nesses a gente hoje procura fugir um pouquinho disso. Nós 

procuramos nos adaptar a ideias que casem com as plataformas digitais. Mas agora é 
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evidente que alguma coisa de linguagem, até pelo fato do programa ser voltado a um 

público adulto, na maioria acima de 40 anos, talvez alguns termos, algumas coisas 

não estão de acordo com o que o pessoal mais jovem utiliza na internet, que em 

termos de conteúdo e formato, a gente busca se adaptar a cada uma das redes, 

inclusive, a produtora gravou ao mesmo tempo dois vídeos pequenos para o 

SnapChat  e o outro para o SnapInstagram, para que a gente atenda essas duas 

demandas, essas duas mídias. É o que a gente faz ao longo de todo o programa, 

grava-se um vídeo, que vai para o Twitter, Facebook e assim, a gente faz. Por 

exemplo, nossa trilha sonora saiu do formato do pen-drive e hoje fazemos direto do 

Spotify e deixamos a trilha à disposição dos ouvintes (MACEDO, 2016, entrevista 

em 12/09/2016). 

 

 
Figura 8 – Vídeo Cléo Kuhn e Macedo (Facebook Gaúcha Hoje 06/11/2016) 

 

Esse fenômeno gera um novo comportamento nos consumidores da informação. A 

possibilidade de obter as notícias na tela dos computadores e dos celulares faz com que a 

repercussão dos acontecimentos seja diferente em cada segmento.    

 A produtora do programa Mariana Ceccon (2016), explica como o programa busca 

alcançar os ouvintes pelas plataformas digitais: 

A convergência auxilia muito o Gaúcha Hoje a prospectar novos ouvintes, é a nossa 

principal força nesse sentido, porque a gente tem um perfil de público mais 

velho/adulto, então, a gente tem uma dificuldade de engajar os jovens, digamos 

assim, na rádio. Então, o nosso público massivamente é um público que está em 

deslocamento, principalmente dirigindo, mas que também está no ônibus, está no 

trem e a ideia da convergência midiática é que a gente acaba chegando às pessoas 

que talvez se deparem, se sintam surpreendidas por aquele conteúdo, por aquela 

informação numa rede social. A pessoa que acordou e que está olhando seu 

Facebook por lazer/entretenimento e se depara com um vídeo da previsão do tempo, 

se depara com uma lista do TOP 10, com as principais notícias e que acaba ligando 

o Gaúcha Hoje a um veículo de informação sem aquela rigidez. Acho que essa é a 

ideia, a pessoa nem sempre procura a informação, ela não vai no Facebook do 

Gaúcha Hoje por aquela informação, ela está na sua timeline e a informação chega 

até ela ouvintes (MARIANA, 2016, entrevista em 12/09/2016). 
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De acordo com Jenkins (2008), as pessoas também assumem o controle da mídia em 

processo de convergência midiática. Elas vão definir o tipo de conteúdo que os veículos de 

comunicação irão disseminar nas plataformas, já que são elas que darão o feedback de como a 

mídia está procedendo com os conteúdos digitais. Isso gera um vício no consumidor, que por 

muitas vezes está acostumado a receber aquele tipo de informação naquela determinada hora.

 Mariana (2016) esclarece que o Gaúcha Hoje tem seus horários e conteúdos definidos 

que são postados nas rede sociais: Existem aquelas pessoas, como já recebemos vários relatos 

de ouvintes, que esperam todos os dias pelo vídeo da previsão do tempo, pelo vídeo de bom 

dia do Macedo. Elas esperam aquele conteúdo porque é importante para elas.  

 A produtora explica ainda, que a estratégia utilizada por ela nas redes sociais, para a 

postagem de conteúdos do Gaúcha Hoje, é baseada no que os ouvintes gostam. A estratégia é 

pensada exatamente no assunto que está em alta no dia e que vai repercutir por meio dos 

ouvintes:  

A gente não paga nada para o Facebook para fazer propaganda, é tudo orgânico. 

Eventualmente, o comercial vende algum post patrocinado como a gente já teve um 

bom dia de uma agropecuária, ai o comercial impulsionou aquele bom dia. Isso 

porque o comercial impulsionou, porque não fizemos isso com posts nossos, 

estratégia de redes sociais né. Eu tento fazer chamadas atrativas, com carinhas 

emojis, fizemos vídeos brincando, não pode ser vídeos muito longos normalmente 

de um minuto a um minuto e meio no máximo. Mas a gente conhece um pouco 

mais, a gente já sabe que se tem uma mudança na previsão do tempo os ouvintes 

escutam mais a previsão do tempo, então se eu coloco chamadas como (vem chuva 

aí, vem temporal), o ouvinte já vai se interessar mais do que uma chamadinha mais 

genérica, então essa é a principal estratégia utilizar o que está e em alta e o que é do 

interesse do público (MARIANA, 2016, entrevista em 12/09/2016). 

Lopez (2010) comenta que a convergência midiática faz com que o jornalista não 

fique mais ligado às redações, mas sim aos conteúdos. É preciso estar sempre atento a todo e 

qualquer momento do que está acontecendo no meio digital, as notícias que estão 

repercutindo mais, a posição dos espectadores diante de tal informação e, principalmente, qual 

o meio digital que as pessoas estão se ligando mais. Macedo (2016) conta que a atenção 

diante de tanta evolução tecnológica é muito importante para que o programa esteja em 

harmonia com o ouvinte. Ele explica também como eles buscam isso no Gaúcha Hoje: 

"Estamos sempre atentos, na medida em que surgem novas plataformas, surge alguma 

demanda de ouvinte, localiza um nicho de ouvinte em local diferente da internet, a gente vai 

atrás, para marcar presença e estar junto desse público também" (MACEDO, 2016, entrevista 

em 12/09/2016). 
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Essa atenção com as redes sociais que os ouvintes estão migrando, faz com que os 

programas estejam lá também, acompanhando-os e os informando. Essa proximidade gera a 

chamada interação, entre programa e ouvintes, e vice-versa. 

