
 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS – FAFIC 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DECOM 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS DANTAS 

BIANCA THAÍS DA SILVA COSTA 

FABIO WILLARD DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

A SUSTENTABILIDADE NO RÁDIO MOSSOROENSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ RN 

2014 



 
 

ANTONIO CARLOS DANTAS 

BIANCA THAÍS DA SILVA COSTA 

FABIO WILLARD DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SUSTENTABILIDADE NO RÁDIO MOSSORÓ 

 

Relatório do Projeto Experimental 

apresentado ao Departamento de 

Comunicação Social – DECOM, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte UERN, como pré-requisito para 

obtenção do Título de Bacharel em 

Comunicação Social com habilitação em 

Radialismo, sob orientação do Prof.Ms. 

Fabiano José Morais da Silva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ RN 

2014 



 
 

 

ANTONIO CARLOS DANTAS 

BIANCA THAÍS DA SILVA COSTA 

FABIO WILLARD DE OLIVEIRA 

 

 

A SUSTENTABILIDADE NO RÁDIO MOSSOROENSE 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado em ________ de ___________ de 2014, como 

requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Comunicação Social com habilitação 

em Radialismo, pela seguinte banca examinadora: 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_____________________________________________________ 

Prof.Ms. Fabiano José Morais da Silva  

(orientador) 

 

 

 

_______________________________________________ 

Prof.Ms. EsdraMarchezan Sales 

(examinador) 

 

 

 

_______________________________________________ 

Prof.Ms. Moisés Henrique Cavalcanti de Albuquerque 

(examinador) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

“A gratidão é o único tesouro dos humildes”. 
(William Shakespeare) 

 

 

A Deus, pelo dom da vida, e pela sabedoria com que nos cumula sempre... 

Aos nossos pais pela influência em nossa vida estudantil e profissional... 

Anossa família pelo apoio e compreensão em todos os momentos (In memorian Irene 

Alves)... 

À UERN que nos acolhe com o desejo de nos capacitar para a vida profissional... 

Ao Laboratório de Audiovisual do DECOM que, mesmo em meio às dificuldades, é um apoio 

em nossa vida acadêmica... 

Aos nossos professores pelo grande desejo de nos tornar sábios para a vida... 

Ao professor FABIANO que, com muita paciência, orientou este trabalho... 

Aos colegas de turma e de curso pelo companheirismo e ajuda mútua no decorrer do curso... 

Aos que, direto ou indiretamente, colaboraram com este Trabalho de Conclusão de Curso... 

 

 

AGRADECEMOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/william_shakespeare/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu amei estar no rádio. Ser pago para falar? É como ser pago para comer”. 

(Rachel Maddow) 



 
 

RESUMO 

 

O rádio, em seus mais de noventa anos de história, passa por dificuldades em se manter no 

mercado competitivo, pois hoje ele é um veículo entre tantos outros. Este trabalho trata-se de 

um projeto experimentalque tenta mostrar a realidade de algumas emissoras de Rádio em 

Mossoró: suas dificuldades, o que tem feito para superar os problemas e suas perspectivas de 

futuro. O tema: “A Sustentabilidade no RádioMossoroense” surgiu de uma reflexão a respeito 

da importância do rádio nos dias atuais. Não se trata de uma pesquisa, mas de um 

documentário descritivo, onde se coloca de maneira bastante clara a situação do rádio local 

como veículo de comunicação de massa que conserva grande potencial, mas que, se obriga a 

viver novas reflexões para atender um mercado cada vez mais exigente.  

 

Palavras-Chave: Rádio. Sustentabilidade. Publicidade. Novas mídias. 
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1INTRODUÇÃO 

 

São mais de noventa anos da existência do rádio no Brasil e mais de sessenta anos em 

Mossoró. O rádio como um meio de comunicação de massa que, desde sua instalação, esteve 

na mesa da sala dos brasileiros, hoje, passa por dificuldades em se manter concorrendo no 

mercado com o surgimento e as novidades apresentadas pelas novas mídias.  

 Este relatório corresponde a um projeto experimental que colheu depoimentos de 

diretores e funcionários de rádios ligados ao setor comercial, publicitários e professores que 

justificam o tema, com ênfase na questão da sustentabilidade do rádio nos dias atuais. Assim, 

discriminamos:  

 Diretores de rádios AM e FM da cidade como forma de entender através deles 

a real situação interna e externa em que os veículos se encontram e traçar um 

contraponto entre a situação do AM com o FM nesta cidade, além de fazer 

comparativos entre o rádio comercial e educativo, comercial e religioso e 

comercial e comunitário; 

 Publicitários de agências de publicidade de Mossoró e através desse diálogo 

são realizados questionamentos relacionados à forma como as agências e os 

clientes veem o rádio local, e como está a participação do rádio na distribuição 

de investimentos das campanhas publicitárias; 

 Dois professores: o professor Kíldare Medeiros, jornalista e professor do Curso 

de Direito desta Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) que, 

por já ter tido participação ativa em diversas rádios e por pesquisar 

profundamente o tema, responde a questionamentos relacionados à 

sobrevivência do rádio, a terceirização de horários na programação e o possível 

futuro do rádio; o outro professor é Vinícius Claudino, do curso de 

Administração de empresas da UERN,que tem experiência em projetos de 

educação e mídias e é, por assim dizer, um estudioso do rádio, e que aborda os 

procedimentos que as rádios podem adotar para atrair novos investimentos e 

também fala sobre as possíveis armadilhas em que o rádio pode cair nesse 

processo de luta pela sustentabilidade.  

Com base nessas quatro frentes de pesquisa o material é analisado, separado e, por 

fim, reunido no projeto experimental que busca de forma dinâmica, objetiva e clara mostrar a 

situação do rádio, suas dificuldades, as medidas adotadas e possíveis soluções a curto e médio 

prazo em busca de novos caminhos e investimentos para o veículo na cidade de Mossoró.  
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2JUSTIFICATIVA 

 

 Em tempos de hiperconteúdos e mídias convergentes cresce o número de pessoas que 

estão abandonando os meios mais tradicionais, como o rádio e, optando por outros veículos. 

A televisão mantém sua liderança na preferência do público, embora seja visível o avanço da 

internet. Enquanto isso a preferência radiofônica vem perdendo cada vez mais adeptos ao 

longo dos anos.  

Dados extraídos da “Pesquisa Brasileira de Mídia” realizada em 2013, como uma 

forma da Secretaria de Comunicação Social (SECOM) da Presidência da República planejar 

seus investimentos em publicidade institucional, mostram que o rádio, apesar de muito 

ouvido, está longe de ser o meio preferido dos brasileiros. 

Segundo a pesquisa, em nível nacional, 61% dos entrevistados tem o costume de ouvir 

rádio frequentemente, mas apenas 7,9% citam o meio como preferido entre todos os demais. 

A mesma pesquisa mostra que 39% nunca ouvem rádio e que apenas 21% ouvem esse meio 

todos os dias, sendo que o restante da porcentagem acompanha o meio em dias aleatórios. 

No estado do Rio Grande do Norte 34 % da população consultada pela Pesquisa 

Brasileira de Mídia afirmou não ouvir rádio e apenas 23% afirma acompanhar diariamente 

este veiculo de comunicação. Sendo que os entrevistados declararam ouvir rádio apenas 2h e 

38m, por dia, em média.  

Números como estes demonstram a situação em que o rádio se encontra hoje no 

Brasil. É um meio de comunicação presente, porém, não tem a preferência. Nos últimos anos 

várias rádios AM‟s reduziram suas equipes, encurtaram suas programações e optaram pela 

terceirização de horário como forma de manter a folha de pagamento em dia. Medidas essas 

que foram tomadas em virtude de uma situação notável no rádio AM: a redução drástica no 

investimento em publicidade. Programas que antes tinham reservas de espaços para 

comerciais, testemunhais ou merchandising, hoje lutam pela sobrevivência no ar. 

Essa situação complicada em que o rádio AM se encontra é o objeto desse 

documentário que realiza um levantamento em quatro frentes traçando um perfil deste veículo 

na cidade de Mossoró e entendendo os motivos que estão contribuindo para a situação 

pesquisada, no caso, a dificuldade de auto-sustentação. 

O serviço de radiodifusão no Brasil em seus primórdios era mantido pela fidelidade 

dos seus associados, “[...]as primeiras emissoras tinham sempre em sua denominação o termo 

“clube” ou “sociedade”, pois nasciam na verdade como clubes ou associações formadas pelos 
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idealistas que acreditavam na potencialidade do novo meio” (ORTRIWANO, 1985apud 

BALDO, 2004, p.5-6). 

 As rádios foram sendo criadas e aumentavam cada vez mais a força deste veículo de 

comunicação, porém, todas sendo mantidas por fundações e associações. O que se percebia 

era a necessidade de investimentos vindos de outros meios, pois, apenas a colaboração dos 

associados já não era suficiente para os investimentos que as emissoras precisavam fazer para 

se manter no ar com mais qualidade e profissionalismo. É aí que começa a ser cogitada a 

possibilidade da publicidade radiofônica no Brasil.  

 O então presidente da república Getúlio Vargas cria o Decreto Lei n. 21.111, de 01 de 

março de 1932, que autoriza e regulamenta a publicidade e a propaganda no rádio, embora no 

primeiro ano tenha funcionado muito timidamente, pois era novidade no rádio. Uma faca de 

dois gumes: o que seria bom para o rádio por ser fonte de faturamento, poderia ser repudiado 

pelos ouvintes. Fato é que deu certo e a publicidade passou a fazer parte da grade de 

programação das emissoras.  

 

Autorizadas pela legislação, as emissoras começaram a receber pagamentos pela 

veiculação da publicidade comercial fazendo que o rádio mude de rumo. “O escopo 

educativo foi sendo posposto, submetido aos interesses mercantis. Essa 

transformação, embora rápida, não ocorreu de modo tão abrupto que excluísse de 

pronto todos os diletantes. Durante algum tempo sobrou alguma coisa para eles. 

Exemplos, aliás extremado, desse fato podia ser encontrado em São Paulo, em 1933. 

Moços bem nascidos, filhos de famílias importantes, reuniam-se na casa de um deles 

e ali operavam uma emissora jocosamente auto-batizada como “DKI – A voz do 

Juqueri”, quando Juqueri era o nome pelo qual se conhecia o manicômio do Estado, 

em Franco da Rocha. (A “DK-I” originaria, depois, a Rádio Cultura de São Paulo). 

