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RESUMO 

 

O rádio brasileiro passa por um importante movimento de migração das emissoras AM para o 

FM. O presente estudo busca compreender como esse processo modificou a programação 

jornalística da Rádio Imembuí, de Santa Maria (RS), em tempos de convergência. Para tanto, 

foram identificados os pressupostos que levaram a trocar de frequência; compreender os 

processos para o FM e refletir sobre a programação jornalística antes e após a mudança. O 

estudo de caso foi a método utilizado para alcançar os objetivos. A pesquisa também colabora 

para futuros trabalhos na área de comunicação e seus aprofundamentos. Concluiu-se que a 

migração foi uma oportunidade para a Rádio Imembuí modificar, de forma positiva, a sua 

programação, com os ajustes realizados. Também acrescentou para o ingresso da emissora, de 

forma mais intensa, nas plataformas digitais. 

 

Palavras-chave: Migração. Rádio. Programação. Jornalismo. Imembuí. 

 

 

ABSTRACT 

 

Brazilian radio is undergoing an important migration movement from AM stations to FM. The 

present study tries to understand how this process modified the journalistic programming of 

Radio Imembuí, of Santa Maria (RS), in times of convergence. For that, the assumptions that 

led to change of frequency were identified; understand the processes for FM and reflect on 

journalistic programming before and after the change. The case study was the method used to 

achieve the objectives. The research also collaborates for future works in the area of 

communication and its deepening. It was concluded that the migration was an opportunity for 

Radio Imembuí to modify, in a positive way, its programming, with the adjustments made. He 

also added to the broadcaster's entry, more intensely, into digital platforms. 

 

Keywords: Migration. Radio. Programming. Journalism. Imembuí. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A migração da faixa da Amplitude Modulada (AM) para a Frequência Modulada (FM) 

na Rádio Imembuí, de Santa Maria (RS), se concretizou em 2017, mas o processo começou 

bem antes em nível nacional. A autorização para a migração da emissora por parte do governo 

federal veio no final de 2016. Este trabalho faz um estudo de caso do processo de migração do 

AM para o FM da primeira emissora de rádio de Santa Maria (RS).  

O objetivo é estudar como a passagem do AM para o FM afetou a programação 

jornalística da emissora. A mudança na frequência ocorreu no dia 30 de maio de 2017, mas a 

alteração da programação veio após, no mês de setembro.  

A proposta apresentada nesta pesquisa é importante para compreender o processo de 

transformação vivenciado pelo rádio brasileiro. O estudo é uma oportunidade para observar de 

que forma a migração afetou a programação da Imembuí e que reflexos foram percebidos. 

O trabalho colabora para futuras pesquisas acadêmicas na área e abre caminhos para o 

aprofundamento de questões a partir da própria migração. Igualmente, a pesquisa é um ensejo 

pessoal para incorporar conhecimento, já que o pesquisador atua no meio radiofônico e 

acompanha essa transformação. 

A escolha pela Imembuí se dá pelo fato de ser a primeira emissora de Santa Maria a 

efetuar a migração na cidade e de ser a mais antiga do município. O tema é novo, as pesquisas 

começaram recentemente e estão em crescente progresso.  

A Rádio Imembuí foi fundada no dia 13 de fevereiro de 1942 em Santa Maria. Nesses 

77 anos, a emissora presenciou muitos processos de avanços tecnológicos, como a entrada da 

televisão no Brasil em 1950 e a internet a partir de 1988.  

A pesquisa surge em um momento de transição do rádio brasileiro. A proposta é  

analisar e refletir os impactos que essa migração resultou na programação jornalística da 

rádio. As emissoras de rádio do país vivem, ao mesmo tempo, outro fenômeno de 

transformação, a convergência de mídias. 

Por isso, observamos ser fundamental a necessidade de refletir sobre: como o processo 

de migração da Rádio Imembuí do AM para o FM modificou a programação jornalística da 

emissora em tempos de convergência? 

 Busca-se, assim, como objetivo geral, analisar como a migração da Rádio Imembuí do 

AM para o FM impactou na programação jornalística da emissora: Entre os objetivos 

específicos estão identificar os pressupostos que levaram a emissora a decidir fazer a 
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migração de frequência, compreender os processos de transformação para o FM e refletir 

sobre a programação jornalística da emissora antes e após a mudança de canal.  

Para isso, adotamos o estudo de caso como forma de se alcançar os objetivos. A base 

central da pesquisa se dá por meio de entrevistas com os agentes da migração dentro da 

Imembuí, a busca de documentos históricos deste processo e o acompanhamento da 

programação. Após, são feitas as observações e análises.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, vamos abordar fragmentos da história do radiojornalismo no Brasil, no 

estado do Rio Grande do Sul e também na cidade de Santa Maria, onde está o objeto de 

estudo em questão, a Rádio Imembuí. Busca-se, assim, trazer um panorama da evolução do 

rádio até a chegada desta nova fase referente ao processo de migração de emissoras brasileiras 

do AM para o FM. Além do mais, são tratadas as características importantes do 

radiojornalismo e da programação, já que a emissora em estudo tem toda uma grade voltada 

ao jornalismo. Aliado a isso, o contexto da convergência, com o presente uso da internet e as 

redes sociais, também ganha destaque. 

 

2.1 O RADIOJORNALISMO NO BRASIL 

 

O rádio é um veículo de comunicação presente na maior parte do país e a sua história 

tem quase 100 anos. De acordo com Ortriwano (2003), o primeiro registro radiofônico 

brasileiro é de 1922 com a transmissão do discurso do presidente da República, Epitácio 

Pessoa. O ato ocorreu durante a abertura da Exposição Internacional do Rio de Janeiro. Foram 

80 receptores recebendo o som. Fato este que ganhou destaque.   

 

O jornal A Noite, de 8 de setembro de 1922, noticiava, sucintamente, o 

acontecimento sob o título “Um Sucesso de Radiotelephonia e Telephone Auto-

falante” (sic): “Uma nota sensacional do dia de ontem foi o serviço de rádio-

telephone auto-falante, grande atrativo da Exposição. O discurso do Sr. Presidente 

da República, inaugurando o certame foi, assim, ouvido no recinto da Exposição, em 

Nictheroy, Petrópolis e São Paulo, graças à instalação de uma possante transmissora 

no Corcovado e de aparelhos de transmissão e recepção, nos lugares acima” 

(ORTRIWANO, 2003, p. 68).  

 

No ano seguinte, em 1923, no dia 20 de abril surge a primeira experiência no rádio 

brasileiro em uma emissora. Conforme Jung (2004), o professor Edgar Roquette Pinto lia as 

notícias dos jornais e as marcava com um lápis para servir como fonte para a leitura na  Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro. “Os textos rabiscados eram fonte de informação para o Jornal da 

Manhã, uma das primeiras experiências jornalísticas do rádio brasileiro, transmitido de 

segunda a sexta, pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro” (JUNG, 2004, p. 19). 

Segundo Jung (2004), a emissora do Rio de Janeiro foi a primeira a ter uma 

regularidade de programação, já que as demais não tinham uma grade pré-definida. Mas isso 

ocorreu graças a uma ajuda do governo federal, que cedeu por empréstimo os transmissores. 

“Justiça seja feita a este que foi um dos primeiros a trabalhar com radiojornalismo, o 
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programa não se resumia à leitura de notícias rabiscadas no jornal. Estas vinham acrescidas de 

comentários que levavam os ouvintes à reflexão” (JUNG, 2004, p. 20). 

O autor esclarece que algumas pessoas defendem a Rádio Clube de Pernambuco como 

a primeira emissora do país. Entretanto, para Jung (2004), a emissora fundada por jovens, em 

1919, tinha experiências que ligavam mais com a radiotelefonia.   

Neste contexto, Ortriwano (2003, p. 69) afirma que “Roquette-Pinto é, de fato, o 

primeiro locutor (e comentarista) do rádio brasileiro”. No início, era comum acompanhar no 

rádio as mesmas notícias que saíam nos jornais das cidades. Contudo, isso criava um 

problema. 

  

Sem qualquer tipo de elaboração, as notícias eram lidas diretamente do jornal, dando 

origem a todo um anedotário próprio: o locutor, distraído, lê para o ouvinte a notícia 

que termina com um infalível “… continua na página x”, ou então “… como se pode 

ver na foto ao lado”, etc. (ORTRIWANO, 2003, p. 70). 

 

No Rio de Janeiro, em 1935, é fundada a Rádio Tupi. A emissora se torna uma das 

mais importantes do país e a primeira do grupo de comunicação Diários e Associados, de 

Assis Chateaubriand. O grupo era muito influente no Brasil. Em 1939, a emissora colocava no 

ar o programa Jornal Falado Tupi. Conforme Jung (2004), eram quatro locutores intercalados 

com a ideia de dar mais agilidade à informação até o ouvinte. 

Nesta década, também é instituído, por decreto, o programa A Hora do Brasil, a qual 

as emissoras de rádio ficam obrigadas a transmitir durante uma hora a rede nacional de 

radiodifusão. Conforme o Decreto nº 21.111, assinado em 1932, as emissoras devem 

transmitir ao mesmo tempo o programa em todo o território nacional (BRASIL, 1932). Hoje, 

o espaço é conhecido como A Voz do Brasil, que transmite informações dos poderes 

executivo, judiciário e legislativo. Até abril de 2018, as rádios deveriam transmitir a produção 

das 19h às 20h. Contudo, a partir desta data, o presidente Michel Temer assinou a lei que 

autorizou a flexibilização do programa. Agora, as emissoras podem colocar no ar A Voz do 

Brasil entre 19h e 22h (BRASIL, 2018). 

Um dos programas marcantes do rádio brasileiro começou às 12h55min, no dia 28 de 

agosto, de 1941. Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro entrava no ar o Repórter Esso. Para 

Jung (2004, p. 31), a fórmula da síntese noticiosa veio para a Standard Oil Company of Brazil 

“como mais uma iniciativa de empresas estrangeiras de veicular o próprio nome ao de 

programas radiofônicos”.   
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Tal formato de apresentação com o resumo dos principais acontecimentos do dia já era 

adotado em outros países do mundo, como Chile, Argentina, Peru e Cuba. Aqui no Brasil, 

Jung (2004) conta que na época a síntese do Repórter Esso tinha como foco, no começo, a 

Segunda Guerra Mundial. A transmissão ocorreria para São Paulo, através da Rádio Record, e 

para o Rio de Janeiro, com a Rádio Nacional.  

 

Um ano antes, essa última fora encampada pelo governo de Getúlio Vargas e se 

transformara em fenômeno da indústria da radiodifusão. Não por acaso, a Rádio 

Record e a Rádio Nacional eram as duas maiores emissoras no início da década de 

1940. Em seguida o Repórter Esse estendeu o braço para a Rio Clube de 

Pernambuco; a Inconfidência, de Minas Gerais e a Farroupilha, do Rio Grande do 

Sul (JUNG, 2004, p. 31). 

 

A voz de Heron Domingues foi eternizada na locução do noticiário. O locutor 

trabalhava em Porto Alegre, na Rádio Farroupilha, quando ganhou um concurso em 1944 para 

apresentar o programa em nível nacional. Para Jung (2004, p. 33), “a dramaticidade da leitura 

foi uma das marcas de Heron Domingues”.     

A década de 1950 surge como o primeiro grande desafio do rádio com uma 

concorrência que estava nascendo. O surgimento dos primeiros aparelhos de televisão começa 

a aparecer. No entanto, em meio a um cenário de incertezas, o rádio descobre o seu horário 

nobre, segundo Ortriwano (2003).  

 

A televisão, inaugurada no Brasil em 18 de setembro de 1950, definitivamente, 

ocupou o primeiro plano entre os meios de comunicação, levando consigo as verbas 

publicitárias, os profissionais e a audiência. À noite ela passa a ser a grande estrela. 

O rádio procura outros espaços e descobre no período matutino o seu horário nobre. 

Das produções caras, com muitos contratados, o rádio chega a se tornar quase um 

vitrolão que apenas reproduz a música gravada em discos, deixando de produzir 

programas adequados às suas características como meio de comunicação 

(ORTRIWANO, 2003, p. 75). 

 

Alguns avanços tecnológicos chegam para dar vida ao rádio após a televisão. 

Ortriwano (2003, p. 76) destaca “entre eles, o gravador magnético, o transistor, a freqüência 

modulada e as unidades móveis de transmissão”. 

A utilização do rádio na Frequência Modulada (FM) no Brasil também começa na 

década de 50. O FM surge com uma qualidade de som melhor que a tradicional Amplitude 

Modulada (AM).  Duas décadas depois, em meados de 1970, começa a crescer o número de 

emissoras FM e com um perfil focado na programação exclusivamente musical. De acordo 

com Ortriwano (2003), a primeira foi a Rádio Difusora de São Paulo. A Rádio Eldorado, 

também paulista, foi fundada em 1958 e postulava o título de pioneira. Com a transmissão nas 
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ondas médias, a emissora usava em seu nome a sigla FM por uma questão de prestígio para 

colocar músicas na programação. Contudo, em 1962, a Lei nº 4.117, de 27 de agosto, 

estabelece que as emissoras de rádio devem destinar 5% de sua programação para a 

transmissão de conteúdo noticioso. A iniciativa é para que elas cumpram a sua finalidade 

informativa. A lei, no seu Capítulo V, art. 38, também contempla as emissoras de televisão 

(BRASIL, 1962).   

O governo militar também teve interesse no rádio e na sua interiorização. Nos anos de 

1970, há uma mobilização a fim de encontrar as chamadas zonas de silêncio. De acordo com 

César (2005, p. 204), essa ação teve atrativo político: 

 

A FM fazia parte de uma estratégia de interiorização da radiodifusão. O Alcance 

reduzido de suas ondas possibilitava a instalação de emissoras em todos os 

municípios, principalmente em áreas às quais as rádios AM não chegavam. Essa 

ideia foi recebida com certa resistência por parte dos empresários de comunicação, 

pois tratava-se de uma frequência de alcance territorial limitado e, 

consequentemente, de público bastante reduzido. 

 

Os radiodifusores começaram a mudar de opinião quando o governo inicia o processo 

de distribuição das concessões de FM. “A frequência modulada teria fracassado no Brasil se a 

indústria não tivesse contribuído com a produção de equipamentos transmissores e receptores 

mais baratos” (CÉSAR, 2005, p. 204). 

Assim, a Rádio Difusora de São Paulo se torna a pioneira nessa expansão. César 

(2005) destaca que essa onda de novas emissoras, na década seguinte, em 1980, cria uma 

nova concorrência entre os veículos de comunicação e também surgem alternativas de 

programação no rádio, conquistando um público mais jovem.  

A evolução da informática ajuda a radiodifusão por meios dos novos softwares
1
, 

possibilitando o gerenciamento das transmissões. Os equipamentos antigos que eram usados 

para reproduzir e editar comerciais são substituídos. Contudo, César (2005) ressalta que a 

grande novidade da década de 1990 é a transmissão via satélite. O projeto Brasil Sat Embratel 

colabora para a propagação nacional do som das emissoras.  

 

O sistema oferece excelente qualidade de áudio, além de atrair verbas publicitárias 

para o meio. A formação de redes de rádio via satélite permite que as emissoras do 

interior do Brasil tenham acesso a uma programação mais moderna, vinda 

diretamente dos grandes centros urbanos (CÉSAR, 2005, p. 208). 

 

                                                 
1
 Programa; reunião dos procedimentos e/ou instruções que determinam o funcionamento de um computador 

(DICIO, 2019). 
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A rede Transamérica, por exemplo, chega a criar um sistema multigeração digital. 

César (2005) explica que essa transmissão possibilitou às afiliadas escolherem uma 

programação adaptada aos seus interesses locais ou regionais. 

Com os anos 2000, os antigos programas de auditório ficaram apenas na lembrança 

dos ouvintes. Os empresários começam a apostar em eventos em massa para fortalecer a 

marca dos veículos e seus patrocinadores. “O rádio começa uma nova década diversificando 

seus produtos, tendo uma marca, um nome, uma expressão ou forma gráfica que individualiza 

e identifique a emissora” (CÉSAR, 2005, p. 210).  

Paralelo a esse processo, as emissoras disponibilizam o áudio pelas ondas da internet, 

atingindo um público global. As rádios, principalmente de grandes centros, olham para esse 

meio como um potencializador para expandir seus horizontes. Na nova era da rede nasce 

também a primeira emissora exclusivamente pela internet. A Rádioficina Online foi a pioneira 

na Rádio Web. Segundo César (2005), ela foi lançada na Fenasoft, em 2000. “O lançamento 

do projeto marcava um novo capítulo na história da radiodifusão brasileira, uma vez que a 

linguagem dos locutores, a plástica e o formato da emissora eram totalmente adaptados à 

web” (CÉSAR, 2005, p. 212). 

 

2.2 O RADIOJORNALISMO NO RIO GRANDE DO SUL 

 

A história do rádio no Rio Grande do Sul começa com a Rádio Sociedade Rio-

Grandense no dia 7 de setembro do ano de 1924 na cidade de Porto Alegre. Ferraretto (2002, 

p. 41) conta que a emissora foi “a primeira entidade a realizar, de forma organizada, 

transmissões radiofônicas no Rio Grande do Sul”. A emissora contava com 300 sócios, entre 

empresários, pessoas ligadas a administração pública e intelectuais da época. Eles 

contribuíram financeiramente para manter as atividades da rádio. Ferraretto (2002) afirma que 

basicamente as transmissões da rádio estavam ligadas às comemorações do centenário da 

imigração alemã, que tinha um importante apoio do governo do estado. “Os dados disponíveis 

indicam que após novembro de 1924, tornam-se esparsas ou cessaram totalmente as 

transmissões da Rádio Sociedade Rio-Grandense” (FERRARETTO, 2002, p. 51). 

Um ano depois entra em operação a primeira emissora de rádio do interior do estado, a 

Sociedade Rádio Pelotense, situada na cidade de Pelotas, a 256km de Porto Alegre. Fundada 

em 1925, a emissora é a mais antiga ainda em atividade no estado.  

 

As primeiras transmissões contínuas da Sociedade de Rádio Pelotense ocorrem, 

geralmente, das 21h às 23h, nas noites de quinta-feira e de domingo. Atingem 
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cidades da região como Rio Grande, São Lourenço do Sul e Canguçu. Apesar de 

poucas referências da imprensa local, a programação incluía números de canto lírico 

e de música erudita, mas não excluía o popular (FERRARETTO, 2002, p. 64). 

 

A capital gaúcha volta a ser foco do cenário radiofônico em 1927 com a fundação da 

Rádio Sociedade Gaúcha, inaugurada em 19 de novembro. A emissora, que também contava 

com sócios, consegue manter uma programação mais constante. “Na realidade, ao contrário 

das suas antecessoras, a Rádio Sociedade Gaúcha consegue manter com relativa constância 

uma programação ao longo do seu primeiro ano de existência” (FERRARETTO, 2002, p. 81).  

Na sequência dos anos, outras emissoras começam a surgir no cenário gaúcho. Na 

década de 30, também na capital, um nova emissora desperta. Arthur Foltran funda a Rádio 

Difusora Porto-Alegrense, no ano de 1934. A emissora tem um diferencial das outras. “A 

Rádio Difusora Porto-Alegrense já nasce, portanto, como empresa procurando tirar da 

publicidade, além da cobertura para as despesas geradas, o lucro” (FERRARETTO, 2002, 

p.106). 

Ferraretto (2002, p. 131) aponta que a radiodifusão no Rio Grande do Sul ganha forma 

a partir de 1935 com a fundação da Rádio Sociedade Farroupilha: 

 

Ao transmissor de 25kW, o mais potente do país, e ao canal livre internacional, 

associava-se uma programação artística que reunia conhecidos músicos da época e à 

qual se iria juntar, logo em seguida, a dupla Pery e Estelita, responsável pelo 

desenvolvimento do radioteatro no Rio Grande do Sul.  

 

Ferraretto (2002) descreve a grade de programação de segunda a domingo da Rádio 

Sociedade Farroupilha, no ano de 1935. A programação é referente aos meses de agosto e 

setembro e foi publicada no Jornal da Manhã daquele ano.  Na grade, é possível observar que 

a programação inicia a partir das 10h com serviço noticioso e depois segue com programas 

musicais, inclusive com apresentações de orquestras até encerrar a primeira irradiação às 14h. 

Os trabalhos são retomados às 18h com músicas gravadas, alternando o gênero a cada 15 

minutos. O serviço noticioso é retomado às 23h, com duração de 15 minutos, e após segue a 

programação musical com encerramento da irradiação à meia-noite.  

 As duas décadas seguintes são de consolidação das emissoras no estado. Surgem 

emissoras, como a Rádio Imembuí, de Santa Maria, em 1942, e mais outros grupos, como 

Difusora Riograndina, de Rio Grande; Sociedade Cruzaltense, de Cruz Alta; e Charrua, de 

Uruguaiana, na fronteira oeste do estado. Na década de 50, uma das mais importantes 

emissoras em atividade até hoje é inaugurada, a Rádio Guaíba. O empresário Breno Caldas é 

quem comandaria a emissora em 1957 como proprietário. 
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2.3 O RADIOJORNALISMO EM SANTA MARIA 

 

O rádio em Santa Maria começa com a fundação da Rádio Imembuí, em 1942. A 

emissora inicia em uma fase diferente, pois na década de 40 já era permitida a propaganda no 

rádio.  

 

Até 1931 as emissoras de rádio não tinham permissão para transmitir propaganda. 

Sua única fonte de sustentação eram as mensalidades pagas pelos ouvintes, que 

exerciam grande influência sobre a programação. Eram ouvintes muito exigentes. 

Encaravam o rádio como uma fonte de difusão de cultura e da música clássica 

(THOMÉ et al., 2001, p. 11). 

 

A emissora foi fundada no dia 13 de fevereiro, de 1942, e propagava seu som através 

de altos-falantes colocados na primeira quadra da rua Dr. Bozano, hoje conhecido como 

Calçadão de Santa Maria. No local, eram anunciadas propagandas no seu sistema. Conforme 

Romero (2012), tudo começou com um edital publicado pelo jornal A Razão, ainda no mês de 

janeiro. O documento convocava os acionistas para uma reunião no clube Caixeiral 

Santamariense. Com seu som na frequência AM 960 KHz, a emissora teve como sede inicial 

um edifício na própria rua Dr Bozano e depois se transferiu para a Rua Venâncio Aires, em 

frente à Praça Saldanha Marinho, local onde fez sucesso na década de 60 com os programas 

de auditório. Atualmente, a emissora está situada na Avenida Governador Walter Jobim, 

número 222, no bairro Patronato. Hoje, a Imembuí é sintonizada no FM 101,9 MHz. A 

migração ocorreu no dia 30 de maio de 2017, sendo a primeira emissora da cidade a passar 

pelo processo.  

Mais de dez anos depois, Santa Maria ganha a sua segunda emissora, a Rádio 

Santamariense. De acordo com Romero (2012), fundada por Cézar Asteggiano de Ugalde, 

entrou em operação no dia 1º de abril com a frequência AM 630 KHz. Já em 1960, entra em 

funcionamento a Rádio Guarathan, no dia 23 de abril. Segundo Romero (2012), Nei Remédio 

de Souza, José Salamanie e João Soares Moreira foram os primeiros diretores frente à 

emissora. Com as suas atividades em andamento, seus diretores Luiz Carlos Cozer, Cláudio 

Zappe e Jaime Medeiros Pinto criam a Rede Liderança de Emissoras (Relider). Segundo 

Romero (2012), faziam parte a Rádio Integração, de Restinga Sêca; Rádio Osório, de Osório; 

Rádio Guarathan AM e Guarathan FM, ambas de Santa Maria; Rádio São Luiz Gonzaga, de 

São Luiz Gonzaga; Rádio Santiago, de Santiago; Rádio RCC, de Sant’Ana do Livramento; e 

Rádio Sideral, de Getúlio Vargas. Romero (2012) enfatiza que esta rede foi desfeita em 1984. 

Cláudio Zappe, hoje diretor presidente da Rádio Imembuí, ficou com a Guarathan FM, mais 
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tarde transformada em Nativa FM. Já Luiz Carlos Cozer manteve a Guarathan AM, em 

atividade até outubro de 2018, na rua Dr. Bozano, número 1.336, no 3º andar. A emissora 

operava nos 860 KHz.  

 A quarta emissora da cidade é a Rádio da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM). Ela faz parte do Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa. A Rádio 

Universidade, como é conhecida, iniciou as atividades em 1968, sob o comando do reitor José 

Mariano da Rocha Filho. Ela ocupa atualmente a frequência 800 KHz. Conforme Romero 

(2012), esta é a frequência usada por todos os canais de rádios educativas do país. Hoje, a 

UFSM conta com um segunda emissora de rádio. A UniFM opera no canal 107,9 MHz e 

entrou no ar no dia 28 de novembro de 2017. A UniFM tem como foco programas 

jornalísticos e musicais na sua grade. Conforme a própria UFSM (2019), “a nova rádio é um 

canal de radiodifusão de propriedade da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), concedido à 

operação da UFSM. As negociações para liberação do canal, compra de equipamentos e 

instalações técnicas iniciaram há 17 anos”.  

Com objetivo inicial de divulgar a cultura e a evangelização, nasce em Santa Maria a 

Rádio Medianeira AM, fundada em 1950. O bispo diocesano, D. Luiz Victor Sartori, coloca 

em funcionamento a emissora no dia 15 de janeiro. Sua primeira sede foi no próprio Bispado, 

localizado na rua Silva Jardim, número 2.038. Romero (2012) conta que no dia 13 de agosto 

de 1960, a emissora se muda para a Avenida Rio Branco, 809, e a partir deste momento deixa 

de ser em caráter experimental. A Medianeira AM operou até o dia 31 de agosto de 2018 na 

Frequência 1.130 KHz e, desde então, passou a transmitir seu som apenas na Frequência 

Modulada (MINUSSI, 2018). O nome também mudou para Nova Medianeira FM 102,7 MHz.  

A Rádio Nativa FM é a única de Santa Maria segmentada na música gaúcha. A 

emissora fundada por Cláudio Zappe, em 27 de abril de 1989, tem como objetivo valorizar as 

raízes do estado do Rio Grande do Sul, conforme Romero (2012). A emissora funciona no 

mesmo prédio da Rádio Imembuí, na Avenida Governador Walter Jobim, número 222. Antes 

chamada de Guarathan FM, seu nome mudou em 1994.  

A Rádio Cultura FM foi fundada por Paulo Roberto Abelin Ceccim, no dia 14 de julho 

de 1980. A frequência de sua operação é 93,5 MHz. Segundo Romero (2012), em 29 de 

fevereiro de 1981, a rádio passa a retransmitir o som da Antena 1, de São Paulo. Com uma 

programação voltada para a música e jornalismo, nos anos 2000, troca de nome para Central 

Difusora de Notícias (CDN). Neste período chegou a integrar a Rede Gaúcha Sat, mas em 

2007 a parceria terminou e voltou a rede com a Antena 1. A sua sede está localizada na BR 

158, esquina com a rua Duque de Caxias.  
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As rádios Atlântida e Gaúcha Santa Maria fazem parte do grupo Rede Brasil Sul de 

Comunicação (RBS). Ambas operam no FM. Conforme Romero (2012) a primeira começou 

as atividades em 17 de janeiro de 1979 na frequência 94,3 MHz. Sua programação é voltada 

ao entretenimento com foco na música. Já a Gaúcha Santa Maria tem sua fundação mais 

recente. Entrou em operação no espaço que era da ocupado pela antiga Itapema FM, no dia 2 

de julho de 2012. Hoje, a frequência da Gaúcha Santa Maria é 105,7 MHz. Com um perfil 

jornalístico, a emissora retransmite boa parte da programação que vem de Porto Alegre.   