 

3.2.3 A interatividade do gaúcha hoje com os ouvintes 

 

Segundo Primo (2007), a interação dos meios de comunicação é classificada como 

uma interação quase mediada, pois as plataformas digitais auxiliam na circulação das 

informações que, primeiramente, são disseminadas pelas emissoras e, posteriormente 

compartilhadas pelos espectadores.        

 Para Rost (2014), a interatividade, assim como a interação, não muda apenas a forma 

de fazer jornalismo, mas instala-se na rotina produtiva das redações. Essa interatividade 

possibilita uma melhor comunicação e troca de saberes dos espectadores e os meio de 

comunicação. Isso faz com que a mídia utilize diversos meios de informação e diferentes 

formas de linguagem.          

 O ambiente extrovertido, no qual o programa Gaúcha Hoje é feito, gera uma interação 

comunicativa. Rost (2014) explica que isso acontece quando o ouvinte pode participar da 

programação. Permitir que o ouvinte interaja com o programa faz com que ele se sinta parte 

da informação, o que gera a comunicação entre eles, que deixa de ser uma via única e passa a 

ser uma via dupla, onde as notícias vêm e vão, e passam a ser incrementadas e até mesmo 

mais completas com a ajuda dos receptores.       

 Um detalhe importante analisado durante a visita é que a interação começa entre os 

apresentadores do programa. Eles interagem entre si e isso gera uma relação de intimidade 

com o ouvinte, que sente-se apto a ter uma comunicação mais aberta com a equipe do 

programa.           

 Sobre a importância da interação com os ouvintes, Mariana (2016) conta de um 

episódio que o ouvinte tornou-se a fonte principal da notícia: 

Tem um exemplo muito legal da interatividade dos ouvintes que um dia teve uma 

luz no céu, parecia que tinha caído um meteoro, um negócio assim. Começou a 

chegar dezenas de mensagens no WhatsApp, que tinha uma luz no céu dizendo que 

tinha um risco amarelo, um risco azul, e começou a chegar e não parava. Começou 

em Porto Alegre, Região Metropolitana, foi para o interior e tal, e até foi o meu 

destaque número um no TOP 10 das sete, porque era algo que estava realmente 

mobilizando nossos ouvintes e, quanto mais a gente falava que estava chegando 

recados de pessoas que tinham visto uma luz no céu, mais chegavam mensagens das 

pessoas querendo dizer que também viram. E foi um caso, por exemplo, que a voz 

dos ouvintes se tornou o meu destaque principal. Eu coloquei no meu TOP 10, 
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assim: moradores se chocam com luz brilhante no céu. Porque era o que realmente 

estava interessando as pessoas (MARIANA, 2016, entrevista em 12/09/2016). 

  

 Essa forma de expressão que se deve ter atualmente pode ser notada no programa com 

simples frases ditas por Macedo, que convidam o ouvinte a estar conectado, seja via rádio ou 

digital. Macedo (2016) salienta que o programa possui uma linguagem nem tão avançada e 

nem tão ultrapassada. Por eles terem um público mais velho, a mudança do dialeto não pode 

ser tão radical, pois por mais que a ideia seja atingir cada dia mais o público jovem, o 

programa não pode deixar de atender os seus já ouvintes de todas as faixas etárias. 

 O programa Gaúcha Hoje interage com seus ouvintes nas principais redes sociais. São 

vídeos, posts, mas principalmente diálogos, por meio do WhatsApp. Isso faz com que a 

comunicação entre eles torne-se mais expressiva.      

 Mariana (2016) comenta que a interação pelos canais que permitem que o ouvinte 

envie mensagens é massivo: 

É difícil mensurar quantas mensagens recebemos por dia pelas redes sociais. Mas no 

Facebook é a média de umas 15/20. No Intasgram, cada post tem cerca de 10 

comentários, é uma rede social que eu já percebi que as pessoas não costumam 

comentar muito, eu mesma, como usuária, quase não comento, eu só curto as fotos. 

No WhatsApp, as mensagens são massivas. São centenas de mensagens ao longo do 

programa, são muitas, é uma média de 200 a 250 mensagens por dia. E depende 

muito, também, se tem acidente, vem muito mais mensagens (MARIANA, 2016, 

entrevista em 12/09/2016). 

 Mariana (2016) relata também, que existe uma estratégia utilizada no WhatsApp para o 

envio das principais notícias do dia. Assim, quem não conseguiu acompanhar o programa, 

recebe no seu celular as informações que marcaram a manhã: 

A gente tem um sistema que é pouco divulgado, porque a gente não teria braço para 

fazer, mas a gente faz uma lista de mensagens. O Jocimar pega e ele manda para os 

ouvintes do Gaúcha Hoje, que fazem parte da lista, ele manda uma lista das 

principais notícias do dia. Ele tem várias listas, o WhatsApp tem um limite de 

pessoas por lista, então, ele tem várias, ai ele manda “Bom dia! Boa segunda-feira, 

as principais notícias das últimas horas! Cerração prejudicou pousos e decolagens. 