Mas esse tipo de radiofonia amadora e sem compromisso foi se tornando cada vez 

mais raro. Em seu lugar, despontava o radio comercial (COSTELLA, 2002, p. 180). 

 

Com o investimento publicitário as emissoras de rádio começam a popularizar sua 

grade de programação dinamizando o tempo e o conteúdo, inclusive com contratação de 

profissionais da área. Precisavam se organizar e operar como empresas para concorrer no 

mercado. Com a chegada desses profissionais o rádio se transforma, deixando de viver o 

improviso e passando a obedecer a uma grade bem organizada no tempo.  

É impossível se falar em publicidade no rádio e dos grandes profissionais dessa área 

sem falar em Ademar Casé e de sua grande contribuição para a comercialização e a 

popularização do veículo. Se se fala em Roquete Pinto como o idealizador do Rádio, faz-se 

justiça falar em Casé como o grande transformador do rádio. Foi ele quem o popularizou e 

ficou famoso com o seu programa na Rádio Philips onde criou o primeiro jingle do Brasil: o 

Pão Bragança. Se o rádio já tinha o poder de reunir a família para escutar óperas, discursos, 
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músicas e recitais, imaginem com a publicidade, que dinamizava cada vez mais sua 

programação. 

Com o advento das mensagens comerciais o rádio ganhou nova vida, pois caia a ideia 

de que o rádio era erudito demais, só educativo e cultural. Passaria então a ser a cara do 

povão: volta-se ao lazer, ao entretenimento e à diversão. O comércio muda a cara do rádio 

para atingir maior público. O gosto pelo rádio se diversifica porque todas as pessoas tem vez e 

sabem que em uma determinada hora o seu gosto será contemplado.  

Além de atingir o gosto do ouvinte outro aspecto importante com a comercialização é 

a competição, como assegura Baldo (2004): 

 

A competição teve, originalmente, três facetas: desenvolvimento técnico, status da 

emissora e sua popularidade. A preocupação educativa foi sendo deixada de lado e, 

em seu lugar, começaram a se impor os interesses mercantis (ORTRIWANO, 1985, 

p. 15 apudBALDO, 2004, p. 8).  

 

Com a popularização do rádio o locutor deixa de ser a peça principal e surgem muitas 

outras atrações: programas humorísticos, radionovelas, cantores, programas de auditório e 

tantas outras.  

Hoje, depois de noventa anos do surgimento do rádio no Brasil, este se sente sufocado 

do ponto de vista financeiro. Dentre tantas mídias o Rádio luta pela sobrevivência. Eis o 

objeto de estudo deste trabalho: mostrar em diversas emissoras da cidade, comerciais AM e 

FM, educativa, religiosa e comunitária as dificuldades e as perspectivas de futuro para o rádio 

em meios às novas mídias. 
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3REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A HISTÓRIA DO RÁDIO 

 

As primeiras pesquisas sobre o rádio começaram em meados do ano de 1831 quando 

os ingleses descobriram a existência das ondas eletromagnéticas. Mais tarde em 1893, um 

brasileiro, cientista, engenheiro e também padre, Robert Landell, fez a primeira transmissão 

de fala por ondas eletromagnéticas sem fio. Mas, quem recebeu o título de inventor do rádio 

foi o Italiano Guglielmo Marconi, ele fez testes de transmissões de sinais em longa distância e 

também descobriu o princípio do funcionamento da antena. Três anos depois Marconi recebia 

a patente de descobridor do rádio, enquanto o brasileiro Landell só conseguiu patentear sua 

descoberta em 1900.  

Até hoje existem dúvidas sobre quem seria o inventor do rádio.Estudiosos desse 

veículo levantam inúmeras questões. 

 

Naquela época, Landell de Moura Já havia assustado muita gente por aqui com seus 

inventos, e feito, inclusive, suas primeiras experiências com transmissão e recepção 

de sons por meio de ondas eletromagnéticas. Há registros de que usou a válvula 

amplificadora em testes pelo menos dois anos antes do equipamento ter sido 

apresentado ao mundo pelo americano Lee DeForest (JUNG, 2007, p. 23). 

 

Controvérsias a parte esse invento só trouxe benefícios à sociedade. Possivelmente era 

objetivo criar um instrumento para facilitar a comunicação entre os homens e que pudesse 

propagar informações rapidamente. Mas, talvez, nem os próprios inventores imaginassem o 

progresso que o rádio traria. 

 

3.2 A CHEGADA DO RÁDIO NO BRASIL 

 

No Brasil a chegada do rádio veio acompanhar a expansão mercadológica e capitalista 

semelhante ao telégrafo e o telefone.As indústrias norte-americanas precisavam expandir o 

mercado e garantir lucro; assim, o brasileiro conhece o rádio em 1922. Duas companhias 

americanas, a Westinghouse e Western Eletric, realizaram uma demonstração da radiodifusão 

num momento festivo para o país. O Rio de Janeiro era capital do Brasil e promovia a 

Exposição Internacional em comemoração ao centenário da independência. O objetivo das 

Companhias era divulgar a grande invenção da época, e eles chegaram ao Brasil no momento 

certo. 
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No final da primeira década do século XX começam as mudanças no cenário político do 

país. Boa parte da população do eixo Rio-São Paulo era de imigrantes. Nesse período aumenta 

o número de indústrias e tem início o processo do êxodo rural. A partir de 1906 surgem os 

movimentos sindicais e greves. Em 1922 a demonstração da radiodifusão vem complementar 

a fase de mudanças e modernização que o país vinha galgando desde o início do século. 

Na primeira transmissão foram espalhados 80 transmissores para algumas autoridades 

civis e militares, em lugares do Rio de Janeiro e, também, São Paulo. As pessoas 

acompanharam a programação da Exposição Internacional e puderam ouvir o discurso do 

Presidente Epitácio Pessoa e, ainda, a ópera O Guarani, direto do Teatro Municipal. O 

espetáculo era propagado através de alto-falantes distribuídos pela cidade. Esse feito chamou 

a atenção de Edgard Roquette-Pinto (o homem que fez a diferença na história do rádio no 

Brasil). Mas, a princípio, parece que poucas pessoas atentaram para o que estava acontecendo.   

 

É que, durante a Exposição do Centenário da Independência, em 1922, muito pouca 

gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então 

realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse, na estação Corcovado, 

e Western Eletric, na praia Vermelha. Muita pouca gente se interessou. Creio que a 

causa desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição. Ouvindo 

discurso e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo distorcido, 

arranhando os ouvidos, era uma curiosidade sem maiores consequências 

(FERRARETTO, 2001, p. 95). 

 

A demonstração não chamou atenção de muitos, mas despertou o olhar daquele que 

ganhou o legado de pai do rádio brasileiro. Em 1923Roquette-Pinto, Cientista e professor, 

membro da Academia Brasileira de Ciências, reúne-se com outros intelectuais fundando a 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. O grupo tornou-se uma associação com interesse de dar o 

pontapé inicial da radiodifusão. Com toda a precariedade de recursos naquele momento eles 

conseguiram, com o apoio do Governo, o empréstimo dos transmissores da Praia Vermelha 

uma hora por dia.  

Em primeiro de maio começavam as transmissões, embora, esporadicamente, a Rádio 

Sociedade trouxesse uma programação bem cultural com notícias, conferências literárias, 

científicas e apresentações artísticas. O objetivo do grupo era difundir conhecimento e cultura 

pelas ondas do rádio. Sabiamente Roquette-Pinto assim definiu o rádio: 

 

O rádio é o jornal de quem sabe ler; é o mestre de quem não pode ir à escola; é o 

divertimento gratuito do pobre; é o animador de novas esperanças; o consolador do 

enfermo; o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado 

(FERRARETTO, 2007, p. 97) 
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E assim começa a ser escrita a história do rádio brasileiro. A Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro foi a primeira emissora regular do país a funcionar.Ferraretto (2007, p. 95), afirma que 

em 1919, jovens da elite pernambucana criaram uma Rádio Clube e fizeram suas primeiras 

experiências com recepção radiofônica, mas, só em outubro de 1923, passaram a realizar as 

transmissões, ainda de maneira irregular.  

A radiodifusão surge como associação e os colaboradores pagavam uma taxa de sócio 

contribuinte para prestigiar os seus passos ainda imaturos. Sendo assim, o rádio era 

passatempo apenas da elite, se contrapondo ao pensamento de Roquette-Pinto, ao acreditar no 

poder de socialização desse objeto. Mas o sinal de que tudo mudaria surgiu em 1924 quando 

nasceu a Rádio Clube do Brasil e, com ela, a autorização para transmitir publicidade. 

 

3.3 A CONSOLIDAÇÃO DO RÁDIO 

 

 Aos poucos o rádio foi ganhando as características de lucratividade tão marcante nos 

dias atuais. O período de reviravolta vai de 1923 a 1930. Por todas as regiões do país nascem 

emissoras e a fase de implantação do rádio fica mais sólida com a regulamentação da 

publicidade, em 1932, pelo Presidente Getúlio Vargas. A partir daí a radiodifusão ganha 

notoriedade, é alvo de investimento e oportunidade de massificação e espetacularização.  

A década de 30 foi um período relevante para a estruturação do rádio. O veículo foi se 

transformando em empreendimento comercial e mostra o seu grande poder de difusão. É 

nesse período que o futebol passar a ganhar espaço, também, nas transmissões. 

A programação do rádio começa a mudar gradativamente com a inclusão da 

publicidade. E veículo virou um excelente instrumento para o comercio e empresários 

chegarem à população, independente da classe social. A ideia de Roquette-Pinto de difusão 

educativa e cultural começa a ser substituída pelos fatores econômicos. O primeiro programa 

que marca o início dessa era foi o do Casé, estritamente comercial e de entretenimento. Casé 

descobriu grandes nomes da música brasileira, criou o primeiro jingle e deu o pontapé para a 

profissionalização do rádio e de seus contribuintes, pagando cachês e fechando contratos de 

exclusividade.  

 

O “cachêzinho” era fruto dos anúncios e permitiu a formação de elencos de artistas, 

além da presença de orquestras nos estúdios da rádio. As emissoras passaram a 

cobiçar o talento alheio. Com os apresentadores chamando “os nossos comerciais”, 

acabava o período de experimentação, a era inocente do rádio, a concorrência 

começava por decreto (JUNG, 207, p.26). 
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 A publicidade surge para o Rádio como uma alternativa de ascensão e o período de 

ouro se deu entre as décadas de 1930 e 1960.  

