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RESUMO
A partir de discussões sobre rádio expandido (KISCHINHEVSKY, 2016) e convergência de
mídias (JENKINS, 2009), esta pesquisa discorre sobre a apropriação do formato de vídeo que
é feita pela Rádio 98 FM, de Belo Horizonte-MG, a primeira Web Rádio TV brasileira, nas
transmissões de seus programas ao vivo pela plataforma 98 Live e por seus perfis oficiais no
Twitter e Instagram, página oficial no Facebook e grupos oficiais no Telegram. Assim,
apresenta como problema central a seguinte pergunta: Quais aspectos visuais são adotados pela
Rádio 98 FM na apropriação do formato de vídeo? Esta pesquisa se desenvolve com base teórica
em Dubois (2014) e Castells (2009) para tratar sobre vídeo streaming e imagem. Canelas (2010)
e Gerbase (2012) para falar sobre recursos e técnicas comumente utilizados no cinema e TV.
Lopez (2012), Victor (2017), Rossetto (2018) e Rangel (2019) são referências para discutir
sobre a apropriação de vídeo que hoje é feita por emissoras de rádio. Breed (1993) e Traquina
(2005) entram como base de autores para discutir sobre as conformidades na estrutura
organizacional dentro do contexto radiofônico. Assim, como metodologia, esta pesquisa adota
a Análise de Conteúdo, de Laurence Bardin (2011). E a partir de seis categorias, treze unidades
de registro e uma entrevista, apresentamos a análise dos 11 programas da rádio e dos vídeos
publicados dentro das redes sociais nos dias 24 e 26 de outubro de 2020. Como resultados,
observa-se que a emissora se apropria de diversas técnicas e recursos comumente utilizados na
TV e cinema, porém ela ainda mantém centralidade narrativa no áudio durante as transmissões
de seus programas ao vivo. A emissora também apresenta uma nova proposta de apropriação
do formato de vídeo pelo viés de imagem como modelo de negócio no rádio (AVELAR;
SCATULINO; GONÇALVES, 2018), se transformando, além de rádio, em momentos
específicos por meio da transmissão em formato de vídeo, em um veículo de características
semelhantes ao modelo televisivo.
PALAVRAS-CHAVE: Rádio; Áudio; Vídeo; Convergência; Apropriação.

ABSTRACT
Based on discussions about expanded radio (KISCHINHEVSKY, 2016) and media
convergence (JENKINS, 2009), this research discusses the appropriation of the video format
that is made by Rádio 98 FM, Belo Horizonte-MG, the first Web Radio Brazilian TV, in the
transmissions of their programs live on the 98 Live platform and through their official profiles
on Twitter and Instagram, official Facebook page and official groups on Telegram. Thus, it
presents the following question as its central problem: What visual aspects are adopted by Radio
98 FM in the appropriation of the video format? This research is developed with theoretical
basis in Dubois (2014) and Castells (2009) to deal with streaming video and image. Canelas
(2010) and Gerbase (2012) to talk about resources and techniques commonly used in film and
TV. Lopez (2012), Victor (2017), Rossetto (2018) and Rangel (2019) are references to discuss
the appropriation of video that is currently made by radio stations. Breed (1993) and Traquina
(2005) come as a basis for authors to discuss the conformity in the organizational structure
within the radio context. Thus, as a methodology, this research adopts the Content Analysis, by
Laurence Bardin (2011). And from six categories, thirteen registration units and an interview,
we present an analysis of the 11 radio programs and videos published on social networks on
October 24th and 26th, 2020. As a result, it is observed that the station appropriates several
techniques and resources commonly used in TV and cinema, but it still maintains a narrative
centrality in the audio during the transmissions of its live programs. The station also presents a
new proposal for the appropriation of the video format through the image bias as a business
model in radio (AVELAR; SCATULINO; GONÇALVES, 2018), transforming itself, in
addition to radio, at specific times through the transmission in the format of video, in a vehicle
with characteristics similar to the television model.
KEYWORDS: Radio; Audio; Video; Convergence; Appropriation.
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INTRODUÇÃO
A partir do processo de radiomorfose (PRATA 2008) 1, o rádio é um veículo em
constante evolução, que passou por diversas mudanças até chegar nos dias de hoje e se
apresentar como um veículo amplo, segmentado transmitido por frequências moduladas em
ondas médias e curtas AM e FM, pela internet, TV por assinatura, como também em outros
espaços (KISCHINHEVSKY, 2016). E assim, o veículo que era grande e fixo dentro das salas
de estar, hoje é consumido nos tablets, computadores e nos celulares pelo dial ou streaming 2.
Victor (2017, p. 27) reforça essa ideia ao afirmar que o “veículo que antes se limitava a
estímulos sonoros, hoje está na internet e pode ser ouvido, visto, lido, compartilhado, curtido”.
E por isso, falamos agora sobre um rádio inserido em um fluxo intenso de descobertas
tecnológicas.
Kischinhevsky (2016) contextualiza esse novo momento que envolve o veículo a partir
do conceito de rádio expandido, utilizado para explicar que o rádio agora transborda para outros
espaços dentro de uma verdadeira convergência de mídias (JENKINS, 2009), que leva o veículo
a se apropriar de outros formatos midiáticos como o texto, a imagem, o infográfico e o vídeo.
Dessa forma, o rádio em um contexto expandido mantém centralidade no som (LOPEZ,
2010), mas agora faz uso de outros formatos de mídia para complementação, o que inclui o
vídeo. Nesse sentido, temos hoje a presença do vídeo tanto em produções radiofônicas quanto
na transmissão de programas ao vivo, que exibem os apresentadores por meio de câmeras
instaladas em estúdio, transformando o rádio, que até então era somente para se ouvir, em um
veículo também para se assistir (RANGEL, 2019).
Sendo assim, a apropriação do vídeo pelas emissoras tem gerado diferentes pesquisas
relacionadas ao tema. Renata Victor (2017) aborda essa discussão em sua dissertação intitulada
como A retomada do espetáculo radiofônico: como a webcam vem remediando a programação