Tendo como proprietária a Igreja Universal do Reino de Deus, a Rádio Aleluia FM, foi 

fundada em 11 de agosto de 2006 em Santa Maria. De acordo com Romero (2012), a emissora 

chegou a pertencer à Rádio Pampa FM, instalada em 1988 na cidade.  

Santa Maria também conta com duas rádios comunitárias legalizadas. A Rádio Caraí 

106,3 MHz abrange a zona sul do município. As transmissões começaram em 19 de setembro 

de 2004, na rua Caracaraí, número 49, na Vila Tropical. Romero (2012) informa que a licença 

definitiva da emissora foi autorizada no dia 14 de dezembro de 2005. A segunda emissora é a 

ComNorte. A autorização para transmitir da zona norte da cidade veio em 2007, conforme 

Romero (2012). A rádio faz parte da Associação Cultural de Divulgação do Bairro Salgado 

Filho. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DO RÁDIO 

 

O rádio atinge todas as classes sociais e fala para todas as pessoas, independente de 

seu grau de escolaridade ou poder financeiro. Conforme Ferraretto (2014, p. 13), “o rádio é, 

por definição, um meio dinâmico”.  

 

Está presente 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). 

 

Nesses anos todos de existência, o rádio adquiriu a marca de companheiro. Ferraretto 

(2014) lembra que ele ganhou essa característica por estar próximo no dia a dia das pessoas. 

Sua portabilidade facilita esse acompanhamento. Você pode ter um rádio na sala, outro na 

cozinha ou ter um de bolso que leve para qualquer lugar, seja no futebol ou no trabalho. 

Ainda, conforme Ferraretto (2014, p. 26), “e gradativamente, com a transformação dos 

locutores em comunicadores e com simulacro  de conversa próprio destes últimos, esse meio 

passou a falar com o ouvinte”.  E para acompanhar essa fala você não precisa parar tudo que 
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está fazendo, como em outras mídias, a exemplo do jornal e da televisão. “O rádio pode 

passar despercebido principalmente para os jovens, pois não exige atenção específica das 

pessoas, sendo esta uma de suas principais características um dos segredos do seu sucesso” 

(NEUBERGER, 2012, p. 81). 

As características de cada emissora vão depender da mensagem que ela divulga na sua 

programação, se são programas jornalísticos ou musicais. É mais comum presenciarmos em 

emissoras da frequência AM programas voltados para o jornalismo, enquanto FM para música 

ou entretenimento. “Assim, por exemplo, considerando o segmento jornalístico, uma notícia 

da área econômica  pode ter um tipo de tratamento menos coloquial em uma emissora e, em 

outra, ser traduzida para o leigo, enquanto em uma terceira, talvez, nem seja transmitida” 

(FERRARETTO, 2014, p. 36). 

Com o processo de migração em andamento, as emissoras também podem passar por 

transformações em suas grades para atingir novos públicos. Para Prado (2006, p. 79), esse 

curso não pode ser brusco: 

 

Para conquistar um público diferente, acrescentam-se mudanças de acordo com o 

novo perfil que se quer atingir. Entretanto, de nada adianta apresentar uma 

programação fora do gosto do público-alvo com o intuito de mudar sua preferência. 

Isso não acontece de repente. E as mudanças não podem ser bruscas. 

 

Também colabora para a formação dessa identidade da emissora um conjunto de 

técnicas sonoras. “A linguagem radiofônica engloba o uso da voz humana, da música dos 

efeitos sonoros e do silêncio, que atuam isoladamente ou combinados entre si de diversas 

formas” (FERRARETTO, 2001, p. 26).  

A própria linguagem da emissora vai depender do público que ela pretende atingir. “A 

linguagem do texto varia conforme o público de cada emissora: obviamente se a rádio é 

popular, os termos não devem ser rebuscados e de difícil compreensão para o grande público” 

(PRADO, 2006, p. 5). 

Contudo, Prado (2006) destaca que não é por a emissora ter como foco o público 

popular que irá utilizar termos vulgares ou brutos. Existe um limite para não ultrapassar a 

linha tênue de uma boa comunicação com o seu ouvinte.  

Uma característica presente no Rádio AM é o serviço de utilidade pública. Para Prado 

(2006, p. 45), está na alma das emissoras AM esta prestação:  

 

Serviço de utilidade pública, alma das emissoras AMs, é fundamental para ajudar os 

ouvintes, principalmente aquele com menor renda, usualmente ouvintes de rádios 
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populares. Mas os ouvintes de classe alta também gostam de saber sobre como 

melhorar o seu dia-a-dia. Dicas de quanto, como e onde pagar impostos, se eles 

aumentarem e quanto aumentaram, se existem formas de parcelamento etc. são 

informações que facilitam a vida do cidadão, especialmente daquele das grande 

cidades. 

 

Esse serviço de utilidade pública pode ser pautado pelos ouvintes. Conforme Prado, as 

pessoas ligam para as emissoras de rádios perguntando sobre determinado assunto, que pode 

virar pauta do serviço, como divulgação de locais sem luz, quando irá faltar água, locais de 

concursos e outros. A interatividade é um ponto de destaque para desenvolver a programação 

da emissora. Dentro do serviço de utilidade, a cobertura de trânsito é comum. No entanto, 

Prado (2006, p. 47) pondera que “só cumpre seu papel se a emissora for local, é claro. Nada 

mais irritante do que ouvir uma rádio em rede nacional que fala do trânsito de uma cidade 

específica”. 

A temperatura divulgada nas rádios também é uma informação de serviço tradicional. 

“Existem ouvintes que não saem de casa antes de ouvir pelo rádio a previsão do tempo. 

Querem saber se devem ou não levar o guarda-chuva e se mais tarde vai esfriar” (PRADO, 

2006, p. 49). 

O emprego de efeitos sonoros reforça e carrega o ouvinte a um outro cenário, além da 

locução. Ferraretto (2014) conta que a partir de 1930 começa a ser utilizada a dramaturgia 

radiofônica. Os sons da cavalgada de cavalos são simulados com um coco partido ao meio. 

Assim se cria um ambiente que enfatiza a mensagem ao ouvinte. Hoje, os efeitos são usados 

nos mais diferentes espaços, como documentários e reportagens especiais. Antigamente, era 

fato presente nas radionovelas.  

Enquanto o rádio AM ficou caracterizado pelas coberturas jornalísticas e jornadas 

esportivas, a Frequência Modulada (FM) abraçou uma programação voltada para o 

entretenimento e a música, até pela qualidade superior de som. De acordo com Ferraretto 

(2001), essa percepção começa na década de 70 com a inauguração da Rádio Difusora FM de 

São Paulo. Seguindo um modelo norte-americano, após, ao longo da década, a frequência 

modulada ganha um público mais jovem e vê um novo cenário surgir.  

“Nas FMs, predomina a música. Inicia um processo de divisão do público que vai se 

consolidar nos anos 80. Nesta nova realidade, o rádio reestrutura-se e, mesmo sem recuperar o 

faturamento de outras épocas, reposiciona-se no mercado” (FERRARETTO, 2001, p. 155). 

A portabilidade e a instantaneidade são fortes aliados deste veículo. Você pode levar 

um rádio de pilhas para acompanhar o futebol em qualquer lugar, ou até mesmo, pelo celular. 

De forma instantânea, o ouvinte confere o que está acontecendo. Mesmo sendo uma 
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transmissão de futebol, se outro fato jornalístico ocorrer de última hora, um repórter pode 

entrar ao vivo e relatar o acontecimento no ar. “No aspecto exclusivamente jornalístico, o 

senso comum diz que o rádio tem a possibilidade de informar o fato no momento que ele 

ocorre e direto do chamado palco de ação do acontecimento” (FERRARETTO, 2001, p. 30).  

 

2.5 PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA NO RÁDIO 

 

As emissoras de rádio buscam ao longo dos anos a sua identidade. Essa procura é 

importante para o sucesso da emissora e para não ficar perdida frente ao público que pretende 

atingir.  “Dos pontos de vista psicológico e sociológico, a construção da empatia passa pelo 

meio envolvendo o ouvinte, colocando-o dentro, no plano do imaginário, da narrativa; 

simulando um diálogo; oferecendo-lhe o que, em tese, ele deseja escutar” (FERRARETTO, 

2014, p. 41). 

Dentro desta identificação está o segmento que a emissora quer seguir. Entre eles, 

estão: jornalístico, popular, musical, comunitário, cultural e religioso. De acordo com 

Ferraretto (2014, p. 50), no segmento jornalístico, há o predomínio pela busca da informação: 

 

Há exploração mínima desse segmento, a presença de âncoras, noticiando os 

principais fatos do momento e as mais significativas opiniões das fontes, além de 

explicarem e se posicionarem a respeito dessas. Na forma mais próxima do ideal, 

engloba os mais variados tipos de programas jornalísticos; a presença de uma equipe 

estruturada de profissionais, com destaque  para reportagem; e a cobertura intensiva 

de acontecimentos culturais, econômicos, políticos e sociais, não raro do seu palco 

de ação, sem descuidar dos grandes eventos esportivos. 

 

 Em uma programação jornalística, as emissoras adotam uma formatação de hora 

cheia. Esse ponto é importante para definir os tamanhos dos blocos comerciais e como os 

programas serão desenvolvidos. Tudo para se estabelecer o que irá ao ar em cada bloco.  

 

Em uma emissora voltada ao jornalismo, por exemplo, no caso de programas de 

entrevista, o padrão poderá ser de quatro blocos de 12 a 13 minutos a cada hora. Nos 

tipos de mesa-redonda, para que flua melhor a troca de ideias entre os participantes, 

talvez seja melhor por três de 17 a 18 ou dois de 27 a 28 minutos (FERRARETTO, 

2014, p. 54). 

 

Para Ferraretto (2014, p. 57), essa definição de “formatação de programas ou de 

programações não deve ser vista como algo estático. Estabelecem-se padrões, mas estes, 

dependendo da situação, podem - e devem - ser quebrados”. 
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Em uma programação jornalística, pode-se observar vários tipos de programas, como 

o noticiário. Para Ferraretto (2014, p. 72), é “aquele que predomina a difusão de notícias na 

forma de textos e/ou reportagens”. Este formato se subdivide em outros programas dentro de 

uma emissora, como uma Síntese Noticiosa, na qual busca fazer um resumo do dia, com uma 

duração que varia entre cinco a dez minutos. Outro formato é o Radiojornal. “Corresponde 

com uma versão radiofônica dos periódicos, reunindo várias formas jornalísticas (boletins, 

comentários, editoriais, seções fixas - meteorológica, trânsito, mercado financeiro…- e até 

mesmo entrevistas)” (FERRARETTO, 2014, p. 73).  

Ainda se tem o Informativo especializado, que adota o formato de uma síntese 

noticiosa ou um radiojornal, mas com um diferencial de se concentrar em uma área de 

cobertura. O exemplo comum são os noticiários esportivos. Além deste, um similar é Toque 

Informativo, comum em emissoras musicais, com a divulgação de informações nas horas 

cheias geralmente.  

Ferraretto (2014, p. 74) indica para um modelo muito usado nas emissoras, os 

Programas de Entrevistas: “Representa parcela significativa da programação das emissoras 

dedicadas ao jornalismo. Nele, é fundamental a figura do apresentador que conduz as 

entrevistas, chama repórteres e, quando necessário, emite opiniões”. 

Os Programas de Participação dos ouvintes se baseiam na figura de um apresentador 

para solicitar ou provocar a opinião dos mesmos em determinado assunto em questão. Já no 

Programa de Opinião, segundo Ferraretto (2014, p. 74), “o lado opinativo do apresentador 

predomina, tornando-se a atração principal, secundada por comentaristas e até mesmo 

repórteres”. 

Um dos mais tradicionais programas de emissoras segmentadas em jornalismo é o 

Mesa-Redonda. O formato conta com participantes, que podem ser fixos ou convidados. Ele 

busca aprofundar temas do cotidiano. Ferraretto (2014) os subdivide em Painel, com 

integrantes expondo suas opiniões, com foco em fornecer um panorama completo de um 

assunto. Já o Debate busca ter pontos conflitantes com confronto de opiniões.  

As Jornadas Esportivas estão presentes em quase todas as emissoras que têm o 

jornalismo como prioridade. Conforme Ferraretto (2014, p. 74), é a “irradiação baseada na 

descrição contínua e pormenorizada de um acontecimento esportivo. No caso brasileiro, o 

mais comum e frequente é a transmissão de jogos de futebol”. Ainda conforme o autor, 

também do rádio surgiu a expressão cronista esportivo.  
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O trabalho do repórter esportivo até meados dos anos de 1970 caracterizava-se por 

um mistura, nem sempre bem dosada, de informação e opinião. Dessa realidade, 

surgiu a expressão cronista esportivo, identificando um profissional que calca o seu 

trabalho na imprensa pessoal. Gradativamente, a esse setor da atividade radiofônica 

foram se estendendo os princípios básicos do jornalismo. A busca pela notícia 

ganhou mais espaço e, no cotidiano do repórter, a opinião deu lugar à interpretação 

(FERRARETTO, 2014, p. 217). 

 

O formato Documentário ainda é pouco utilizado no radiojornalismo brasileiro. 

Quando realizado tem como objetivo aprofundar determinado tema. Ele requer tempo e 

pesquisa do produtor, pois, segundo Ferraretto (2014), se baseia em uma pesquisa de 

informações, dados, arquivos de áudios, recursos sonoros e, por fim, elaboração de um roteiro 

prévio.  

O modelo Radiorrevista ou Programa de Variedades engloba aspectos de 

entretenimento e informativo. Muito utilizado nas emissoras jornalísticas em espaços com 

temas culturais e de lazer.  

Antigamente, o rádio exigia os chamados vozeirões, hoje não é um elemento tão 

presente. Entretanto, segue como indispensável na consciência das técnicas para uma boa 

locução e pôr em prática componentes de expressividade na leitura. Para Ferraretto (2014, 

p.79), a fala é o principal instrumento da comunicação no rádio:  

 

A forma como se fala atribui significado ao texto. Uma mesma frase pode expressar 

algo do ponto de vista do conteúdo das suas palavras em si ou, por exemplo, com 

um acento irônico, referir-se justamente ao contrário. As sutilezas e nuanças vocais 

imprimem, assim, a um mesmo discurso significados diversos. 

 

Quem está prestes a entrar no ar ou à frente de um microfone precisa ter alguns 

cuidados. Sentar-se de forma correta, para ter uma boa respiração e, sempre que possível, ler a 

nota ou notícia antes de fazê-la ao vivo, pois pode se certificar de alguma pronúncia correta 

ou evitar surpresas com palavras estrangeiras. Outro ponto destacado por Ferraretto (2014) é 

de o locutor fazer as pausas necessárias para uma boa compreensão do ouvinte da notícia ou 

apresentação do programa. “Ao ler, faça as pausas necessárias. Aproveite para recuperar parte 

do fôlego em cada uma delas. Lembre-se de que o ouvinte não deve sentir conscientemente 

essas leves paradas na locução” (FERRARETTO, 2014, p. 85).   

Da mesma forma que a locução requer cuidados, a redação jornalística merece atenção 

dos profissionais. “Como consequência, a redação de notícias apresenta características 

próprias. Dela, são exigidas clareza, concisão e precisão, além de um adequado repertório 

vocabular, pressupondo uma compreensão a mais imediata possível por parte do ouvinte” 

(FERRARETTO, 2014, p. 99). 
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É importante o locutor observar os fundamentos da leitura radiofônica, pois o ouvinte 

não tem a oportunidade de escutar novamente a notícia, a não ser que ela esteja disponível no 

site da emissora. Em algumas de maior porte isso é possível, mas geralmente o ouvinte escuta 

uma vez e, segundo Ferraretto (2014), após ela deixa de existir, já que não há, como no 

impresso, a possibilidade de voltar em uma frase.   

Para Ferraretto (2014, p. 103), “redigir significa expressar, de modo ordenado, ideias 

na forma escrita”. Por isso, o texto para o rádio possui peculiaridades:  

 

Sintético, inicia sempre pelo aspecto mais importante, hierarquizando os detalhes 

restantes (técnica da pirâmide invertida). Não se trata, portanto, apenas de um 

equivalente ao lide de um jornal ou revista, como querem alguns que confundem o 

texto noticioso de rádio, por sua extensão. com abertura de seus equivalentes da 

imprensa escrita (FERRARETTO, 2014, p.101). 

 

 Para uma boa e dinâmica programação jornalística é preciso que as emissoras atentem 

a todos esses pontos citados. Algumas rádios focam determinados programas, mas isso é uma 

questão de qual público era pretende atingir.  

 

2.6 A MIGRAÇÃO DO AM PARA O FM 

 

O rádio está presente muito forte no território nacional. Segundo pesquisa do Ibope 

Media, divulgada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, em 2014, o 

veículo de comunicação alcança 90% do cenário nacional (DIAS, 2014). Já em pesquisa mais 

recente, da Kanter Ibope Media, de 2018, mostra-se que das 13 regiões metropolitanas 

acompanhadas pelo instituto, 86% dos entrevistados afirmaram ser ouvintes de rádio, sendo 

que três de cada cinco são ouvintes diários com tempo médio de 4 horas e 40 minutos. Do 

grupo analisado, 85% acompanham por um aparelho normal, 18% pelo celular, 4% pelo 

computador e outros 5% em outros dispositivos (KANTAR IBOPE MEDIA, 2018).  

Nos últimos anos, o rádio AM no Brasil tem lutado para se manter, mas está sofrendo 

com uma série de problemas, principalmente o som. Prata e Del Bianco (2018, p. 25) apontam 

que, “há mais de uma década, observa-se o crescente declínio do rádio AM no Brasil. Além 

da notória diferença na qualidade de áudio em relação ao FM, o crescimento urbano aumenta 

cada vez mais o nível de ruídos, interferências e poluição na faixa de ondas médias”. 

Em cidades de grande porte, os ouvintes sentem a dificuldade de tentar sintonizar 

emissoras AM, tanto em casa, nos edifícios, quanto nos carros em garagens e túneis. “Soma-

se a isso, as dificuldades técnicas/operacionais de recepção em dispositivos móveis como os 
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smartphones. A estagnação do rádio AM provocou a queda de audiência e, consequentemente, 

reduziu a competitividade no dial” (PRATA; DEL BIANCO, 2018, p. 25). 

Sendo assim, a alternativa para buscar uma sobrevida a essas emissoras foi a migração 

para a Frequência Modulada. Essa transformação é vista como uma forma de buscar uma 

mudança completa nas emissoras, além da melhora apenas pela qualidade de som. 

 

A migração para o FM foi apontada por empresários do setor como solução para 

melhorar a qualidade do som, garantir presença no celular, aumenta o faturamento e 

viabilizar a continuidade da oferta do serviço. A mudança representa uma 

oportunidade para renovar a programação, seja de conteúdo, plasticidade e 

sonoridade, além de ampliar a interação com a audiência a partir de dispositivos 

móveis (PRATA; DEL BIANCO, 2018, p. 25). 

  

Com este cenário, inicia o movimento em busca da migração. O ponto de partida da 

mobilização foi em 2010. Prata e Del Bianco (2018) apontam como passo importante um 

estudo feito pela Agência Nacional de Telecomunicações de viabilização técnica para a 

migração com a utilização dos canais 5 e 6 da televisão. Esses espaços serão usados em uma 

faixa estendida do dial, entre os 76 MHz e os 88 MHz. Isso foi possível, pois a televisão 

também passa pelo processo de digitalização. Esses canais seriam utilizados em centros onde 

não se têm mais frequências livres, como grandes capitais.  

A consequência dessa aliança se concretizou no dia 7 de novembro de 2013. Na data, a 

então presidente Dilma Rousseff assinou o ato que autorizava a migração das emissoras AM 

para o FM. O dia escolhido também é especial para a categoria, pois nesta data é comemorado 

o dia do radialista.  

No ato da assinatura, a presidente Dilma Rousseff destacou em pronunciamento os 

motivos que levaram a medida e realçou a importância das emissoras AM na história. 

  

Ao assinar esse decreto, eu faço justiça a milhares de radialistas e às rádios AM 

espalhadas pelo nosso imenso território, transmitindo notícias, música e serviço para 

população. […] As rádios AM são um verdadeiro patrimônio do Brasil, por isso é 

importante que o Estado crie condições para que continuem prestando serviços e se 

adaptem às tecnologias do mundo das comunicações. A migração para as faixas FM 

vai sem dúvida melhorar a qualidade da transmissão e com menos ruído, 

interferência, as atuais as rádios AM vão manter seus ouvintes e até poderão 

aumentar a audiência ganhando maior poder de negociação com anunciantes. Essa 

mudança vai propiciar melhores condições técnicas para que façam transmissão da 

programação para celulares, tablets via internet (BRASIL, 2013b).  

 

Prata e Del Bianco (2018, p. 31) registraram que “o presidente da ABERT à época, 

Daniel Slaviero, disse que a assinatura do decreto era o fato mais relevante para o rádio nos 

últimos 50 anos”. 
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Conforme estimativa feita em 2014, pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio 

e Televisão (ABERT), em todo o território nacional, 90% das 1.784 emissoras devem fazer o 

processo de migração para a faixa FM. Juntas, as emissoras deverão ter um custo total de R$ 

100 milhões na compra de equipamentos, segundo estimativa da entidade (MASSARO, 

2014).  

O Decreto nº 8.139, de 2013, criou uma série de ações para as emissoras que 

desejarem fazer a transição. As emissoras também tiveram que pagar um valor ao governo 

federal pelo uso da nova frequência. O montante variava conforme vários itens 

correspondentes à classe em que a emissora estava inserida (BRASIL, 2013a). Segundo o 

Decreto, o pagamento era exigido em uma parcela única, em forma de boleto bancário:  

 

§ 4º  O pagamento do valor correspondente à outorga será efetuado em parcela única 

e corresponderá à diferença entre os preços mínimos de outorga estipulados pelo 

Ministério das Comunicações para cada tipo de serviço e grupo de enquadramento, 

referente à respectiva localidade (BRASIL, 2013a). 

 

O valor pago pelas emissora ao governo federal para efetuarem a mudança chegou a 

ser um problema enfrentado neste percurso. Prata e Del Bianco (2018) mostram que o valor 

da nova outorga foi visto como um obstáculo. O decreto inicialmente assinalava para um 

valor que ficasse entre as diferenças entre a frequência AM e FM, considerando as 

frequências, potências e localidades. Entretanto, o Tribunal de Contas da União não havia 

autorizado a metodologia apontada no decreto. Em 2015, durante o 25º Congresso Brasileiro 

de Radiodifusão, a entidade apresentou uma proposta para chegar a um cálculo não tão 

oneroso às emissoras.  

 

Os preços foram, portanto, definidos levando em conta o PIB, o IPC, a renda per 

capita e outros indicadores econômicos de cada município. Por exemplo, a emissora 

de mais alta potência de São Paulo possuiu o maior valor, calculado em 

R$4.446.838,76. Em municípios abaixo de 10 mil habitantes, a nova outorga ficaria 

em 8.448,99 (ABERT, 2015). A proposta de fórmula de cálculo foi ajustada no 

Ministério das Comunicações e oficializada em 24 de novembro de 2015 pela 

portaria nº 6.467 (PRATA; DEL BIANCO, 2018, p. 33). 

 

O Decreto estabelece ainda que as emissoras podem transmitir de forma simultânea 

em AM e FM por um período máximo de cinco anos.  “§ 2º Findo o prazo de que trata o 

inciso I do § 1º, os canais utilizados para a execução do serviço de radiodifusão sonora em 

ondas médias serão devolvidos à União” (BRASIL, 2013a). 

O impasse do valor atrasou em mais de um ano a migração. Conforme Prata e Del 

Bianco (2018), outro fator que retardou o início efetivo das migrações foi a demora das 
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emissoras em reunir todos os documentos necessários para o encaminhamento junto ao 

governo federal. 

  

A demora das emissoras na entrega de documentação necessária à habilitação. Em 

2015, mais de mil emissoras solicitaram a migração. No entanto, até setembro 

daquele ano apenas 39 atendiam aos requisitos de habilitação como regularidade 

fiscal, por exemplo (PRATA; DEL BIANCO, 2018, p. 33). 

 

No ano de 2016, o governo federal divulgou a lista com as 144 emissoras 

contempladas com a medida. Após, segundo Prata e Del Bianco (2018), o governo decidiu 

fazer a habilitação das rádios autorizadas para migrarem em lotes. A medida serviu para tentar 

agilizar o processo. “Com a documentação em dia e o pagamento de taxa pela nova 

frequência, o órgão realiza mutirões por estado, uma espécie de força-tarefa, para a entrega de 

termos aditivos de adaptações de outorgas” (PRATA; DEL BIANCO, 2018, p. 34). 

Até janeiro de 2018, das 1.781 rádios AM do país, 1.332 pediram a mudança de 

frequência. De acordo com Prata e Del Bianco (2018), 619 assinaram o aditivo contratual. “A 

previsão do ministério é concluir todo o processo até 2019/2020 com a inclusão de emissoras 

na faixa estendida de FM” (PRATA; DEL BIANCO, 2018, p.34). 

Cerca de 220 cidades devem ter emissoras na faixa estendida, que hoje não pega nos 

rádios tradicionais já fabricados, pois a faixa estendida começa em 76,3 MHz e os aparelhos 

atuais vêm de fábrica a partir de 88 MHz. “Para resolver a questão, o governo brasileiro 

assinou a Portaria Interministerial nº 68/2017 que obriga os fabricantes eletroeletrônicos a 

produzirem rádios FM capazes de sintonizar a faixa estendida” (PRATA; DEL BIANCO, 

2018, p. 34). 

A migração chegou em um momento importante para as emissoras AM. É a 

oportunidade não só de investir em qualificação de equipamento, mas também na produção de 

conteúdo para as comunidades.  

 

Embora a digitalização seja necessária em tempos de convergência, a migração 

poderá significar crescimento e atualização técnica e de conteúdo, servindo, 

especialmente, às localidades do interior onde emissoras tradicionais estavam 

estagnadas há anos. No horizonte de oportunidades há, ainda, a possibilidade de 

gerar novos empregos não somente nas rádios que podem ampliar a produção de 

conteúdo, como também impulsionar a indústria de equipamentos a partir da 

demanda de transmissores e equipamentos de produção (PRATA; DEL BIANCO, 

2018, p. 36). 

 

O estudo de Prata e Del Bianco (2018, p. 39) teve início em setembro de 2017 e 

chegou a uma análise de 616 emissoras de rádio migrantes, divididas em dois grupos: 
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“emissoras AM que assinaram o termo de outorga e estão transmitindo em FM, e emissoras 

AM que assinaram o termo de outorga, mas ainda não iniciaram as transmissões em 

Frequência Modulada”. 

No Rio Grande do Sul, 17 emissoras foram analisadas, sendo que 13 já migraram para 

o FM e outras quatro estão em processo. Das mais de 600 emissoras do país que participaram 

do estudo, 66,38% realizaram o processo de migração no ano de 2017. Outras emissoras estão 

em movimento de migração e aguardam recursos para realizar os investimentos.  

 

2.7 O RÁDIO NO CENÁRIO DE CONVERGÊNCIA 

 

Entre as características do rádio, estão a instantaneidade e a portabilidade. Depois do 

surgimento da internet, a rede mundial de computadores veio para ser mais uma aliada deste 

veículo. Essa transformação ocorreu em um curto espaço de tempo, como destaca Neuberger 

(2012), informando que a internet comercial no Brasil iniciou no ano de 1995. 