 

O investimento publicitário cresceu e as emissoras criaram o Departamento 

Comercial, a redação de anúncios incorporou os primeiros redatores especializados 

em publicidade, entre os quais se destacava AntonioNássara, e surgiu no Rio de 

Janeiro a primeira empresa especializada no controle de emissão dos anúncios, a 

Rádio Controladora. As maiores emissoras durante estas três décadas foram Rádio 

Bandeirantes, Rádio Record, Rádio São Paulo, Rádio Pan-Americana, Rádio Tupi e 

Rádio Difusora, em São Paulo, e Rádio Mayrink Veiga e Rádio Nacional, no Rio de 

Janeiro (FEDERICO, 1982, p. 58). 

 

O rádio, a partir de então, se consolidava mais rápido e outra prova disso foi a 

fundação da Associação Brasileira de Rádio (ABR), em 09 de junho de 1933. A associação 

contribuía para que o meio se desenvolvesse com a característica de gestão empresarial em 

oposição à proposta de um rádio com finalidade educativa.  

O apogeu do rádio tem a contribuição da publicidade resultando em crescimento, 

profissionalismo, grandes faturamentos e uma programação voltada ao entretenimento, com 

programas de auditórios, radionovelas e humorísticos. A cobertura esportiva ganha também 

seu espaço, o rádiojornalismo torna-se relevante com os noticiários da 2° Guerra Mundial. 

A radiodifusão tinha o prestígio da sociedade e os resultados chegavam nas parcerias 

sólidas com as agencias de publicidade. As emissoras destinavam espaços na grade pra os 

anunciantes venderem e as agências, juntamente com seus clientes, criavam e produziam os 

programas.  De fato essa junção apresentou ótimos resultados:  

 

(...) estima-se que, ao final da década de 40, o rádio ocupava o segundo posto no 

ranking dos investimentos publicitários, com uma quota de participação de 26% na 

divisão dos recursos destinados aos meios. Em primeiro lugar estavam os jornais, 

com 38% dos investimentos. A participação dos outros suportes era a seguinte: 

marketing direto, 14%; revistas, 10%; publicidade exterior, 9%; outros meios, 2% 

(LEITE, 1990, p. 228 apud REIS, 2004, p.8).  

 

Contudo, a ascensão do rádio espetáculo foi abalada com a chegada da televisão ao 

Brasil. Esse advento trouxe para o rádio o sinônimo de decadência. Se o rádio já era atrativo 

pelas possibilidades de lazer e informação, a televisão chegou com uma supernovidade para 

agregar e chamar a atenção do público: a imagem. A televisão foi implantada no país na 

década de 50. Em 18 de setembro a TV Tupi-Difusora de São Paulo começa suas 

transmissões.  

No surgimento da televisão havia apenas 200 aparelhos espalhados na cidade. Esses 

foram contrabandeados por Assis Chautebriand. Na época cada aparelho tinha o custo de nove 



15 
 

mil cruzeiros e, em proporções, custava três vezes o preço de um rádio de boa qualidade. Os 

elevados preços dos receptores, poucas emissoras, e os programas de auditório garantem a 

sobrevivência do rádio nos primeiros anos da década de 50. 

Parecia que esse advento não atrapalharia o rádio, mas ele logo caiu no gosto da 

sociedade. Em menos de um ano da criação da primeira emissora, no Rio de Janeiro, é 

inaugurada a Tv Tupi no dia 20 de janeiro de 1951. O que começa a intimidar a radiodifusão é 

a migração dos seus artistas e funcionários indo para a tv.As mudanças seguem com os 

anúncios publicitários que, simultaneamente, migram também. 

 

A perda das verbas publicitárias foi acompanhada- e, também motivada- pela 

transferência de profissionais do rádio para a televisão. O espetáculo começa a 

migrar para o novo meio, que, ao acrescentar a ele a imagem, obrigava a busca de 

um caminho diferente sinalizado por itens até minoritários na programação- o 

jornalismo as transmissões esportivas, o serviço para a população e a música 

gravada. (FERRARETTO, 2007, p. 137). 

 

Com a ascensão da televisão o rádio cria um pouco de resistência com a ajuda do 

transistor, uma evolução tecnológica que permite mais mobilidade e acesso a informações. O 

formato de programação é mudado para assegurar maior fidelidade dos ouvintes e apresentar 

diversidadecomo, esporte, notícia em tempo real e mais música. 

No final dessa década, 60, surge o rádio FM, trazendo para a radiodifusão novas 

potencialidades técnicas, através da qualidade sonora de suas transmissões em estéreo. A 

partir daí o rádio começa a viver a sua fase de reestruturação. As primeiras emissoras voltam-

se à transmissão de um estilo de música mais ambiente, variando ao longo dos anos 70 e 

ganhando o público jovem, seguindo o padrão norte-americano de programação, com muita 

musicalidade. O rádio começa a se dividir entre AM e FM. 

Seguindo a tendência verificada após o final do rádio espetáculo as estações de 

amplitude modulada (AM) concentram-se no jornalismo, nas coberturas esportivas e na 

prestação de serviçosà população. Esse último aspecto, por vezes materializa-se em 

programas popularescos centrados na figura de um comunicador que simula um companheiro 

para ouvinte, enquanto explora de modo sensacionalista situações do cotidiano. Nas FMs 

predomina a música. Inicia-se então, um processo de divisão do público que vai se consolidar 

nos anos 60. (FERRARETTO, 2007, p. 155). Neste cenário o rádio reestrutura-se, embora o 

faturamento não seja semelhante asua fase de ouro, de outras épocas, mas ao menos consegue 

se reposicionar no mercado. 
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4VÍDEO-DOCUMENTÁRIO 

 

O vídeo-documentário pode ser classificado neste caso, como uma produção de 

representação social, uma vez que o produto não se trata de uma ficção imaginada pelos 

outros, mas se fixa na realidade do dia a dia de nossas vidas, ou em recortes dessa mesma 

realidade.   

Apresenta uma dualidade com a realidade e também com a ficção. Essa dualidade nos 

faz refletir sobre que tipo de conteúdo é elaborado, se é uma reprodução da realidade ou uma 

produção de ficção. No entanto não implica dizer que a forma de produção de cada um deles 

seja parecida, pois ambas fazem uso de encenação e de personagens.  

Sendo assim, Bill Nichols (2005) afirma que existem dois tipos de produção 

audiovisual: o que serve para satisfazer desejos (ficção) e o que predomina a representação 

social (não ficção). Desta forma, o autor coloca que o filme de ficção expressa de forma 

tangível “nossos desejos e sonhos, nossos pesadelos e terrores”.  

O mundo imaginado se baseia no real ou no imaginário, podendo adotar ou rejeitar suas 

verdades. Já o documentário de representação social caracteriza-se pelo que o teórico chama 

de filme não-ficção, em que está representado o mundo em que vivemos, visão maior do que 

venha ser o real, isso orientado pelo cineasta-documentarista.  

Uma das tarefas do documentário é a vontade de transmitir informações, baseados em 

fatos e expressões de opiniões sobre o mundo ou sobre uma determinada comunidade. Com 

esse intuito este projeto experimental vem apontar para a sociedade uma fase difícil para esse 

veículo tradicional de comunicação, o rádio. A realidade está sendo exposta com a finalidade 

de contribuir com novos estudos dessa mídia e, quem sabe, levantar outros questionamentos 

sobre a sustentabilidade e potencialidade do rádio.  

Em termos de classificação, de acordo com as categorias apresentadas por Nichols 

(2005), esse documentário se encaixa no de representação social, já que baseia na realidade do 

cotidiano. 

 

O documentário de representação social engaja-se no mundo pela representação, 

fazendo isso de três maneiras. Em primeiro lugar, os documentários oferecem-nos 

um retrato ou uma representação reconhecível do mundo. Pela capacidade que o 

filme e a fita de áudio te de registrar situações e acontecimentos com notável 

fidelidade, vemos nos documentários pessoas, lugares e coisas que poderíamos ver 

por nós mesmos (NICHOLS, 2005, p.28).  
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Os documentários de representação social proporcionam novas visões de um mundo 

comum, para que os exploremos e compreendamos. Para isso o autor traçou uma vertente para 

repassar com precisão o foco narrativo de um documentário, baseado numa triangulação entre 

o documentarista, sobre o que se fala e para quem se fala. “No entanto essa colocação pode 

ser subvertida, como, ELE fala DELES para NÓS” (NICHOLS apud. VIEIRA, 2009, p.12). 

 Seguindo essa linha de raciocínio esse audiovisual se enquadra na segunda proposta, 

onde ELE, os diretores das rádios e agências de publicidade falam DELES, ouseja, dos 

problemas que estão enfrentando, para NÓS, todo o público, os espectadores. 

Nichols define seis tipos de documentários para caracterizar melhor as produções de 

áudio visual, são eles: O modo expositivo, o poético, observador, participativo, reflexivo e 

performático. 

O modo expositivo preocupa-se mais com a defesa de argumentos do que com a estética 

e subjetividade. Um dos recursos utilizados é o casamento perfeito entre o dito e o mostrado. 

Para Nichols, este modo traz comentários que servem para organizar a nossa atenção e 

enfatizar aspectos significativos na interpretação de uma imagem. 

O modo poético apresenta impressões líricas para o seu processo criativo. Começou 

com o Modernismo através do ato de mostrar a realidade no viés de fragmentos e impressões 

subjetivas (NICHOLS, 2010, p.35). Evidencia a subjetividade e se preocupa com a estética. 

Há uma valorização dos planos e das impressões do documentarista a respeito do universo 

abordado. Em relação à construção do texto, podem-se usar poemas e trechos de obras 

literárias. 

No modo observador, o documentarista busca captar a realidade tal como aconteceu. 

Para isso, evita qualquer tipo de interferência que caracterize falseamento da realidade. Neste 

modo, o cineasta age como observador, fazendo inferências com base no que está sendo 

mostrado. 

No modo participativo, o pesquisador vai a campo, participa da vida de outras pessoas, 

habitua-se e depois reflete sobre a experiência, não se mantendo nativo, mas mantendo 

distanciamento (NICHOLS, 2010, p.35). Dessa forma, torna-se um sujeito ativo no processo 

de gravação/filmagem, pois aparece em conversa com a equipe e provoca o entrevistado para 

que este fale. 

O modo reflexivo deixa claro para o telespectador quais foram os procedimentos da 

filmagem, evidenciando a relação estabelecida entre o grupo filmado e o 

documentarista. O modo reflexivo foca no processo de negociação entre espectador e cineasta 

(NICHOLS, 2005, p.35). Em lugar de ver o mundo por intermédio dos documentários, os 
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documentários reflexivos nos pedem para vê-los como eles são: algo construído ou uma 

representação. 

