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em 1922, no Rio de Janeiro, que ocorre 
a primeira transmissão radiofônica ofi

cial do País: comemorava-se o centenário 
da Independência do Brasil. Já nessa épo
ca, Edgar Roquette Pinto, considerado o 
pai da radiodifusão, enxergou no rádio um 
veículo que pudesse difundir a cultura e a 
história brasileira. Dizia: "Eis uma máqui
na importante para educar nosso povo" 

Essa "máquina" não parou por aí. Já 
nos anos 30, novas emissoras começa
ram a surgir não somente focadas em uma 

programação informativa, mas dando 
seus primeiros passos na transmissão de 
música e arte. A criação de programas de 
auditório e o lançamento de grandes ta
lentos musicais, como Dalva de Oliveira e 
Emilinha Borba, elevaram o rádio ao pa
tamar de grande mídia popular da época. 

Na década de 1940, quando ainda ocu
pava a posição de principal veículo de co
municação, o rádio iniciou o primeiro gran
de momento de reestruturação para se 
manter vivo. O ápice dessa mudança se deu 

nos anos 1950, com o advento da televisão. 
Mesmo com a migração dos principais 

artistas para a TV, o rádio reinventa-se, 
apresentando uma programação musi
cal mais ampla, inserção de conteúdos 
de utilidade pública, além de apostar na 
segmentação do mercado. 

O guerreiro resistiu fortemente não 
apenas ao surgimento de uma nova mí
dia, mas a duas. A década de 90 traz con
sigo o que seria a mais revolucionária 
das mídias: a internet. Com a incorpora
ção desse novo meio ao cotidiano, hou
ve uma revolução nos hábitos e nas ne
cessidades do "indivíduo-cidadão-con-
sumidor" Muitas emissoras perceberam 
a premência em atuar no mundo online, 
reafirmando a presença como interlocu
tor fiel e com diálogo muito próximo e es
treito com o ouvinte. 

Dentro desta nova realidade, torna-se 
indispensável a busca por informações 
mais assertivas e detalhadas deste "no
vo" ouvinte, que não está apenas ligado 
na televisão ou sintonizado no rádio. Ele 
está ouvindo rádio, sim, mas, também, 
conectado à internet enquanto lê alguma 
versão de jornal online e envia mensagens 
instantâneas para os amigos. 

Esse ouvinte, ou web-ouvinte, quando 
acessa o site das emissoras, quer bem mais 
do que a programação habitual. Deseja in
formações exclusivas, diferenciadas, reuni
das de forma organizada e de fácil acesso: 
informações dos shows, fofocas dos artis
tas, músicas para download, dicas de links 
e blogs etc. Dessa forma, a internet torna-
-se uma plataforma de acesso ao rádio. 

Dados da 23ªpesquisa Internet POP, fei
ta pelo Ibope, revelam algumas pistas sobre 
o uso do bom e velho rádio, ouvido através 
da moderna e contemporânea internet. O 
rádio está entre as ações recorrentes dos 
internautas: 23% dizem que têm o hábito 
de ouvir emissoras AM ou FM nacionais 
via web. O que significa que mais de dois 
milhões de pessoas preferem as rádios tra
dicionais, transmitidas via ondas comuns, 
por meio da internet. Entre os jovens de 15 
a 19 anos, este percentual é de 30%. 

E, em relação às emissoras mais ouvi
das no mundo online, observa-se que não 
há grandes novidades no tocante às off-li-
ne: o que muda é apenas a plataforma de 
acesso. Quando experimentam a radiodi-

fusão online, as pessoas gostam e tendem 
a incorporá-la ao consumo habitual. 

Web rádios 
Além das AM e FM nacionais, a internet 

abre as portas para o consumo de emis
soras de outros países, atividade realiza
da por 11% dos internautas das regiões 
pesquisadas, sendo que 55% deles per
tencem às classes A/B. O perfil desse i n -
ternauta é mais jovem: cerca de 15% dos 
usuários de internet com idade entre 15 
e 19 anos têm o hábito de internaciona
lizar o consumo de rádio. 

De olho neste grupo de web-ouvintes, 
que ouvem rádio enquanto navegam, é ca
da vez mais comum a criação de emisso
ras que operam exclusivamente na inter
net, muitas delas oferecidas por grandes 
portais. Ouvir este tipo de rádio é um dos 
costumes de 11% dos internautas entrevis
tados, equivalente a mais de três milhões 
de pessoas. Os principais ouvintes são os 
jovens, porém dentro de uma faixa etária 
um pouco mais alta: de 20 a 24 anos, com 
destaque para os que trabalham. 

Vale ressaltar a frequência com que esses 
internautas ouvem rádio na web. Indepen
dentemente do tipo, nos últimos três anos, 
a tendência de crescimento é perceptível. 

Por tudo isso, percebe-se o quanto o 
rádio é valorizado - independente da pla
taforma -, por sua capacidade de ser glo
bal, ágil, integrador, atuando no conceito 
moderno de diversidade, oferecendo uma 
programação variada que atende todos os 
perfis e gostos. É o companheiro de todas 
as horas por contar com ampla cobertura, 
portabilidade e convergência com outras 
mídias, ambientes e atividades. 

Diante deste cenário, é possível afir
mar que o rádio entra no novo milênio 
provando que possui lugar garantido no 
coração das pessoas. O advento da TV e 
da internet deu novo fôlego para o meio. 
No mundo virtual, tornou-se mais fácil, 
ágil, dinâmico e divertido para o web-ou
vinte estreitar os laços com emissoras, 
locutores, artistas e outros ouvintes, ca
da um construindo a própria teia virtual 
de relacionamentos. Por tudo isso é que, 
sem perder o romantismo, as emissoras 
de rádio estão se adaptando e se prepa
rando para os novos tempos. 

Que venham os próximos 90 anos! 

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rádio, São Paulo, p. 34, 3 set. 2012.