Podemos pensar como o ponto de partida dessas convergências as rádios na rede. Para 

Prado (2006, p. 158), “o surgimento das rádios na web incita radialistas a pensarem de modo 

abrangente, que inclua a versão na internet, evitando que sejam passados para trás pelas 

demais”. Ela ainda classifica em dois termos as rádios na web, que são as emissoras 

tradicionais com som compartilhado na internet e as webrádios, que estão exclusivamente na 

rede.  

As emissoras que antes se preocupavam apenas em ter o som em um site próprio, 

agora devem pensar igualmente em outros meios no qual o ouvinte também está conectado. 

Com celular pode-se ter um aplicativo de uma emissora. Nas redes sociais, pode-se seguir as 

páginas das rádios para ter acesso a imagens ao vivo do estúdio ou até mesmo conteúdos 

exclusivos para as redes.  

 

A rádio tradicional, no caso, pode oferecer seus serviços radiofônicos ao vivo ou por 

podcast (programação gravada) e muitos outros serviços que utilizem, inclusive, a 

interação com seu público, com elementos hipermidiáticos (som, imagem fixa e em 

movimento, além de texto pela web). É a chamada “rádio na web”, já que está 

naquele ambiente, assim como nas ondas do ar (NEUBERGER, 2012, p. 125).  

 

Neuberger (2012) destaca ainda que geralmente as emissoras de pequeno porte 

colocam apenas o som em tempo real na internet, já as de maior poder conseguem criar um 

conteúdo mais abrangente para as redes. Assim se forma um vínculo mais forte e não precisa 

esperar apenas quando o locutor entra no ar para se ter uma informação. 
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Assim como qualquer site disponível na web, é possível realizar uma navegação 

hipermidiática, já que se pode ouvir podcasts de acordo com o assunto de interesse 

década um, olhar albúm de fotos de artistas ou de últimas notícias, ver vídeoclipe, 

interagir com os locutores, tudo de acordo com o gosto individual (NEUBERGER, 

2012, p. 128). 

 

Os veículos também podem produzir conteúdos para a web. Como afirma Canavilhas 

(2010), na rede não há obstáculos aos ouvintes, que podem ter acesso a diversos conteúdos 

com links, se abastecendo de notícias dos sites ou de redes sociais das próprias emissoras, 

agregando ao conteúdo divulgado no ao vivo pelas ondas radiofônicas. “Sem limitações 

espaciais, o jornalista pode publicar uma maior quantidade de notícias nos mais variados 

formatos e com possibilidade de ligação a outras fontes e documentos através de links” 

(CANAVILHAS, 2010, p. 4).  

Nesta fase de conversão tecnológica, começou, nos anos 2000, a ideia de ser ter o 

rádio digital no Brasil. De acordo com Neuberger (2012, p. 137), esse processo possibilitaria 

uma multiprogramação das emissoras: 

 

No entanto, o sistema digital, seja qual for, traz uma série de vantagens e uma delas 

é a possibilidade da multiprogramação (multicast), uma vez que a digitalização 

permite a divisão de frequência em dois ou três canais diferentes, capazes de operar 

de forma simultânea e com programação diferente. 

 

Neuberger (2012, p. 143) afirma que com esse novo sistema seria possível até mesmo 

o ouvinte “dar pausa e recomeçar uma programação já transmitida, o que proporciona uma 

grande mudança na forma atual de se fazer e ouvir rádio”. Contudo, esse sistema avançou 

lentamente devido ao seu custo e a solução encontrada a curto prazo para as emissoras AM foi 

a migração para o FM. 

Hoje, falar em ouvir rádio não quer dizer estar ouvindo no tradicional aparelho, que 

antigamente ficava no centro das salas. Com a convergência de mídias, o rádio está na internet 

e no celular. Para Jenkins, o fluxo de conteúdo através das plataformas onlines geram a 

convergência. 

 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdo através de múltiplas plataformas 

de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

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

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

 

Já Lemos (2005, p. 6), classifica o celular como um teletudo, “um equipamento que é 

ao mesmo tempo telefone, máquina fotográfica, televisão, cinema, receptor de informações 
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jornalísticas, difusor de e-mails e SMS”, no qual faz parte da vida de boa parte das pessoas. 

“O celular expressa a radicalização da convergência digital, transformando-se em um 

‘teletudo’ para a gestão móvel e informacional do quotidiano. De média de contato inter-

pessoal, o celular está se transformando em um media massivo” (LEMOS, 2005, p. 7). 

Igualmente, a internet também propiciou a quebra de fronteiras, não havendo mais 

preocupação com a limitação do sinal físico das antenas, como respalda Neuberger (2012, 

p.126):  

 

Entre as mudanças gerais que o rádio pela internet apresenta está a ruptura de 

fronteiras, que possibilita o acesso a esse meio de qualquer parte do mundo e a 

qualquer hora, o que caracteriza, por sua vez, uma nova opção de espaço e tempo 

radiofônico. Afinal, pode-se ouvir uma rádio do interior do Paraná em Tóquio.  

 

Do mesmo modo como se foi o tempo em que o aparelho celular era apenas para fazer 

ligações ou enviar mensagens instantâneas, ele facilitou o acesso a outros conteúdos com 

auxílio da internet. Para Jenkins (2009, p. 44), “a convergência envolve uma transformação 

tanto na forma de produzir quanto na forma de consumir os meios de comunicação”. As 

emissoras de rádio estão não apenas focadas no conteúdo falado, mas também nas redes, com 

a publicação de notícias em sites, aplicativos com áudio da emissora e as transmissões em 

vídeo ao vivo nas redes. Você não precisa mais ficar apenas ligado no aparelho. O veículo se 

espalhou para as outras plataformas.  

Essa mudança cultural não é apenas dentro das empresas de comunicação no fazer 

rádio, mas igualmente com o ouvinte que se tornou mais que um receptor. Ele participa e 

sugere pautas pelas redes às emissoras. Os locutores e repórteres não precisam mais esperar as 

cartas dos ouvintes. A interação se tornou imediata. O cidadão pode presenciar um fato e 

encaminhá-lo ao mesmo tempo em forma de áudio, vídeo ou foto para o locutor no estúdio, 

via celular pelos aplicativos, como aponta Jenkins. “A convergência também ocorre quando 

as pessoas assumem o controle das mídias” (JENKINS, 2009, p. 45). 

Neste novo cenário, Neuberger (2012, p. 131) sustenta que o “rádio se adequou às 

novas tecnologias digitais e daí se fortaleceu com as novas linguagens, ampliando seu raio de 

atuação”. Jenkins (2009, p. 41) também constata que “os velhos meios de comunicação não 

estão sendo substituídos. Mais propriamente, suas funções e status estão sendo transformados 

pela introdução de novas tecnologias”. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O fator incentivador para a referida pesquisa de Trabalho Final de Graduação veio de 

um ensejo pessoal e profissional. A migração é algo muito recente no país e vivenciar este 

processo dentro de uma emissora de rádio é acompanhar a evolução da comunicação. No 

percurso metodológico, foi realizada uma pesquisa prévia sobre a história do rádio brasileiro, 

gaúcho e santa-mariense. Pôde-se observar a evolução que este veículo passou a cada década 

e suas características, através de autores como Luiz Artur Ferraretto, Magaly Prado, Milton 

Jung, Rachel Severo Alves Neuberger, Nair Prata e Nélia Del Bianco, Gisela Swetlana 

Ortriwano, Thomé e Cyro César. Para analisar o mundo tecnológico e a sua convergência, 

foram estudados os autores Henry Jenkins, João Canavilhas e André Lemos. Para os diálogos 

nas entrevistas foram levados em consideração os ensinamentos de Cremilda Medina. A 

análise das primeiras emissoras que migraram no país e no estado é abordada por Prata e Del 

Bianco. Trabalhos de outros graduandos da própria Universidade Franciscana (UFN), artigos 

e sites especializados também serviram como base para a pesquisa.  

O estudo de caso foi o método escolhido, pois, por esta estratégia, buscou-se atingir o 

objetivo de saber como a migração afetou a programação jornalística da emissora em questão. 

Robert Yin é a base dos estudos para se chegar a esta finalidade.  

A partir de uma escolha prévia, foi constituído o grupo dos quatro agentes da 

migração. Os nomes foram escolhidos conforme o seu envolvimento com as mudançs da 

programação. Após um breve contato, ocorreram as entrevistas com as seguintes pessoas:  

a) Cláudio Zappe, diretor-presidente; 

b) Alcides Henrique Zappe, superintendente; 

c) Jean Romero, então coordenador de jornalismo da Imembuí na migração; 

d) Márcio Fernandes, jornalista responsável por analisar e sugerir a nova programação 

da emissora. 

As entrevistas foram todas presenciais, com exceção a do jornalista Márcio Fernandes, 

que estava em São Paulo. Assim, a alternativa foi realizá-la por meio de uma conversa de 

vídeo, pela internet, via aplicativo Skype. Os depoimentos foram gravados a partir do mês de 

fevereiro de 2019, sendo que a entrevista com o jornalista Jean Pierre Romero foi captada na 

cidade de Florianópolis, Santa Catarina (SC), onde o profissional atua na Rádio Guarujá. As 

demais foram gravadas na sede da Imembuí. A escolha pelo diálogo presencial foi pelas 

circunstâncias que o cercam. “Um leitor, ouvinte ou telespectador sente quando determinada 
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entrevista passa emoção, autenticidade, no discurso enunciado tanto pelo entrevistado quanto 

no encaminhamento das perguntas pelo entrevistador” (MEDINA, 2008, p. 5).  

As entrevistas tiveram como base um roteiro prévio, específico para cada agente e 

novos questionamentos surgiram durante as falas. Elas foram importantes, pois foi possível ir 

a fundo para a obtenção de detalhes vivenciados pelos agentes deste processo. 

“A entrevista, nas suas diferentes aplicações, é uma técnica de interação social, de 

interpenetração informativa, quebrando assim isolamentos grupais, individuais, sociais; pode 

também servir à pluralização de vozes e à distribuição democrática da informação” 

(MEDINA, 2008, p. 8). 

Medina (2008) explica as várias formas de se fazer uma entrevista. Ela conta que o 

filósofo Edgar Morin detalha a entrevista com muitas variáveis e quando se atinge 

compreensão é porque se fez um aprofundamento no diálogo. Neste subgênero da 

compreensão, existem tipos de entrevistas, como conceitual, enquete, investigativa e 

humanizada. “A entrevista jornalística, em primeira instância, é uma técnica de obtenção de 

informações que recorre ao particular” (MEDINA, 2008, p.18).  

Para se executar uma entrevista semiestruturada é preciso o profissional estar 

preparado, ter conhecimento prévio do assunto e estar atento ao diálogo que é realizado. 

“Desenvolver o encadeamento de perguntas, interferências, interrupções, re-orientações no 

discurso do entrevistado é, sem dúvida, a demonstração de um desempenho maduro do 

repórter” (MEDINA, 2008, p. 29). 

O período analisado foi de maio de 2017 até dezembro de 2017, oito meses após a 

mudança de frequência. Foi feito, ainda, o acompanhamento da programação. Observações e 

a coleta de documentos também ocorreram para municiar a pesquisa, e, após, foi realizada a 

análise das transformações jornalísticas dentro da emissora. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

O método utilizado para alcançar os objetivos desta pesquisa é o Estudo de Caso, que 

se apresenta com várias opções de investigação. Yin (2005, p. 19) explana que o método é 

utilizado para responder questionamentos do modo “como” e “por que”, que se encaixam na 

pesquisa em questão:  

 

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam 

questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem pouco controle sobre 

os acontecimentos e quando o foco se encontra em um fenômeno contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real. 

 

O estudo pode ser descritivo, com uma sequência de acontecimentos interpessoais, e 

explanatório com propósito de expor situações que poderão ser aplicadas em outros casos e 

não apenas descrever (exploratória).  

O estudo de caso é utilizado em diferentes situações, como aponta Yin (2005). É capaz 

de ser aplicado em pesquisas nas áreas de política, ciência, administração, sociologia, 

psicologia, estudos organizacionais, gerenciais, de planejamento de determinada localidade, 

dissertações e teses nas ciências sociais.  

 

Em resumo, o estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real - tais como 

ciclos de vida individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças 

ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de setores 

econômicos (YIN, 2005, p. 20). 

 

O processo a ser percorrido vai desde a coleta de dados, da análise e da apresentação 

dos resultados da pesquisa. A investigação é baseada em uma forma empírica de trabalho. 

Para Yin (2005), existem preconceitos tradicionais ao método. Pode nesse caminho ter 

ocorrido uma distorção do ensino do estudo de caso com a pesquisa do estudo. No ensino, a 

matéria- prima pode ser alterada propositadamente para demonstrar um quadro. Já “na 

pesquisa, qualquer passo como esse pode ser terminantemente proibido” (YIN, 2005, p. 29). 

A outra preocupação apontada é a pouca base apresentada para generalizações 

científicas. Mas Yin (2005, p. 29) defende que “na verdade, fatos científicos raramente se 

baseiam em experimentos únicos; baseiam-se, em geral, em um conjunto múltiplo de 

experimentos que repetiram o mesmo fenômeno sob condições diferentes”. 

O estudo pode ser de um caso único ou múltiplos, utilizado em algumas área como 

ciência política e administração pública, conforme Yin (2005, p. 33): “Estudos de caso único 
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e de casos múltiplos, na realidade, são nada além do que duas variantes dos projetos de estudo 

de caso”. 

 O método é indicado com lugar de destaque na pesquisa de avaliação, pois existem 

cinco aplicações diferentes: 

a) Explicar os vínculos causais em comportamentos da vida real; 

b) Descrever uma prática e seu contexto na vida que ele transcorre; 

c) Ilustrar pontos em um modo descritivo;  

d) Explorar fatos nas quais a ação não apresenta um montante simples e claro de 

consequências como resultado; 

e) Meta-avaliação, a análise de um estudo de avaliação. 

Yin (2001) reforça que o estudo em questão utiliza duas técnicas importantes para a 

análise: a observação direta e a série sistemática de entrevistas. Ele ainda traz uma distinção 

da pesquisa histórica.  

 

Novamente, embora os estudos de casos e as pesquisas históricas possam se 

sobrepor, o poder diferenciador do estudo é a sua capacidade de lidar com uma 

ampla variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e observações- 

além do que pode estar disponível no estudo histórico convencional. Além disso, em 

algumas situações, como na observação participante, pode ocorrer manipulação 

informal (YIN, 2001, p.17). 

 

Para fazer uma pesquisa de qualidade, também, são desejadas algumas habilidades ao 

pesquisador, como fazer boas perguntas, interpretar as respostas, ser bom ouvinte, não ser 

enganado por suas opções de ideias ou preconceitos, ser uma pessoa flexível e se adaptar às 

novas situações. No estudo existem algumas técnicas utilizadas para a coleta de dados para 

análise, que vem após ter uma definição clara dos temas a serem aprofundados no trabalho, 

conforme evidencia Yin (2005). 

 

O ponto-chave é que a coleta de dados para um estudo de caso não se trata 

meramente de registrar os dados mecanicamente, como se faz em alguns outros tipos 

de pesquisa. Você deve ser capaz de interpretar as informações à medida que estão 

sendo coletadas e saber imediatamente, por exemplo, se as diversas fontes de 

informação se contradizem e levam à necessidade de evidências adicionais - como 

faz um bom detetive (YIN, 2005, p. 86). 

 

Da mesma forma que o autor valoriza a entrevista como uma fonte das mais 

importantes para o processo, ele valoriza a observação direta com a visita de campo para fazer 

observações pertinentes direto do local.  Outro ponto relevante é a criação de um banco de 

dados. “A falta de um banco de dados formal para a maioria dos estudos de caso é a principal 
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deficiência da pesquisa de estudo de caso, e precisa ser corrigida no futuro” (YIN, 2005, 

p.129). 

A fase de análise busca, como detalha Yin (2005, p. 137), “examinar, categorizar, 

classificar em tabelas, testar ou, do contrário recombinar as evidências quantitativas e 

qualitativas para tratar as proposições iniciais de um estudo”. Uma tarefa que não se desenha 

como fácil, pois precisa de técnica. Após, na sequência, vem a etapa do relatório, que 

“significa, conduzir suas constatações e resultados para a conclusão” (YIN, 2005, p. 171). 

Com estes procedimentos, são identificadas as transformações da programação 

jornalística da primeira emissora de rádio de Santa Maria, a Imembuí, após a sua migração do 

AM para o FM. 

 

4.1 OBJETO DE ANÁLISE  

 

A Rádio Imembuí começou a operar no sistema de Frequência Modulada (FM), no dia 

30 de maio de 2017, na faixa 101,9 MHz. Antes, a emissora propagava seu som apenas na 

Amplitude Modulada (AM) 960 KHz. Atualmente, a Imembuí integra a Rede Bandeirantes de 

emissoras de rádio. Antes, até o ano de 2012, fazia parte da Rede Gaúcha Sat. A parceria com 

a emissora do Grupo RBS foi desfeita devido à abertura da Gaúcha Santa Maria na cidade.  

A história da pioneira no meio radiofônico começou em 1942. No dia 26 de janeiro foi 

publicado um edital nas páginas do jornal A Razão, hoje extinto, convocando os acionistas 

para um encontro nas dependências do Clube Caixeiral Santamariense. A futura reunião 

estava marcada para o dia 13 de fevereiro, às 20h, no clube. No dia do compromisso, foi 

realizada a Assembleia Geral de Constituição da Imembuí e o diretor-superintendente 

escolhido foi Antônio Olivé Leite; Carlos Brenner, vice-presidente; e Gracileu Vaz da Silva, 

advogado. Já no conselho fiscal, os nomes elencados foram: Lucídio Gonthan, José Flores e 

Alcides Vale Machado.  

Os primeiros funcionários da emissora foram: Murias Bastos, Pacifico de Assis Berni, 

Edith Rau, Petrônio Cabral, Mercedes Alencar, Cezar Asteggiano de Ugalde, Quintino Prol, 

Ari Faraco e Frederico Germano Kalue, popularmente chamado de Fred Germano.   

Passados mais de 70 anos, a rádio conta com 30 funcionários. Os funcionários com 

mais tempo de casa atualmente são: Ângelo Roberto Brondani, Gelta Maria Abbadie Viegas, 

Belenice Favarin de Oliveira, Fernando Adão Schmidt, Clery Quinhones de Lima, José 

Gustavo Pimentel, José Luís dos Santos Silva, Plínio Barcellos Araújo, Salete Barbosa, 

Vicente Paulo Bisogno, José Derli da Silva de Vargas e Carlos Roberto Nunes. Eles têm mais 
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de 20 anos de serviços prestados dentro da emissora. Nos últimos anos, alguns acabaram 

deixando a rádio, como o caso do operador Rogério do Carmo, e Paulo Gomes Correia, que se 

afastou por problemas de saúde. Profissionais com mais de duas décadas de trabalho 

faleceram, como Valdir Melgarejo, Ogair França e Jorge Delmir Caneda. 

Suas primeiras transmissões foram direto de alto-falantes instalados na primeira 

quadra da rua Dr. Bozano, atual Calçadão Salvador Isaía, de Santa Maria. Em 2001, a 

emissora se mudou, deixou o centro da cidade para se fixar no bairro Patronato, na Avenida 

Governador Walter Jobim, número 222. Sua programação teve muito sucesso nas décadas de 

50 e 60 com a realização dos programas de auditório. Inclusive com grandes presenças em 

nível nacional, como Ângela Maria e Orlando Silva.  Os programas de auditório existiram até 

o final da década de 1980, não na mesma intensidade da era de ouro do rádio. Eram realizados 

programas esportivos de debates, musicais com calouros, para crianças e debates em época de 

eleições. O primeiro registro de programa da emissora foi o “De ouvinte para ouvinte”. A 

produção era realizada por Mercedes de Alencar e apresentada por Fred Germano.  

A Pioneira é administrada hoje pelo diretor-presidente Cláudio Ramos Zappe, formado 

em administração pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A superintendência é 

de Alcides Henrique Zappe, graduado em Comunicação Social, habilitação Publicidade e 

Propaganda pela UFSM. O vice-presidente e diretor administrativo é Johnny Clay Schifelbein 

Rosa, que possuiu tecnólogo em Processos Gerenciais. A emissora teve um acréscimo no seu 

corpo diretivo nos últimos anos. Claudio Albert Gonçalves Zappe, filho de Cláudio Zappe, foi 

promovido a assessor de direção. 

A Imembuí tem uma atuação marcante ao longo dos anos nos assuntos de interesse na 

comunidade local, por este motivo, adota como slogan a seguinte frase: “A Rádio da Gente 

Daqui”. A emissora se destaca nos eventos realizados em Santa Maria, coberturas jornalísticas 

e esportivas em diversos segmentos do esporte, como futebol, e até chegou a transmitir 

futebol americano, pouco comum no rádio.   

  A Imembuí possui uma programação 24h por dia e conta com um site, lançado um 

ano após a migração para o FM, com endereço eletrônico: www.imembui.com.br. O som da 

emissora é disponibilizado no site, já citado, e no aplicativo próprio acessível para 

smartphones.  
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5 A MIGRAÇÃO E AS ALTERAÇÕES JORNALÍSTICAS NA IMEMBUÍ 

 

Neste capítulo, vamos detalhar e compreender o processo de migração e as 

transformações passadas pela emissora mais antiga de Santa Maria na recente mudança de 

canal do AM para o FM, através dos quatro agentes da migração: Cláudio Zappe, Alcides 

Zappe, Jean Romero e Márcio Fernandes. Eles participaram diretamente da migração e das 

alterações da programação da rádio.   

 

5.1 OS CAMINHOS PARA A MIGRAÇÃO  

 

O sonho da Rádio Imembuí de realizar a troca de canal não começou na presente 

década. Segundo o diretor-presidente da emissora, Cláudio Ramos Zappe, a ideia surgiu há 30 

anos, quando houve um seminário da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão 

(AGERT) no Parque Hotel Morotim, em Santa Maria. Cláudio Zappe conta que uma 

autoridade do governo federal disse à época que não tinha como fazer o processo. “Naquela 

ocasião, eles acharam que não tinha, até que um dia teve” (CLÁUDIO ZAPPE, 2019).  

Um dos proprietários da emissora, Cláudio Zappe começou a trabalhar na Imembuí em 

1962, logo após prestar o serviço militar obrigatório. Naquele tempo, ele revela que já era 

narrador esportivo e foi convidado pelo então diretor da Imembuí, Antônio Abelin, para narrar 

partidas de futebol como funcionário da emissora. Para ele, quem gosta de rádio e quem 

escuta sabe que o rádio AM tem muito ruído e a saída para esse problema era a migração.   

 

O som do rádio AM é cada vez pior e a solução era transformar em FM, por isso a 

gente transformou a Imembuí em FM, quando, inclusive, diziam que o alcance era 

menor, não é menor. É muito maior, porque as rádios AMs à noite, por exemplo, a 

Imembuí era 10 mil watts de dia em AM e era mil watts à noite. FM não, é a mesma 

potência dia e noite, então, o alcance é maior  (CLÁUDIO ZAPPE, 2019).   

 

A migração da Imembuí chegou a estar ameaçada. O superintendente Alcides 

Henrique Zappe começou a trabalhar na rádio em 1997, quando ingressou como um dos 

sócios proprietários. Ele aponta que o processo junto aos órgãos federais foi difícil. Primeiro, 

deveria ter canais para todas as emissoras de amplitude modulada das cidades que desejassem 

migrar e, em Santa Maria, faltavam canais. 

 

Se uma não quisesse migrar, não teria. Questão de igualdade da constituição. Como 

Santa Maria é uma cidade grande, houve impedimento no início,  porque havia o 

canal para nós, mais duas emissoras e uma não teria canal. Consequentemente ia 

inviabilizar a migração. Mas depois de muito esforço com o governo, que trata dessa 
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questão dos canais e dos engenheiros, que também tratam da questão técnica, foi 

feito um tipo de estudo e foram acomodando as frequências, até que essa quarta 

emissora também conseguiu canal. Foi muito difícil (ALCIDES ZAPPE, 2019).  

 

Para Cláudio Zappe, a mudança de canal significou um renascimento para as 

emissoras. Os anos que antecederam a migração foram de muito trabalho nos bastidores por 

parte da Imembuí, principalmente pelas questões burocráticas. O diretor presidente detalha 

que um dos pontos foi o próprio ministério, com apoio dos engenheiros da AGERT e da 

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), em encontrar frequências 

para as emissoras que já tinham se pronunciado em trocar de canal. “Então, esse trabalho foi 

forte, levou um tempo até que, todas as emissoras que buscaram, conseguiram ter a sua 

frequência” (CLÁUDIO ZAPPE, 2019). 

A escolha pela frequência 101,9 MHz foi técnica. Conforme Cláudio Zappe, os 

engenheiros da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), ABERT e outras 

entidades fizeram um trabalho específico para se chegar às frequências das rádios que 

ingressaram com pedido da migração. 

A Imembuí também teve que investir financeiramente para colocar o novo canal em 

funcionamento, como na troca da sua antena. Segundo Cláudio Zappe, a torre de transmissão 

da Imembuí AM 960 era na Avenida Walter Jobim, no bairro Patronato, e se a antena fosse 

mantida nesse local, o alcance do som da rádio no FM seria pequeno.  

 

Então, tem que ser em um local alto, que foi lá no morro das antenas, onde estão 

todas as televisões e rádios FMs, onde a Nativa já tinha e já tem a maior torre de 

todas que tem lá, menos da Embratel. Das rádios e televisões, é da Nativa. 

Comportava perfeitamente colocar ali a da Imembuí, então ficou fácil, nesse sentido, 

de colocar a Imembuí lá em cima e o alcance é esse aí que o pessoal já sabe 

(CLÁUDIO ZAPPE, 2019).    

 

O último passo para ter a autorização do governo federal para fazer a troca foi o 

pagamento da outorga do novo canal. Esse valor foi definido com base nas frequências e nos 

tamanhos das cidades. Cláudio Zappe elenca as etapas mais árduas antes de entrar no ar a 

Imembuí FM, sendo uma delas o pagamento estipulado pelo governo, no caso da emissora de 

Santa Maria, foi de R$ 165mil.   

 

Seriam duas: uma a compra dos equipamentos, mas a outra difícil é o valor que o 

governo estipula para você trocar a frequência de AM para FM. Que no caso da 

Imembuí, já faz um ano e meio, mais ou menos, foi 165mil reais. As emissoras não 

têm essa condição. Evidentemente que isso é baseado na potência que a rádio tinha, 

na frequência e na população da cidade. Têm cidades pequeninas que o valor é 25, 
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30 mil reais. Mas em Santa Maria foi 165mil reais, que raramente uma emissora tem 

essa condição (CLÁUDIO ZAPPE, 2019). 

 

Alcides acrescenta que o valor foi quitado através de um boleto bancário em uma 

única parcela. Além desse montante, o gasto total com a compra de equipamentos e a troca da 

torre, a emissora estima ter investido cerca de R$500 mil.  

 

Imagina colocar uma torre de 85 metros, que para levar concreto lá para o morro é 

uma coisa impressionante o trabalho que deu para subir o material e para descer o 

morro. Então, foi investido as antenas, que a torre já tinha, uma mesa que nós já 

tínhamos da rede e outros equipamentos que, eu acredito, deu mais de 500 mil reais, 

além da parte do governo (ALCIDES ZAPPE, 2019).  

 

Figura 1 - Diário Oficial da União com o Termo Aditivo de Contrato de Concessão, em 14 de 

novembro de 2016, autorizando a Imembuí a migrar 

  
Fonte: Arquivos da Rádio Imembuí (2018). 