O modo performático caracteriza-se pelo padrão estético adotado, utilizando as técnicas 

cinematográficas de maneira livre. Estes documentários dirigem-se a nós de maneira 

emocional e significativa, em vez de apontar a subjetividade do mundo.  

Entre esses tipos de documentários, o nosso audiovisual tem as características do modo 

expositivo, principalmente pelo nosso objetivo de expor uma situação que estamos 

vivenciando e sem posicionar nossa opinião diante dos fatos, os próprios personagens fazem a 

narrativa. Apontando seus argumentos e o modelo de edição simples com acréscimos das 

imagens e áudio que servem como complemento na produção de sentido. 

Os documentários também podem ser divididos em duas ramificações: documentários 

de questão social e documentários de retrato pessoal. São ênfases que pontuam caminhos 

distintos na produção de um documentário. 

O documentário de questão social a voz do cineasta ou do patrocinador podem estar 

bem fundamentados na retórica. O discurso é bem objetivo e consciente dentro do conteúdo 

abordado. A abordagem se dá em questões coletivas e apresenta sua estrutura baseada em 

problema, soluções e explicações. Já o documentário de retrato pessoal tem a participação dos 

atores sociais (pessoas) como estilo predominante, eles falam por si. Apresenta um discurso 

poético e subjetivo, a forma como está sendo contada a história é muitas vezes mais 

importante que o conteúdo. Relatam momentos privados e apresentam os problemas ou 

situações sem solução clara, levando o público a fazer interpretações.   

A partir dessas definições é possível compreender as finalidades de um audiovisual. 

Alguns tentam explicar os aspectos do mundo, outros buscam mobilizar nosso apoio em 

defesa de uma posição ou de outra, ou ainda, apenas descrevem situações, momentos, 

estabelecem interações entre casos, pessoas.   
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5METODOLOGIA 

 

O vídeo-documentário surge da necessidade de se refletir na sociedade Mossoroense a 

existência e a manutenção do rádio, veículo de comunicação muito ouvido e respeitado ainda 

hoje. Com o advento das novas mídias o rádio se sente sufocado do ponto de vista financeiro 

quando os olhos publicitários se voltam para outros meios, esquecendo de que o rádio 

continua ao lado do povo. 

Para obtenção de dados concretos foram entrevistados diretores de rádios ou pessoas do 

setor comercial, que relatam as maiores dificuldades enfrentadas pelas emissoras hoje, bem 

como publicitários que refletem a dificuldade de o rádio não estar dentre os veículos mais 

procurados pelas agências, ao mesmo tempo em que dão dicas de como o rádio buscar novas 

formas de se sustentar diante do mercado que se reconhece muito competitivo e exigente, 

quando o assunto é publicidade. 

Este projeto experimental se desenvolve levando em conta três etapas importantes: pré-

produção – corresponde ao período em que o grupo fez coleta de dados, sejam em pesquisa de 

campo ou bibliográfica para referenciar o trabalho; a produção, que corresponde à construção 

do roteiro, período de gravação das entrevistas e coleta de imagens de apoio; e a pós-

produção, que consiste na edição e finalização do documentário. 

Durante o processo foi bem visto o interesse das rádios contactadas em ajudar nessa 

reflexão que eleva a imagem do rádio e mostra à sociedade as responsabilidades e os 

compromissos que as rádios, como qualquer empresa, tem que cumprir para se manter no 

mercado. 

 

5.1. PRÉ-PRODUÇÃO 

 

A pré-produção teve inicio nos últimos dias do mês de maio quando decidimos levar a 

frente o projeto experimental, reunindo os três alunos da habilitação de radialismo.   

Em seguida foi feita a indicação de quais rádios iriam participar do projeto e, 

posteriormente, o contato com os diretores e / ou setor comercial. Pela importância do tema 

foram indicadas rádios que dessem para se fazer o contraponto como: uma AM e uma FM 

comercial, uma AM e uma FM religiosa, uma educativa e uma Comunitária para saber a 

posição de cada uma no mercado publicitário. 
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Ainda na pré-produção foi feito agendamento com o Laboratório de Audiovisual do 

DECOM para acertos de datas, profissionais que nos acompanhariam e as possíveis 

ferramentas a serem utilizadas.  

Ainda aqui construímos o pré-roteiro elencando as rádios, as agências e as pessoas a 

serem entrevistadas, bem como o teor de cada uma das entrevistas. Este processo de pré-

produção durou em torno de 20 dias. 

 

5.2. PRODUÇÃO 

 

 Como o agendamento já tinha sido feito sem dificuldade e dentro do grupo um dos 

componentes tem habilidades com gravação de imagens, a produção do documentário 

começou logo no início de junho e se estendeu até meados do mesmo mês de 2014.   

A gravação se deu sem muitas mudanças daquilo que tínhamos pensado. Apenas um ou 

outro entrevistado pediu para mudar a sequência e nada mais. Foram colhidos 14depoimentos 

de diretores de rádios e ou representantes do setor comercial, agências de publicidade, além 

de dois professores da UERN, sendo eles, um jornalista e um administrador de empresas.  

Foram eles: Phabiano Santos - Modus Publicidade; Emerson Linhares - Rádio Difusora; 

Jozeildo Rodrigues - Personal Marketing; Alvanílson Carlos - 93 FM; RicarteBetson - Zumba 

Publicidade; Ugmar Nogueira - 98 FM; Milton Marques - 95 FM; Neto Queiroz - Quixote 

Comunicação; Dênis Pinheiro - Rádio Rural AM; Joselito Rodrigues - Rádio Libertadora 

AM;Lúcia Gurgel - 105 FM; Wilson Júnior - WH6 Propaganda; Professores Kildare Medeiros 

e Vinícius Claudino – UERN. 

Para garantir a qualidade do material audiovisual foram colhidas sonoras independentes, 

para em alguma necessidade serem usadas como sincronização/casamento de imagem e áudio. 

As filmagens com os entrevistados obedecem ao mesmo padrão de enquadramento e 

posicionamento da câmera para facilitar edição e salientar o sentido de projeção.  

O direcionamento do olhar do entrevistado foi orientado para o entrevistador e não para 

a câmera, o que dá uma ideia de conversa mais descontraída, embora não apareçam as falas 

do entrevistador.  As imagens de apoio foram feitas em sua maioria em plano geral, optando-

se uma ou outra em plano „detalhe‟ para ser usados em momentos de destaque do vídeo. Em 

resumo, a produção foi tranquila contemplando cada uma das etapas do processo de 

roteirização, criação e execução do documentário.  

 

5.3. PÓS-PRODUÇÃO 
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Tida como a etapa mais trabalhosa do projeto, a pós-produção se dedicou ao trabalho de 

edição. Começou em 1º de julho de 2014 e terminou em 15 de julho, com possíveis ajustes 

orientados pelo professor orientador.  

O processo foi desenvolvido pelo Laboratório do DECOM, tendo a profissional 

Marbenes Maia a sua frente. Os textos e imagens foram previamente separados pelo aluno e 

componente do grupo, Fábio Oliveira, que realizou toda a decupagem do material.  

Como em todo trabalho de edição houve algumas mudanças no roteiro, o que só veio 

enriquecer o trabalho, com adequações de trechos e encaixe de outras imagens que garantiram 

cada vez mais melhoria ao trabalho.  

Não houve narração. Assim sendo os personagens que aparecem no vídeo vão 

construindo sua própria narrativa, debatendo o tema e despertando no espectador mais 

interesse pelo enredo e tirando suas próprias conclusões. 

O vídeo documentário chegou acerca de 30 (trinta) minutos, tempo que achamos 

suficiente pata relatar o tema proposto com propriedade, abrir uma boa discussão no meio 

acadêmico e não deixar os espectadores cansados ou saturados de informações, achando ter 

esgotado o tema. É um tema muito atual e vai ser com certeza, objeto de muitos outros 

estudos pelo fato de, a cada dia, o rádio perder espaço no meio publicitário. 
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6CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema em foco, A Sustentabilidade no RádioMossoroense, desperta cada vez mais o 

aprofundamento e as reflexões na sociedade em busca de uma resposta que faça com que o 

Rádio, esse tão precioso veículo de Comunicação, não chegue à falência por falta de 

investimento.  

A nossa intenção é que este seja um dos muitos trabalhos que vão surgindo na área da 

sustentabilidade e de gerenciamento das rádios. Não apenas porque vemos muitas emissoras 

com ameaças de fechar as portas e calar a sua voz, mas pela importância que damos ao rádio 

como um veículo poderoso e de alcance imediato.  

Possa este trabalho despertar entre as agências de publicidade de Mossoró e região, um 

interesse maior em incluir o rádio entre os meios de veiculação de propagandas com a 

finalidade de resgatar o valor que ele tem na sociedade e dar a ele a oportunidade de ser um 

meio que concorre no mercado publicitário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

BALDO, Roberta. O radio no contexto da propaganda nacional. In:ENCONTRO. 

NACIONAL DA REDE ALFREDO DE CARVALHO, 2., 2004. Anais... Florianópolis: 

[s.n.], 2004.  

 

COSTELLA,Antonio F. Comunicação, do Grito ao satélite. 5.ed. Campos do Jordão,SP: 

Editora Mantiqueira, 2002. 

 

FEDERICO, M. E. B. História da comunicação. Petrópolis: Vozes, 1982. 

 

FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. 3.ed. Porto Alegre: 

Editora Doravante, 2007. 

 

JUNG, Milton. Jornalismo de rádio. São Paulo: Editora Contexto, 2007 

 

NICHOLS, Bill. Introdução ao Documentário. 2.ed.. Campinas, SP:Editora Papirus,2005. 

 

ORTRIWANO, Gisela S. A Informaçãono Rádio:os grupos de poder e a determinação dos 

conteúdos. 3. ed. SP: Summus, 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

APÊNDICE A - Cronograma 

 

DATA ATIVIDADE 

  

De 04 a 06 de junho - Definição do trabalho 

- Elaboração das perguntas para entrevista 

- Criação do roteiro 

De 09 a 13 de junho Realização das primeiras entrevistas 

16 a 20 de junho - Finalização das entrevistas 

- Captação de imagens de apoio (fachadas das rádios, 

antenas, rádio (aparelho), locutores, diretores, etc) 

- Produção do Relatório final 

De 20 a 30 de junho Refazer alguma gravação ou capturar mais imagens 

de apoio 

01 a 15 de julho - Edição das imagens 

- Reajustes no relatório 

15 de julho Entrega para apreciação do orientador 

Correção do texto final 

28 de julho Entrega oficial. 
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APÊNDICE B - Perguntas aos Entrevistados 

 

 

ENTREVISTADOS : 

 

 

Rádios – Rádio Rural, Difusora,Libertadora, Cidadania,Resistência, Santa Clara e Rádio 

TCM. 