Criminosos explodem agências bancárias. Fim de semana teve mortes violentas.” E 

assim, ele vai, algumas, ele coloca links do site da Rádio Gaúcha, mas nem todas 

têm (MARIANA, 2016, entrevista em 12/09/2016). 

Rost (2014) destaca que a interatividade veio para mudar também a estética da escrita 

e da notícia. O hipertexto, com suas possibilidade e formatos de encaixar a informação com 

que a repercussão do programa, aumentou devido ao interesse do público em participar de um 

meio que o deixa fazer parte. De acordo com a possibilidade que o veículo dá aos 

espectadores de interagirem, a prospecção de novos começa a acontecer quase que 

automaticamente. 
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No início da pesquisa, quando definido o programa Gaúcha Hoje como objeto 

empírico do trabalho, a página do Facebook tinha duas mil curtidas a menos. Hoje, depois de 

12 meses de desenvolvimento da pesquisa, a página do programa possui 214.460 mil curtidas 

(figura 9). Pode-se afirmar que esse resultado é devido ao compromisso do Gaúcha Hoje com 

os ouvintes, de estar sempre preocupado em como disseminar a informação e de como ter 

uma melhor comunicação.  

 

Figura 9 – Página do Gaúcha Hoje no Facebook (06/11/2016) 

 

 A interatividade parte do princípio de permitir que o outro esteja em contato com algo 

ou com alguém. Por isso, classificamos o público do programa de acordo com a interatividade 

comunicativa de Rost (2014), pois ele torna público o conteúdo disponibilizado pelo veículo 

de comunicação.          

 Uma peculiaridade que é a peça chave da interação do programa com o ouvinte, 

segundo Macedo (2016), é levar aos espectadores como funciona os bastidores do Gaúcha 

Hoje. Uma curiosidade que faz com que muitas pessoas enviem mensagens e fiquem no 

aguardo dos vídeos que são postados pela equipe quando está fora dos estúdios. 

 Mariana (2016) fala que quando este processo foi instaurado no programa, ela ainda 

não era a produtora, mas que agora ela segue essa linha e traz muitos resultados: 

Eu não participei muito desse processo porque eu ainda não era produtora, mas a 

gente notou que tinha uma curiosidade das pessoas em entender cada vez mais como 

é que funcionava o processo aqui dentro da rádio, sabe. E eu cheguei no Gaúcha 

Hoje e ele já estava assim, mas eu continuo. E meu olhar é sempre esse, o que a 

gente faz que vai despertar a curiosidade das pessoas. Porque o rádio é um veículo 

muito imaginário, muito criativo. As pessoas só escutam a voz, elas idealizam o 

rosto, idealizam o tamanho, idealizam tudo. Então, essa é a ideia, eu tenho a ideia 

que todo mundo já viu como é o Cléo Kuhn, mas a gente ainda recebe de pessoas 

dizendo: nossa, eu achei que o Macedo fosse diferente, coisa boa ver vocês. Nunca 

pensei no Cléo assim. Até uma vez mandaram assim: “Pela voz, eu achei que o 

Macedo fosse um gatão”. Temos muito terreno para ser explorado. É muito curiosa 

nossa rotina na rádio, o pessoal pergunta bastante, principalmente, para mostrar que 

a gente é gente, pois tomamos chimarrão, comemos bolacha, eles adoram isso. É 

uma questão de identificação com as mensagens (MARIANA, 2016, entrevista em 

12/09/2016). 
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 O programa Gaúcha Hoje desta forma encontra-se em constante mutação e 

convergência com as mais diversas redes sociais. A equipe do programa e o âncora procuram 

sempre colocar o ouvinte em primeiro lugar, para que ele sinta-se parte do meio radiofônico, e 

se sinta livre para ajudar a construir as informações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Falar de convergência midiática no radiojornalismo torna-se um assunto indispensável 

para uma acadêmica de jornalismo, que é apaixonada por rádio. O programa Gaúcha Hoje, 

veiculado na Rádio Gaúcha de Porto Alegre (RS), sempre trouxe a curiosidade de unir as 

informações com a interação radiofônica. Trazer o ouvinte para dentro do programa torna o 

rádio um veículo inovador e compromissado em levar notícias de qualidade pelas mais 

variadas plataformas para seus receptores. Isso despertou o trabalho de compreender todo esse 

processo e estimulou a caminhada pela pesquisa neste Trabalho Final de Graduação (TFG).

 Pesquisar a forma como o programa se apropria da convergência fez-se compreender 

como o digital possibilita ao rádio quebrar o paradigma do convencional e se reinventar, 

estando presente nas redes sociais em tempo real. Atualmente, o meio de comunicação não 

precisa restringir-se apenas ao seu horário convencional, ele segue a informar através do on-

line, o que auxilia na prospecção de novos ouvintes, já que o seu alcance ultrapassa a barreira 

do AM e do FM.           

 A principal observação da pesquisa foi de que a convergência midiática força os meios 

de comunicação a estarem em constante transformação, mudança essa que possibilita um 

maior alcance de espectadores entre as mais variadas faixas etárias. E este fenômeno instalou-

se no cotidiano das pessoas, pois a cada troca de mensagens, postagens e interações com 

plataformas digitais, é que a convergência se instaura.     