 

Após ter a autorização do governo federal para efetuar a migração, ter pago o valor da 

outorga e feito todos os ajustes de equipamentos, a Imembuí estipulou o dia 30 de maio como 

data para a entrada no ar do novo canal. Alcides classifica essa nova etapa como um sonho, já 

que os radiodifusores desejavam evoluir, vendo também que o rádio AM estava sofrendo 

muitos problemas e com um futuro incerto. Ele observa que esse momento foi um divisor de 

águas, que quase ninguém acreditava. “Foi uma coisa assim que marcou história, acredito que, 

desde a criação do rádio, foi também uma coisa semelhante à migração do AM para o FM” 

(ALCIDES ZAPPE, 2019). 
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Todavia, antes de colocar a emissora no ar, algumas ações foram realizadas junto à 

comunidade. Alcides descreve que a população tinha que saber que a emissora estava saindo 

do AM 960, com os problemas de ruídos e o alcance reduzido à noite, e que no FM isso não 

teria mais. Durante cerca de 60 dias antes de colocar a nova emissora no ar, era programado 

em todos os intervalos uma gravação: “Vem aí 101,9”. Segundo Alcides, essa era uma forma 

de a população já ir se adaptando e conhecendo a nova frequência. Ainda foi produzido 

material físico, como banners e anúncios em jornal.  

 

Foi feito um plano de marketing para a população saber, mas eu acredito que o 

ouvinte da Imembuí é tão fanático pela rádio que ele estava preparado. Aquilo ali foi 

mais um auxílio, né, para ele ir se acostumando a sair do AM e já entrar no FM, 

porque, o FM, se tu não conseguir sintonizar manualmente, ali é complicado, mas 

hoje em dia é só no botão. Mas, felizmente, eu acho que demorou pouco tempo e o 

pessoal já se acostumou a sintonizar a rádio no FM (ALCIDES ZAPPE, 2019). 

 

Figura 2 - Anúncio da migração no dia 30 de Maio de 2017 no jornal Diário de Santa Maria 

  
Fonte: Arquivos da Rádio Imembuí (2018). 

 

Outra ação realizada para divulgar a nova marca da Imembuí em FM foi em uma 

partida de futebol. Durante o jogo entre Internacional de Santa Maria e São Luiz de Ijuí, 

válido pela partida de ida da semifinal da Divisão de Acesso de 2017, uma faixa circulou pelo 

gramado do estádio Presidente Vargas com a nova logomarca e a frequência. A ação ocorreu 
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no dia 28 de maio daquele ano, dois dias antes de ser propagado o som em Frequência 

Modulada. Junto com essa ação, foram entregues panfletos aos torcedores divulgando a 

migração no dia 30 de maio.  

 

Figura 3 - Divulgação da nova logomarca da Imembuí 

  
Fonte: Arquivos da Rádio Imembuí (2018). 

 

Durante todo o mês de maio, além das intervenções gravadas e também com encartes 

distribuídos ao público, a emissora atuou nas redes sociais com publicações voltadas aos 

internautas. Imagens pensadas para a página do Facebook da rádio foram utilizadas como 

forma de evidenciar ao público o novo momento que estava prestes a chegar. Este também foi 

um início de atuação mais forte da emissora nas redes sociais. 
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Figura 4 - Ação realizada em 16 de março, 14 dias antes da migração, via Facebook para 

publicizar a migração 

  
Fonte: Facebook da Rádio Imembuí (2018). 

 

Exatamente às 8h10min, do dia 30 de maio, de 2017, a Imembuí FM 101,9 MHz 

entrou no ar com o programa Controle Geral, apresentado pelo jornalista Vicente Paulo 

Bisogno. O ato também foi transmitido ao vivo pelo Facebook da Imembuí pela internet. Na 

mesa, estavam Vicente Paulo Bisogno (apresentador), Cláudio Zappe (diretor-presidente), 

Lisete Frohlich (gerente comercial), Johnny Rosa (diretor administrativo) e Alcides Zappe 

(superintendente).   

 

Figura 5 - Início dos trabalhos em FM direto do estúdio principal da Imembuí 

  
Fonte: Facebook da Rádio Imembuí (2018). 

 

A condução dos trabalhos coube ao apresentador Vicente Paulo Bisogno, com a 

participação dos demais ao longo do ato. Um roteiro prévio foi organizado de como seria a 
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solenidade. Inicialmente Bisogno fez a saudação aos ouvintes e já anunciou que o novo canal 

estava disponível. O primeiro som a ser propagado em FM foi o hino nacional brasileiro. 

Após, o apresentador chamou o hino do estado Rio Grande do Sul. Ao fim do hino, Bisogno 

retornou. Ele destacou a luta para se chegar ao momento da migração e valorizou a história 

de, até então, 75 anos da Imembuí. Logo, parabenizou a cidade de Santa Maria pela conquista 

e a técnica rodou a música “Santa Maria”, de Beto Pires. Após a canção, Bisogno rememorou 

que a iniciativa da migração surgiu em um congresso realizado na cidade, há mais de 20 anos, 

e entrou a música “I Have A Dream”, do grupo Abba. Se encaminhando para o final da 

solenidade, o locutor listou um a um os padrinhos da migração. Projeto criado, no qual 

empresários da cidade ajudaram financeiramente com uma cota de patrocínio. No total, foram 

21 colaboradores. Para fechar, cada um dos presentes na mesa falou brevemente sobre o 

momento que a emissora vivia. Vicente encerrou valorizando os ouvintes pela confiança 

recebida ao longo da existência da Imembuí. A solenidade teve duração de 50 minutos.  

Durante os meses de junho, julho e começo de agosto, a emissora manteve a sua 

programação em fase experimental no FM e no AM, utilizando os dois canais. No entanto, no 

dia 9 de agosto, ocorreu o desligamento do canal 960 AM, permanecendo assim com a 

propagação do som somente em FM pelo 101,9 MHz. O encerramento das atividades também 

foi transmitido via Facebook e estavam presentes, Cláudio Zappe, Fernando Adão Schimitd, 

Johnny Rosa e Vicente Paulo Bisogno, na condução dos trabalhos.   

 

Figura 6 - Momento do desligamento do canal AM da Imembuí transmitido ao vivo pelo 

Facebook 

  
Fonte: Facebook da Rádio Imembuí (2018). 
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5.2 O ESTUDO PARA UMA NOVA PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA  

 

Logo após a migração da emissora, houve um segundo passo, a análise e a 

reformulação de partes da programação da Imembuí. De acordo com Alcides Zappe, o foco 

era continuar com a história da rádio e com ênfase no jornalismo. Ele resume que hoje a 

emissora possui uma equipe muito qualificada com os jovens e os profissionais mais antigos, 

e a política da rádio é de continuar com essa estrutura de pessoal, embora com sacrifício. 

“Então, a ideia foi manter, e acho que não teria outra razão de manter, o foco no jornalismo 

em FM” (ALCIDES ZAPPE, 2019).    

Coordenador de jornalismo na época da migração, o jornalista Jean Pierre Zinelli 

Romero começou a trabalhar na emissora em 2010 como estagiário e vê a mudança como um 

fator importante. Ele afirma que o acontecimento mobilizou todos os profissionais da rádio 

em um pensamento de se adaptar as situações que estavam por vir.  

 

Sim, havia necessidade de mudanças na programação, porque pela transformação 

pro FM, mas também, porque sempre existem mudanças que precisam ser feitas de 

aprimoramento. Por melhor que seja a programação da emissora, sempre existe algo 

a ser feito de melhor e as transformações, elas acontecem de tempos em tempos. 

Havia, sim, essa necessidade de transformação e foi trabalho com toda equipe nesse 

sentido para que algumas mudanças acontecessem (JEAN ROMERO, 2019). 

 

Para fazer uma análise da programação do AM e sugerir mudanças no FM, a emissora 

contatou o jornalista Márcio Fernandes. Nascido em Porto Alegre, em 8 de fevereiro de 1972, 

o profissional conhece a realidade de Santa Maria. Apesar de não ter trabalhado com carteira 

assinada na Imembuí, ele passou pelas rádios Nativa, Santamariense e Medianeira. Nesses 

anos, formou um vínculo de amizade com os sócios proprietários da Imembuí. Ele conta que 

tem experiência tanto no rádio AM quanto no FM. Por ter trabalhado na Santamariense AM e 

na Nativa FM, Fernandes explica que conseguiu absorver um pouco da flexibilidade que tem 

o AM, da sua proximidade com as pessoas, principalmente com as comunidades e também 

com o mundo musical, devido a Nativa FM, na qual apresentava o programa “Mateada”, 

especialmente com ligações ao vivo. “Tive uma grande oportunidade de começar com AM e 

FM juntos no meu início de carreira lá nos anos 90 ainda” (MÁRCIO FERNANDES, 2019).  

Fernandes lembra que, antes da migração, realizava boletins gravados com notícias 

para a programação da Rádio Imembuí direto de São Paulo. Ele pontua também que, em um 

primeiro momento, precisava ouvir os profissionais da emissora para após agregar a sua visão 

de programação para esse novo ciclo que o FM vive. “E não só o FM. Para esse novo 
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momento que o rádio brasileiro vive como um todo. E aí já não se faz mais essa diferença de 

AM para FM” (MÁRCIO FERNANDES, 2019). 

Ele enfatiza que precisou conversar com cada um dos profissionais da Imembuí e 

entender o que eles estavam fazendo, qual o tipo de programação que eles estavam 

desenvolvendo e de que forma isso poderia ser aproveitado no processo de transformação para 

o novo canal. Fernandes reconhece que sair de uma programação consolidada em AM e da 

noite para o dia virar a chave para o FM, não daria certo.  

 

Porque o ouvinte, que é tradicional da emissora, vai sofrer um impacto muito 

grande. Então, é natural que as coisas sejam feitas paulatinamente, com calma, com 

tranquilidade, que essa migração, por vezes, pra maioria dos ouvintes, não seja nem 

sentida, mas a gente como profissional de rádio e como jornalista, principalmente, 

sabe distinguir uma linguagem da outra. Então, nesse primeiro momento, foi ouvir 

cada um, ouvir as demandas, sugerir algumas mudanças e ouvir esses profissionais 

sobre essas mudanças, o que poderia e o que não poderia dar certo. Por isso que eu 

te falo que ninguém faz nada sozinho. Acho que esse foi o pontapé inicial  

(MÁRCIO FERNANDES, 2019). 

 

O profissional confidencia que quando surgiu o convite da direção para assumir esse 

projeto aceitou, pois as pessoas são movidas a desafios. A motivação era levar um pouco para 

dentro da Imembuí FM o que ele viu ao longo dos anos em trabalhos em São Paulo e também 

fora do Brasil, onde tem muitos contatos. A ideia era trazer a visão de fora da cidade, mas de 

uma forma sutil e tranquila. Ele confessa que ficou bem surpreso com a receptividade de 

todos e pela repercussão de profissionais com anos de casa. “Eles conseguiram e fazem isso 

até hoje, com muita maestria, serem profissionais recicláveis, serem profissionais que 

conseguem absorver as novas tecnologias, as novas tendências” (MÁRCIO FERNANDES, 

2019). 

Nesse período, foram realizadas muitas reuniões, revela Jean Romero (2019). De 

acordo com ele, o pilar principal era entregar ao ouvinte uma programação melhor, com a 

característica do FM, com rádio moderno e atualizado, mas sem perder o identidade com a 

informação local.  

 

A Rádio Imembuí sempre teve uma forte característica com a questão local e 

regional. Eu vejo que a mudança do AM para o FM ampliou, fez que a gente 

ampliasse as notícias regionais. As locais, quando falo local me refiro a Santa Maria, 

foram mantidas. Mas o meu trabalho em especial, e também percebi isso de alguns 

colegas, houve sim uma preocupação maior em contar fatos que acontecem nas 

cidades próximas de Santa Maria, nas cidades da região central do Rio Grande do 

Sul. Houve, sim, essa atenção ou preocupação de quem trabalha com microfone  

(JEAN ROMERO, 2019). 
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Alcides adiciona que, além da característica local, o pensamento era de um rádio mais 

dialogado, companheiro e conversado.   

 

Então, basicamente, a rádio se manteve com as suas entrevistas, com os seus 

programas mais assim padronizados, mas o que valeu mesmo foi esse rádio de 

debates, interativo, entre os participantes de microfone e entre o pessoal que 

participa das redes sociais. Então, foi uma programação dirigida, mais de conteúdo, 

de conversações (ALCIDES ZAPPE, 2019). 

 

Fernandes concorda que a Imembuí tem uma tradição de ser uma emissora prestadora 

de serviço para a comunidade, de estar perto do seu público e conversar diretamente com o 

ouvinte. Assim, para ele, esse foco não poderia ser perdido. O profissional ainda conta que, 

com toda essa tradição, a mudança não poderia ser radical em um primeiro momento. Com 

essa situação definida, ele procurou criar novos quadros, realocar algumas pessoas de horário 

ou lugar, para que elas pudessem encontrar uma forma de se identificarem mais com o 

público.  

E tudo isso foi buscado através de diálogos com os profissionais que fazem os 

programas da rádio. Fernandes estima que ficou duas semanas em Santa Maria no mês de 

julho. Mesmo estando longe, ele conta que é um ouvinte da Imembuí e que nunca deixou de 

ouvir a rádio pela internet. “Então, dá pra dizer que eu conhecia, sim, a programação da 

Imembuí, mas de longe, eu não conseguiria fazer todas as mudanças as quais eu gostaria de 

ter acompanhado neste processo” (MÁRCIO FERNANDES, 2019). 

Mesmo assim, ele pondera que teria sido interessante se tivesse um pouco mais de 

tempo para acompanhar o processo de produção da equipe.  

 

Porque você sabe que colocar no papel é o lado mais fácil disso, porque a gente 

desenha a programação, mas ela no papel, o papel aceita tudo. É tudo muito bonito, 

lindo, maravilhoso, mas colocar isso prático é bem diferente. Então, eu diria que a 

prática dessa transformação, dessa pequena migração, ela tem o mérito total dos 

funcionários da Imembuí (MÁRCIO FERNANDES, 2019).  

 

Para Márcio Fernandes, das conversas com os funcionários, o momento mais delicado 

foi a abordagem com eles, porque estava se tratando com profissionais que estão acostumados 

a fazer o trabalho, vem de uma rotina que gera vícios e nesse ponto poderia surgir um pouco 

de receio de mudar. “Eu acho que nesse momento você tem que ser mais ouvido do que boca, 

ou seja, você precisa mais receber informações do que sair falando aquilo que você pensa” 

(MÁRCIO FERNANDES, 2019). 
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Segundo ele, a parte de ouvir o que estava funcionando e o que não estava dando certo 

foi fundamental, pois foi a partir desse primeiro contato que conseguiu moldar a ideia de uma 

programação nova junto com o perfil daquele profissional. Fernandes esclarece que não 

adianta sugerir programas, ou tarefas, que não combinam com os perfis dos profissionais. 

Assim, a fórmula adotada nesta fase para pensar em mudanças na grade foi ouvir, planejar e 

depois sugerir.  

 

5.3 AS MUDANÇAS PROPOSTAS PARA A IMEMBUÍ FM  

 

Com os avanços da tecnologia e a migração, a Imembuí acredita ter atingido um pouco 

mais do público jovem entre a faixa etária de 20 a 30 anos, que está preocupado com o futuro 

na carreira profissional, reconhece o superintendente Alcides Zappe. Mas, ele certifica que o 

público-alvo da emissora é de 40 anos para cima e na faixa entre os 60 e 70 anos. Ele conta 

que é notória a audiência da rádio. “Então, são os jovens que nós queremos atingir, mas o 

público-alvo da rádio é de 40 anos para cima” (ALCIDES ZAPPE, 2019).  

Fernandes também reflete sobre o público da emissora, já que, com a migração em 

todo o país, as rádios de informação do AM estão ingressando no canal FM, que tem muitas 

emissoras segmentadas em música ou entretenimento. A sua vivência em um centro eclético, 

como São Paulo, ajudou nessa elaboração do projeto da emissora gaúcha. Segundo ele, em 

São Paulo, se tem rádio para tudo, como emissoras que nasceram especificamente para falar 

de trânsito, por exemplo a Transamérica Trânsito, mas hoje ela não faz conteúdo só de 

trânsito.  

Fernandes também teve a oportunidade de ser o primeiro âncora a colocar no ar a 

Rádio Band News FM, em São Paulo. Ele conta que a Band News não tocava uma música 

sequer e tinha um noticiário atrás do outro.  

 

Essas duas rádios, para você ter uma ideia, são de 2005, a gente está falando pouco 

mais de 10 anos de sobrevivência de uma rádio que nasceu com um propósito e que 

hoje ela está totalmente, entre aspas, totalmente diferente daquilo que ela nasceu. Ela 

nasceu muito mais hard, falado e falando notícias 24h e hoje ela está muito mais 

tranquila. Os jornais, hoje lá na rádio Band News FM, eles são maiores, não tem 

mais aquele jornal mais de 20 minutos, rápido, de hard news. Já se toca música em 

alguns momentos da rádio, seja para ilustrar alguma notícia, mas já se toca 

(MÁRCIO FERNANDES, 2019). 

 

Na Rádio Imembuí é exatamente a mesma conjuntura, observou Fernandes. Ele 

enfatiza que a programação foi mudando aos poucos nos anos. Para Fernandes, uma rádio não 

pode só tocar música ou só informar. “Não é mais o suficiente. Então, não é mais suficiente só 
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mais música, não é mais suficiente só a informação de qualidade, o jornalismo de qualidade. 

Essas duas coisas, elas precisam andar juntas” (MÁRCIO FERNANDES, 2019). 

Ele reconhece não ter a dose perfeita, mas afirma que o segredo é ir encontrando aos 

poucos. E quem faz isso são os profissionais que estão à frente dos programas. Fernandes 

reitera que o ouvinte tem que se sentir bem, ouvindo música de qualidade e ouvindo 

informação de qualidade, notícia verdadeira, apurada, notícia em primeira mão e não só ficar 

pegando aquela notícia que já foi publicada no jornal do dia anterior.  

Levando em conta esses pontos, Fernandes declara que o maior receio em sugerir uma 

programação, que ele chamou de um primeiro plano de voo, seria fazer com que aquele 

profissional que estava mudando de programa ou horário aceitasse. Ele classifica este como o 

maior desafio.  

 

E por incrível que pareça todos eles foram vencidos de uma forma muito tranquila, 

porque não mexeu com toda a programação da Imembuí, apesar de ela ter sido 

mudada em alguns aspectos, alguns horários, mas como eu disse. Ela foi um 

primeiro, segundo, terceiro passo muito devagar. Então, isso não afetou, na verdade, 

radicalmente toda a programação, afetou sim o dia a dia de algumas pessoas, mas o 

desafio eu diria que foi super tranquilo, porque as pessoas aceitaram isso 

tranquilamente (MÁRCIO FERNANDES, 2019).  

 

Antes de finalizar todo o plano, houve uma reunião final com a direção da emissora. 

Após conversar com todos os profissionais, Fernandes elaborou as sugestões e no encontro as 

propostas foram discutidas uma a uma. Para Alcides, existiu quase um consenso em algumas 

propostas apresentadas.   

 

Houve uma reunião para checar e alterar alguma coisa, concordar com outras, mas 

acho que houve tipo um consenso em tudo que ele fez, realmente a gente meio que 

imaginava o rádio é esse que tem que ser feito no futuro: o rádio do diálogo, que 

ouve o ouvinte.  Mas ficou tudo justo, tudo perfeito e a coisa está andando bem. 

Acredito que estamos atingindo os nossos objetivos (ALCIDES ZAPPE, 2019).  

 

Fernandes frisa que o seu desafio era moldar uma programação que não perdesse o 

foco na comunidade, uma das marcas da emissora. Ele disse que achou ótima a ideia de fazer 

a reunião final. “Claro que algumas coisas implicam em movimento, até mesmo, financeiros 

ou às vezes de algum conflito do funcionário com a direção da emissora. Mas essa reunião ela 

foi extremamente importante para definirmos o que seria prioridade” (MÁRCIO 

FERNANDES, 2019). 

Ele acredita que em torno de 60% a 70% do que foi colocado no papel tenha sido 

posto em prática e admite que nenhuma grade de uma emissora muda 100%. 
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O restante talvez esteja na gaveta até hoje, ou, até mesmo, de repente alguém já 

tenha encontrado uma solução até melhor para destinar essa nova grade. Nenhuma 

grade muda 100% da noite para o dia, a não ser que você invente uma nova 

emissora: Bom, a Imembuí FM agora vai ser uma emissora totalmente nova e 

inclusive com até funcionários novos, com pessoas novas, programação nova, tudo 

novo. Não foi isso que aconteceu com a Imembuí FM. A Imembuí FM continuou 

com a sua identidade (MÁRCIO FERNANDES, 2019). 

 

Fernandes relembra que, para migrar de uma forma mais tranquila, foi necessário 

percorrer os seguintes passos: reunião inicial para que pudesse com a direção elaborar um 

plano de migração; segunda etapa, Márcio e funcionários pudessem juntos também formatar 

uma ideia central; terceiro passo, Márcio e direção voltarem a essa reunião para dizer o que 

pode e o que não pode, e os motivos de colocar ou não essa programação no ar para que logo 

na migração da Imembuí FM os ouvintes pudessem sentir a novidade. “Além de qualidade de 

áudio, os ouvintes tinham que sentir também qualidade na programação” (MÁRCIO 

FERNANDES, 2019).   

No quadro a seguir, estão as propostas realizadas pelo jornalista Márcio Fernandes na 

reunião com a diretoria da Imembuí.            

 

Quadro 1 - Propostas de Márcio Fernandes para a nova programação 

PROPOSTAS ALTERAÇÕES 

- Novas trilhas e vinhetas para os programas. - Apenas o “Nosso Correspondente” teve trilha 

atualizada e os demais programas criados.  

- Extinguir os noticiosos “SM Notícias”, “Imembuí 

Notícias” e “Nosso Correspondente”.  

Entra no lugar o “Notícias 101.9” (8h - 10h30min -  

14h - 18h), abrangendo notícias locais, nacionais e 

internacionais. 

- Os noticiários “SM Notícias” e “Imembuí Notícias” 

foram agrupados e surgiu o “Notícias 101.9” de hora 

em hora. 

- O “Nosso Correspondente” seguiu com suas três 

edições diárias.  

- Criar o “Arena Esportiva” – Programa de esportes 

começando às 12h até 13h, agrupando o espaço do 

professor Clery de Lima “Saúde pela Prática”.  

- Programa “Arena Esportiva” foi criado com horário 

das 12h05min até 12h45min, sem a participação do 

Clery Quinhones.  

- Criar a “Fábrica e Notícias” com todas as emissoras 

da Rede. Todas as rádios mandam matérias e sonoras 

para um e-mail geral, que as rádios teriam acesso. 

 

- Programa “Sindicato dos Trabalhadores Rurais” 

realocado do meio-dia para 18h50min ou 11h50min. 

- Ficou definido o espaço das 11h55min. 

- Criar uma vinheta para “Notícias 101.9 - Edição 

Especial” (em formato de plantão).  

 

- Criação do programa “Resumo na 101.9 - A Notícia 

Em Detalhes” das 12h05min até 12h30min 

 

(Continua) 
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(Conclusão) 

PROPOSTAS ALTERAÇÕES 

- Criação do programa “Resumo 101.9 - Segunda 

edição”, das 17h até 18h45min 

- Foi criado o programa “Tá Na Hora” no mesmo 

horário. 

- Angélica Varaschini como repórter especial de 

externa a partir das 07h até 10h30min com entradas 

ao vivo na programação.  

 

- Carlos Nunes entra na redação a partir das 13h para 

edição de matérias, rondas e produção.   
 

- A redação pode estipular horários definidos para as 

rondas: 09h, 11h, 14h, 17h. 
 

- Sonoras não podem ultrapassar 30 segundos e 

matérias com média de 2 minutos. 

- Nos noticiários de hora em hora e no “Nosso 

Correspondente” são usadas sonoras curtas. Matéria 

gravadas são rodadas apenas no “Imembuí News”.   

- Aumentar a velocidade da internet (atualmente de 

5MB) para, no mínimo, 10 MB.  

 

- Criar uma central de internet.  

- Criação do programa “Imembuí News” com Jean 

Romero e Tiago Nunes (à tarde). 

 

- Criação de um programa sobre empreendedorismo 

(à noite). 

 

- Os âncoras Schimidtão, Vicente, Salete, Plínio e 

Derli devem deixar comentários gravados, com 

duração de 3 minutos, para a programação  

- Apenas Vicente Bisogno e Schimidtão deixam 

comentários gravados.  

Fonte: Do autor (2018). 

Legenda: Não foi adotado (   ); Implantado pela rádio (X); Implantado com ajustes (   ). 
 

Fernandes explica que nem todas as suas sugestões foram aceitas por diversos 

motivos, como por questões comerciais, perfil dos profissionais ou carga horária dos 

funcionários. Ele prefere não entrar em detalhes, mas destacou a importância das conversas 

com os locutores e produtores. 

 

Porque, imagina você sair de um programa que você está acostumado, de um perfil 

que você está acostumado e sair radicalmente da noite para o dia, só porque algum 

maluco resolveu colocar isso em prática. Então, de novo, você precisa adequar esse 

profissional a essa programação. Só ele poderá dizer aonde ele se sente confortável. 

Então, eu diria que, assim, a sugestão inicial ela estaria mais no campo de como a 

programação poderia afetar a sociedade de uma forma mais leve, mas, sim, dizendo 

para a população de Santa Maria e região: olha, nós somos uma nova FM, agora 

com a proposta de fazermos melhor, mas principalmente a migração serviu para 

deixarmos os profissionais confortáveis, para deixar os profissionais com vontade de 

trabalhar, para deixar os profissionais com vontade de fazer o melhor (MÁRCIO 

FERNANDES, 2019). 
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5.4 ENTRA NO AR A NOVA PROGRAMAÇÃO  

 

Após a reunião com a diretoria, a nova programação da Rádio Imembuí FM entrou no 

ar no dia 1º de setembro de 2017 e ficou definida da seguinte forma, como destaca o quadro a 

seguir comparando a grade do AM 960 e do FM 101,9.   

 

Quadro 2 - Programação da Imembuí nos dias de semana 

PROGRAMAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

Programação AM 960 Programação FM 101,9 

Horário Programa Horário Programa 

00:00 Rede Band Poa/News 00:00 Rede Band Poa/News 

04:10 Alvorada 04:10 Alvorada 

06:30 Imembuí Bom Dia 06:30 Imembuí Bom Dia 

08:00 Nosso Correspondente 08:00 Nosso Correspondente 

08:10 Controle Geral 08:10 Controle Geral 

10:30 Espaço Aberto 10:30 Espaço Aberto 

12:10 Meio-Dia Nos Esportes 12:05 Arena Esportiva 

12:45 Nosso Correspondente 12:45 Nosso Correspondente 

12:50 Saúde Pela Prática 12:50 Saúde Pela Prática 

13:00 Canal Debates 13:00 Canal Debates 

15:00 Imembuí Em Pauta 14:30 De Ponta a Ponta 

16:00 De Ponta a Ponta 15:30 Imembuí News 

17:00 Rede Band Poa/Esporte 17:00 Tá na Hora 

18:00 Resumo Geral 18:45 Nosso Correspondente 

18:50 Nosso Correspondente 19:00 Voz do Brasil 

19:00 Voz do Brasil 20:00 Empreender com Sucesso 

20:00 Rede Band Poa/Esporte 21:00 O Repórter 

21:00 O Repórter   

Noticiários 

9h, 10h, 

11h, 12h, 

15h, 16h  

17h e 18h 

Santa Maria Notícias 

9h, 10h, 

11h, 12h, 

15h, 16h, 

17h e 18h 

Notícias 101.9 

(Continua) 
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(Conclusão) 

PROGRAMAÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

Programação AM 960 Programação FM 101,9 

Noticiários 

9h30, 

10h30, 

11h30, 

13h30, 

14h30, 

15h30 e 

16h30 

Imembuí Notícias   

Fonte: Do autor (2018). 