Professores:Kildare Gomes e Vinícius Claudino 

Agências: Zumba/Ricarte; Personal/Jozeildo; Quixote-/Neto Queiroz; WH6/ Wilson 

Júnior; Modus/Phabiano Santos. 

 

QUESTIONÁRIO: 

 

1. DIRETORES (ou responsáveis pelo setor comercial) 

- Quais as principais dificuldades enfrentadas pela rádio? 

- Quais as principais fontes de renda? 

- Na sua visão, por qual(is) motivo(s) o mercado não investe na emissora o quanto você 

esperava? 

- Algum tipo de alternativa foi criado para melhorar o faturamento? 

- Há uma análise constante da programação de conteúdo, a fim de entender e atender a 

tendência do mercado, tornando-a atrativa para o público e, consequentemente, para 

investidores? 

- Como sua rádio se preparou para enfrentar o surgimento de novas mídias? (quais são os 

principais concorrentes do rádio?) 

- Isso interfere na questão do faturamento? 

- Quais as perspectivas para os próximos anos? 

1. AGÊNCIAS 

 

 

- Como o mercado tem visto o rádio nos tempos de novas mídias? 

- O cliente, quando procura a agência para elaborar uma campanha publicitária, 

normalmente ele vem com a ideia onde será veiculada essa campanha, ou ele deixa a 

critério da agência? (vocês indicam o rádio?) 
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- Em que posição está o rádio, em relação a outras mídias, como vetor para propagação das 

mensagens publicitárias? 

- O que o rádio precisa fazer para continuar sendo, ou voltar a ser, se for o caso, atrativo 

para o mercado publicitário? 

 

2. PROFESSORES 

 

2.1.KILDARE MEDEIROS 

 

- Quais as principais dificuldades enfrentadas pela rádio para sobreviver? 

- A terceirização da programação (inteira ou parcial) é uma saída ou uma armadilha para 

sua sustentabilidade? 

- Como o rádio deve se comportar diante das novas mídias? 

- Qual a tendência do rádio para atender um público (ouvinte e patrocinador) cada vez mais 

exigente?  

 

2.2.VINÍCIUS CLAUDINO 

 

- Que tipo de gestão uma empresa deve ter para enfrentar e sobreviver em um mercado 

cada vez mais competitivo? 

- No anseio de atrair investidores, para aumentar seu faturamento, a que tipo de armadilhas 

ele deve estar atento?  
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ANEXOS 
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SINOPSE 

Historicamente, o rádio é considerado o maior veículo de comunicação de massa do Brasil. 

Em Mossoró, segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte, não é diferente. Com 

oito emissoras, sendo quatro AM's e quatro FM's, o rádio local tem atravessado os anos 

tentando sobreviver às mudanças tecnológicas e de comportamento do público consumidor. 

As novas tecnologias, vistas como adversárias por uns, e aliadas por outros, têm forçado o 

rádio a um acompanhamento constante da evolução e visão do mercado por parte dos 

administradores mais atentos em relação às suas potencialidades, sob pena de sucumbir 

perante às exigências desse mesmo mercado. Ouvindo os gestores das rádios mossoroenses e 

agentes publicitários, este documentário oferece uma visão mais ampla e melhor 

entendimento de como o rádio local tem sobrevivido perante às adversidades. Quais suas 

dificuldades e quais estratégias adotadas para incrementar seu faturamento e garantir sua 

sustentabilidade. E, enfim, quais suas perspectivas e caminhos a serem trilhados para 

sobrevivência em tempos de novas mídias. 
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ROTEIRO 

 

IMAGEM ÁUDIO 

  

CLIP DE ABERTURA, MOSTRANDO 

DEDOS MANUSEANDO ALGUNS 

APARELHOS DE RÁDIO E SITES, 

SINTONIZANDO AS FREQÜÊNCIAS 

DE ALGUMAS EMISSORAS. 

ÁUDIO IDENTIFICANDO AS 

RESPECTIVAS EMISSORAS, NA 

MEDIDA EM QUE AS IMAGENS VÃO 

MUDANDO. 

CARTELA COM FUNDO BLACK E 

LETRAS BRANCAS: "MOSSORÓ, 

SEGUNDA CIDADE DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE, POSSUI 8 

EMISSORAS DE RÁDIO, SENDO 4 

AM'S E 4 FM'S. 

FUNDO MUSICAL: INTRODUÇÃO DA 

MÚSICA "RÁDIO PIRATA", DO 

GRUPO RPM. 

FADE PARA INCLUSÃO DA ARTE 

COM TÍTULO DO DOCUMENTÁRIO: 

"A SUSTENTABILIDADE NO RÁDIO 

MOSSOROENSE" 

 

FADE PARA CARTELA EM BLACK E 

LETRAS EM BRANCO: 

DIFICULDADES 

 

FADE PARA IMAGEM DO STUDIO 

DA 93 FM, APRESENTANDO A 

LOGOMARCA DA EMISSORA 

 

SONORA DIRETOR DA 93 FM 

CARACTERES: ALVANÍLSON 

CARLOS - RÁDIO 93 FM 

"As dificuldades enfrentadas pela 93, eu 

acho  que hoje é mais a competitividade 

do mercado, por que nós temos uma 

proliferação muito grande de vário tipos 

de mídia, eu acho que a grande 

dificuldade está justamente nisso aí. Com 

o advento das novas tecnologias, entraram 

muitos blogs, muitos jornais, entraram 

outras rádios, entraram rádios web, então, 

a competitividade aumentou muito em 

relação a isso e proliferou muito o 

mercado em termo de preço". 

 

PAN DO STUDIO DA RÁDIO RURAL 

ATÉ SURGIR O BANNER COM A 

IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA 

 

SONORA COM DIRETOR DA RÁDIO 

RURAL 

CARACTERES: DÊNIS PINHEIRO - 

RÁRIO RURAL - AM 

"Bom, acho que a Rádio Rural enfrenta 

dificuldades principalmente na questão 

técnica. A matéria prima do rádio é o som. 

Se você não tem um bom som, se você 

fica fora do ar por alguns instantes, ou por 

um bom tempo, perde a credibilidade, 

perde o número de ouvintes. Esse eu acho 
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que foi uma dificuldade que a rádio 

enfrentou e até hoje, talvez, ela sofra por 

isso". 

 

FACHADA DA RÁDIO DIFUSORA  

SONORA COM DIRETOR DA RÁDIO 

DIFUSORA 

CARACTERES: EMERSON LINHARES 

- RÁDIO DIFUSORA - AM 

"O fato de ser uma AM, a Difusora foi 

injustiçada ao longo de alguns anos com o 

aparecimento da FM e muita gente 

creditou isso ao som, que é diferente 

lógico. Tem uma qualidade cristalina o 

som de FM, e o rádio AM passou a ser 

estigmatizado, apesar de que eu acredite 

que tenha ainda mais audiência nas 

cidades de interior. Hoje é patente que o 

rádio AM praticamente desapareceu nas 

grandes cidades". 

 

FACHADA DA RÁDIO 

LIBERTADORA 

 

SONORA DIRETOR DA 

LIBERTADORA 

CARACTERES: JOSELITO SOARES - 

RÁDIO LIBERTADORA -AM 

 

 

INSERT - IMAGENS DO STUDIO DA 

LIBERTADORA, COM MESA DE 

ÁUDIO E LOCUTORES. 

"Como nós pegamos a rádio libertadora 

numa situação muito defasada, tanto 

financeiramente, como eu bem mencionei 

na questão da programação, e a gente 

tinha que construir tudo isso, ela hoje nós 

não podemos dizer que ela caminha 

sozinha, em termos de financeiro, em 

termos de vendas de publicidade. Hoje 

nós ainda dependemos muito de doações 

dos irmãos da igreja". 

 

IMAGEM DE ANTENA DE RÁDIO  

SONORA DIRETOR RÁDIO 98 FM 

CARACTERES: UGMAR NOGUEIRA - 

RÁDIO 98 FM 

"O rádio comunitário tem suas 

dificuldades na questão comercial. Ainda 

enfrenta problemas de preconceito da 

sociedade, de alguns comerciantes que 

ainda vêem o rádio comunitário como um 

rádio de fundo de quintal, um rádio que 

não tem audiência, que tem audiência só 

restrita a comunidade. 

 

IMAGEN DO CÉU E PANORÂMICA 

PASSANDO PELO TOTEM COM A 

IDENTIFICAÇÃO DA 105, ATÉ 

ANTENAS SOBRE O TETO DA 

EMISSORA 

 

SONORA DIRETORA 105 FM 

CARACTERES: LÚCIA GURGEL - 

RÁDIO 105 FM 

" A maior dificuldade está sendo a falta de 

mídia. Os anunciantes tem outra forma de 

mídia. Tem o jornal. Com a chegada da tv 

diminuiu mais a mídia no rádio e as redes 

sociais, facebook, twitter e muitos deles 
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ainda preferem e dizem que a propaganda 

boca a boca é a que mais influencia o 

client". 

 

IMAGEM STUDIO DA 95, COM 

LOCUTOR APRESENTANDO 

NOTICIÁRIO 

SOBE SOM COM LOCUTOR MOISÉS 

ALBUQUERQUE LENDO 

NOTÍCIÁRIO. 

SONORA DIRETOR DA 95 FM 

CARACTERES: MÍLTON MARQUES - 

RÁDIO 95 FM 

"Uma das coisas que eu acho muito 

importante que se houvesse possibilidade 

de ser resolvido, era se ter um sindicato da 

parte patronal organizado, pleno e 

competente para ter os limites de 

programação, por que um dos grandes 

fatores que tem de ter caído as receitas das 

emissoras é se vender por um preço muito 

aquém a programação, os espaços 

chamados comerciais". 

 

FADE PARA CARTELA EM BLACK E 

LETRAS BRANCAS: VIABILIDADE 

 

SONORA DIRETOR DA 98 FM 

 

 

INSERT IMAGEM DE MESA DE 

ÁUDIO 

"A FM 98 vive de doações dos seus 

sócios, contribuintes do seu atual quadro 

de contribuintes. O seu estatuto já define 

em todas as suas regras. É importante 

lembrar que a FM 98 não é uma pessoa 

jurídica, a pessoa jurídica é a Fundação 

Potiguar, que é quem tem a outorga. É 

quem tem o direito de executar o serviço 

de radiodifusão comunitária. Então tudo 

vem através da Fundação, e através de 

editais de projetos do governo federal, do 

governo estadual, do governo municipal. 