 O programa radiofônico Gaúcha Hoje utiliza-se da convergência e se apropria do meio 

digital via mensagens, vídeos ao vivo e página nas redes sociais para interagir de forma 

instantânea com o ouvinte e, desta forma, aumentar o número de seguidores, tanto nas redes 

sociais quanto no próprio rádio. Isso altera proporcionalmente a quantidade de receptores 

atingidos.          

 Optou-se pela escolha do programa Gaúcha Hoje, por unir o radiojornalismo com o 

jornalismo digital, o que faz com que o programa tenha notório destaque na inserção da 

convergência como forma de prospectar ouvintes, o que pôde ser constatado ao longo de 

todos os passos da pesquisa.         

 Deste modo, foi de fundamental importância o trabalho realizado, tanto na pesquisa 

teórica quanto à evolução do rádio ao longo dos tempos, mas principalmente pela percepção 

in loco de uma rotina jornalística radiofônica. É inevitável, na atualidade, a utilização da 

tecnologia como forma de transformar e melhorar o rádio como veículo que zela pela 

instantaneidade e o imediatismo das informações. 
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A verificação do objetivo geral da pesquisa torna-se importante para o meio 

acadêmico porque o assunto “convergência midiática” dentro do meio jornalístico é, nos dias 

de hoje, parte integrante da informação e da confecção da notícia. Por meio de diferentes 

plataformas digitais, é possível atingir o público com maior agilidade, veracidade e interação, 

visto que o receptor torna-se parte integrante do meio, opinando, questionando e colaborando 

com a informação.          

 Por meio deste estudo, pôde-se verificar também como está se formando o perfil dos 

âncoras no radiojornalismo na era de convergência midiática. Não basta mais trazer as 

informações sem que haja interação com os ouvintes, porque com tantos atrativos midiáticos 

que circulam ao redor dos espectadores, os programas precisam ser didáticos e interativos, ou 

seja, o apresentador precisa “conversar” com o ouvinte para que a troca de informações seja 

feita de uma maneira interessante e produtiva para ambos. Por isso, a necessidade de se 

analisar o modo como o âncora Antônio Carlos Macedo age com os ouvintes em meio a este 

processo.           

 O estudo de caso integra a prática da pesquisa teórica e evidencia todos os critérios 

analisados, uma vez que foi possível verificar no cotidiano da rotina jornalística todos os 

aspectos antes observados apenas na formação acadêmica de sala de aula e nos laboratórios. 

Tal observação serviu para se constatar, acima de tudo, que nos dias atuais faz-se prioridade 

uma aproximação direta com o receptor da informação, de forma ágil e verdadeira. Para isso, 

o profissional de comunicação deve estar atento às transformações não só tecnológicas, mas 

às necessidades dos então “usuários” da notícia, porque são eles que estão em permanente 

conexão com o que é apresentado.        

 Seja no rádio, na internet ou nas diversas plataformas digitais, é possível perceber que 

a notícia está integrada ao dia a dia da ampla maioria das pessoas e que os canais de 

comunicação são múltiplos, no que se refere à participação dos envolvidos.  

 Quanto ao rádio, além da paixão que o envolve, acredita-se que vai permanecer 

atuante e renovado ao longo dos tempos, para continuar cativando seus ouvintes e se 

disseminando em todos os meios. 
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APÊNDICE I 

 

Roteiro de Perguntas Antônio Carlos Macedo 

 

1) Qual foi o dia, data e mês que o primeiro Gaúcha Hoje foi ao ar? 

2) Como foi criado o projeto de desenvolver o programa? 

3) Qual é o público alvo que o programa se destina? 

4) O Gaúcha Hoje é um dos programas mais ouvidos, atualmente, na Rádio Gaúcha? 

5) É medido o topo de audiência do programa? 

6) Como você se prepara para apresentar o Gaúcha Hoje? 

7) De que forma você utiliza a convergência midiática como aliada para prospectar novos 

ouvintes? 

8) Como surgiu a ideia de ter uma fanpage e atualizá-la com interações tão interessantes? 

9) Essa tecnologia dos serviços móveis auxiliou o programa? 

10) Um resumo da sua vida, contando desde início como foi tornar-se jornalista e como é essa 

profissão para você até os dias de hoje. 

11) Como é sua rotina diária? 

12) Qual sua relação com os ouvintes que enviam mensagens para o Gaúcha Hoje? 
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Apêndice III 

Entrevista com Antônio Carlos Macedo, apresentador do programa Gaúcha Hoje 

 

1) Qual foi o dia, data e mês que o primeiro Gaúcha Hoje foi ao ar? 

Não há registro sobre o dia e o mês do primeiro programa. Apenas sabemos que começou em 

1980. 

2) Como foi criado o projeto de desenvolver o programa? 

O programa, na sua formatação original, foi criado pelo colega Cláudio Monteiro. Ele 

explica a sua fase no depoimento que deu ao Vozes do Rádio, da Famecos: 

http://eusoufamecos.uni5.net/vozesdoradio/decupagem-da-entrevista/ Depois, a partir de 

1987, o Gaúcha Hoje teve nova e exitosa fase sob comando de Rogério Mendelski, que fez um 

programa mais opinativo, marcado por suas posições pessoais. (Sugiro entrevista-lo na 