Legenda: Saiu do ar (   ); Modificado (X); Criado (X); Novo horário (   ). 
 

A primeira modificação da grade veio no programa “Arena Esportiva”, que passou a 

ter bancada dupla com o apresentador Tiago Nunes e a setorista de esportes Maria Angélica 

Varaschini, que também desempenha a função de produtora. Antes, o programa tinha apenas 

um apresentador, Tiago Nunes, e Angélica deixava conteúdo gravado. O foco do programa 

são informações esportivas de Santa Maria e região, com destaque ao futebol, mas sem 

esquecer as demais modalidades. Ainda traz notícias rápidas de Internacional e Grêmio. O 

programa realiza entrevistas ao vivo no estúdio e gravadas, além de análises dos jogos do 

Inter de Santa Maria e Riograndense entre os apresentadores. Também pode-se destacar a 

participação dos ouvintes através, de mensagens pelo WhatsApp e Facebook com as lives, 

algo pouco realizado antes da migração.   

Na sequência, o programa “Canal Debates”, conduzido pelo radialista Plínio Araújo, 

teve uma redução de 30 minutos, porém, ganhou o reforço do debatedor e jornalista André 

Campos. O programa tem como objetivo debater os assuntos da cidade e do país. Nota-se uma 

grande participação dos ouvintes relatando problemas da cidade, tanto pelo telefone quanto 

pelo WhatsApp.  

O programa “De Ponta a Ponta”, com jornalista Derli Vargas, foi antecipado para  

14h30min. O programa ganhou quadros novos, como “O que falou a internet” e “A Voz do 

Campo”. Outros quadros foram mantidos, como o “Gente Daqui”, que valoriza a história de 

Santa Maria e as pessoas marcantes do passado para a cidade. O programa tem como ponto 

forte a opinião do apresentador.  

Logo, foi criado o “Imembuí News”, com bancada dupla: Jean Pierre Zinelli Romero e 

Tiago Nunes. Alcides Zappe detalha que o “Imembuí News” foi no sentido de acomodar o 

horário do antigo “Resumo Geral”, que tratava das principais notícias do dia com áudios, 
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reportagens, serviços e entrevistas no final da tarde. O Imembuí News englobou músicas antes 

de cada intervalo e quadros de cultura, de esporte e participações de repórteres da central de 

jornalismo ao vivo. Romero explana que o propósito da música é deixar o programa mais leve 

para o horário do meio da tarde para não ficar tão pesado. “Então, deixa o programa com mais 

dinamismo, com foco no jornalismo e um pouco de entretenimento. Essa foi a intenção” 

(JEAN ROMERO, 2019). 

 No final das tardes, o programa “Tá Na Hora” chega com foco de apontar o que será 

notícia nos jornais do dia seguinte e à noite na imprensa nacional televisiva. A condução fica 

por conta de André Campos e Carlos Nunes, que antes, no AM, fazia reportagens pela 

unidade-móvel pelas manhãs. Para o lugar de Carlos Nunes, quem assumiu as informações 

das ruas da cidade foi a repórter Angélica Varaschini. Romero conta que a iniciativa partiu da 

direção, que viu necessidade da troca de perfil profissional. “Agora com relação à utilização 

da unidade móvel, ela, enfim, continuou nas ruas com características semelhantes, mas houve 

essa alteração no perfil” (JEAN ROMERO, 2019). 

Ele ainda especifica que a ideia seria um perfil mais jovem, com uma voz feminina, 

algo diferente. A ligação de Carlos Nunes com a assessoria da prefeitura de Santa Maria, onde 

trabalhava às tardes, também foi levada em consideração.  

 

Eu penso, que é claro que todos os profissionais, enfim, tentam trabalhar com 

isenção, com esse objetivo sempre de trazer essa isenção para o ouvinte. Enfim, e eu 

acredito que a Angélica, naquele momento, houve uma busca por alguém que nunca 

tivesse nenhuma relação com o poder público, com políticos, porque o Carlinhos já 

trabalhou na prefeitura. Embora ele fizesse um trabalho isento, um trabalho sério, 

sempre tem pessoas que fazem as ligações e não entendem que por ser servidor vai 

facilitar, enfim, para o prefeito, e acho que a direção quis, ao mesmo tempo, trazer 

essa questão para o ouvinte de alguém que não tenha nenhuma relação nesse sentido, 

que tenha essa isenção e para preservar um pouco mais o Carlos (JEAN ROMERO, 

2019).   

 

A criação do programa “Tá na Hora” é estabelecida por Alcides Zappe como uma das 

mudanças mais consideráveis. O programa tem o foco no jornalismo, notícias curtas, assim 

como as entrevistas. A performance da locução do apresentador é de se destacar para dar 

ritmo ao programa. Sempre que necessário são realizadas entradas ao vivo com a unidade-

móvel da emissora de algum fato importante da cidade. Ao longo da 1h45min de duração, o 

programa tem quadros, como a “Opinião de Vicente Paulo Bisogno”, “Vagas do Sine” e o 

“Esporte”, com Angélica Varaschini.  

Outra alteração importante para Alcides foi o programa “Empreender com Sucesso”, 

com a radialista Lisete Frohlich. O produto entrou no ar no horário das 20h, logo após “A Voz 
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do Brasil” com um foco inovador, o empreendedorismo local. Lisete sempre leva convidados 

ao vivo para mostrar casos de pessoas que tiveram sucesso nos negócios e também para dar 

dicas aos ouvintes. É desenvolvido na base de entrevistas, todas presenciais no estúdio da 

emissora. Durante a hora, a apresentadora questiona e interage com os convidados, com a 

participação dos ouvintes também via rede social.  

 

A outra mudança importante, que está dando uma repercussão muito grande, que é 

pegar empresário, o empreendedor, foi com a Lisete. Até hoje, é uma surpresa 

fundamental, tu vê que o rádio tem alguns segmentos que não são explorados ainda. 

Esse segmento do empreendedor deu certo, muito certo. Não falha um programa de 

pautas, muitos convidados, que é o “Empreender Com Sucesso”. Tivemos algumas 

alterações para melhor (ALCIDES ZAPPE, 2019). 

 

Na migração do AM para o FM, apenas um profissional novo foi contratado pela 

Imembuí. De acordo com o coordenador de jornalismo na época, Jean Romero, esse 

profissional foi André Campos. Além da apresentação do “Tá na Hora” e a função de 

debatedor no “Canal Debates”, Campos também atua como comentarista diário, às 7h, no 

“Imembuí Bom Dia” com Alcides Zappe e Fernando Adão Schimidt. Ele aborda temas do 

cotidiano com duração média de 3 minutos.  

Como pode-se observar no quadro da programação, não houve mudanças na grade 

jornalística, no período da manhã. Alcides justifica, que para substituir alguém importante, é 

difícil, apesar de não ser impossível. Para ele, ter alguns apresentadores consagrados no rádio 

local e a grande audiência foram itens levados em consideração para não modificar os 

programas do período da manhã.  

 

Schimidtão, das quatro às seis e meia, é uma audiência reconhecida. Aí não dá para 

alterar, é impossível, seria uma coisa inoportuna, minimamente inoportuna. Das seis 

e meia, eu fico com ele até as oito, daria para dar uma sacudida, mas a rádio tem 

tanto compromisso de empresas que está difícil de a gente adequar o horário, mas eu 

acho que tem que dar uma repaginada. Aí vem o “Controle Geral”, que deu uma 

melhorada substancial nos debates, das oito e dez até as nove, com a entrada do 

Zappe, minha e do Schimitdão, e do próprio Vicente, que é um nome também no 

jornalismo. Depois das nove, nós estamos pensando também dar uma repaginada até 

as dez e meia. Mas o programa tem uma audiência incrível. Depois, das dez e meia, 

até o meio dia, não houve nenhuma alteração que é o da Salete. Mas, basicamente, é 

por isso que de manhã ficou a mesma programação que vem dando certo  

(ALCIDES ZAPPE, 2019). 

 

Já no período da tarde, os programas com mais de um apresentador ganharam destaque 

na grade da emissora. Dos cinco programas, apenas um não tem dois apresentadores no 

estúdio, o “De Ponta a Ponta”. Romero enfatiza que o objetivo era um rádio mais atrativo para 

o ouvinte. “A figura de um apresentador, ela também é interessante, mas quando são dois 
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apresentadores o programa fica mais dinâmico, não é que seja mais conversado, mas deixa 

mais atrativo e dinâmico, com vozes diferentes” (JEAN ROMERO, 2019). 

Paralelo às alterações dos programas, dois noticiosos da Imembuí passaram por 

ajustes. O “Notícia 101,9” foi criado com oito edições ao longo do dia e vem da fusão do 

“Santa Maria Notícias”, com informações locais, e do “Imembui Notícias” com a divulgação 

de fatos do estado, país e mundo. O noticiário é apresentado pelos repórteres presentes na 

redação. Tiago Nunes é o responsável pelas edições da manhã e Maria Angélica Varaschini 

pelas tardes. O programa vai ao ar de hora em hora e tem duração média de 3 minutos, junto 

com a previsão do tempo gravada pelo radialista Elton de Sá.  

O programa “Nosso Correspondente”, que também vai em rede com a Rádio Nativa 

FM, do mesmo grupo, não sofreu alterações no seu conteúdo, mas ganhou uma roupagem 

nova. Romero assegura que o noticioso é um dos principais da rádio e que a troca de trilha foi 

para deixá-lo mais atrativo. “Então, essas trilhas foram alteradas, trocadas as antigas por 

outras mais novas e modernas. Então, isso também fez parte de algumas mudanças na 

programação depois da migração do AM para o FM” (JEAN ROMERO, 2019).  

O “Nosso Correspondente” tem três edições, sendo a primeira de dez minutos; a 

segunda de cinco minutos e a terceira também com dez minutos de locução. Suas edições são 

divididas com notícias gerais, sendo metade de Santa Maria e região. A produção e a locução 

ficam a cargo de Tiago Nunes.     

Romero salienta também que os programas diários da emissora são com 

apresentadores ao vivo. Apenas em datas excepcionais, como feriados, pode-se deixar 

gravado. Os conteúdos na semana variam com entrevistas ao vivo, participação de repórteres, 

entradas da rua e algumas reportagens gravadas.  

Já sobre a característica dos programas depende do perfil do apresentador, aponta 

Romero. Outra circunstância é quanto às produções dos conteúdos para não haver repetição 

entre os horários. “Agora, havia também uma comunicação entre os colegas para que as 

matérias que já foram utilizadas não se repetissem, ou se houvesse a repetição, que fosse de 

uma maneira produzida, através de matérias com uma outra linguagem, atualizada do fato” 

(JEAN ROMERO, 2019).    

A seguir, vamos analisar a programação da Imembuí em AM e FM nos finais de 

semana.    
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Quadro 3 - Programação da Imembuí aos sábados 

PROGRAMAÇÃO DE SÁBADO 

Programação AM 960 Programação FM 101,9 

Horário Programa Horário Programa 

00:00 Rede Band Poa 00:00 Rede Band Poa 

06:00 Giro da Informação 06:00 Giro da Informação 

08:00 Nosso Correspondente 08:00 Nosso Correspondente 

08:10 Tango com Ogair França 08:10 Tango com Ogair França 

09:00 Pampeiro Ao Vivo 09:00 Pampeiro Ao Vivo 

10:00 Jornal A Cidade 10:00 Jornal A Cidade 

12:00 Rede Band Poa 12:00 Sábado Esporte Show 

13:00 Nosso Correspondente 13:00 Nosso Correspondente 

13:05 Hora da Resenha 13:05 Hora da Resenha 

14:30 Voz de Itaara 14:30 Voz de Itaara 

16:30 Rede Band Poa 16:30 Rede Band Poa 

XXX XXX 19:00 Semeando Cultura 

XXX XXX 21:00 Estação 101.9 

Fonte: Do autor (2018). 

Legenda: Saiu do ar (   ); Modificado (X); Criado (X); Novo horário (   ). 
 

Aos sábados, a programação da Imembuí possui muitos programas terceirizados. 

Alcides alega que as poucas mudanças na migração nesse dia da semana são devido às 

questões contratuais. “Basicamente, pelo motivo comercial, porque sábado temos alguns 

parceiros que são os terceirizados e mudar uma coisa que vem dando certo é complicado” 

(ALCIDES ZAPPE, 2019). Ao meio-dia, foi criado o programa “Sábado Esporte Show”, com 

o radialista Marcelo Zappe Bisogno, que engloba as informações do esporte no final de 

semana, na região, falando da dupla Rio-Nal, e esporte amador. Durante o período, também 

há a participação do comentarista esportivo da rádio, o ex-técnico de futebol Sérgio Savian, 

que fica no estúdio comentando os acontecimentos junto com o apresentador, em especial o 

futebol. Também existe a entrada do radialista Neco Vaz, direto de Caxias do Sul, relatando 

as informações esportivas da serra gaúcha.  

À noite, dois programas surgiram, mas que não fazem parte da grade jornalística da 

emissora, e, sim, musical. São eles, o “Semeando Cultura”, com foco no tradicionalismo, e o 
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“Estação 101,9”, com músicas das décadas de 60, 70, 80 e 90. Esses programas não rodam 

informações, exceto quando tem algum fato especial na cidade.  

 

Quadro 4 - Programação da Imembuí aos domingos 

PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO 

Programação AM 960 Programação FM 101,9 

Horário Programa Horário Programa 

06:00 Canto da Terra 06:00 Canto da Terra 

08:00 Rancho do Tio Pipico 08:00 Rancho do Tio Pipico 

10:30 Bolsão de Negócios 10:30 Bolsão de Negócios 

12:00 Almoçando no Rio Grande 12:00 Almoçando no Rio Grande 

13:15 Plantão de Jornalismo 13:15 Plantão de Jornalismo 

13:20 Pré-Jornada 13:20 Pré-Jornada 

14:00* Rede Band Poa 14:00* Rede Band Poa 

  20:00 Balanço Final 

  22:00 Rede Band Poa 

* Quando tem jogos de Inter SM ou Riograndense, a Imembuí faz a jornada esportiva local, geralmente até às 

19h. Caso contrário é constituída rede com a Rádio Band de Porto Alegre para transmissão dos jogos de Grêmio 

e Internacional. 

Fonte: Do autor (2018). 

Legenda: Saiu do ar (   ); Modificado (X); Criado (X); Novo horário (   ). 
 

Aos domingos, a mudança foi ainda menor. Apenas um programa foi integrado na 

nova grade da emissora. Nas noites, é apresentado o “Balanço Final” pelo jornalista Matheus 

Beltrame, das 20h, às 22h. O intuito da produção é falar exclusivamente de esportes, com 

atenção especial aos jogos do futebol amador da região e também do Inter de Santa Maria e 

Riograndense. Muitas entrevistas são realizadas e há quadros sobre o futebol amador, e da 

dupla RIO-NAL. 

Alcides acrescenta que, aos finais de semana, a programação varia muito em virtude 

das transmissões esportivas. A Imembuí sempre transmite os jogos de Inter SM e 

Riograndense, e de Grêmio e Inter nas competições em que esses participam. Assim, a grade é 

modificada conforme os horários dos jogos. As transmissões dos times de Santa Maria são 

realizadas com equipe própria e da dupla da capital são efetuadas em rede com a Rádio Band, 

de Porto Alegre, que mantém uma parceria desde 2012 no esporte. 
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A emissora também manteve um boletim chamado de “Plantão do Final de Semana”. 

Todos os domingos, um repórter é escalado para fazer rondas policiais via telefone. O repórter 

em questão entra no ar às 13h15min com um boletim que, em média, dura 5 minutos. Caso 

ocorra um fato relevante na cidade, ele fica autorizado a entrar ao longo da programação 

 

5.5 A NOVA PROGRAMAÇÃO EM TEMPOS DE CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA  

 

A migração não serviu apenas para a Imembuí modificar a sua programação, mas 

igualmente para entrar de vez nas redes sociais e no mundo conectado. Márcio Fernandes 

lembra que as boas emissoras devem estar na multiplataforma atendendo bem do ouvinte. 

  

Hoje, o radiouvinte também é um webouvinte. Ele também é um smarthouvinte. Ele 

está aqui o tempo inteiro no celular, no computador. É importante que você atenda 

esse público aqui tão bem quanto o dial, tão bem quanto o prefixo da emissora e 

essa, sim, era uma das bases de mudança da programação (MÁRCIO FERNANDES, 

2019). 

 

Reforça, ainda, que na mudança da programação, sugeriu um programa, como piloto 

aos demais, para que fosse transmitido todos os dias com live no Facebook: o “Empreender 

com Sucesso”. A ideia era que o ouvinte pudesse acompanhar com tranquilidade, devido ao 

seu horário à noite, o conteúdo que fosse um caso de sucesso e inspirasse outras pessoas a 

participarem do mundo do empreendedorismo. Ele justifica a escolha desse programa, porque 

era algo de novidade e que o ouvinte pudesse acompanhar a qualquer hora do dia pelo seu 

conteúdo inspirador. Então, o eixo principal do programa era o FM, com canais no Facebook, 

Instagram e Youtube. “Isso, sim, foi sugerido, juntamente com esse programa, porque era a 

oportunidade de colocar em prática aquilo que estava nascendo. Tudo aquilo que começa, que 

está brotando, começando, é mais fácil” (MÁRCIO FERNANDES, 2019). 

Márcio Fernandes pondera também sobre a escolha pelo “Empreender com Sucesso” 

para fazer esse trabalho diário junto às redes. Conforme ele, os programas que já existem 

necessitavam passar por um processo de adaptação para entrar nesta realidade. Contudo, 

alerta que houve um pedido para que os demais também aumentassem a interatividade via 

web.  

Coordenador de jornalismo durante o processo de migração, Romero admite que era 

uma necessidade essa interação com as redes, não pela migração, mas porque o cenário atual 

pede que as emissoras estejam nesse contexto.                 
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As redes sociais são utilizadas pela população de uma forma geral, porque todas as 

pessoas praticamente tem suas redes sociais. Então, a necessidade é de ficar 

atualizado para o público, para  o ouvinte  da Rádio Imembuí. Então, não vejo 

relação do AM para o FM, mas, sim, para que a rádio se adaptasse à necessidade que 

é uma ampliação, o fortalecimento do rádio, a ligação da notícia no rádio com as 

redes sociais (JEAN ROMERO, 2019).    

 

Alcides Zappe analisa as redes como algo que veio muito mais do que apenas ajudar, e 

sim, como uma necessidade de estar integrado nesta esfera conectada. Facebook, Instagram e 

WhatsApp aumentaram a participação do ouvinte e consequentemente a audiência da rádio, 

segundo Alcides. “Impressionante, veio não só para ajudar e auxiliar, é para trabalhar e ficar 

assim uma ferramenta tão importante quanto estar na antena” (ALCIDES ZAPPE, 2019). 

Antes da mudança de canal, o WhatsApp era uma das ferramentas já usadas e que se 

intensificou com a nova frequência. Romero cita que anteriormente os ouvintes se 

comunicavam via telefone com a emissora e que sentiu a diminuição dos telefonemas. “Eles 

passaram a se comunicar direto pelo WhatsApp. Então, foi uma transformação natural que 

aconteceu, não só com a rádio, mas com todas as pessoas, com a forma de se comunicar entre 

as pessoas e foi um reflexo também para a rádio” (JEAN ROMERO, 2019).  

No período da migração, a emissora estava, além do WhatsApp, no Facebook e 

Twitter. A página oficial no Facebook foi criada em 7 de setembro de 2013. Hoje, a página 

conta com mais de 15 mil seguidores, mas na época da migração, em 2017, tinha seis mil, 

como pode-se observar no quadro a seguir. 

 

Figura 7 - Dados do Facebook referentes as curtidas da página da Imembuí no ano de 2017 

  
Fonte: Facebook da Rádio Imembuí (2018). 
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Já no Twitter, a Imembuí está desde 2013 e as postagem são basicamente uma 

replicação do conteúdo do Facebook. São no total 454 seguidores e mais de 8.200 postagens. 

Com o canal novo, a Imembuí intensificou as lives via Facebook, até pela qualidade de áudio, 

sem o ruído tradicional do AM. Romero sublinha que as emissoras que não utilizarem as 

redes sociais, não fizerem transmissões ao vivo vão ficar para trás. Aponta também a 

necessidade de se ampliar mais essa ligação.  

 

Então, é algo que é um plus para o ouvinte que escolhe se vai ouvir pelo rádio, se vai 

ouvir e assistir pelas lives. Então, tem que possibilitar que o ouvinte decida como ele 

quer acompanhar a rádio. Se ele quer ler a Rádio Imembuí, através das notícias, se 

ele quer assistir e ouvir através das lives ou se ele quer simplesmente ouvir no rádio 

(JEAN ROMERO, 2019).  

 

Havia um planejamento para as transmissões pelo Facebook na Imembuí, até por uma 

questão de estrutura, conforme Romero. “Pela estrutura do momento não foi possível fazer 

todos os programas ao vivo, mas a intenção era contemplar o ouvinte com isso e diversifica a 

cada dia fazer um programa com a live” (JEAN ROMERO, 2019).  

 

Figura 8 - Transmissão do programa Imembuí News com Jean Romero e Tiago Nunes no 

Facebook 

  
Fonte: Facebook da Rádio Imembuí (2018).  

 

Além das redes, nesse intervalo da passagem para o FM, a Imembuí começou a pensar 

no projeto de um novo site de notícias para a emissora. Jean Romero recorda que a iniciativa 

veio logo depois da migração, para que a rádio tivesse um site com layout diferente, mais 

acessível e fácil do ouvinte navegar. “Então, ele foi projetado, sim, depois da migração e 

também fez parte de todos esses objetivos de, além de migrar para o FM, de complementar 

todo o resto para que a emissora, enfim, andasse lado a lado com todas essas evoluções” 
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(JEAN ROMERO, 2019). Uma empresa foi contratada e a conclusão do projeto veio em 2018 

com o novo endereço eletrônico entrando no ar nas eleições do mesmo ano.  

Durante todo o período analisado, o site da emissora permaneceu inalterado, pois 

estava em processo de negociação com a empresa que faria a reformulação do endereço 

eletrônico. Assim, ficou com a logomarca antiga e com o prefixo do AM. A atualização era 

realizada diariamente. O site tinha espaço para comentários dos ouvintes, mas era pouco 

utilizado, devido ao avanço de outras formas de interatividade, como o próprio Facebook e 

WhatsApp. Nele constava uma barra central com as principais notícias em destaque do dia e 

dava para acompanhar o áudio ao vivo da emissora. Era pouco atrativo aos internautas. O 

antigo site também não era adaptado às plataformas móveis, dificultando o acesso para as 

informações e a própria navegação. 

A seguir, as imagens de como era e como ficou o novo site da emissora. 

 

Figura 9 - Site da Imembuí no período da migração 

  
Fonte: Arquivos da Rádio Imembuí (2018). 
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Figura 10 - Página inicial do novo site da Imembuí lançado em 2018, projeto ainda na 

migração 

  
Fonte: Site da Rádio Imembuí (2018). 

 

O novo site apresenta um visual moderno. Logo na parte de cima, na barra fixa, é 

possível acompanhar a programação ao vivo com o programa que está no ar na hora do acesso 

e com o nome apresentador para situar o ouvinte que acessa naquele momento o endereço. 

 

Figura 11 - Notícias em destaque da programação no novo site 

  
Fonte: Site da Imembuí (2018). 

 

Também é possível ter acesso aos contatos da Rádio Imembuí de forma mais rápida 

como e-mail, telefone, WhatsApp e as páginas nas redes sociais. Uma das diferenças do site 

antigo é que não existe mais o espaço de comentários. O site lançado segue com o espaço dos 

destaques do dia e na sequência a lista das últimas notícias postadas. Ao final também tem 
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uma galeria para imagens. Ficou mais atrativo e interativo navegar pelo site da emissora. Ele 

também se adapta a outras plataformas da rede.  

 

5.6 O PÓS-MIGRAÇÃO E A ATUAÇÃO PROFISSIONAL  

 

O ano 2017 foi marcante para a primeira emissora de Santa Maria. Com todo o 

processo de migração concluído, a Imembuí manteve o foco em informar a comunidade local. 

O diretor-presidente Cláudio Zappe prefere dizer que não surgiu uma nova programação no 

geral, mas foi realizado um aperfeiçoamento. “A programação da Imembuí é um pouco nova, 

porque a Imembuí foi sempre dedicada à comunidade fortemente, uma rádio de jornalismo, de 

trabalho para a comunidade. Então, foi só um aperfeiçoamento da programação” (CLÁUDIO 

ZAPPE, 2019). 

 O superintendente Alcides Zappe, que também cuida da área comercial da emissora, 

reflete que a alteração da programação não foi sentida como a direção esperava na área de 

novos patrocinadores ou com aumento significativo de receitas, apesar de ter sido registrada 

uma melhora.  

A emissora não teve uma alteração muito grande na sua programação, e os ouvintes, 

que eram e são da rádio, estavam no AM e estão, graças a Deus, no FM, devido a 

qualidade do som. Mas, a parte comercial nós não conseguimos sentir uma grande 

diferença. Houve uma melhora, mas não como nós esperávamos (ALCIDES 

ZAPPE, 2019). 

 

Fernandes pensa que antes o rádio era duro e engessado com uma linguagem diferente 

de hoje. No passado, para se trabalhar em uma emissora era preciso ter primeiro uma voz 

mais grave, como frisa Márcio Fernandes (2019). Para ele, ao longo dos anos, isso foi se 

modificando e emissora foi tirando um estigma de rádio mais quadrada, fechada e abrindo 

para a linguagem do povo. 

 

Porque eu estou falando isso, porque quando eu entrei para fazer a sugestão dessa 

programação, o rádio AM, ele já havia passado por esse processo de mutação, por 

aquele rádio mais duro, aquele rádio mais quadrado e já estava ganhando corpo de 

rádio mais coloquial, de rádio mais jovem, inclusive com a presença de alguns 

jovens e que precisava obviamente dar esse tempero diferente para rádio (MÁRCIO 

FERNANDES, 2019). 

 

Fernandes considera, ainda, que a programação da Imembuí tem profissionais mais 

antigos, mas que estão aos poucos se modernizando. E a emissora também conta com os mais 

jovens, que estão nos bancos das universidades ou saíram recentemente. “Isso soma, mas isso 
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só soma quando as duas partes entendem que as duas são complementares, que elas não são 

distintas” (MÁRCIO FERNANDES, 2019).  

Ele entende que a emissora precisava mudar para uma linguagem mais jovem e 

pondera que essa linguagem pode estar, sim, na voz de pessoas de 60 ou 70 anos. O segredo, 

conforme Fernandes, é dialogar de uma forma coloquial como se estivesse na casa do ouvinte, 

conversando com ele. “Falar de vários assuntos de forma rápida, objetiva e com uma 

linguagem de fácil entendimento” (MÁRCIO FERNANDES, 2019). 

Com a migração, Fernandes atenta para o perfil mais adequado para se atuar nesse 

novo FM. Ele defende que não se pode mais fazer distinção do jornalista no AM e no FM, 

nem mesmo para as emissoras que ainda estão no AM. Segundo ele, o profissional de hoje 

não pode estar dentro de uma garrafa ou se achando o centro do rádio. “Esse profissional, ele 

tem os dias contatos”, registra Márcio Fernandes (2019).  

Fernandes assinala que o rádio não pode falar para meia dúzia de pessoas. Ele precisa 

atender o máximo possível de ouvintes, e, por muitas vezes, se colocando no lugar de quem 

está no outro lado do rádio. Dentro de uma emissora é preciso ter, além de excelentes fontes, 

uma comunicação lisa, pura e verdadeira, resume Márcio Fernandes (2019).  