A gente vem tendo também essa via de 

sustentabilidadeatravés de editais e 

financiamentos de projetos".    

SONORA DO DIRETOR DA 93 FM 

 

 

 

"Hoje a gente vem tendo a área de 

publicidade como a área de maior fonte de 

renda da rádio, por que é nela que a rádio 

vem tendo o seu maior faturamento, 

justamente em cima dos spots. Hoje a 

gente tem o casting muito grande na área 

de flashes, de spots de 15, 30, 45 

segundos e 1 minuto. Tem uma parceria 

muito grande com as agências de 

publicidade de todo o Brasil, em virtude 

da rádio ser muito conhecida 

nacionalmente, um trabalho que a gente 

desenvolveu de marketing muito forte e 

em virtude disso a publicidade tem sido a 

nossa bola mestra com relação a 
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faturamento". 

 

REPÓRTER DA 93 AO LADO DA 

UNIDADE MÓVEL. 

SOBE SOM DO REPÓRTER EM 

FLASH COMERCIAL. 

FADE PARA CARTELA EM BLACK E 

LETRAS BRANCAS: ALTERNATIVAS 

 

SONORA PROFESSOR VINÍCIUS 

CARACTERES: VINÍCIUS CLAUDINO 

- PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 

"As empresas hoje em dia, as 

organizações nos dias atuais, elas 

precisam ser dinâmicas. Elas precisam 

acompanhar a velocidade com que as 

novidades estão surgindo. Uma 

concorrência, ela pode vir de várias 

formas, não necessariamente de um único 

tipo de serviço, ou único tipo de 

característica de mercado. Você encontra 

características de várias formas. Então 

uma organização hoje para se manter 

competitiva ela tem que ir se atualizando, 

entendendo o comportamento daquele 

mercado, daquela situação  em que a 

sociedade está vivendo. Aqui a agente 

discute a questão do rádio. O rádio é um 

exemplo. É um dos meios de comunicação 

que atinge uma quantidade enorme de 

pessoas, mas hoje existem concorrentes. A 

gente encontra internet, a gente encontra 

uma série de outros meios de 

comunicação que conseguem ter uma 

série de bom desempenho, um bom 

resultado e diria mais atrativos que o 

rádio". 

SONORA DIRETOR DA 93 FM 

 

 

 

 

INSERT DE FOTOS DE BLITZES DA 

93 FM. 

 

 

 

 

 

 

 

INSERTS DA EQUIPE DE ESPORTES 

DA 93 NO ESTÁDIO, TRANSMITINDO 

JOGO. 

"A gente tem buscado a sustentabilidade 

em cima de outras formas de faturamento. 

Blits, por exemplo, é uma forma de 

faturamento. Mas ela em si, só pra você 

chegar e vender uma simples para um 

cliente não é coisa fácil. Então hoje a 

gente investiu em uma estrutura grande 

que incrementa outros fatores atrás da 

blitz quevocê consegue faturar um valor 

extra. É tanto que a gente vende a blitz 

básica e agrega mais 4, 5, 6 clientes. 

Então numa blitz você consegue faturar 5, 

6, em cima de uma. A outra foi o esporte 

que a gente não tinha há 3 anos. Esse é o 

terceiro ano que a gente coloca o esporte 

na rádio e vem crescendo. A gente saiu 

num valor x e já estamos num valor xy. 

Esse ano a gente já conseguiu vender 

umas cotas bem melhores do que no 
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primiero ano, então melhorou um pouco 

do faturamento da gente". 

 

FADE PARA CARTELA EM BLACK E 

LETRAS BRANCAS: RECURSOS 

PÚBLICOS 

 

SONORA JOSELITO - LIBERTADORA "As alternativas de buscar e fomentar a 

questão da manutenção da rádio 

financeiramente falando, nós temos 

buscado de várias formas, que eu acho que 

é o padrão de toda e qualquer emissora. É 

desde o cliente privado até o órgão 

público". 

 

SONORA ALVANÍLSON - 93 FM "Na parte pública, de dinheiro público a 

gente tem variado muito. Por ser uma 

rádio que tem uma ligação política a gente 

tem às vezes uma dificuldade de fechar 

negócios nessa área, até por que a gente 

está sempre na oposição. Então não é uma 

fonte de renda que nos garante uma 

assiduidade". 

SONORA DÊNIS - RURAL 

CARACTERES: DÊNIS PINHEIRO - 

RÁDIO RURAL - AM 

"A gente recebe muita mídia federal. 

Essas mídias federais, do governo 

estadual, do Ministério da Saúde, 

Ministério da Integração, Ministério das 

Cidades, elas chegam por e-mail pra gente 

e é um valor que contribui sim". 

 

SONORA EMERSON - DIFUSORA 

 

As pessoas acham que o dinheiro público 

é um dinheiro amaldiçoado, que deveria 

servir pra saúde, educação, segurança, 

quando na verdade é um pensamento até 

muito burro por que as pessoas deveriam 

enxergar que esse é um dinheiro que está 

pagando um serviço que você presta, e 

que essas empresas que estão por traz não 

recebem o dinheiro de mão beijada, elas 

trabalham duro e elas sustentam várias e 

várias famílias e pessoas de forma indireta 

e outros trabalhadores de forma indireta. 

Então é preciso que as pessoas tomem a 

consciência de que o dinheiro público tem 

um aspecto positivo para manter toda uma 

cadeia de empregos. De empregos e renda. 

FADE PARA CARTELA EM BLACK E 

LETRAS BRANCAS: PUBLICIDADE 

 

SONORA JOZEILDO 

CARACTERES: JOZEILDO 

RODRIGUES - PERSONAL 

"Eu sempre trabalho com rádio. Por que? 

Porque eu acho que ainda é a mídia que 

ela entra em todos os lares com muita 
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MARKETING facilidade. E isso a gente atinge a todas as 

gerações". 

 

SONORA WILSON JÚNIOR 

CARACTERES: WILSON JÚNIOR - 

WH6 PROPAGANDA 

"Nós entendemos que o veículo rádio 

consegue transmitir a uma gama de 

pessoas maior, de fato, dependendo de 

qual público que você queira atingir e de 

que programa que você possa atuar dentro 

da programação de uma rádio que possa 

ser escolhida, eu acredito que você 

consiga potencializar diversas campanhas. 

LOCUTOR APRESENTANDO 

PROGRAMA NO ESTÚDIO DA RÁDIO 

DIFUSORA 

SOBE SOM - LOCUTOR DÁ HORA E 

MANDA ALÔ PARA OUVINTES. 

SONORA RICARTE BETSON 

CARACTERES: RICARTO BETSON - 

ZUMBA PUBLICIDADE 

"Rádio ele é um instrumento que se alia a 

outras formas de comunicação. Então 

quando a gente indica rádio, 

provavelmente no plano de mídia tem lá 

outdoor, tem anúncioem jornal, tem tv e 

tem mídia online. Então, assim, a gente 

cria uma pacote de possibilidades para o 

cliente e vende esse pacote como sendo 

uma receita de bolo ideal".  

 

SONORA NETO QUEIROZ 

CARACTERES: NETO QUEIROZ - 

QUIXOTE PUBLICIDADE 

"Geralmente, quase todas às vezes, nós 

indicamos rádio sim, por que o rádio é um 

instrumento muito forte. Rádio é muito 

forte. Rádio em Mossoró é muito forte. E 

a gente tem que...é em quase todos os 

públicos, em quase todos os formatos, o 

rádio tem alcance e a gente faz sempre 

indicação da rádio pro cliente". 

INSERT COM IMAGEM DE AVISO 

LUMINOSO: "NO AR" 

 

FADE PARA CARTELA EM BLACK E 

LETRAS BRANCAS: PERFIS DE 

INVESTIMENTO. 

 

SONORA JOSELITO - LIBERTADORA 

 

 

INSERT: IMAGEM DO LOCUTOR DA 

LIBERTADORA CONVERSANDO 

COM OUVINTE. 

"Na realidade o fato da Rádio Libertadora 

ela ter um público fidelizado e 

direcionado, que é o público maior, que é 

o público evangélico, ela não entra nessa 

disputa.Nós temos um público 

diferenciado. Um exemplo, o nosso 

público eles não mudam de faixa. O 

público evangélico ele não muda de faixa. 

 

SONORA LÚCIA GURGEL - 105 FM "Nós temos um perfil diferenciado de 

outras rádios em relação a nossa qualidade 

musical. Então acreditamos que também o 

proprietário, o empresário procura aquele 



36 
 

perfil mais popular que seu produto 

chegue mais diretamente a casa dos mais 

populares, que nós que temos um 

percentual bem menor de ouvintes. 

 

SONORA PHABIANO SANTOS 

CARACTERES: PHABIANO SANTOS - 

MODUS PUBLICIDADE 

"Hoje as agências de Mossoró, que já são 

muito boas e são muitas, elas já se cercam 

de informações cientificas: a pesquisa, da 

enquete, dos levantamentos 

mercadológicos feitos pela Associação 

Comercial, a CDL. Então, quando você 

passa a ter esse conhecimento cientifico 

de você ver onde é que tá o perfil do 

cliente para determinado produto, você já 

vai diretamente oferecê-lo. Hoje a agência 

tá mais profissional, os empresários não 

tão jogando dinheiro pela janela para 

agradar um ou outro amigo e quer 

resultado, ele quer investir e não mais 

gastar". 

 

FADE PARA CARTELA BLACK E 

LETRAS BRANCAS: 

TERCEIRIZAÇÃO 

 

SONORA KILDARE 

CARACTERES: KILDARE GOMES - 

PROFESSOR UERN 

 

INSERT IMAGEM DE OPERADOR DE 

ÁUDIO OBSERVANDO O 

COMPUTADOR. 

"A terceirização, nós temos esses dois 

aspectos: você terceirizar localmente, o 

que muitas vezes pode ser dramático, por 

que você vende aquele espaço e perde a 

identidade quanto veículo, e você destinar 

a venda para quem estiver interessado, 

você pode causar um problema seríssimo, 

então você pode ter um rádio com várias 

rádios dentro dele e isso eu não sei se 

serve, é como se nós estivéssemos 

metralhando para todos os lados e atender 

todos os gostos. isso não serve para o 

rádio, pelo menos é o que tem nos 

mostrado a experiencia". 