1

Termo adaptado ao contexto de rádio por Nair Prata (2008) a partir do conceito de mediamorphosis cunhado por
Fidler (1997), utilizado para descrever o processo de transformações enfrentados pelos conglomerados de mídia,
na ideia de que uma mídia não termina com o surgimento de outra, mas que todas as mídias (novas e antigas)
podem coexistir por meio de estratégias vinculadas ao uso.

2

Segundo Castells (2009), streamings são ferramentas que possibilitam a transmissão de conteúdos em tempo real
pela internet sem que haja necessidade de download, permitindo ao usuário o consumo direto de mídia a partir de
dispositivos que estejam online.
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de emissoras populares no Rio de Janeiro. Nela, a autora analisa duas emissoras populares do
Rio de Janeiro, a Super Rádio Tupi e Rádio Globo Rio. Segundo autora, dentre as duas “a Tupi
foi pioneira ao inaugurar a transmissão em vídeo do estúdio pela internet, em 2008” (VICTOR,
2017, p. 13).
No ano seguinte, Rossetto (2018) também discute a apropriação do formato de vídeo
que é feita pela Rádio Gaúcha em sua dissertação intitulada como Particularidades do uso de
vídeo na Rádio Gaúcha em um contexto de produção de conteúdo multiplataforma. Nela, o
autor analisa como a emissora do Sul do Brasil se apropria de elementos tradicionais da TV e
do telejornalismo em três principais produções: “Os desafios do emprego na crise”, “Coronéis
do futebol” e o “Gaúcha me leva”.
Já Rangel (2019), também aborda o tema em sua pesquisa, com a dissertação intitulada
como Rádio para ouvir e assistir: tendências e estratégias do radiojornalismo na plataforma
Facebook. A autora analisa a apropriação do formato em 26 programas de 19 diferentes
emissoras radiofônicas brasileiras que utilizam o dial para transmissão de conteúdo em formato
de áudio e a rede social Facebook para transmissão simultânea em formato de vídeo.
Desse modo, a partir dos autores e suas importantes pesquisas, conseguimos identificar
três diferentes formas de apropriação de vídeo que hoje é feita por emissoras de rádio, são elas:
1 - Por meio de sites (institucionais ou externos - podendo se estender aos aplicativos) que
podem ser utilizados para transmissões ao vivo ou publicação de conteúdos; 2 - Pelas redes
sociais (também utilizadas para transmissões ou publicação de conteúdos em vídeo); e 3 - Por
reportagens radiofônicas expandidas (que são produzidas para consumo em áudio, mas que
podem trazer complementação com o consumo em vídeo).
Todavia, entende-se que, ao se tratar de emissoras de rádio se expandindo para outro
formato, a centralidade narrativa deve permanecer no conteúdo sonoro, como reforça Prata
(2008) ao afirmar que mesmo agora em um contexto expandido, o som segue como “o divisor
de águas, o ponto de partida e de chegada da radiofonia. No rádio, o som deve ter sentido por
si próprio, sem a necessidade do apoio do texto ou da imagem, como em outras mídias”
(PRATA, 2008, p. 71).
Percebemos então, por meio da autora, que no rádio o som deve ser mantido como
elemento central e fazer sentido por si só, sem a necessidade do apoio de outras mídias para a
construção de sentido. Dessa forma, apresentamos o nosso objeto de análise, a Rádio 98 FM,
de Belo Horizonte-MG, que hoje também se apropria do formato de vídeo por meio das
transmissões de seus programas ao vivo (a partir de câmeras instaladas em estúdio), e também
15