Rádio Guaíba, onde trabalha hoje). A atual fase começou em dezembro de 2002, quando 

assumi a apresentação no lugar do Mendelski. Desde o começo, passamos a privilegiar a 

informação e o serviço, com reportagem nas ruas, mais atenção para o trânsito e 

interatividade com os ouvintes. Nos primeiros anos, porém, ainda tínhamos muito conteúdo 

gravado, produzido na véspera. Gradativamente, fomos eliminando o material pré-produzido 

e avançando na cobertura ao vivo e dinâmica dos fatos. Nossa proposta é oferecer ao ouvinte 

um retrato instantâneo do dia que está começando. Para tanto, a audiência é peça 

fundamental, pois participa ativamente da pauta, com mensagens alertando para acidentes, 

situação do trânsito, protestos e tudo o mais que encontra pelo caminho. Nossas equipes de 

produção e reportagem verificam os alertas, que são imediatamente transformados em 

notícia e transmitidos ao grande público. Sempre acreditamos nessa interação como 

ferramenta de trabalho. Tanto que temos a tradição de pioneirismo no uso das novas 

tecnologias para falar com a audiência. Fomos o primeiro programa ter blog na Rádio 

Gaúcha em 2006. No ano seguinte, popularizamos o torpedo para agilizar a chegada das 

mensagens dos ouvintes, fato que se repetiu no ano passado, com a incorporação do 

WhatsApp como instrumento de trabalho. Sem contar página no Facebook, perfis no Twitter, 

postagens no Instagran e SnapChat e, mais recentemente, edição da trilha sonora no Spotify. 

3) Qual é o público alvo que o programa se destina? 
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Falamos para todos os públicos, mas historicamente a maioria dos ouvintes da Rádio 

Gaúcha tem mais de 35 anos. 

4) O Gaúcha Hoje é um dos programas mais ouvidos, atualmente, na Rádio Gaúcha? 

Desde o tempo do Mendelski, o programa era líder no segmento de radiojornalismo. Há 

cerca de cinco anos, porém, passamos a líder o meio rádio como um todo (AM+FM). E, 

atualmente, nossa faixa das 7h às 8h virou o horário mais ouvido do rádio gaúcho em todas 

as emissoras e horários, incluindo as transmissões esportivas. Para nosso orgulho e 

satisfação, assumimos o topo da liderança do rádio da Grande Porto Alegre, conforme as 

medições feitas pelo Ibope. 

5) É medido o topo de audiência do programa? 

Sim. A medição de audiência é feita hora a hora. Somos líderes desde às 5h, mas o pico de 

audiência, como citei acima, se dá na faixa entre 7h e 8h. 

6) Como você se prepara para apresentar o Gaúcha Hoje? 

A preparação é permanente: é preciso ficar de olho permanentemente nas notícias do dia. 

Mas a preparação mais importante se dá na noite anterior, quando reviso os principais sites 

de informação, produzo a trilha sonora, faço o roteiro inicial do Expresso de Notícias (um 

dos quadros do programa) e faço ajustes de pautas e boletins com a produção e a 

reportagem. 

7) De que forma você utiliza a convergência midiática como aliada para prospectar 

novos ouvintes? 

Nós, da Rádio Gaúcha, não olhamos mais o rádio pela ótica tradicional de uma transmissão 

em AM, FM e Ondas Curtas. Nossa visão é mais ampla: partimos do princípio de que 

operamos uma plataforma multimídia de geração de conteúdo, que precisa estar à disposição 

do público em todos os espaços possíveis (AM, FM, ondas curtas, internet, aplicativos, redes 

sociais, etc...). Além de facilitar a vida do nosso ouvinte tradicional, essa convergência 

facilita o contato com novos ouvintes, especialmente os mais jovens. 

8) Como surgiu a ideia de ter uma fanpage e atualizá-la com interações tão 

interessantes? 

A página no Facebook surgiu como parte da estratégia de estar presente nas redes sociais, 

seguindo nosso ouvinte em todos os ‘ambientes’ virtuais. 
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9) Essa tecnologia dos serviços móveis auxiliou o programa? 

A interação faz parte do programa desde os tempos em que as pessoas se comunicavam 

conosco pelo telefone fixo, fax e cartas. A incorporação das novas tecnologias só facilitou o 

nosso trabalho, nos tornando muito mais próximos dos nossos ouvintes. 

10) Um resumo da sua vida, contando desde início como foi tornar-se jornalista e como é 

essa profissão para você até os dias de hoje. 

Sou jornalista formado pela Fabico, da UFRGS, turma 1974/77. Trabalho desde o segundo 

semestre. Comecei na Caldas Jr., onde fiquei dez anos. Primeiro, na Central do Interior, que 

coordenava os correspondentes e sucursais da empresa. Depois, também na Rádio Guaíba, 

onde fui repórter geral entre 1978 e 1980, e no Correio do Povo, onde chefiei a reportagem 

entre 1983 e 1984. Cheguei na Rádio Gaúcha em 16 de julho de 1984 para integrar o 

departamento de esportes como repórter. Minha experiência no setor durou 18 anos e incluiu 

a cobertura de cinco Copas do Mundo e três Olimpíadas. Como apresentador, fui 

responsável pelos programas Plantão Esportivo (1985/1990), Plantão Gaúcha (1990/1993), 

Pré-Jornada (1993/2002) e Chamada Geral Primeira Edição (1993 até hoje) e Chamada 

Geral Segunda Edição (1993-2002). Assumi o comando do Gaúcha Hoje no dia dois de 

dezembro de 2002, mantendo a primeira edição do Chamada Geral. Fui também colunista do 

Diário Gaúcho entre 2000 e 2015, função que deixei para investir em novos projetos digitais 

da Gaúcha, como o podcast dominical do Gaúcha Hoje. Sempre trabalhei em Jornalismo. 