SONORA EMERSON 

CARACTERES: EMERSON LINHARES 

- RÁDIO DIFUSORA - AM 

"A gente vende a programação, a gente 

vende certos horários para pessoas que 

estejam interessadas em fazer um certo 

tipo de trabalho, ou, propriamnete as 

igrejas a gente consegue comercializar 

esses espaços. radialistas também 

compram esses espaços, mas acabam de 

certa forma concorrendo com a própria 

rádio, isso foi uma atitude dos anos 90, 

acredito eu inicio de 2000, quando se teve 

uma dificuldade maior de manter a rádio e 

não ter vínculo empregatício, então surgiu 
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essa alternativa de terceirizar o horário o 

que acabou de certa forma complicando, 

essa relação é muito complexa por que 

você se baseia por um trabalho de uma 

tabela e de repente uma pessoas para 

sobreviver e vender ele acaba mudando o 

preço do comercial e acaba acostumando 

o empresário a pagar muito pouco,a não 

valorizar o seu produto". 

 

SONORA VINÍCIUS 

CARACTERES: VINÍCIUS CLAUDINO 

- PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 

"Eu acredito que a terceirização por si só, 

ela não é uma armadilha, o problema não 

é a terceirização, o problema está em 

como você terceiriza, como você vai usar 

essa estratégia de gestão. existem 

organizações que na necessidade de 

diminuir custos acaba terceirizando coisas 

que não deveria. a sedução so recurso ele 

pode representar mais na frente algum tipo 

de prejuízo". 

 

FADE PARA CARTELA EM BLACK E 

LETRAS EM BRANCO: AUDIÊNCIA 

 

IMAGENS DE LOCUTOR E DE 

OPERADOR DE ÁUDIO DA 

DIFUSORA. 

SOBE SOM DO LOCUTOR JOSÉ 

ANTÔNIO, DA RÁDIO DIFUSORA, 

ABRINDO O PROGRAMA POLICIAL 

"CIDADE AFLITA". 

SONORA ALVANÍLSON 

CARACTERES: ALVANÍLSON 

CARLOS - RÁDIO 93 FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERT DE IMAGEM DE LOCUTORA 

NO ESTÚDIO DA 93, COM PAN ATÉ 

A ATENDENTE. 

"Nenhuma empresa que fique parada no 

tempo, que consiga se manter ou fazer 

faturamento, você precisa de alguma 

forma mexer, mesmo que esteja dando 

certo você precisa mexer em alguma 

coisa, am algum detalhe ali, você precisa 

inovar em alguma coisa para quee você 

chegue amanhã e você tenha algo a mais 

para oferecer, eu avho que hoje o 

diferencial da 93 tem sido isso, a gente 

tem algo mais para oferecer, por que as 

outras não tem e isso é uma realidade, 

então você primiero tem que manter a sua 

audiencia, o seu ouvinte pra que na hora 

que você for conversar com o empresário, 

você dizer que vai inverstir e que vai ter 

um retorno e poder mostrar que tem um 

retorno, como nós já fizemos aqui e dizer 

o sequinte: olhe eu vou te dar esse flash 

aqui e se você não receber 30 ou 40 

ligação numa promoção você não paga, e 

o cliente receber 75, 100 ligações e ver 

que dá resultado e fechar um contrato bom 
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com a gente. então, esse diferencial nós 

temos que é a audiencia e que você perder 

a audiencia, você perde força e é em 

qualquer mercado". 

 

IMAGEM ESTÚDIO DA 95 FM, 

SAINDO DA LOGOMARCA ATÉ O 

LOCUTOR 

SOBE SOM DO ESTÚDIO DA 95, COM 

O LOCUTOR EDMAR CASTRO 

FALANDO DE PROMOÇÃO DA 

RÁDIO. 

SONORA MÍLTON MARQUES 

CARACTERES: MÍLTON MARQUES - 

RÁDIO 95 FM 

"Aqui nós ainda temos passad por essa 

mutação, nós não podemos dizer que a 95 

já tenha adquirido a sua estabilidade a sua 

maturidade. nós assumimos há 4 anos e há 

3 anos e pouco nós tivemos uma gestão, 

temos um comprmisso sério de quem 

administra, nós damos carta branca, como 

nós chamamos,  você faça o que você bem 

entenderm você possa substituir quem 

você quiser substituir, você possa fazer o 

programa que acha que possa fazer e no 

final eu cobro, aí no final quando eu acho 

que a cobrança não corresponde aí é 

necessário que tenha uma mudança".  

 

IMAGEM MÃOS DO OPERADOR 

SOBRE A MESA DE ÁUDIO 

SOBE SOM DO OPERADOR DA 95 

OPERANDO A MESA E ÁUDIO AO 

FUNDO DO APRESENTADOR 

MOISÉS ALBUQUERQUE 

CHAMANDO COMENTARISTA. 

SONORA RICARTE BETSON - 

ZUMBA 

"A rádio bem sucedida é a quela que tem 

audiencia, então não tem receita mágica 

para dizer o que é receita de sucesso para 

uma rádio. é ter audiencia, tendo 

audiencia ela vai ter os melhores 

anunciantes do mercado, ela vai ter as 

melhores agencias com ela, então ela vai 

ter melhor credibilidade com seu público, 

então o atestado de suceso de uma rádio é 

ter audiencia". 

 

IMAGEM LOCUTOR DA DIFUSORA SOBE SOM: LOCUTOR JOSÉ 

ANTÔNIO APRESENTANDO O 

PROGRAMA CIDADE AFLITA, DA 

RÁDIO DIFUSORA. 

FADE PARA CARTELA EM BLACK E 

LETRAS EM BRANCO: 

PROGRAMAÇÃO 

 

SONORA COM KILDARE GOMES 

 

 

"Uma das armadilhas é na verdade uma 

programaçãomosaico, aonde você coloca 

de tudo que acha que deve colocar numa 
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INSERT DE IMAGEM DE KILDARE 

PARTICIPANDO DE PROGRAMA NA 

RÁDIO RURAL. 

rádio e não tem um perfil, é como se você 

estivesse numa busca, numa ansia de 

alcançar todos os públicos e sabe que não 

tem condições de fazer isso, então eu diria 

que aquele que só pensa em atingir todo 

mundo e atingir todo mundo com todos os 

estilos musicais, com  todo tipo de  

informação me parece que ele tem perdido 

força ao longo desse tempo". 

 

FADE PARA CARTELA EM BLACK E 

LETRAS EM BRANCO: FATORES 

DIFERENCIAIS 

 

SONORA PROFESOR VINÍCIUS "O desafio de uma organização que está 

nesse tipo de momento onde a sua forma 

de apresentar um serviço está sendo 

disputada por outros concorrentes pede 

que a flexibilidade também seja uma 

caracteristica dela. buscar inovações, a 

inovação não necessariamente é uma 

caracteristica como algo único, uma 

resposta única. ainovação pode ser algo 

criativo que deu certo pra uma 

organização, mas pode não dar pra outra , 

então eu diri que pra você enfrentar 

muitos concorrentes de alta 

competitividade você deve ter uma equipe 

criativa, uma equipe que tenha 

flexibilidade e que saiba entender aquilo 

que a sociedade está esperando, o que o 

mercado está esperando". 

 

IMAGENS DE STUDIO E LOCUTOR 

DA 93 FM 

SOBE SOM: LOCUTOR GÍLSON 

CARDOSO, DA 93 FM, ANUNCIANDO 

PROMOÇÃO DE SORTEIO. 

SONORA COM JOZEILDO 

CARACTERES - JOZEILDO 

RODRIGUES - PERSONAL 

MARKETING. 

"O que eu acho que o rádio 

mossoroenseprecis fazer é que algumas 

grandes rádios d brasil já estão fazendo. o 

rádio por trabalhar com comunicação 

deixou a divulgação dele dispercebido por 

achar que todo mundo já estava 

escutando, então ele esqueceu de fazer a 

sua própria divulgação. então eu acho que 

o rádio precisa inovar nisso aí, na 

programação, precisa inovar na 

divulgação, você não vê rádio fazendo 

propaganda dela, raramente você vê uma 

campanha de uma rádio num outdoor, 

num jornal numa revista, coisa que você 

vê a cbn fazendo, a rádio globo você abre 
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uma veja e você vê vez por outra uma 

página lá, por que está lembrando que 

existe aquilo ali, e as rádios locais não 

fazem isso com facilidade". 

SONORA NETO QUEIROZ 

CARACTERES: NETO QUEIROZ - 

QUIXOTE PUBLICIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Olha, o que o rádio precisa fazer para se 

tornar atrativo é essa modernização.eu não 

entendo como é que a rádio consegue 

progredir se quando você tem dentro da 

emissora um monte de limitação para a 

execução dos trabalhos, não tem um 

veículo para reportagem, não tem 

profissionais para acompanhar a cidade no 

nível da informação, não tem sequer uma 

estrutura de telefone, então você tá dentro 

do estúdio e faz parte do jornalismo da 

rádio  e tem um evento  um acontecimento 

e você precise pegar uma informação para 

trazer imediatamente aí você não tem pra 

quem ligar por  que os telefones são 

limitados, aí você não tem celular, você 

não tem um veículo para sair naquele 

momento, você não tem as condições de 

fazer uma cobertura. 

INSERT: IMAGEM DO REPÓRTER DA 

93 FM AO LADO DA UNIDADE 

MÓVEL DA EMISSORA. 

SOBE SOM: REPÓRTER ALAN 

JORDAN, DA 93 FM, REALIZA FLASH 

COM INFORMAÇÕES DO SETOR 

POLICIAL. 

SONORA NETO QUEIROZ 

 

 

 

IMAGEM DO REPÓRTER DA 95 FM 

AO LADO DA UNIDADE MÓVEL 

PARTICIPANDO EM FLASH NA 

PROGRAMAÇÃO DA EMISSORA 

 

"A rádio ela precisa ter essas condições 

para ela interagir com a informação em 

temp real. por que o público precisa de 

muita informação e a rádio precisa 

trabalhar muito a informação, o tempo, o 

transito, polícia, política, as condições da 

cidade, todas essas coberturas em tempo 

real, por que se o público perceber que 

aquela rádio informa corretamente, 

informa com rapidez e trabalha de uma 

forma jornalistica séria o público 

imediatamente vai ouvir, vai dar 

credibilidade e se informar atraves 

daquela rádio, e a rádio ganha com isso, se 

torna forte e aí o mercado publicitário vai 

atras dela por que sabe que ela é um 

veículo forte para veicular as marcas do 

cliente" 

 

FADE PARA CARTELA EM BLACK E  
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LETRAS EM BRANCO: 

CREDIBILIDADE 

SONORA COM JOSELITO 

CARACTERES: JOSELITO SOARES - 

RÁDIO LIBERTADORA - AM 

"A rádio com certeza ela domina essa 

parte de ela trazer a credibilidade para o 

ouvinte, coisas que realmente já nas redes 

sociais das coisas que são noticias nós 

ficamos com o pé atrás, por que nós não 

sabemos de onde vem aquela informação, 

por que são lançadas aleatoriamente, nós 

não sabemos de onde partiu mesmo. o 

rádio não, você está ligado nele, você está 

sintonizado na frequencia daquele rádio e 

aí você sabe de onde demanda aquela 

noticia". 