Além disso, salienta-se a ética profissional. Fernandes perpassa que alguns veículos 

passam por problemas com relação à ética profissional.  

 

E a gente ainda sabe que existem profissionais que por mais que eles pareçam éticos 

na latinha, no microfone, fora daquele microfone a ética passa longe desses 

profissionais. Então acima de tudo você precisa ser um jornalista ético, se você tem 

ética no seu trabalho, você tem vida longa no rádio AM e tem vida longa no rádio 

FM também (MÁRCIO FERNANDES, 2019).   

 

O diretor- presidente da Imembuí, Cláudio Zappe, sintetiza que, sem a migração, a 

emissora não estaria bem. “Não fôra isso, nós estaríamos muito mal hoje. Ficamos 

satisfeitíssimos com a migração do AM para o FM” (CLÁUDIO ZAPPE, 2019). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa traçou caminhos para compreender o processo de migração e as 

alterações na programação jornalística da Rádio Imembuí, de Santa Maria, de maio até 

dezembro de 2017. A monografia em questão foi fundamental para assimilar a sistemática de 

transformação que o rádio brasileiro passa com a migração do AM para o FM. A pesquisa 

trouxe enriquecimento acadêmico e pode render novos estudos em outras áreas da 

comunicação. A migração vai além da troca de frequência, interfere no modo de fazer 

radiojornalismo, de interagir com ouvinte e de viver a comunidade em que a emissora está 

inserida.  

Percebeu-se nos depoimentos dos diretores da Rádio Imembuí, o ensejo de anos para 

concretização da mudança de canal, um sonho que começou décadas antes da realização da 

mudança de faixa. Tanto Cláudio Zappe quanto Alcides Zappe vivem a emissora 

intensamente e nota-se o entusiasmo quando das falas sobre todo o processo, além do fascínio 

dos mesmos pelo veículo. Ficou claro que a decisão de migrar veio devido a um conjunto de 

fatores, entre eles os problemas técnicos apresentados na frequência AM, como ruídos e 

redução de potência à noite. Já no FM, além do alcance, que para os diretores é maior, o som 

mais limpo e a facilidade de acesso são pontos positivos.  

O processo de migração enfrentou desafios amplos, desde questões burocráticas, como 

de investimento da própria emissora para a efetivação da troca de canal. Os custos foram 

consideráveis para uma emissora do interior, que não tem o aporte financeiro encontrado em 

metrópoles. Pode-se destacar dois obstáculos cruciais, a averiguação para que todas as 

emissoras interessadas em migrar em Santa Maria tivessem canais disponíveis e o pagamento 

da outorga, estipulado para a Rádio Imembuí, em R$ 165mil.   

A migração foi dividida em partes. A primeira precisou superar todos os entraves da 

lei até se chegar a autorização no Diário Oficial da União. Logo, a colocação da emissora no 

ar e os investimentos realizados. O terceiro ponto capital, o que atinge o seu público, o estudo 

e alteração da programação, pois a emissora tem como foco o ouvinte da cidade onde está 

inserida. A preocupação com a essência de informar a sua comunidade é notória no processo 

de construção para as modificações sugeridas. 

Os dirigentes tiveram o cuidado de fazer um planejamento para efetuar a troca de 

canal e a alteração de programação em momentos diferentes. Assim, cada situação foi 

desenvolvida sem precipitações. A migração em si contou com uma série de ações para 
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acostumar o ouvinte à nova frequência. Várias intervenções foram executadas durante a 

programação e nas redes sociais.  

Nas entrevistas, verificou-se que a ideia da emissora sempre foi seguir no segmento 

jornalístico, mantendo uma mescla de profissionais com mais experiência com os mais 

jovens. Também nesse percurso, até a alteração da grade, destacou-se a  participação ativa de 

um jornalista com experiência em um mercado eclético, como de São Paulo, com olhar de 

fora do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, Márcio Fernandes mantém contatos e conhece 

a realidade do rádio do interior do estado e pôde colaborar com propostas pontuais. É de 

realçar, a indispensável participação de cada profissional da emissora nas conversas com 

Márcio, que os procurou para absorver a realidade interna e se chegar a um meio termo. 

Modificar da noite para o dia uma programação não seria saudável para uma emissora que 

possuiu uma forte tradição e marca na comunicação local. O diálogo com os funcionários 

serviu para se identificar o perfil de cada locutor e produtor, e logo moldar a ideia de uma 

nova programação. A metodologia de ouvir e planejar, para após sugerir, foi vital. 

O desejo por uma programação melhor foi perceptível na visão do coordenador de 

jornalismo da época, Jean Romero. A busca por características de um rádio mais moderno, 

sem a perda da sua identidade, como na utilização de pequenos trechos musicais em alguns 

programas, em especial no período da tarde, foi verificada. Outro pilar é de um rádio mais 

dialogado e companheiro. 

Observou-se, nesse processo, que a emissora se atém em atingir um público mais 

jovem, já que a faixa etária do seu público-alvo está acima dos 40 anos, como pôde-se notar 

no depoimento do superintendente Alcide Zappe. 

Constatou-se que os principais pontos a serem ajustados na programação estavam nos 

períodos da tarde e da noite. A programação das manhãs não sofreu mudanças drásticas, 

apenas questões precisas, como a utilização da unidade-móvel e modernização da trilha do 

programa Nosso Correspondente. Entre os motivos, os profissionais consolidados nos 

horários e os compromissos comerciais. Às tardes, verificou-se o anseio por mais 

profissionais ao vivo, dividindo a bancada para tornar dinâmica a comunicação, a exemplo do 

programa “Tá Na Hora”, com notícias curtas, entrevistas objetivas e opiniões no momento 

certo. O programa “Imembuí News” procurou trazer uma mescla de informação, música e 

entretenimento aos ouvintes, já que no AM era rara a utilização de músicas nos dias de 

semana.  

A emissora também procura empregar da melhor forma os profissionais que já estão 

no seu quadro pessoal, realocando poucos de função como, Carlos Nunes. O radialista deixou 
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a unidade-móvel das manhãs para assumir a função de produtor e locutor nos finais da tarde, 

devido a uma questão de perfil. Dois noticiários foram agrupados, o Santa Maria Notícias e o 

Imembuí Notícias, para dar mais liberdade na produção de conteúdo aos repórteres que ficam 

na redação. Salienta-se a programação diária sempre ao vivo dos programas, com a variação 

de conteúdo, de forma a não se repetir pautas e, quando isso ocorre, existe a busca por um 

outro olhar e formato, como matérias gravadas.  

Aos finais de semana, detectou-se poucas mudanças. Nas entrevistas, ficou claro o 

foco nos programas dos dias de semana, já que há compromissos comerciais com produtos 

terceirizados aos sábados e domingos. Nesses dois dias, também existe uma atenção especial 

aos espaços esportivos. Dois programas surgiram: o “Sábado Esporte Show” e o “Balanço 

Final”. Também há compromisso com as jornadas esportivas de Riograndense e Inter SM, e 

da dupla Gre-Nal, em rede com o Grupo Bandeirantes, de Porto Alegre.  

Em tempos de convergência midiática, a migração foi o propulsor para a emissora se 

inserir de forma mais intensa nesse meio. Com a nova grade, um programa veio para servir de 

modelo. O “Empreender com Sucesso” é o único que é transmitido todos os dias no 

Facebook, até pelo público que ele atinge, pessoas que são empreendedoras ou quem busca 

seguir casos de sucesso na área empresarial. O programa, em formato de entrevistas, possui 

um trabalho diário nas redes com divulgação de conteúdo. Além deste programa, outros 

começaram a fazer transmissões ao vivo pelo Facebook, principalmente os que englobam 

entrevistados no estúdio e debates. Contudo, é sensível a limitação estrutural e de pessoal para 

não conseguir contemplar todos os programas.  

A utilização do WhatsApp e do Facebook foi impulsionada com a nova frequência. Já 

o Twitter, não possuiu um conteúdo específico produzido, ponto que pode ser revisto para um 

engajamento melhor. Com a migração viu-se a necessidade de melhorar outros espaços de 

comunicação. O site passou por um longo processo de modificação, tornando-se mais atrativo 

aos internautas. Esse momento de transformação midiática é um desafio aos funcionários mais 

antigos, que estão se reciclando, sem perder a coloquialidade na forma de falar com o ouvinte.  

Por fim, percebeu-se nesta pesquisa que a grade jornalística da Rádio Imembuí passou 

por ajustes pontuais e a migração serviu como fio condutor para novas transformações da 

própria emissora que afetaram as rotinas de produção da informação e interação com os 

ouvintes, mantendo a sua essência local. Apesar de nem todas ideias terem sido tiradas do 

papel, por questões comerciais, limitações físicas ou de pessoal, notou-se de forma positiva a 

mudança da Rádio Imembuí, como foi constatado no depoimento dos agentes da migração. 
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Concluiu-se, também, que não se pode mais fazer distinção na atuação dos profissionais em 

AM ou FM, devido às circunstâncias de constante transformação do meio jornalístico.  
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APÊNDICE A - ENTREVISTA COM CLÁUDIO RAMOS ZAPPE, DIRETOR-

PRESIDENTE DA RÁDIO IMEMBUÍ 

 

Período de trabalho na emissora: Começou em 1958 e segue até os dias atuais. 

Data da entrevista: 01-03-2019. 

 

Como foi o seu ingresso na Rádio Imembuí?  

CZ: Na verdade eu iniciei minhas atividades na Rádio Guarathan, quando ela abriu em 

23 de abril de 1960, onde eu fiquei até que fui para o exército brasileiro, cumprir aquela 

missão que todo o jovem é chamado. Quando eu fui para o exército brasileiro eu já era 

narrador de futebol e o doutor Antônio Abelin me convidou, que daí eu não fiquei na rádio 

porque tive que prestar o serviço militar: “Zappe, mas vê se tu consegue vir narrar futebol 

aqui”. Isso era 1962, que foi quando eu prestei o serviço militar. Daí eu falei com capitão 

Mader, que eu nunca esqueci, e naquele tempo quando tu saía do quartel também tinha que 

sair fardado. Eu disse: “Capitão, olha, tá acontecendo assim, assim e assim, sou louco por 

futebol, transmissão e não tem como estar indo para o campo de futebol e é proibido até”. Daí 

ele disse: “Olha Zappe, eu não te disse nada”. Ou seja, vai. Até deu um problema sério em 

Cruz Alta que fui narrar um jogo, como é que ia narrar fardado ? No outro dia, a gente ia 

tomar café no 7º, daí o Tenente Tirso me chamou: “Soldado 89 saia da fila, vou comunicar 

seu capitão que o senhor estava trabalhando ontem na cidade de Cruz Alta narrando um jogo 

de futebol”. Disse: “Sim senhor Tenente”. Nunca o capitão Mader me chamou. Daí entrei na 

Imembuí em 1962 como funcionário.   

 

Por que a Imembuí decidiu realizar a migração do AM para o FM? 

CZ: Todo mundo que gosta de rádio, que escuta rádio sabe, que antigamente não era 

assim, mas hoje é. Rádio AM pega ruído de tudo que é tipo. Se você vai embaixo de um poste 

na mesma cidade “ruuuum” (ruído). O Som do rádio AM é cada vez pior e a solução era 

transformar em FM, por isso a gente transformou a Imembuí em FM, quando, inclusive, 

diziam que o alcance era menor, não é menor. É muito maior, porque as rádios AMs à noite, 

por exemplo, a Imembuí era 10 mil watts de dia em AM e era mil watts à noite. FM não, é a 

mesma potência dia e noite, então o alcance é maior.      
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A migração significou um renascimento para as emissoras que estavam no AM? 

CZ: Significou um renascimento que para mim aquelas que permanecerem vão 

morrendo, morrendo e morrendo. Fato mais explosivo no momento, só para a citar, é a Rádio 

Globo do Rio de Janeiro AM, com 200 quilowatts à noite, o que ela fez ? Sabendo que não 

tinha mais futuro ali ? Fechou a Rádio Globo AM do Rio de Janeiro.   

 

Qual a etapa mais difícil da migração?  

CZ: Eu acho que a mais difícil, seriam duas: uma a compra dos equipamentos, mas a 

outra difícil é o valor que o governo estipula para você trocar a frequência de AM para FM. 

Que no caso da Imembuí, já faz um ano e meio, mais ou menos, foi 165 mil reais. As 

emissoras não têm essa condição. Evidentemente que isso é baseado na potência que a rádio 

tinha, na frequência e na população da cidade. Têm cidades pequeninas que o valor é 25, 30 

mil reais. Mas em Santa Maria foi 165 mil reais, que raramente uma emissora tem essa 

condição.  

  

Em que ano a emissora começou a fazer esse processo? 

CZ: Foram várias etapas, a primeira etapa foi o próprio ministério com apoio dos 

engenheiros da AGERT, ABERT e etc, que tiveram que encontrar frequência para aquelas 

rádios que já tinham se pronunciado que queriam trocar. Então, esse trabalho foi forte, levou 

um tempo até que todas as emissoras que buscaram conseguiram ter a sua frequência.   

 

Em que ano a Imembuí começou a fazer esse processo da migração? 

CZ: Desde que o ministério aprovou que era viável a troca, ele fez um documento 

dizendo que quem quisesse teria que se pronunciar e se inscrever. Agora, o trabalho para que 

se chegasse a FM começou há 30 anos atrás quando houve um seminário da AGERT aqui no 

Parque Hotel Morotim, quando nós já sabíamos que teríamos que partir para isso aí. Até veio 

uma autoridade do ministério e disse que isso aí não tinha como fazer. Tinha, mas naquela 

ocasião eles acharam que não tinha, até que um dia teve.   

  

Teve ganho de abrangência na região com o som propagado pelo FM no rádio?  

CZ: Olha, tinha tanta gente que desconfiava dessa melhoria. Tão logo nós entramos 

em caráter experimental eu peguei meu irmão, o Alcides e disse: “Vamos ali em São Sepé”. 

Porque tem um período que tu ficava transmitindo simultaneamente em AM e FM. Chegamos 
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lá no centro de São Sepé, aí Imembuí AM, daí ele ouvia: “rãm, rum”  (ruídos). Daí Imembuí 

FM: “Rádio Imembuí” (som). 

  

Como foi o processo de troca das antenas, já que no FM a antena precisa ficar em um 

ponto mais alto que no AM? 

CZ: A nossa torre em AM, que era aqui na Walter Jobim, se nós colocássemos ali a 

Imembuí em FM, o nosso alcance seria pequenino. Então, tem que ser em um local alto,  que 

foi lá no morro das antenas, onde estão todas as televisões e rádios FMS, onde a Nativa já 

tinha e já tem a maior torre de todas que tem lá, menos da Embratel. Das rádios e televisões é 

da Nativa. Comportava perfeitamente colocar ali da Imembuí, então ficou fácil nesse sentido  

de colocar a Imembuí lá em cima e o alcance é esse aí que o pessoal já sabe.     

  

A definição da frequência 101,9 MHz como foi realizada? 

CZ: Foi trabalho da Anatel, do engenheiro da Abert e dos engenheiros das entidades 

de vários estados que fizeram um trabalho técnico para se chegar a essas frequências.   

 

Depois teve toda a parte da emissora em si como a questão técnica, operacional e 

programação que foi pensada e lançada em setembro? 

CZ: É, a programação da Imembuí nova, é um pouco nova, porque a Imembuí foi 

sempre dedicada a comunidade fortemente, uma rádio de jornalismo, de trabalhos para a 

comunidade. Então, foi só um aperfeiçoamento da programação. 

 

A  emissora, por fim, ficou satisfeita com a migração do AM para FM? 

CZ: Não fora a isso, nós estaríamos muito mal hoje, ficamos satisfeitíssimos.  
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APÊNDICE B - ENTREVISTA COM ALCIDES HENRIQUE ZAPPE, DIRETOR 

SUPERINTENDENTE DA RÁDIO IMEMBUÍ 

 

Período de trabalho na emissora: Começou em 1997 e segue até os dias atuais. 

Data da entrevista: 28-02-2019. 

 

Como foi o seu ingresso na Rádio Imembuí? 

AZ: A entrada na Imembuí foi quando se deu aquisição da rádio propriamente dita em 

1997. Até então trabalhava na Nativa e houve a negociação com a Imembuí. Naquela ocasião 

como foi feito o negócio, eu entrei como sócio proprietário, junto com meu irmão e uma parte 

com Johnny Clay. Em alguns meses, acho que não chegou a muito tempo, eu fiquei somente 

de sócio e na parte da direção comercial da rádio e diretor superintendente. No microfone 

mesmo foi depois de um certo tempo que eu comecei a ingressar no microfone. Então, foi 

nessa situação. Foi pela aquisição da rádio em 1997. 

 

A migração para o FM era um sonho da emissora? 

AZ: Era um sonho do rádio né Tiaguinho. Um sonho do rádio brasileiro, aqueles que 

fazem do rádio, além do trabalho, dedicação, do carinho e do  amor, uma profissão de fé. Era 

um sonho dos radiodifusores que queriam evoluir e vendo que o rádio AM estava sofrendo 

muitos problemas e que o futuro era incerto e não sabiam, tanto é que hoje, poucas rádios AM 

infelizmente estão bem na sua programação, audiência e na parte comercial. Mas foi um 

divisor de águas né a migração do AM para o FM, que quase ninguém acreditava. Acho que 

essa situação de fé, que tu é aquilo que acredita e busca fazer que aconteceu. Foi uma coisa 

assim que marcou história, acredito desde a criação do rádio foi também uma coisa 

semelhante a migração do AM para o FM.  

  

E para a Rádio Imembuí foi um caminho difícil assim como para as demais emissoras 

que vocês acompanharam? 

AZ: Sim foi muito difícil e tu sabe Tiago, tu viveu essa história. Teria que ter em todas 

as cidades que queriam migrar canais para todas que quisessem migrar. Se uma não quisesse 

migrar, não teria. Questão de igualdade da constituição. Como Santa Maria é uma cidade 

grande, houve impedimento no início,  porque havia o canal para nós, mais duas emissoras e 

uma não teria canal. Consequentemente ia inviabilizar a migração. Mas depois de muito 

esforço com o governo, que trata dessa questão dos canais e dos engenheiros, que também 
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trata da questão técnica, foi feito um tipo de estudo e foram acomodando as frequências, até 

que essa quarta emissora também conseguiu canal. Foi muito difícil. 

 

E também teve um valor que o governo definiu que as emissoras deveriam pagar e a 

Imembuí também teve esse valor?   

AZ: É, até hoje não bem entendido, porque nós tínhamos o canal do AM, 

automaticamente quase ninguém entendeu porque o governo pediu mais um valor que foi bem 

razoável, até bem elevado para conseguir a outorga no FM, que nós já tínhamos no AM. Nós 

não entendemos assim, mas não prosperou a nossa reivindicação e foi um valor considerável. 

Mas quem não estava preparado, infelizmente até deixou de botar o canal no FM, porque não 

tinha o valor que o governo exigiu. Mas realmente foi pago um boleto com valor bem 

substancial para o governo. Era uma das exigências né para instalar a rádio.  

 

Houve investimento na compra de equipamentos para a migração? 

AZ: É uma das coisas que facilitou nós migrar. Como tu sabe, nós já tínhamos uma 

torre alta que era conectada as antenas da Nativa, que é uma autossustentável de 85 metros 

aqui no morro da Caturrita. Então, uma antena que custou, quando a Nativa fez o 

investimento, um valor considerável. Imagina colocar uma torre de 85 metros, que para levar 

concreto lá para o morro é uma coisa impressionante o trabalho que deu para subir o material 

e para descer o morro. Então, foi investido as antenas, que a torre já tinha, uma mesa que nós 

já tínhamos da rede e outros equipamentos que eu acredito deu mais 500 mil reais, além da 

parte do governo. 

 

A emissora, antes de migrar, realizou uma série de ações para a comunidade ir se 

acostumando com a mudança de frequência, como banner, spots comerciais com a nova 

frequência 101,9. Como foi esse processo?  

AZ: É foi atrás de uma coisa meia que natural, porque a população tinha que saber o 

que seria sair do AM 960, com problemas dos ruídos, da noite, da madrugada, pessoal 

reclamava muito: “Ahh,  de manhã cedo o Schimitdão ouvindo tão em tal localidade”. Isso 

não tem no FM. Tanto de noite, quanto de dia é o mesmo alcance. Então, teria que se fazer 

uma propaganda, uma publicidade. Então, um mês, dois meses antes se colocava em todos os 

intervalos: “Vem aí 101,9”, para a população já começar a se acostumar e mais o material de 

prospectos novos, banners novos, anúncio em jornal. Foi feito uma plano de marketing para a 

população saber, mas eu acredito que o ouvinte da Imembuí é tão fanático pela rádio que ele 
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estava preparado. Aquilo ali foi mais um auxílio né para ele ir se acostumando sair do AM e 

já entrar no FM, porque, o FM se tu não conseguir sintonizar manualmente ali é complicado, 

mas hoje em dia é só no botão. Mas felizmente eu acho que demorou pouco tempo e o pessoal 

já se acostumou a sintonizar a rádio no FM. 

 

Com a mudança de frequência, qual foi o foco da emissora? Uma programação ainda 

mais local?  

AZ: É, nós tínhamos já a história da rádio, a notícia. Então, seria continuar, até porque, 

a história, temos uma equipe de muita qualificação, novos jovens com os mais antigos, sabe a 

nossa política é continuar com uma estrutura toda de pessoal, embora com sacrifício, seria 

manter o jornalismo, manter e qualificá-lo cada vez mais e foi o que aconteceu, tanto é que 

veio o Márcio, que tem uma baita experiência em jornalismo também fazer um estudo. Então, 

a ideia foi manter e acho que não teria outra razão de manter o foco no jornalismo em FM.    

 

Qual é, na atualidade, o público-alvo da rádio? Ele mudou com a migração? 

AZ: Eu acho que mudou um pouco, principalmente os mais jovens pelos aplicativos, 

pelas redes, pela internet, nós conseguimos atingir mais os jovens de 20 a 30 anos e esses 

jovens que estão se preocupando com o futuro na carreira profissional. Mas eu não tenho 

dúvida, até pelas pesquisas que se fazem aí com pessoal do curso de Administração da 

federal, que o nosso público é 40 pra cima e esses que tem 60 e 70 anos é notória a audiência 

da rádio. Mas é público acima de 40, mas nós temos que também começar a atingir os jovens 

de hoje. Porque os jovens de hoje serão os mais idosos de amanhã, então, temos que nos 

preocupar em trazer os jovens, que a gente está fazendo algumas ações, no sentido de manter 

a audiência, porque um dia a gente parte e os jovens têm mais tempo de vida do que as 

pessoas que tem mais de 70, 60 anos. Então, são os jovens que nós queremos atingir, mas o 

público alvo da rádio é de 40 para cima.  

 

Em maio de 2017, a emissora realizou a migração, mas apenas em setembro realizou a 

mudança na programação? Nesse tempo, foi feito um estudo do que poderia ser alterado 

na grade? 

AZ: É basicamente algumas alterações de programas novos e algumas adequações de 

troca de horários para  manter o que nós já vínhamos mantendo, como eu já falei, para manter 

toda a equipe e vieram alguns reforços. A grande possibilidade que tinha de objetivo maior, 

Tiago, era o rádio mais dialogado, companheiro, conversado. Isso foi fundamental, tanto é 
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que foi incrementado o Canal Debates com vários debatedores entre uma e dez, até duas e 

meia; o André Campos com o “Tá Na Hora” também tem o mesmo perfil, ele fala muito, 

comenta muito, é o rádio comentado. Então, basicamente a rádio se manteve com as suas 

entrevistas, com os seus programas mais assim padronizados, mas o que valeu mesmo foi esse 

rádio de debates, interativo, entre os participantes de microfone e entre o pessoal que participa 

das redes social. Então foi uma programação dirigida mais de conteúdo de conversações.  

  

E foi exatamente esse o pedido ao Márcio Fernandes no estudo da nova programação da 

rádio? O que foi pedido e discutido com ele?  

AZ: É para ele fazer tipo um desenho da rádio pela experiência dele e teve várias 

reuniões. Ele pesquisou e falou com todos da rádio: locutores, repórteres e a direção. Acho 

que houve um consenso nesse sentido de alterar o que pudesse ser alterado, acomodar os 

horários do pessoal que veio novo para dirigir os programas, com alguns locutores novos. 

Mas basicamente esse seria o foco de fazer um rádio mais a nível de debates. 

 

E depois houve uma reunião da direção na época com o Márcio e os demais membros da 

diretoria para se discutir as sugestões apresentadas pelo profissional? 

AZ: Sim houve uma reunião para checar e alterar alguma coisa, concordar com outras, 

mas acho que houve tipo um consenso em tudo que ele fez. Realmente a gente meio que 

imaginava o rádio é esse que tem que ser feito no futuro: o rádio do diálogo, que ouve o 

ouvinte. Mas ficou tudo justo, tudo perfeito e a coisa está andando bem. Acredito que estamos 

atingindo os nossos objetivos.  

 

Novos programas surgiram após a migração como Arena Esportiva, Empreender com 

Sucesso, Tá Na Hora e Imembuí News, Notícias 101,9. Qual foi a ideia dessa nova 

programação?  

AZ: O “Imembuí News” foi no sentido de acomodar o horário que era o Resumo Geral 

lá no final da tarde; o “Controle Geral” não mudou o perfil, continua praticamente o mesmo; o 

“Espaço Aberto” também continua o mesmo perfil e aí começou a mudar com o “Arena”, que 

tu comanda junto com a Angélica e a rádio tem um público muito interessante e um foco em 

esporte e notícias, e o programa veio ali para atingir esse público diariamente, além das 

jornadas da nossa equipe e da rede Band, programa diário de uma hora de duração, que foi ao 

meio dia. Depois começou a alterar, não tanto com relação ao perfil do programa, que foi o 

“Canal Debates”. Se juntaram ao Plínio, que ancora, mais pessoas, justamente o foco principal 
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nos debates. O Derli se manteve, mudou horário dele. Ele começou um pouco mais cedo, 

também não mudou muito o “Imembuí de Ponta a Ponta”. E tu veio lá do final da tarde para o 

“Imembuí News”, até a cinco. Aí vem uma mudança considerável, que foi o André, que tem 

muita capacitação, que faz aquele rádio do estilo dele de muita coisa pessoal, o “Tá Na Hora”, 

essa foi uma alteração importante. A outra importante que está dando uma repercussão muito 

grande que é pegar empresário, o empreendedor, que foi a Lisete. Até hoje, é uma surpresa 

fundamental, tu vê que o rádio tem alguns seguimentos que não são explorados ainda. Esse 

segmento do empreendedor deu certo, muito certo. Não falha um programa de pautas, muitos 

convidados que é o “Empreender Com Sucesso”. Tivemos algumas alterações para melhor.  

 

Nos finais de semana, não houve uma mudança mais intensa na grade de programação. 

Esse motivo se deve a questões comerciais e também do futebol que a emissora 

transmite?  

AZ: Basicamente pelo motivo comercial, porque sábado temos alguns parceiros que 

são os terceirizados e mudar uma coisa que vem dando certo é complicado. E são 

compromissos que a rádio tinha de contratos efetivados. Mas de alteração que deu, que não 

tinha acho, que foi entrada só do Sauro. “Semeando Cultura” que não tinha e entrou no 

sábado. Mas basicamente sábado é isso, devido aos compromissos comerciais que a rádio tem 

com os parceiros. Fim de semana não mudou nada de manhã, com exceção do Valdir, que 

entrou no “Rancho Do Tio Pipico”, depois segue normal e à tarde e à noite jornada esportiva. 