Não me vejo fazendo outra coisa. É o que gosto de fazer. Estou na profissão há 42 anos. Para 

manter o foco, olho sempre para a frente, apostando no trabalho com os jovens profissionais 

e na incorporação das novas tecnologias. Faço Jornalismo pela ótica do cidadão comum, 

procurando ser porta-voz dos seus pleitos e necessidades. 

11) Como é sua rotina diária? 

Eu acordo normalmente às 3h45min, ai tem a rotina da higiene matinal, 4h10min a van da 

rádio está passando na minha casa e, por volta de 4h25min/ 4h30min, nesse horário, eu já 

estou chegando aqui na rádio. A partir daí, eu tenho um vídeo de bom dia que a gente grava 

imediatamente, aí eu participo do programa que está no ar que é o Madrugada Gaúcha, 

fazendo algum comentário e, fico na redação, na retaguarda, fazendo a edição do Expresso 

de Notícias, que é um resumo de notícias que a gente apresenta em duas edições, e que eu 

tenho a responsabilidade de fazer. Então, essa é a rotina até começar o programa. Ai são três 

horas de programa no ar que a gente se desdobra na função de apresentação e vai dividindo 
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com a produção iniciativas de ajustes de voo, como eu chamo, o boeing vai para um lado, 

mas às vezes precisamos fazer um ajuste de rota, essas coisas a gente vai decidindo ao longo 

do programa, fazendo as gravações que têm que fazer para as plataformas digitais, como o 

Instagram, gravando para o SnapChat, para o Twitter. Enfim, essas coisas vão acontecendo 

dentro do programa. Ai eu saio as 8h e tem o Chamada Geral as 11h, nesse espaço dessas 

três horas eu uso as vezes para conversas um pouco com o pessoal, mas basicamente eu já 

começo a preparar a trilha sonora do dia seguinte, ou dos dias seguintes, se surgem mais 

ideias, eu faço cards e outras produções para o Facebook e a gente também grava os vídeos 

da previsão do tempo. Então, esse espaço, eu uso para isso. Eu faço o Chamada Geral e aí, 

bom, eu saio e vou para casa. Quando eu saio da rádio, o meu trabalho para em termos. Eu 

almoço, depois descanso um pouco de tarde, mas assim que acordo, eu já tenho que fazer 

uma revisão completa do que está acontecendo. Eu me baseio muito pela internet, então, 

todos os portais de notícias, os principais pelo menos, eu já observo o que pode ser notícia 

para o dia seguinte e, se tem futebol, eu fico assistindo aos jogos para que no outro dia 

também tenha assunto para comentar. Então, na verdade, ela é uma rotina que não termina, 

oficialmente, eu saio da rádio com a jornada de trabalho terminando ao meio-dia, mas por 

obrigação, por necessidade de acordar informado, tem que entrar noite adentro de olho no 

que está acontecendo, porque não dá para chegar na rádio às quatro e meia, o tempo é muito 

curto para tentar se atualizar de tudo o que aconteceu. Então, tem que chegar com o 

noticiário básico dominado na mão para começar o programa. 

12) Qual sua relação com os ouvintes que enviam mensagens para o Gaúcha Hoje? 

A questão dos ouvintes é a seguinte, teve um período aqui em que o torpedo era a ferramenta 

mais usada e eu administrava o torpedo, eu que recebia as mensagens dos ouvintes. Quando 

a gente começou com o WhatsApp, que foi uma proposta do Jocimar ele passou a cuidar 

disso. Que nesse período de um ano e pouco o torpedo sumiu então o que eu atendia ao longo 

do programa deixou de existir, não fazia mais sentido ficar com um número para receber 

torpedo, porque 99,1% passaram a mandar mensagens pelo WhatsApp. Então eu me 

distanciei um pouco dos ouvintes, durante o programa, ficando essa parte com o Jocimar. A 

minha ligação com os ouvintes vem desde 1997, eu fui quem implantou aqui no horário de 

jornalismo nobre da rádio o contato com os ouvintes. Naquela época era feito por telefone 

convencional, o celular recém estava surgindo e, por fax, que era outra ferramenta que se 

usava muito naquela época. Então, desde 1997, eu estimulo e vejo no ouvinte, na 

participação com a audiência, um fator decisivo para que o programa esteja em sintonia com 
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a vida e com aquilo que está acontecendo junto às pessoas. E no Gaúcha Hoje isso é 

fundamental, graças as mensagens dos ouvintes a gente chega quase sempre na frente até das 

autoridades na cobertura de acidentes, de ocorrências no final da madrugada. 

13) A convergência midiática contribuiu com o Gaúcha Hoje? 

Nós temos a tese desde que as redes sociais ganharam força, desde que a gente notou esse 

fenômeno, que o nosso conteúdo tem que ser consumido de qualquer jeito, não interessa onde 

a pessoa está curtindo um Twitte, está um curtindo um poste de Facebook, ou nos assistindo 

pelo live do Facebook, não importa. A ideia é que todas as plataformas servem para divulgar 

e dar visibilidade ao nosso trabalho e, coincidência ou não, esse é um período em que a 

Rádio Gaúcha se consolidou como a líder absoluta em audiência em Porto Alegre. Até dois 

ou três anos atrás, a gente era o líder das notícias, não era o líder geral e, agora, há mais de 

anos, somos líderes absolutos entre todas as emissoras, inclusive as de entretenimento. Eu, 

embora assim, sem um dado documental, acredito que esse envolvimento com as plataformas, 

com as redes sociais e de estar presente em tudo, contribuiu bastante, porque a gente é 

notado e visto por pessoas que originalmente não estariam nos ouvindo. 