pelas redes sociais com a publicação de conteúdos. E a partir dessa apropriação a emissora é
hoje apresentada como a primeira Web Rádio TV brasileira:
A 1ª rádio a romper a barreira do som. Nascemos em 1969 com a inovação em nosso
DNA. Fomos a primeira FM stereo da América Latina. Nos anos 80, em uma época
dominada pelas grandes gravadoras, lançamos o Rock Brasil, dando visibilidade a
várias bandas que se tornaram sucesso do gênero. Em 2015 rompemos a barreira do
som ao colocar no ar a 1ª Web Rádio TV do Brasil (Texto de apresentação da Rádio
98FM, divulgado no site da emissora) 3.

Portanto, a partir de inquietações e primeiras hipóteses em torno do uso de vídeo que é
feito pela emissora, nossa investigação é norteada pela seguinte pergunta: Quais aspectos
visuais são adotados pela Rádio 98 FM na apropriação do formato de vídeo?
Assim, em busca da resposta para essa questão principal, outros aspectos também são
considerados, uma vez que a rádio se apropria do vídeo de duas formas diferentes: 1) Pelas
transmissões de seus programas ao vivo; e 2) Pelas redes sociais; Twitter, Instagram, Facebook,
Tik Tok e Telegram 4, além de seus canais nos sites de reprodução e compartilhamento de vídeos
no YouTube e Vimeo.
Desse modo, como forma de garantir um resultado abrangente e que ajude a responder
nossa questão de pesquisa, adotamos como metodologia a Análise de Conteúdo, de Laurence
Bardin (2011), a qual foi aplicada em todos os programas da emissora e também nos vídeos
publicados dentro redes sociais em 24 e 26 de outubro de 2020. A análise foi dividida em seis
categorias: 1) A origem da imagem; 2) O papel da imagem; 3) Movimentos de gravação; 4)
Planos, ângulos e montagem narrativa; 5) A imagem como modelo de negócio; e 6)
Performance visual.
Como justificativa da presente pesquisa, compreendemos que o rádio é um veículo em
constante evolução e dentro de um contexto de convergência de mídias (JENKINS, 2009), ele
busca se apropriar de outros formatos, o que inclui o vídeo, para crescer se reinventar. Dessa
forma, esse trabalho se mostra relevante pelo objetivo de compreender o modus operandi de
uma emissora de rádio que hoje se apropria do formato de vídeo ao modo de se apresentar, em
uma inédita e diferente proposta de ser a primeira Web Rádio TV brasileira.

3

Disponível em: www.98live.com.br/sobre. Acesso em: 13 nov. 2020.