E no final de domingo, o Matheus que também foi uma alteração feita. Um rapaz que tem 

foco muito grande com esporte amador que a gente não estava atingindo e começamos a 

atingir com o programa do Matheus Beltrame, das 20 até às 22h.   

   

Na programação da manhã, nos dias de semana, a emissora não realizou nenhuma 

grande alteração. Isso se deve porque a emissora considera que atingiu o seu objetivo 

nos programas da manhã? 

AZ: É uma boa pergunta. Pra tu substituir alguém que é muito importante não é 

impossível, mas é muito difícil. Schimidtão, das quatro, às seis e meia é uma audiência 

reconhecida. Aí não dá para alterar, é impossível, seria uma coisa inoportuna, minimamente 

inoportuna. Das seis e meia, às seis e quarenta, que eu fico com ele até às oito, daria para dar 

uma sacudida, mas a rádio tem tanto compromisso ali de empresas com os marketings que 

está difícil de a gente adequar o horário ali, mas eu acho que tem que dar uma repaginada. Aí 

vem o “Controle Geral”, que deu uma melhorada substancial nos debates, das oito e dez, até 
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às nove, com a entrada do Zappe, minha e do Schimitdão, e do próprio Vicente, que é um 

nome também no jornalismo. Depois das nove, nós estamos pensando também dar uma 

repaginada até às dez e meia. Mas o programa tem uma audiência incrível. Depois, às dez e 

meia, até o meio dia não houve nenhuma alteração que é o da Selete. Mas basicamente é por 

isso que de manhã ficou a mesma programação que vem dando certo.   

 

Houve aumento de interatividade com os ouvintes com a mudança para o FM, com foco 

nas redes sociais? 

AZ: Isso aí é uma coisa que venho, a gente fala que venho para ajudar, mas é muito 

mais que ajudar. Foi uma necessidade. Quando se falava: “Ahhh o rádio, vem a tv é um 

problema, vem o FM é um problema” e realmente era, tanto é que a gente graças a Deus 

passou para o FM e veio depois muita concorrência, enfim, as mídias tradicionais são muitas. 

Aí “a internet como é que vai ser para o rádio ?”. Mas essa situação da internet no Facebook, 

no Instagram, no Whatsapp, em todas as plataformas da internet o que aumentou o público 

que passou a participar e a ouvir a rádio, o áudio e a ver as imagens é uma coisa que não tem 

como comentar o auxílio que deu para a Rádio Imembuí, tanto é os resultados. Então, olha o 

que a rádio ganhou e conquistou espaço pela internet com a questão da internet é alguma 

coisa, assim, que merecia até um estudo né Tiago. Impressionante, veio para não é ajudar, 

nem auxiliar, é para trabalhar e ficar assim uma ferramenta tão importante quanto estar na 

antena. Então, a palavra certa o que aconteceu com a internet no rádio ? Eu acho que é 

parecido com a criação do rádio, com a migração do rádio e com a internet, hoje, no meio 

rádio.  

 

O reflexo da nova programação foi sentido no departamento comercial da emissora?  

AZ: Não como nós esperávamos. Porque, ela não teve uma alteração muito grande na 

sua programação e os ouvintes que eram e, são da rádio, mudou um pouco, não muito. Todos 

que estavam no AM estão, graças a Deus, no FM devido a qualidade do som. Mas, a parte 

comercial nós não conseguimos sentir uma grande diferença. Houve uma melhora, mas não 

como nós esperávamos. 

 

Houve aumento na receita da rádio com os anunciantes?  

AZ: Não houve, porque, como eu falei, os ouvintes da rádio mudaram mas não foi de 

forma substancial a quantidade de ouvinte que nós conquistamos em função do FM. Mas é 

que eu acredito que em função dessa migração, da internet, que nós estamos buscando tirar 
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vantagem comercial da internet, eu acho que é devido a economia do Brasil. Quando a 

economia melhorar, daí vamos notar a diferença. Mas a migração em si, o FM não teve uma 

alteração conforme a gente imaginava. 
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APÊNDICE C - ENTREVISTA COM JEAN PIERRE ZINELLI ROMERO, EX-

COORDENADOR DE JORNALISMO, DA RÁDIO IMEMBUÍ 

 

Período de trabalho na emissora: De 2010 até o final de 2017. 

Data da entrevista: 22-02-2019. 

 

Como foi o seu ingresso na Rádio Imembuí? 

JR: O estúdio de rádio sempre foi familiar. Desde criança eu sempre convivi com o 

rádio e comunicação, porque o meu pai é profissional e radialista. Enfim, com profissionais 

do rádio, colegas e com diretores e o meu ingresso na Rádio Imembuí foi através de um 

contato com o direto Alcides Zappe. Eu pedi uma oportunidade para ele, eu estava fazendo a 

faculdade de jornalismo. Pedi uma oportunidade de estágio e ele me concedeu. Então, foi 

através de uma conversa, eu tinha esse interesse de começar a trabalhar lá e depois desse 

contato eu comecei na emissora.     

 

Como você observou a migração realizada pela Rádio Imembuí em 2017? 

JR: Foi um trabalho de muita dedicação dos diretores. Foi um trabalho que foi 

construído com muito esforço em todos os aspectos, financeiro e também através de 

solicitações junto ao ministério das comunicações e governo federal. E foi importante, 

mobilizou toda a equipe e todos os profissionais da rádio, num pensando de se adaptar a todas 

essas mudanças.  

 

Com a migração, a emissora mudou a sua grade de programação jornalística. Como 

você participou desse processo? 

JR: Participamos com muitas conversas, muitas reuniões, com a responsabilidade de 

entregar ao ouvinte uma melhor programação, com a característica do FM, com rádio novo, 

inovador, moderno, atualizado. Então, foi construído com muita dedicação, pensamento, 

colaboração do Márcio Fernandes, de toda a direção, com troca de ideias, até que, a gente 

chegasse numa conclusão do que seria possível fazer de acordo com as possibilidades que a 

gente tinha.  
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Na sua visão, havia a necessidade de realizar mudanças na programação jornalística da 

emissora, saindo do AM e indo para o FM? 

JR: Sim, havia necessidade de mudanças na programação, porque pela transformação 

pro FM, mas também, porque sempre existem mudanças que precisam ser feitas de 

aprimoramento. Por melhor que seja a programação da emissora, sempre existe algo a ser 

feito de melhor e as transformações elas acontecem de tempos em tempos. Havia, sim, essa 

necessidade de transformação e foi trabalho com toda equipe nesse sentido para que algumas 

mudanças acontecessem.  

 

A rádio reforçou o seu foco na informação local no FM?  

JR: A Rádio Imembuí sempre teve uma forte característica com a questão local e 

regional. Eu vejo que a mudança do AM para o FM ampliou, fez que a gente ampliasse as 

notícias regionais. As locais, quando falo local me refiro a Santa Maria, foram mantidas. Mas 

o meu trabalho em especial, e também percebi isso de alguns colegas, houve sim uma 

preocupação maior em contar fatos que acontecem nas cidades próximas de Santa Maria, nas 

cidades da região central do Rio Grande do Sul. Houve sim essa atenção ou preocupação de 

quem trabalha com microfone. Eu entendo que houve isso, depois que a Rádio Imembuí fosse 

para o FM que contemplasse então as pessoas, enfim, que moram em outras cidades para 

também ouvirem isso na programação.  

 

Como foi a utilização da unidade móvel da emissora no FM e as informações de serviços, 

como trânsito e outros serviços? 

JR: Com a mudança para o FM, a direção, depois de reuniões que nós fizemos, a 

direção viu a necessidade de uma troca de perfil profissional da unidade móvel e nesse sentido 

houve uma mudança de profissional para atender o que a direção pensou que fosse de melhor. 

Então, houve nesse sentido. Agora com relação da utilização da unidade móvel, ela, enfim, 

continuou nas ruas com características semelhantes, mas houve essa alteração no perfil.  

 

No programa que você apresentava à tarde, o Imembuí News, havia informação e 

também a mescla com músicas. Era para dar uma característica de rádio FM? Qual o 

objetivo da utilização da música? 

JR: Objetivo de deixar o programa mais dinâmico, mais leve, mais suave para o 

horário para não ficar tão pesado quanto são outros programas que no período da manhã as 

características são mais de noticias, jornalismo e a tarde é um perfil mais aceitável pelo 
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público. Então, deixa o programa com mais dinamismo, com foco no jornalismo e um pouco 

de entretenimento. Essa foi a intenção.  

 

Houve atualização nas trilhas dos programas com uma roupagem nova?  

JR: Foi trocada a trilha do noticiário “Nosso Correspondente”, que é um dos principais 

da Rádio Imembuí para tentar deixar mais atrativo o noticiário, com uma trilha mais moderna 

e também nesse sentido o noticiário que é o Notícia 101.9, que já leva o nome da transição do 

FM, que é o prefixo 101.9. Então, essas trilhas foram alteradas, trocadas as antigas por outras 

mais novas e modernas. Então, isso também fez parte de algumas mudanças na programação 

depois da migração do AM para o FM.  

 

No turno da tarde, surgiram novos programas. Outro ponto observado foi a utilização 

de bancadas duplas. A iniciativa visava ter uma rádio mais conversado? 

JR: Um rádio mais atrativo para o ouvinte. A figura de um apresentador, ela também é 

interessante, mas quando são dois apresentadores o programa fica mais dinâmico, não é que 

seja mais conversado, mas deixa mais atrativo e dinâmico com vozes diferentes. Isso, a 

intenção nesse caso é prender mais o ouvinte, colocando bons profissionais para deixar mais 

interessante para o ouvinte. Nesse sentido. Não para ficar mais conversado, mas para ficar 

mais atrativo. 

 

No FM, houve a necessidade de uma integração maior com as redes sociais?  

JR: Às necessidades das redes sociais pela utilização da população em uma forma 

geral, porque todas as pessoas praticamente tem suas redes sociais. Então, a necessidade é de 

ficar atualizado para o público, para  o ouvinte  da Rádio Imembuí. Então, não vejo relação do 

AM para o FM, mas sim para que a rádio se adaptasse a necessidade que é uma ampliação, 

fortalecimento do rádio, essa ligação da notícia no rádio junto com as redes sociais.    

 

A rádio começou a realizar lives no Facebook após a migração, e, inclusive, fez uma 

transmissão da migração e do desligamento do canal AM pelo Facebook. Como você vê 

esse uso das redes?  

JR: Quem não participa, quem não utiliza redes sociais, quem não faz transmissões ao 

vivo, fica para trás. Isso é algo que tem ser implementado pela emissora cada vez com mais 

força, com divulgação. Então, é algo que é um plus para o ouvinte que escolhe se vai ouvir 

pelo rádio, se vai ouvir e assistir pelas lives. Então, tem que possibilitar que o ouvinte decida 
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como ele quer acompanhar a rádio. Se ele quer ler a Rádio Imembuí, através das notícias, se 

ele quer assistir e ouvir através das lives ou se ele quer simplesmente ouvir no rádio. Então, é 

uma necessidade de cada vez mais se ampliar. 

 

Havia um planejamento para a realização das lives com determinados programas e até 

em entrevistas? 

JR: Sim, planejamento de colocar as transmissões em alguns momentos, até por uma 

questão de estrutura, nem sempre é possível fazer. Pela estrutura do momento não foi possível 

fazer todos os programas ao vivo, mas a intenção era contemplar o ouvinte com isso e 

diversifica a cada dia fazer um programa com a live.  

 

Hoje, a Rádio Imembuí conta com um site novo, com foco na informação. Essa iniciativa 

veio logo após a migração? 

JR: Sim, ela veio depois da migração. Foi uma necessidade também. O site antes, ele 

precisava realmente de layout diferente, de uma mudança, que ficasse mais acessível mais 

fácil de navegar. Então, ele foi projetado sim depois da migração e também fez parte de todos 

esses objetivos de além de migrar para o FM de complementar todo o resto para que a 

emissora, enfim, andasse lado a lado com todas essas evoluções.  

 

O WhatsApp também foi importante no FM no contato com o ouvinte durante os 

programas? 

JR:  Sim é algo que já estava a disposição de todos e no FM também. É algo que não 

tem como se pensar em não ter essa rede social, não ter esse contato com o ouvinte. Até a 

gente pode citar algum tempo os ouvintes se comunicavam telefonando para a emissora, isso 

teve um reflexo diferente no dia a dia de trabalho, porque, os ouvintes deixaram, não se usa 

mais o telefone. Eles passaram a se comunicar direto pelo Whatsapp. Então, foi uma 

transformação natural que aconteceu, não só com a rádio, mas com todas as pessoas, com a 

forma de se comunicar entre as pessoas e foi um reflexo também para a rádio.  

 

Houve a contratação de um jornalista para reforçar a equipe da emissora - André 

Campos - para quais funções? 

JR: Ele foi contratado para ser apresentador do programa “Tá Na Hora”, que vai ao ar 

sempre a tardinha, na programação da tarde da emissora. Também para atuar como 

comentarista do “Imembuí Bom Dia” e também para ter outras atividades, ficar a disposição 
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da rádio, enfim, com matérias ou com participações. Também o programa “Canal Debates”, 

que é um programa que ele participa com opinião.   

 

No rádio, nós temos vários formatos de programas. A produção jornalística da emissora 

tinha o foco em programas ao vivo, matérias gravadas, entrevistas gravadas ou ao vivo, 

entradas com repórter da rua. Havia uma definição sobre isso ou dependia de cada 

programa?      

JR: A maioria dos programas da Rádio Imembuí, todos os programas na verdade, são 

ao vivo, com apresentadores ao vivo. Eventualmente em alguma data diferente como feriado, 

alguns poderiam ser gravados, mas os programas sempre ao vivo com os apresentadores e 

matérias ao vivo, participações ao vivo, algumas gravadas. Mas essencialmente, na sua grande 

maioria, toda a programação ao vivo.  

 

Na questão da produção jornalística de cada programa tinha uma característica 

própria, atualização de entrevistas, quadros, unidade móvel, como funcionava? 

JR: Cada programa tem a sua característica e isso passa muito pelo perfil do 

apresentador. Agora, havia também uma comunicação entre os colegas para que as matéria 

que já foram utilizadas não se repetissem, ou se houvesse a repetição, que fosse de uma 

maneira produzida, através de matérias com uma outra linguagem, atualizada do fato. Agora, 

isso vai muito do perfil do apresentador dos programas, mas vejo como uma linha semelhante 

que é o perfil da emissora, da Rádio Imembuí, que é de falar de notícias locais, regionais e 

claro de alguns casos de repercussão do Brasil e do Mundo. Daí nesses casos no noticiário que 

é o  “Notícias 101.9”. 

 

No início, você citou sobre a questão da unidade móvel que houve uma alteração que a 

emissora buscava um novo perfil. Que perfil seria esse para o unidade móvel pela 

manhã quando ela foi implementada mais cedo no programa Imembuí Bom Dia? 

JR: Seria um perfil mais jovem no caso, porque iniciou com a Angélica, um perfil 

assim diferente, uma voz feminina, algo também diferente, enfim, porque sempre foi feito 

antes pelo Carlinhos Nunes. Eu penso, que é claro que todos os profissionais, enfim, tentam 

trabalhar com isenção, com esse objetivo sempre de trazer essa isenção para o ouvinte. Enfim 

e eu acredito que Angélica naquele momento houve uma busca por alguém que até aquele 

momento nunca tivesse nenhuma relação com o poder público, com políticos, porque o 

Carlinhos ele já trabalhou na prefeitura. Embora ele fizesse um trabalho isento, um trabalho 
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sério, sempre tem pessoas que fazem as ligações e não entendem que por ser servidor vai 

facilitar, enfim, para o prefeito e acho que a direção quis, ao mesmo tempo, trazer essa 

questão para o ouvinte de alguém que não tenha nenhuma relação nesse sentido, que tenha 

essa isenção e para preservar um pouco mais o carlos. Eu acredito que tenha sido nesse 

sentido. 
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APÊNDICE D - ENTREVISTA COM MÁRCIO FERNANDES, JORNALISTA E 

RADIALISTA 

 

Não chegou a trabalhar na emissora com carteira assinada. 

Data da entrevista: 17-03-2019. 

 

Você chegou a trabalhar na Rádio Imembuí?  

MF: Sabe que na Imembuí exatamente, na Imembuí, não. Eu comecei a trabalhar no 

Rio Grande do Sul na Nativa, na Santamariense, na Medianeira, mas na Imembuí eu não tive 

esse privilégio de trabalhar no início de carreira, porque, depois, ou seja, muito tempo depois, 

inclusive, quando eu já estava aqui em São Paulo eu consegui colaborar um pouquinho com a 

programação da Imembuí e pra mim já foi o suficiente. Porque é o canhão do Rio Grande do 

Sul. A gente conhece a importância que tem a Imembuí, pro estado, pra Santa Maria e pra 

toda da região.  

 

Você teve experiência em emissoras de rádio tanto AM quanto FM? 

MF: Perfeito, sim. Eu comecei a trabalhar quase que conjuntamente em AM e FM, 

porque era Santamariense  AM e a Nativa FM. Então, eu consegui absorver um pouco da 

flexibilidade que tem o AM, que a gente conhece, da proximidade que tem o AM com as 

pessoas, principalmente com as comunidades e tive o prazer de ter o meu primeiro contato 

com o mundo musical, mais musical do que jornalismo, porque na Nativa FM comecei com 

“Meteada”, especialmente com ligações ao vivo no FM. Tive uma grande oportunidade de 

começar com AM e FM juntos no meu início de carreira lá nos anos 90 ainda.  

 

A Rádio Imembuí, há dois anos realizou  a sua migração para o FM após mais de 7 

décadas e como foi o processo para elaborar uma nova grade de programação da 

emissora? 

MF: Se sabe que tem o ditado que é atribuído ao Nelson Mandela que ninguém é tão 

alguém, que não precisou de ninguém. Então, no jornalismo não é diferente. Aliás, muito pelo 

contrário. É uma verdade que ela tem se concretizado todos os dias. Então, eu junto com o 

time de profissionais da Imembuí tive o prazer de entender como o momento ao longo de 

todos esses anos a Imembuí se comportou, seja como ouvinte, ou depois participando 

diretamente. Porque na migração, você deve lembrar, eu fazia alguns boletins aqui direto de 

São Paulo e eu fiquei mais ou menos um ano fazendo isso. Então essa minha pequena 
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contribuição foi antes da migração e cruzando um pouco da linguagem do AM. Mas para 

fazer a migração para o FM ou sugerir algumas coisas pro FM obviamente eu precisava em 

um primeiro momento ouvir os profissionais que estavam na emissora e agregar a minha 

visão de programação para esse novo momento que o FM vive. E não só o FM. Pra esse novo 

momento que o rádio brasileiro vive como um todo. E aí já não se faz mais essa diferença de 

AM para FM. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, eu diria que eu precisei sim 

conversar com cada um dos profissionais, entender o que eles estavam fazendo, qual é o tipo 

de programação que eles estavam desenvolvendo e de que forma isso poderia ser aproveitado 

num processo de transformação ou de pequena transformação para o FM, porque você sair de 

uma programação consolidada em AM e da noite para o dia virar a chave para o FM, não vai 

dar certo. Porque o ouvinte, que é tradicional da emissora, vai sofrer um impacto muito 

grande. Então é natural que as coisas sejam feitas paulatinamente, com calma, com 

tranquilidade, que essa migração, por vezes, pra maioria dos ouvintes não seja nem sentida, 

mas a gente como profissional de rádio e como jornalista principalmente sabe distinguir uma 

linguagem da outra. Então, nesse primeiro momento, foi ouvir cada um, ouvir as demandas, 

sugerir algumas mudanças e ouvir esses profissionais sobre essas mudanças, o que poderia e o 

que não poderia dar certo. Por isso que eu te falo que ninguém faz nada sozinho. Acho que 

esse foi o pontapé inicial.   

 

Você ficou um período aqui em Santa Maria? 

MF: Na verdade, eu fiquei na cidade uns 20 dias. Mas ligado diretamente nessa 

mudança, nessa sugestão de mudança de programação, umas duas semanas. Então, vamos 

arredondar para uns 15 dias especificamente. Se você pensar é muito pouco para que a 

programação pudesse ter sido mudada da forma como o Márcio gostaria, mesmo que 

inicialmente, mesmo que um percentual pequeno. Mas mesmo assim, eu consegui, como um 

ouvinte que sou da Imembuí, mesmo estando longe, eu nunca deixei de ouvir a Rádio 

Imembuí online, nunca deixei de participar das coisas diretamente da Imembuí com a minha 

ligação com todos os funcionários e com a direção. Então dá pra dizer que eu conhecia sim a 

programação da Imembuí, mas de longe eu não conseguiria fazer todas as mudanças a qual eu 

gostaria de ter acompanhado neste processo. Quinze dias foi o tempo suficiente para 

conversar, para sugerir essas mudanças, mas eu confesso para você que seria mais interessante 

se nós tivéssemos um pouco mais de tempo, até mesmo, para acompanhar o processo de 

produção. Porque você sabe que colocar no papel é o lado mais fácil disso, porque a gente 

desenha a programação, mas ela no papel, o papel aceita tudo. É tudo muito bonito, lindo, 
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maravilhoso, mas colocar isso prático é bem diferente. Então, eu diria que a prática dessa 

transformação, dessa pequena migração, ela tem o mérito total dos funcionários da Imembuí.   

 

Você também percebeu a vontade da direção em fazer esses ajustes nesse momento da 

migração?  

MF: Perfeito. Na verdade eu até recebi um convite, porque eu não esperava quando eu 

estava em Santa Maria receber o convite, da parte do Cláudio Zappe, sabendo obviamente da 

opinião dele e dos sócios dizendo que havia um consenso em deixar na minha mão essa parte 

da migração da Imembuí e é uma parte, como eu vou voltar a dizer, sempre foi apenas um 

pequeno percentual, uma pequena contribuição. Mas enquanto surgiu esse convite, eu te 

alego: Eu como bom jornalista sei desse desafio, a gente é movido por desafios. Eu acho que 

isso me motivou ainda mais a tentar levar pra dentro da Imembuí FM tudo aquilo que ao 

longo desses anos eu vi em São Paulo, eu vi no Brasil e eu vi especialmente fora do Brasil, 

porque, eu viajo muito, eu tenho muitos contatos fora do país, eu consegui fazer e implantar 

algumas coisas lá fora particularmente me ajudaram muito nesse trabalho como jornalista. 

Então, assim, um pouquinho dessa visão do que é a caixinha fora da cidade, da região de 

Santa Maria, do Rio Grande do Sul, eu tentei levar para a programação da Imembuí de uma 

forma muito sútil obviamente, de uma forma muito tranquila e de uma forma que eu confesso 

fiquei bem surpreso com a receptividade de todos pela repercussão de profissionais 

consagrados, que você sabe muito bem que tem aí na Imembuí, de gente que tem tradição 

nesse mercado e que estão eles nesse microfone, assim como você, por uma simples questão. 

Eles conseguiram e fazem isso até hoje com muita maestria serem profissionais recicláveis, 

serem profissionais que conseguem absorver as novas tecnologias, as novas tendências. 

Porque, aqui ao meu lado, eu to conversando com você e nesse meu pequeno escritório em 

casa que eu resolvo algumas coisinhas antes de ir pro escritório na Paulista, que não é longe 

de casa, eu tenho uma máquina de escrever de 1934, uma Royal. Ela é uma máquina de 

datilografia, mas é uma peça de museu hoje. Então, se eu não saísse daquela máquina de 

datilografia, a qual eu fiz lá no final dos anos 80 curso aí no Senac de Santa Maria, se eu não 

tivesse me reciclado assim como muitos profissionais, eu não estaria conversando hoje com 

você via computador, teclando no computador, falando com as novas tecnologias, ou seja, 

também me reciclando. Então é por isso que os profissionais da Imembuí são o que são, 

porque são pessoas conscientes que a reciclagem, que o aprendizado, que a modernidade e 

que principalmente essa globalização do rádio e da televisão ela se faz necessário.               
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Você falou que ouviu os funcionários da emissora, o que você sentiu dessas conversas 

para fazer as sugestões de mudanças? 

MF: Você sabe que abordar profissionais, como eu disse, sejam eles com dez, vinte, 

trinta, cinquenta anos de carreira ou até mesmo quem está começando é sempre uma tarefa 

delicada. Porque você está tratando com profissionais que estão acostumados a fazer, 

treinados a fazer não sempre a mesma coisa. Porque você sabe que no jornalismo uma das 

coisas muitas boas da nossa profissão é que a gente não tem rotina, porque as notícias elas são 

sempre, se elas não são novidades, a gente tem que estar sempre renovando essas 

informações, mas os procedimentos, eles tendem a serem muito quadrados, muito rotineiros, 

os procedimentos. E quando você faz os procedimentos rotineiros você começa a tornar na 

sua vida profissional a adquirir alguns vícios. Então, o que eu quero com isso, que o Márcio 

ou qualquer outro profissional de comunicação, todos nós temos um pouco sim de receio de 

mudar. Aí a gente vem para aquela pergunta: time que está dando certo não se muda,  time 

que está dando certo não se troca. Eu to fazendo toda essa volta, na verdade, para te responder 

isso, pra dizer que quando você senta na frente de um profissional pra conversar com ele 

sobre novas mudanças, novos caminhos, novas ideias, você precisa sim ter um jeito muito 

específico para tratar com essa situação. Eu acho que nesse momento você ser mais ouvido do 

que boca, ou seja, você precisa mais receber informações do que sair falando aquilo que você 

pensa. E foi o que eu tentei fazer com todos da Imembuí, conversando um a um, em grupo, 

inclusive você foi um deles. A parte de ouvir o que estava funcionando e o que não estava 

funcionando muito bem foi fundamental, porque é a partir desse primeiro contato que você 

consegue moldar a sua ideia de uma programação nova junto com um perfil daquela 

profissional. Porque não adianta você sugerir coisas que não combinam com os perfis 

profissionais, porque não vai dar certo, as coisas não vão funcionar. Você não pode dar uma 

cargo de chefia, gestão, para quem não tem esse perfil. Se não pode pedir para um profissional 

se um narrador esportivo se ele não tem esse perfil e você sabe muito bem disso. Ele pode 

aprender com tempo, mas como nós não tínhamos um tempo muito grande para fazer essa 

transformação, até porque, saiu de maio para setembro essa programação já foi mudada, então 

a gente precisava só fazer assim, pegar a chave de fenda e fazer alguns pequenos ajustes, 

arrumar um pouquinho aqui, arrumar um pouquinho ali, sugerir, ouvir e aí acho que todo 

ficou mais interessante para todo mundo. Então, o segredo foi ouvir, planejar e depois sugerir         
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Até em uma conversa inicial com a direção qual foi o foco dessa reformulação. 

Conversando com os outros diretores eles falaram muito da questão forte do local. Qual 

foi o foco então?  