14) Existiu alguma preparação quando o programa aderiu o formato digital? 

Quando iniciamos com o blog, ele surgiu sem que a gente tivesse uma ideia muito clara do 

que a gente deveria fazer. Passamos a produzir texto e, às vezes, a gente exagerava até no 

tamanho, não nos dávamos conta que a comunicação tinha que ser um pouco mais rápida, 

um pouco mais dinâmica, mas com as plataformas sociais, com as redes sociais, a gente 

busca uma linguagem para cada uma delas. Então, no caso dos nossos vídeos, por exemplo, a 

gente faz vídeos que não têm nada de formal, nada que lembre o programa em si, são vídeos 

bem humorados, pelo menos procuramos fazer uma coisa mais descontraída. O SnapChat é a 

mesma coisa, não se dá notícia com a mesma seriedade, a mesma sisudez que normalmente 

se dá no AM e FM, embora até nesses a gente hoje procura fugir um pouquinho disso. Nós 

procuramos nos adaptar a ideias que casem com as plataformas digitais. Mas agora é 

evidente que alguma coisa de linguagem, até pelo fato do programa ser voltado a um público 

adulto, na maioria acima de 40 anos, talvez alguns termos, algumas coisas não estão de 

acordo com o que o pessoal mais jovem utiliza na internet, que em termos de conteúdo e 

formato, a gente busca se adaptar a cada uma das redes, inclusive, a produtora gravou ao 

mesmo tempo dois vídeos pequenos para o SnapChat  e o outro para o SnapInstagram, para 

que a gente atenda essas duas demandas, essas duas mídias. É o que a gente faz ao longo de 



73 
 

todo o programa, grava-se um vídeo, que vai para o Twitter, Facebook e assim, a gente faz. 

Por exemplo, nossa trilha sonora saiu do formato do pen-drive e hoje fazemos direto do 

Spotify e deixamos a trilha à disposição dos ouvintes. Estamos sempre atentos, na medida em 

que surgem novas plataformas, surge alguma demanda de ouvinte, localiza um nicho de 

ouvinte em local diferente da internet, a gente vai atrás, para marcar presença e estar junto 

desse público também. 

15) Como você define o programa Gaúcha Hoje? 

O Gaúcha Hoje é um programa que está em constante mutação, que eu não sei como vai ser 

daqui um, dois anos e que tem como meta sempre, como meta principal do dia a dia, estar 

conectado com a realidade. O slogan que eu procuro usar é o que a gente procura 

estabelecer todos os dias: é um espaço que forneça um retrato instantâneo do que está 

acontecendo. Pode ser uma tragédia, um fato bombástico de repercussão internacional, lá do 

outro lado do mundo, mas pode ser um buraco aqui da esquina, o que for importante para o 

nosso público, o que estiver afetando a vida dele, essa é a nossa regra diária. Estar sempre 

atrás das coisas, que naquele momento, estão sendo mais relevantes, mais importantes, para 

que o ouvinte se sinta conectado com o mundo e saiba que está sendo acompanhado pela 

gente.  
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APÊNDICE III 

Roteiro de perguntas Mariana Ceccon 

 

 

1) Você acha que a convergência midiática auxilia o Gaúcha Hoje a prospectar novos 

ouvintes? 

2) Vocês utilizam alguma estratégia de marketing para o Facebook? 

3) Atualmente qual o número de mensagens que vocês recebem diariamente? 

4) Como surgiu a ideia de levar os bastidores do programa para as redes sociais? 
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APÊNDICE IV 

Entrevista com a produtora do programa Gaúcha Hoje Mariana Ceccon 

 

1) Você acha que a convergência midiática auxilia o Gaúcha Hoje a prospectar novos 

ouvintes? 

A convergência auxilia muito o Gaúcha Hoje a prospectar novos ouvintes, é a nossa 

principal força nesse sentido, porque a gente tem um perfil de público mais velho/adulto, 

então, a gente tem uma dificuldade de engajar os jovens, digamos assim, na rádio. Então, o 

nosso público massivamente é um público que está em deslocamento, principalmente 

dirigindo, mas que também está no ônibus, está no trem e a ideia da convergência midiática é 

que a gente acaba chegando às pessoas que talvez se deparem, se sintam surpreendidas por 

aquele conteúdo, por aquela informação numa rede social. A pessoa que acordou e que está 

olhando seu Facebook por lazer/entretenimento e se depara com um vídeo da previsão do 

tempo, se depara com uma lista do TOP 10, com as principais notícias e que acaba ligando o 

Gaúcha Hoje a um veículo de informação sem aquela rigidez. Acho que essa é a ideia, a 

pessoa nem sempre procura a informação, ela não vai no Facebook do Gaúcha Hoje por 

aquela informação, ela está na sua timeline e a informação chega até ela ouvintes. Existem 

aquelas pessoas, como já recebemos vários relatos de ouvintes, que esperam todos os dias 

pelo vídeo da previsão do tempo, pelo vídeo de bom dia do Macedo. Elas esperam aquele 

conteúdo porque é importante para elas. E o mesmo também no Instagram né, a pessoa está 

rolando o seu feed e está chegando a informação, mas ele um pouco mais leve, com a 

previsão do tempo, vídeo do amanhecer, é uma informação diferente e no SnapChat é a 

mesma coisa.  