 

SONORA PHABIANO 

CARACTERES: FABIANO SANTOS - 

MODUS PUBLICIDADE 

 

INSERTS: IMAGENS DAS UNIDADES 

MÓVEIS DA 95 E RÁDIO RURAL EM 

MOVIMENTO. EM SEGUIDA DO 

REPÓRTER DA 93 FM PASSANDO 

FLASH AO LADO DE SUA UNIDADE 

MÓVEL. FECHANDO COM IMAGEM 

DO COMENTARISTA DA 95 FM 

DURANTE JOGO NA ARENA DAS 

DUNAS. 

"O rádio precisa, não é se reinventar. Ele 

precisa se qualificar mais. Eu vou trazer o 

profissional pra ele fazer pauta. Eu vou 

trazer o profissional pra ele estar perto do 

fato. Eu vou trazer profissionais que 

possam estar nos bairros. Que possa 

comentar um notícia com profundidade de 

economia, de polícia, de esportes, de 

política, que possa dar ao eleitor um visão 

mais ampla do que ele tem. Quando eu 

busco um meio de comunicação eu busco 

algo pra somar ao que eu tenho, e que 

acho e penso que possa melhorar ou que 

possa ter um foco melhor dessa 

informação. O rádio tem que tá pronto pra 

isso. Ele dá essa condição de quem estar 

ouvindo, de confiar, e ter uma outra 

versão, uma outra visão da notícia para 

que ele possa aferir tudo que ele recebeu 

durante o dia". 

IMAGENS CURTAS DE 

EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS 

SOBE SOM COM IMAGENS 

INTERCALADAS DE ANTENA, 

MICROFONE, MESA DE ÁUDIO E 

APRESENTADORES NOS ESTÚDIOS 

DAS RÁDIOS E LOCUÇÕES 

RÁPIDAS, COM TRILHA 

JORNALÍSTICA COMO ÁUDIO DE 

FUNDO. 

FADE PARA CARTELA EM BLACK E 

LETRAS EM BRANCO: NOVAS 

TECNOLOGIAS 

 

SONORA ALVANÍLSON CARLOS - 93 

FM 

"Além de ter se preparado, o rádio ganhou 

com o advento das novas tecnologias. 

Muitos não analisaram que o rádio é o 

único veículo que você consegue 
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sintonizar ou ouvir em qualquer lugar. 

Pelo menos a 93 FM você pode ouvir ela 

no Facebook, você pode ouvir no Twitter, 

você pode ouvir pelo Whatsapp... 

IMAGEM LOCUTOR DA 93 SOBE SOM COM LOCUTOR GÍLSON 

CARDOSO LENDO MENSAGENS DO 

WHATSAPP PELO CELULAR EM 

APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA NO 

ESTÚDIO DA 93 FM. 

SONORA ALVANÍLSON CARLOS "Eu acho que as novas tecnologias só veio 

mesmo a ajudar e a contribuir para que o 

rádio possa se consolidar ainda mais como 

veículo de massa. Porque antigamente 

você só sintonizava se fosse num radinho 

de pilha lá na sua casa, hoje não. Até na 

televisão você sintoniza o rádio 

normalmente, sem ter nenhum problema". 

SONORA EMERSON LINHARES - 

DIFUSORA 

"Se possível a gente quer, a gente pensa 

nisso, é integrar, aí sim, fazer a integração 

com as mídias sociais com mais força. A 

gente já tá com, digamos com uma 

pequena parte dessa integração. Nosso 

som vai pra internet, a partir do momento 

que sai daqui vai pra internet, quer dizer, 

pessoas do mundo inteiro estão escutando 

a Difusora na internet. A gente montou 

recentemente um portal de notícia. A 

gente quer melhorar esse portal. Inclusive 

porque um dos grandes, digamos assim, 

projetos também é fazer dentro dessa 

integração com o Twitter, com o 

Facebook, com o Instagram e outras e 

outras mídias a gente quer fazer uma TV 

Web, que eu acho que isso também pode 

ser possível, e mostrar pra o pessoal, o 

público alvo e os empresários que é 

interessante você poder integrar também 

não só o som, mas também a imagem. 

SONORA PROFESSOR VINÍCIUS 

CARACTERES: VINÍCIUS CLAUDINO 

- PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 

"Diria pra você que acessar tecnologia 

hoje em dia não é o maior desafio. A 

tecnologia tá disponível. Você tem 

condições de comprar os melhores 

maquinários. Maquinários que são 

modernos aqui, em outros países. Acessar 

tecnologia não é o maior desafio. O maior 

desafio é você operar bem essa 

tecnologia".  

FADE PARA CARTELA EM BLACK E 

LETRAS EM BRANCO: MAGIA E 

PERSPECTIVAS 
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SONORA WILSON 

CARACTERES: WILSON JÚNIOR - 

WH6 PROPAGANDA 

"A rádio tem algo que a TV não consegue 

fazer. A magia da rádio é proporcionar 

àquele ouvinte imaginar algo. Imaginar 

um produto, como por exemplo as 

qualidades daquele produto. Fazer com 

que ele tenha o desejo de conhecer. 

Muitas vezes a gente vê na televisão e as 

cores talvez não chamem tanta atenção. Se 

não for um vídeo tão bem produzido você 

não vai conseguir fazer com que as 

pessoas desejem aquilo que está se 

tentando vender. E na rádio é diferente. 

Na rádio não tem cor, na rádio não tem 

cheiro, na rádio você não consegue ver 

literalmente. Mas ao fechar os olhos e 

ouvir um bom comercial, assistir uma boa 

partida de futebol você imagina e você 

fantasia um gol, por exemplo, muito mais 

bonito do que você acabou de ver. 

INSERT DE IMAGEM DE UM RÁDIO 

DIGITAL DE CARRO NA SINTONIA 

DA 95 FM 

SOBE SOM: ÁUDIO DE UM GOL 

NARRADO NA 95 FM. 

SONORA JOZEILDO 

CARACTERES: JOZEILDO 

RODRIGUES - PERSONAL 

MARKETING 

 

INSERT DE IMAGEM DO LOCUTOR 

OLHANDO O SITE DA 95 FM 

"Eu continuo achando que o rádio, ele vai 

ser uma das mídias mais duradouras que 

nós temos daqui pra frente. Independente 

dessa enxurrada de mídia social. Eu me 

lembro que por quantas vertentes a gente 

não já passou por mídia social? Pelo um 

tal de IRC, pelo um tal do Messenger. Se 

você não tivesse um Orkut, era um 

Facebook do passado, o mundo só faltava 

se acabar. Aí veio o Twitter onde você 

falava mais e já substituiu o MSN. Aí 

depois veio o Facebook que substituiu o 

Orkut. E automaticamente veio o 

Instagram, que você tanto posta foto como 

comentário. Então, se a gente perceber, 

essa mídia, essa rede mundial, ela é muito 

volátil. Eu não sei o que vai acontecer 

com ela daqui a pouco. Eu sei que o rádio 

existe desde que o mundo é mundo. E as 

pessoas costumam, não só pelo 

saudosismo, mas pelo contato, é como se 

ele estivesse vivendo com o locutor. E o 

mais bacana de tudo que eu acho. É que 

não criou aquela distância que as mídias 

sociais hoje provocam. Aquela separação 

das pessoas. Todo mundo no mesmo 

lugar, porém separado. O rádio não. É 

como se você tivesse um companheiro 
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seu, ao seu lado conversando. Por isso é 

que eu aposto muito no rádio.  

SONORA PHABIANO SANTOS 

 

"E pra finalizar essa questão do rádio, eu 

não gosto mais do rádio que toca música. 

Que a meu ver, o rádio que toca música, 

ele perde o momento de externar um 

comentário. Porque a música hoje é muito 

acessível e quem tem a música, baixa 

acolá na internet, bota no Ipod, bota no 

seu celular e escuta a música de sua 

preferência à hora que quer, sem precisar 

ligar pro rádio. Nós é que temos que levar 

pra ele o que ele ainda não possui, que é a 

informação e o comentário. 

FADE PARA CARTELA EM BLACK E 

LETRAS EM BRANCO: EM 7 DE 

NOVEMBRO DE 2013, A PRESIDENTE 

DA REPÚBLICA, DILMA ROUSSEFF, 

ASSINOU DECRETO AUTORIZANDO 

A MIGRAÇÃO DAS RÁDIOS QUE 

OPERAM NA FAIXA AM PARA A 

FAIXA FM, ATINGINDO 1.772 

EMISSORAS EM TODO O PAIS. 

 

FADE PARA OUTRA CARTELA: EM 

MOSSORÓ, AS QUATRO EMISSORAS 

QUE OPERAM EM AMPLITUDE 

MODULADA (RURAL, RPC, 

DIFUSORA E LIBERTADORA) 

INGRESSARAM COM O PEDIDO DE 

MIGRAÇÃO COMO FORMA DE 

GARANTIR SUA 

SUSTENTABILIDADE. 

 

CLIP COM FRAGMENTOS DE 

IMAGENS DE EQUIPAMENTOS E 

PROFISSIONAIS DAS EMISSORAS 

LOCAIS 

SOBE SOM: IMAGENS DOS 

LOCUTORES E EQUIPAMENTOS DAS 

EMISSORAS COM A TRILHA "RÁDIO 

PIRATA", DO RPM, COMO FUNDO 

MUSICAL. 

SOBEM CRÉDITOS COM A IMAGEM 

ACELERADA, DO FIM DE TARDE, 

DO PARQUE DE ANTENAS DA TCM, 

ONDE FUNCIONA A 95 FM 

SEGUE TRILHA "RÁDIO PIRATA" 

FADE E ENCERRA COM BLACK FECHA TRILHA 

 

 

 

 

 