MF: Perfeito, acho que até você já respondeu essa pergunta. Toda a rádio que tem no 

dial uma tradição como tem a imembuí de ser uma prestadora de serviço para comunidade, 

estar perto da comunidade, de conversar diretamente com seu ouvinte, dele bater na sua porta 

a qualquer hora em qualquer ocasião e saber que ele vai encontrar ali um apoio que esse é o 

papel principalmente do rádio e da rádio AM mais ainda esse foco não poderia ser perdido 

jamais. Então, aliás,  o rádio, o bom rádio, ou seja a boa emissora ela não pode perder isso 

como foco principal. A Imembuí obviamente com essa tradição toda e com a reformulação 

com este foco também, obviamente, não poderia ser algo que gritasse muito aos ouvidos dos 

ouvintes num primeiro momento. Então, a ideia era, manter a nossa identidade com nosso 

telespectador, mas vamos criar novos quadros se possível, vamos realocar, na verdade, 

algumas pessoas, porque, não de horário ou de lugar para que elas pudessem encontrar uma 

forma de se identificarem mais com seu público. A gente sabe muito bem que os nichos de 

rádio eles têm uma determinada audiência maior ou menor de acordo com horário que essa 

programação vai ao ar. Então, não adianta você colocar uma excelente programação num 

horário onde naquele momento a maior parte das pessoas estão ocupadas, estão trabalhando 

ou estão fazendo alguma outra atividade.  A gente sabe muito bem que o rádio é bem possível 

ouvir rádio fazendo outra coisa, mas existem programas que precisam de maior atenção e, por 

tanto, eles podem ser colocados em determinados horários porque eles podem surtir um efeito 

melhor, mais rápido a curto prazo. Isso não significa que a gente não vai errar, porque 

ninguém é dono da razão. A gente sabe que fazer alguns testes de acordo com que a gente 

sabe do comportamento da sociedade que a gente vive, do local que a gente vive e dos 

costumes dessas pessoas, vou te dar um exemplo muito simples. Se você vai para a Argentina 

que está aí do lado do Rio Grande do Sul e coloca uma programação no horário do meio dia 

às duas horas da tarde, que é o horário da siesta, horário que eles dormem, que a maioria do 

povo argentino dorme, tem coisas que não vai dar certo. Talvez alguma rádio que toque 

alguma coisa ali pra exatamente ajudar aquele cidadão a dormir vai ser excelente. Mas se 

você colocar uma programação, naquele horário específico, que ela é um supra sumo, uma das 

cerejas do bolo daquela emissora no horário que você sabe que a população tem um costume 

local, não vai dar certo. Então é pura e simples você conhecer a sua região e eu disse que 

nesse aspecto eu sou privilegiado por ter recebido o convite e principalmente por ter sugerido 

para uma cidade para uma região que eu conheço muito bem. Então, não é porque o Márcio 
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está em São Paulo a mais de 20 anos, que ele estava muito por fora: Ahhh mas não conhece os 

nossos costumes, nossas tradições, não conhece o povo de Santa Maria, não conhece o povo 

do Rio Grande do Sul. Não, eu conheço, tenho contato quase que diário com povo do Rio 

Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu sou de Santa Maria. Então, eu consegui 

colaborar de uma forma que a programação pudesse ser adequada aos seus horários e 

principalmente aos seus profissionais e criamos alguns quadros e, hoje, fiquei sabendo e eu 

fico muito feliz, quadros que inclusive estão fazendo muito sucesso na programação da 

Imembuí. Isso é extremamente gratificante para um profissional, onde a gente sabe que, poxa 

vida esse trabalho foi bem aceito, esse trabalho foi mérito é todo de quem está à frente do 

programa de quem está tocando as novas ideias, mas principalmente de quem aceitou esse 

novo desafio. Então, volto a frisar. A gente construiu esse pequeno momento da Imembuí lá 

no momento da migração com ajuda de todos os profissionais aí da rádio.                    

 

Houve alguma dificuldade nessa formatação, nesses ajustes da emissora? 

MF: Olha, se sabe que todo o trabalho que agente vai fazer, até parece que eu vou 

estar vendendo, falando em dificuldade para vender facilidade, mas não é isso não. Muito pelo 

contrário. A gente sabe que todo o desafio quando ele é dado para um profissional, a gente 

sempre vai pelo caminho quando se faz pelo menos um resumo do que você pretende fazer 

você começa a enumerar nesse plano, nesse projeto principalmente, o que você vai encontrar 

de dificuldade e as pessoas que fazem planejamento sabem muito bem o que eu estou dizendo 

porque você precisa enumerar tudo aquilo que são barreiras que precisam ser vencidas e 

dificuldades que você vai encontrar naquele projeto. Quando eu fui colocar isso nesse plano 

de voo da Imembuí eu quase não encontrei argumentos suficiente para preencher esse campo, 

porque eu diria para você que não havia uma coisa específica que eu tinha como receio 

dificuldade para ser enfrentada que ela fosse muito específica. Talvez o maior receio estava 

exatamente em fazer aquele profissional que por ventura estava mudando de programa, 

mudando de horário, mudando talvez até mesmo o trabalho, o foco dele na emissora, talvez 

esse fosse o maior desafio. E por incrível que pareça todos eles foram vencidos de uma forma 

muito tranquila, porque não mexeu com toda a programação da Imembuí, apesar de ela ter 

sido mudada em alguns aspectos, alguns horários, mas como eu disse. Ela foi um primeiro, 

segundo, terceiro passo muito devagar. Então, isso não afetou, na verdade, radicalmente toda 

a programação, afetou sim o dia a dia de algumas pessoas, mas o desafio eu diria que foi 

super tranquilo, porque as pessoas aceitaram isso tranquilamente.             
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Houve uma reunião final com a direção para definir a viabilidade das sugestões. Como 

foi esse dia? 

MF: Volto a frisar. O desafio era: Márcio tente com a sua experiência nos ajudar a 

moldar uma programação para essa migração do FM desde que a gente não perca o foco, o 

que sempre foi o foco comunidade da Imembuí. Mesmo com essas suas sugestões que você 

vai colocar todas elas no papel para entregar a direção para que seja analisado, haverá no final 

dessas sugestões uma reunião final para que possamos colocar item por item, discutirmos item 

por item, o que pode e o que não pode ser colocado em prática e quais são as razões disso 

tudo. Eu também achei ótima essa ideia da direção, porque ela mostra, de novo, não adianta 

nem às vezes o corpo de funcionários estar propenso a fazer determinadas mudanças, de a 

própria direção da emissora também não for lá e carimbar essas ideias. Então, precisava que 

todos estivessem no mesmo barco: funcionários querendo fazer uma programação diferente, 

mudar alguma coisa na programação; direção também da emissora proposto em colocar isso 

em prática. Claro que algumas coisas implicam em movimento, até mesmo, financeiros ou as 

vezes de algum conflito do funcionário com a emissora com a direção da emissora. Mas essa 

reunião ela foi extremamente importante para definirmos o que seria prioridade. Eu não 

lembro agora, mas eu acho que foi mais ou menos de uns 60 a 70% daquilo que nós 

colocamos no papel foi depois colocado em prática mais a frente, mesmo que algumas coisas 

entrando devagar tendo mudado aos poucos, depois elas precisaram né ser moldadas ao meio 

do caminho. Nada é estático tudo se transforma, como diria o Chacrinha: nada se cria tudo se 

copia. A gente sabe que precisa, na verdade, é fazer com que as coisas se adequem, entrem 

nos eixos e isso só quem faz é quem está no dia a dia da emissora na frente da programação 

principalmente. Então, essa reunião serviu para colocarmos em prática esses determinados 

itens que eu vou colocar aqui na ordem de 70% que foram aprovados e foram logo na 

sequência, paulatinamente, em setembro colocados em prática. O restante talvez esteja na 

gaveta até hoje, ou, até mesmo, de repente alguém já tenha encontrado uma solução até 

melhor pra destinar essa nova grade. Nenhuma grade muda 100% da noite para o dia, a não 

ser que você invente uma nova emissora: Bom, a Imembuí FM agora vai ser uma emissora 

totalmente nova e inclusive com até funcionários novos, com pessoas novas, programação 

nova, tudo novo. Não foi isso que aconteceu com a Imembuí FM. A Imembui FM continuou 

com a sua identidade. Então para que ela pudesse migrar de uma forma mais tranquila foi 

necessário todo esse procedimento: reunião inicial para que pudesse Márcio e direção 

elaborarmos um plano de migração; Segunda etapa, Márcio e funcionários pudessem juntos 

também formatar uma ideia central; Terceiro passo, Marcio e direção voltam a essa reunião 
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para dizer o que pode e o que não pode e o porquê, quais os motivos de colocarmos ou não 

essa programação breve no ar para que logo na migração da Imembuí FM os ouvintes 

pudessem sentir que alguma coisa nova estava acontecendo na Imembuí FM e a gente espera 

sempre a essa alguma coisa nova, já que ganhamos qualidade de áudio, que seja qualidade de 

programação.              

 

Nessa questão do que não foi aceito houve alguma limitação seja de pessoal, carga 

horária de funcionários, questões comerciais que acabaram algumas mudanças não 

sendo realizadas em função desses quesitos? 

MF: Você sabe que é assim, nas conversas, nem todas as conversas quando você 

começa a entender as demanda do funcionário e também da programação e dos anseios desses 

funcionários e dos anseios desses profissionais, nem sempre aquilo que você leva de imediato 

ela acontece e isso, graças a deus, aconteceu conosco também, porque quando eu conversei 

com alguns profissionais da Imembuí, tendo em mente que alguma coisa para esse 

profissional ou para essa programação pudesse ser feita logo na sequência da migração eu 

recebi uma orientação desses profissionais que, olha, isso funciona por causa, eu não vou 

entrar em detalhes da programação Tiago, mas assim, isso funciona porque esse profissional 

tem esse perfil e essa programação funciona mais com esse profissional com esse horário e 

essa não. Então quando você consegue enxergar também do outro lado que há uma 

programação em curso pra ser colocada em prática, mas que esses profissionais que estão no 

dia a dia antes, durante a migração e estarão a frente depois, esses profissionais são 

fundamentais para dizerem para a direção para quem quer que seja sugerindo essa mudança 

para que isso acontece de uma forma leve, de uma forma positiva. Porque, imagina você sair 

de um programa que você está acostumado, de um perfil que você está acostumado e sair 

radicalmente da noite para o dia, só porque algum maluco resolveu colocar isso em prática. 

Então, de novo, você precisa adequar esse profissional a essa programação. Só ele poderá 

dizer a onde ele se sente confortável. Então, eu diria que assim, a sugestão inicial ela estaria 

mais no campo de como a programação poderia afetar a sociedade de uma forma mais leve, 

mas sim, dizendo para a população de Santa Maria e região: olha nós somos uma nova FM 

agora com a proposta de fazermos melhor, mas principalmente a migração serviu para 

deixarmos os profissionais confortáveis, para deixar os profissionais com vontade de 

trabalhar, para deixar os profissionais com vontade de fazer o melhor. E a gente que sai do 

jogo, que é o meu caso, o importante é saber que o time venceu lá no final, que o time 
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ganhou. Poxa eu não joguei o segundo tempo, mas o time ganhou de goleada, o time continua 

ganhando de goleada e é isso que vale a pena.              

  

Como você via antes a emissora e viu logo após a migração?  

MF: Ótimo ! Olha, eu comecei no rádio AM numa grande emissora AM aqui de São 

Paulo, e ela tinha todo um processo logístico de programação e perfil de profissional, porque 

o AM pedia aquele perfil profissional. Então, digamos que o Márcio teve uma sorte tremenda 

de ser contratado por uma das maiores emissoras gigantes do rádio de São Paulo porque eu 

detinha, na época, aquele perfil profissional que aquela emissora procurava. Pois bem, essa 

era uma rádio AM, que hoje é assim como a Imembuí é uma rádio FM. E naquele momento 

era importante entender o estilo de comunicação para aquele ouvinte. Porque o Márcio está 

falando de São Paulo para responder de Santa Maria e a Imembuí ? Porque exatamente 

aconteceu assim com a Imembuí. A Imembuí é uma emissora de 70 anos de idade, então é 

uma emissora de tradição, é uma emissora onde os ouvintes, em sua maioria, principalmente 

os primeiros ouvintes da Imembuí infelizmente não estão mais aqui conosco. Alguns, ou 

talvez uma parte, um percentual considerável dos ouvintes da Imembuí são de média idade 

hoje, de média idade para cima e a gente sabe muito bem de que o jovem tem uma linguagem 

diferente daquilo que se ouvia lá nos anos 80, não vou muito longe, nos anos 80 e 90 por 

exemplo. Como o rádio era nos anos 80 e como o rádio era nos anos 90? Um rádio mais duro, 

mais quadrado, não era um rádio coloquial, um rádio onde a voz predominava, era importante 

você ter uma voz mais grave, uma voz mais pesada, ou seja, um vozeirão como diz aí no sul. 

O importante era ter um vozeirão para você comunicar, o profissional não precisava ser um 

cara tão habilitado, porque precisava você saber muito bem já era o suficiente. Haviam 

produtores, haviam redatores, jornalistas na emissora que pensavam as vezes até que por essas 

vozes no ar, então havia essa diferença, onde o profissional que estava efetivamente falando 

nem sempre era o profissional, quase nunca naquela época, era o profissional que fazia a 

produção desse programa. Então, era um grupo de profissionais pensando para aquele 

determinado grupo. Isso ao longo dos anos foi mudando, essa programação mais enrijecida 

que tinham as rádios AM e também era o caso da Imembuí, de vozeirões do ar, poucos 

comentários, hard news, mas muitas vezes notícias longas, notícias que perduraram por 

minutos e minutos dentro daquele mesmo assuntos, estilos de locutores e apresentadores 

muito característico, você ouvia a voz de um determinado profissional e você obviamente 

identificada quem era esse profissional, mas nem o corpo editorial das emissoras, ou seja, a 

linha editorial das emissoras permitia que os profissionais dessa época pudessem expressar as 
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vezes os sentimentos de uma forma que ele fosse um cidadão comum, que ele estivesse saído 

lá da casa dele, lá da sala dele e pego o microfone na mão, com esse microfone na frente e 

saísse falando o que ele pensava e que fosse claro né um senso comum da maioria das 

pessoas, mas que essa oportunidade fosse dada para um cidadão comum. Então, isso não 

acontecia no rádio dos anos 80, no rádio dos anos 90 e a Imembuí precisa tirar um pouco esse 

estigma de rádio mais quadradinha, de rádio mais fechada, não tão falando a linguagem do 

povo, só que isso foi mudando também, só que foi mudando muito que por osmose, ou seja 

muito que sem perceber. Porque eu estou falando isso, porque quando eu entrei para fazer a 

sugestão dessa programação, o rádio AM ele já havia passado por esse processo de mutação 

por aquele rádio mais duro, aquele rádio mais quadrado e já estava ganhando corpo de rádio 

mais coloquial, de rádio mais jovem inclusive com a presença de alguns jovens como você, 

por exemplo, e que precisava obviamente dar esse tempero diferente pra rádio. Então, no 

momento pra rádio Imembuí, foi um momento um pouco mais, eu diria, complicado porque 

você tem aí na programação dois estilos de profissionais: aquelas pessoas que ainda são os 

profissionais da antiguidade, que estão se modernizando obviamente, e com os profissionais 

da atualidade, que saíram das universidades recentemente, que estão saindo, mas que estão 

trabalhando com esse perfil profissional lá dos ano 70, anos 80 e dos anos 90. Isso soma, mas 

isso só soma quando as duas partes entendem que as duas são complementares, que elas não 

são distintas. Quando você entende que aquele profissional das antigas é importante na 

formação do profissional novo e vice-versa as coisas funcionam com mais tranquilidade. 

Então, esse era um desafio da Imembuí. Entender que a programação da Imembuí precisava 

mudar para uma coisa mais jovem, jovem eu quero dizer linguagem e linguagem jovem pode 

estar na voz de uma pessoas de 60, 70, 80 e 90 anos não tem o menor problema. O 

profissional hoje do rádio com essa idade pode ter uma linguagem jovem, porque não? E a 

história de falar para esse público de uma forma coloquial é o segredo. Então deixar um pouco 

aquele lado mais tradicional e quadrado e entrar na coloquialidade pra que você conversa 

como se estivesse dentro da sala das pessoas conversando com essas pessoas. Então, esse era 

o maior desafio, aliás eu volto a dizer, ainda é o maior desafio de todo o profissional de 

comunicação, não fazer o que eu fiz agora ficar falando por vários minutos sem parar. Falar 

de vários assuntos e cada vez esses assuntos serem mais rápidos, objetivos e de uma 

linguagem de mais fácil entendimento                                             
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Hoje se vê a emissora também mais atuante nas redes sociais. Essa mudança também foi 

tratada nesse processo de estudo? 

MF: Sim, muito bem lembrado. Aliás, é importante lembrar. Se sabe que as grande 

emissoras, aí quando eu falo em grande, entendesse as boas emissoras. Não estou falando de 

tamanho. Então, as grande emissoras que se preocupam hoje o seu ouvinte, elas que essa 

multiplataforma ela é essencial na formação do profissional e principalmente na demanda do 

outro lado que é o radiouvinte. Hoje, o rádiouvinte ele também é um webouvinte. Ele também 

é um smarthouvinte. Ele está aqui o tempo inteiro no celular, no computador. É importante 

que você atenda esse público aqui tão bem quanto o dial, tão bem quanto o prefixo da 

emissora e essa sim era uma das bases de mudança da programação. Aí eu vou dar um nome, 

vou dizer para você qual foi o programação que fizesse isso inicialmente de uma forma 

inclusive mais rápida e que pudesse trazer mais resultado nesse programação nova que estava 

nascendo. Alguns programas da Imembuí já eram programas consolidados e que já faziam 

alguma interatividade com o ouvinte e óbvio que a sugestão era que essa interatividade 

aumentasse cada vez mais via web. Mas, o Empreender com Sucesso por exemplo, que era 

uma sugestão de fazer um programa para os empreendedores da cidade de Santa Maria e 

região, no horário  onde esse ouvinte tivesse a tranquilidade de ouvir aquilo que fosse um case 

de sucesso e que inspirasse outras pessoas a entrarem no mundo do empreendedorismo 

também foi junto com essa ideia sugerido que as mídias sociais entrassem muito fortemente 

nesse programa. Especificamente por quê? Porque era um programa que estava entrando na 

programação como uma novidade, era um programa novo da rádio e que falasse para esse 

público seja ele do ramo do empreendedorismo ou não, para quem quisesse entrar nesse ramo 

que desse pra ele a opção de ouvir essa programação a hora que ele desejar, não só naquele 

momento da emissora que fosse usado o Facebook sim, que fosse usado o instagram, que 

fosse usado a transmissão ao vivo, que fosse gravado inclusive a programação em vídeo e 

colocasse parte dessa programação num canal no youtube, onde as pessoas pudessem depois 

do programa ir ao ar ir lá assistir  e comentar criar esse vínculo com esse público da web, 

porque não? Isso sim foi sugerido juntamente com esse programa, porque era a oportunidade 

de colocar em prática aquilo que estava nascendo. Tudo aquilo que começa, que está brotando 

começando é mais fácil. Aquele que está em andamento, ele precisa sofrer um processo de 

adaptação, mas aquele que está nascendo ele pode nascer já com essa linguagem, linguagem 

coloquial, já pode nascer com esse foco de rádio/web, de conversar com diferentes público e 

de levar para esse público a oportunidade de ouvir e até mesmo de assistir a hora que ele bem 

entender.      
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Quando se falava em rádio, se pensava em rádio AM de informação, notícia, e rádio FM 

de músicas. Com a migração, estamos vendo as rádios de informação entrando no FM. 

Como você está vendo esse processo todo? 

MF: Muito boa Tiago, bela observação.Você sabe que nos grandes centros como São 

Paulo existe rádio para tudo. Você tem rádio que é especificamente pra trânsito, que aí você 

pensa: poxa essa rádio vai falar só de trânsito e ela nasceu só para falar de trânsito. Aí eu vou 

fazer uma observação para você. Márcio, mas ela fala só de trânsito ? Não, ela não fala só de 

trânsito. Mas elas nasceu para falar só de trânsito. Eu fui o primeiro jornalista, primeiro 

âncora a colocar no ar a rádio Band News FM aqui em São Paulo, no qual infelizmente nós 

perdemos um excelente colega que acabou tragicamente perdendo a vida que fui o Boechat e 

que ele começou conosco. Ele começou um ano depois que eu já estava lá no grupo de 

âncoras da rádio Band News FM e o Boechat fez história lá. Porque eu to falando de dois 

exemplos para falar da Imembuí? Porque emissoras que como a Rádio Sulamérica Trânsito 

nasceu para falar só de trânsito e a rádio Band News FM não tocavam uma música sequer, 

mas pra nada, ou seja, hard news, em 20 minutos tudo pode mudar e jornalismo. Uma notícia 

atrás da outra e um jornal atrás do outro a cada 20 minutos, esse foi o primeiro conceito da 

rádio Band News FM. Ela também falava para determinado público nichado, que era o 

público do hard news, a outra falava do público nichado que estava no trânsito ou vai pegar o 

trânsito, ou que vai sair do trabalho, da casa para pegar o trânsito. Essas duas rádios, para 

você ter uma ideia, essas duas rádio são de 2005, a gente está falando pouco mais de 10 anos 

de sobrevivência de uma rádio que nasceu com um propósito e que hoje ela está totalmente, 

entre aspas, totalmente diferente daquilo que ela nasceu. Ela nasceu muito mais hard, falado e 

falando notícias 24h e hoje ela está muito mais tranquila. Os jornais hoje lá na rádio Band 

News FM eles são maiores, não tem mais aquele jornal mais de 20 minutos, rápido, de hard 

news. Já se toca música em alguns momento da rádio, seja para ilustrar alguma notícia, mas já 

se toca. Eu já vi por alguns minutos tocarem música em horários nobres da rádio Band News, 

coisa que era impensável na época, a parte da web que não era muito explora, hoje ela é 

fundamental dentro de uma rádio e na Imembuí não foi diferente. Na rádio Sulamérica 

Trânsito também foi a mesma coisa. Se você foi ligar agora, a gente está falando dez e vinte 

da noite, na rádio Sulamérica Trânsito se vai ouvir música, não vai ouvir trânsito. Não tem 

como sustentar uma programação de trânsito 24h por dia. Então, ela sofreu sim algumas 

alterações. Na Rádio Imembuí aí de Santa Maria é exatamente a mesma coisa. A programação 

ela já existia e estava consolidada. Ela foi mudando aos poucos essa programação. O rádio 

AM que só tocava notícia, por exemplo, lá atrás, anos 70 e 80, precisou se adequar também. A 
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gente sabe que algumas rádio e aí eu vou fazer justiça, porque assim, isso eu to falando de 

uma rádio essencialmente jornalística que é a Rádio Imembuí, mas eu trabalhei em rádios aí 

em Santa Maria que eram AM e tinham programação jornalística que era menor e a maior 

parte da programação era musical. Era falando com o público através da música como ainda 

acontece em algumas rádios AM, tudo tem um pouco disso e hoje em dias até os nomes são 

iguais, aliás, eu acho que isso precisa mudar, tá mas tudo bem, vamos lá. É show da manhã, 

show da tarde, melhor da manhã. É tudo show disso, show daquilo e dele música, porque eles 

acham que o show da vida é colocar música para quem quiser escutar. Pensa você que hoje 

existe Podcast, existe Youtube, tem Netflix, tem a própria Net que aí no sul toca música na 

televisão se você quiser. Você pode mandar sua playlist em MP3 e começar a ouvir somente 

no seu celular. Então, assim, o rádio está enfrentando todos esses desafios. Então, não posso 

dizer que o show da manhã, aliás me desculpe se tiver algum show da manhã aí em Santa 

Maria em alguma emissora, mas é tudo assim, esse negócio para atrair a atenção do público 

por meio da música, não dá mais para você colocar somente música numa programação da 

rádio e dizer que vai ser sucesso. Não é mais o suficiente. Então, não é mais suficiente só mais 

música, não é mais suficiente só a informação de qualidade, o jornalismo de qualidade. Essas 

duas coisas elas precisam andar juntas. Então, eu me arrisco a dizer que você pode fazer 

radiojornalismo, seja ele até mesmo esportivo, por meio de ilustrações musicais, usando uma 

parte da programação musical e mesclando as duas coisas e dando doses perfeitas para cada 

coisa. Ahh, mas qual é a dose perfeita Márcio? O segredo você vai encontrando aos poucos. 

Então, não existe o que é certo, o que é errado. Existe adaptações que você percebe aquilo que 

vai bem e daí você continua a apostar e aquilo que você percebe que não vai muito bem muda 

e você começa a contornar. Quem faz isso? são os profissionais que estão à frente dos 

programas. Então, vamos lá. Então você precisa que o ouvinte se sinta bem, ouvindo sim 

música de qualidade e ouvir informação de qualidade, notícia verdadeira, notícia apurada, 

notícia em primeira mão, não só ficar pegando aquela notícia que já foi notícia do jornal na 

noite anterior. O rádio tem por obrigação sempre estar reciclando aquela informação. Então, 

na hora que você consegue reciclar essa informação com qualidade e tocar música, música de 

qualidade e fazer essas duas coisas em sintonia com um bom profissional essa rádio tem vida 

longa Tiago.   
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Na sua opinião, qual é o perfil mais adequado de profissional para atuar no FM, e no 

caso, na Imembuí FM?   

MF: Eu pensei que você você fazer essa pergunta no FM e no AM, mas eu acho que 

não dá mais para fazer distinção. Nem mesmo aquelas rádios que estão só no AM. Eu diria 

para aquelas rádios que estão só no AM hoje, se eu tivesse uma rádio no AM, ela não seria 

uma rádio AM. Ela seria uma rádio FM no AM, ela só não migrou. Porque o rádio AM ele 

precisa sofrer muitas transformação para chegar assim perto do que é o rádio ideal para os 

ouvintes. Porque a gente não vai conseguir ser unânime de jeito nenhum. Então, quanto mais 

próximo que você tiver desse ouvinte melhor. E como você consegue estar próximo desse 

ouvinte? O profissional precisa estar bem adequado, o profissional precisa estar preparado 

para esse ouvinte. Como é que você coloca bons profissionais do rádio para o rádio geral ? Eu 

acho que você precisa encontrar perfis que não são aquelas pessoas que entram para dentro de 

uma garrafa e puxam a tampa e acham que estão dentro de uma redoma de vidro se achando a 

última bolacha do pacote. Esse profissional ele tem os dias contatos. O rádio não pode falar 

para meia dúzia de pessoas, o rádio não pode ser dirigido para um nicho específico da 

sociedade. Ele pode ter programações específicas, mas ele precisa atender o máximo de 

pessoas possível, esse é o melhor rádio de todos. Eu fiquei uns 10 anos dando aula nos bancos 

acadêmicos de São Paulo e Santa Catarina de jornalismo e vinha muito essa pergunta. Se você 

tem esse dom, você tem. Se você não tem, não tem. Você vai ter sei lá, vender pipoca na 

esquina, vai montar uma empresa e ser multimilionário, mas fazer jornalismo no microfone 

especialmente é muito difícil. Você pode deixar um profissional melhor, pode. Você pode 

melhorar muito, mas o dom de comunicar, o dom de estar próximo da sociedade é de cada um 

e como você identifica isso: aquele que consegue falar fácil com as pessoas, aquele que está 

na rua vivendo o que aquelas pessoas estão vivendo, aquele profissional que encher no outro 

uma forma de poder auxiliá-lo, de poder ajudá-lo sem receber nada em troca, ou seja, você 

não pode se usar do seu microfone, usar do seu poder radiofônico para benfeitorias próprias. 

Primeiro você precisa se colocar no lugar do ouvinte. Então é esse perfil que você precisa 

encontrar nos melhores profissionais de rádio. Eles precisam saber o que está acontecendo, ter 

excelentes fontes e principalmente ter uma comunicação lisa, ter uma comunicação pura, uma 

comunicação verdadeira e não ter uma comunicação da boca pra fora. Porque a gente sabe 

que a mentira tem perna curta e será um profissional que terá vida curta. Pra encerrar eu acho 

que seria legal dizer também sobre esse perfil que a gente vê muito por aí e infelizmente ainda 

existe e talvez nas maiores empresas exista que é com relação a ética. E a gente ainda sabe 

que existem profissionais que por mais que eles pareçam éticos na latinha, no microfone, fora 
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daquele microfone a ética passa longe desses profissionais. Então acima de tudo você precisa 

ser um jornalista ético, se você tem ética no seu trabalho, você tem vida longa no rádio AM e 

tem vida longa no rádio FM também. 

 