2) Vocês utilizam alguma estratégia de marketing para o Facebook? 

A gente não paga nada para o Facebook para fazer propaganda, é tudo orgânico. 

Eventualmente, o comercial vende algum post patrocinado como a gente já teve um bom dia 

de uma agropecuária, ai o comercial impulsionou aquele bom dia. Isso porque o comercial 

impulsionou, porque não fizemos isso com posts nossos, estratégia de redes sociais né. Eu 

tento fazer chamadas atrativas, com carinhas emojis, fizemos vídeos brincando, não pode ser 

vídeos muito longos normalmente de um minuto a um minuto e meio no máximo. Mas a gente 

conhece um pouco mais, a gente já sabe que se tem uma mudança na previsão do tempo os 

ouvintes escutam mais a previsão do tempo, então se eu coloco chamadas como (vem chuva 
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aí, vem temporal), o ouvinte já vai se interessar mais do que uma chamadinha mais genérica, 

então essa é a principal estratégia utilizar o que está e em alta e o que é do interesse do 

público. As vezes a gente chuta e acerta, na época no “Pokémon Go” um ouvinte mandou 

uma foto de um cara correndo atrás de galinhas e falou que era o “Pokémon Go” do Rio 

Grande do Sul, a gente postou e teve dois mil compartilhamentos. Então é mais isso sabe, é 

tentar adivinhar o que nosso público está esperando, mas nada de impulsionamento. 

3) Atualmente qual o número de mensagens que vocês recebem diariamente? 

É difícil mensurar quantas mensagens recebemos por dia pelas redes sociais. Mas no 

Facebook é a média de umas 15/20. No Intasgram, cada post tem cerca de 10 comentários, é 

uma rede social que eu já percebi que as pessoas não costumam comentar muito, eu mesma, 

como usuária, quase não comento, eu só curto as fotos. No WhatsApp, as mensagens são 

massivas. São centenas de mensagens ao longo do programa, são muitas, é uma média de 

200 a 250 mensagens por dia. E depende muito, também, se tem acidente, vem muito mais 

mensagens. Depende das coisas que engajam os ouvintes. Tem um exemplo muito da 

interatividade dos ouvintes que um dia teve uma luz no céu, parecia que tinha caído um 

meteoro, um negócio assim. Começou a chegar dezenas de mensagens no WhatsApp, que 

tinha uma luz no céu dizendo que tinha um risco amarelo, um risco azul, e começou a chegar 

e não parava. Começou em Porto Alegre, Região Metropolitana, foi para o interior e tal, e 

até foi o meu destaque número um no TOP 10 das sete, porque era algo que estava realmente 

mobilizando nossos ouvintes e, quanto mais a gente falava que estava chegando recados de 

pessoas que tinham visto uma luz no céu, mais chegavam mensagens das pessoas querendo 

dizer que também viram. E foi um caso, por exemplo, que a voz dos ouvintes se tornou o meu 

destaque principal. Eu coloquei no meu TOP 10, assim: moradores se chocam com luz 

brilhante no céu. Porque era o que realmente estava interessando as pessoas. Das 7h às 8h 

tem mais movimento no trânsito, por isso tem mais acidente e isso é o que mais mobiliza os 

ouvintes, acidentes, previsão do tempo ou outro assunto, pode ser política, futebol, é muito 

relativo. Uma coisa importante é que a gente tem um sistema que é pouco divulgado, porque 

a gente não teria braço para fazer, mas a gente faz uma lista de mensagens. O Jocimar pega 

e ele manda para os ouvintes do Gaúcha Hoje, que fazem parte da lista, ele manda uma lista 

das principais notícias do dia. Ele tem várias listas, o WhatsApp tem um limite de pessoas por 

lista, então, ele tem várias, ai ele manda “Bom dia! Boa segunda-feira, as principais notícias 

das últimas horas! Cerração prejudicou pousos e decolagens. Criminosos explodem agências 
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bancárias. Fim de semana teve mortes violentas.” E assim, ele vai, algumas, ele coloca links 

do site da Rádio Gaúcha, mas nem todas têm.  

4) Como surgiu a ideia de levar os bastidores do programa para as redes sociais? 

Eu não participei muito desse processo porque eu ainda não era produtora, mas a gente 

notou que tinha uma curiosidade das pessoas em entender cada vez mais como é que 

funcionava o processo aqui dentro da rádio, sabe. E eu cheguei no Gaúcha Hoje e ele já 

estava assim, mas eu continuo. E meu olhar é sempre esse, o que a gente faz que vai 

despertar a curiosidade das pessoas. Porque o rádio é um veículo muito imaginário, muito 

criativo. As pessoas só escutam a voz, elas idealizam o rosto, idealizam o tamanho, idealizam 

tudo. Então, essa é a ideia, eu tenho a ideia que todo mundo já viu como é o Cléo Kuhn, mas 

a gente ainda recebe de pessoas dizendo: nossa, eu achei que o Macedo fosse diferente, coisa 

boa ver vocês. Nunca pensei no Cléo assim. Até uma vez mandaram assim: “Pela voz, eu 

achei que o Macedo fosse um gatão”. Temos muito terreno para ser explorado. É muito 

curiosa nossa rotina na rádio, o pessoal pergunta bastante, principalmente, para mostrar que 

a gente é gente, pois tomamos chimarrão, comemos bolacha, eles adoram isso. É uma 

questão de identificação com as mensagens.  

 