4

A rádio também faz uso do aplicativo WhatsApp, entretanto (diferente do Telegram), ele não é utilizado para a
circulação de conteúdos, operando somente para receber mensagens do ouvinte.
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E assim, com a finalidade de compreender como a Rádio 98 FM, de Belo HorizonteMG, inserida em um contexto expandido (KISCHINHEVSKY, 2016), busca se apropriar do
formato de vídeo nas transmissões de seus programas ao vivo por meio da plataforma 98 Live
e pelas redes sociais, ao modo de se apresentar como a primeira Web Rádio TV brasileira,
determinamos três principais objetivos:
1- Identificar quais técnicas e recursos comumente utilizados no modelo televisivo a
rádio busca se apropriar.
2 - Identificar os principais padrões adotados como estratégia pela emissora na
apropriação de vídeo.
3 - Verificar dentro das transmissões simultâneas dos programas ao vivo, em áudio (para
a audiência do dial) e em vídeo (para a audiência da Live), se em algum momento a rádio
privilegia a imagem em detrimento do som.
Para alcançar esses objetivos de pesquisa, essa dissertação está estruturada em quatro
diferentes capítulos. Capítulo 1 - Rádio expandido: abrimos esse primeiro capítulo com a
explicação sobre o conceito de rádio expandido desenvolvido por Kischinhevsky (2016), que
ajuda a contextualizar sobre a apropriação de vídeo dentro do ambiente radiofônico. Em
seguida, a partir de Dubois (2014) e Castells (2009) tratamos sobre vídeo streaming e imagem
que se ligam, em sequência, a conceitos e técnicas comumente utilizados na TV e cinema, que
tem como principais referências Canelas (2010) e Gerbase (2012). E por último, a partir de
Lopez (2012), Victor (2017), Rossetto (2018) e Rangel (2019), discutimos sobre a apropriação
do formato de vídeo que hoje é feita por emissoras de rádio.
Capítulo 2 - Reconfigurações dos fazeres radiofônicos: O segundo capítulo propõe
explicar os impactos e mudanças que ocorrem dentro das redações e no perfil da audiência a
partir de um contexto expandido do rádio. E para isso, trazemos a visão de Breed (1993) e
Traquina (2005) como base de autores para discutir sobre as conformidades na estrutura
organizacional dentro do contexto de rádio. Em seguida, para falar sobre os desdobramentos e
impactos do rádio expandido sobre os profissionais da área, utilizamos Prata; Pessoa e Avelar
(2018), Victor (2017) e Damasceno (2018) como autores de referência. E ao fechamento do
capítulo, utilizamos Ferrareto (2012) e Lopez et al. (2015) como base para discutir sobre o perfil
da audiência e suas afetações dentro do veículo.
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Capítulo 3 – A rádio 98 FM: utilizamos esse capítulo para contar a história da rádio e
a implantação da plataforma 98 Live (responsável pelas transmissões via streaming de vídeo).
Ao longo do texto apresentamos ainda nossa construção metodológica e operadores
desenvolvidos para análise, que têm como base a Análise de Conteúdo, segundo Laurence
Bardin (2011).
Capítulo 4 – A apropriação de vídeo pela rádio 98 FM: nesse quarto capítulo,
desenvolvemos o processo de análise dos 11 programas e das redes sociais da emissora, o que
é feito a partir de seis diferentes categorias, sendo elas: 1) A origem da imagem; 2) O papel da
imagem; 3) Movimentos de gravação; 4) Planos, ângulos e montagem narrativa; 5) A imagem
como modelo de negócio; e 6) Performance visual.
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CAPÍTULO 1: RÁDIO EXPANDIDO
O rádio, desde seus primeiros testes de transmissão realizados no Brasil no início dos
anos 1919 pelo Rádio Clube de Pernambuco, em Recife-PE 5, é um veículo que sempre esteve
em evolução, se apresentando nos dias de hoje,

como um rádio expandido, conceito

apresentado por Marcelo Kischinhevsky (2016). Dessa forma, o veículo agora extrapola as
transmissões via ondas hertzianas, se transformando em um rádio expandido, que transborda
para a telefonia móvel, TV por assinatura e a internet, e agrega uma nova audiência junto às
mídias sociais, conglomerados de mídia e plataformas digitais, uma vez que “na internet, o
rádio passa a falar uma linguagem multimídia, com imagens, textos escritos, áudios, vídeos e
infografia. Não há mais restrições de espaço” (LOPEZ, 2009, p. 35).
O veículo, que antes se limitava a estímulos sonoros, hoje está na internet e pode ser
ouvido, visto, lido, compartilhado, curtido. Estamos falando de um rádio inserido no
intenso fluxo de descobertas tecnológicas e imergido em um cenário convergente. É
possível ter acesso aos conteúdos radiofônicos pelas ondas hertzianas, na TV por
assinatura, no aplicativo de celular, notebooks, nos tablets. A linguagem radiofônica
de hoje tem seu pilar no tradicional formato sonoro, contudo, agregando cada vez mais
elementos parasonoros e se reinventando nas múltiplas possibilidades de tessituras da
comunicação digital (VICTOR, 2017, p. 27).

Percebemos hoje um consumo de rádio que não é feito apenas por meio de frequências
moduladas e médias FM e AM, curtas e tropicais, “mas também em tocadores multimídia,
celulares, microcomputadores, notebooks, tablets; ao vivo (no dial ou via streaming) ou sob
demanda (podcasting ou através da busca em arquivos ou diretórios)” (KISCHINHEVSKY,
2016, p. 1-2) contando também com o auxílio da internet. E assim, a partir desse consumo
online, o ouvinte se torna um “ouvinte-internauta que busca outras fontes de informação, cruza,
contesta, discute, corrige, atualiza, conversa com o jornalista que está no ar. Mais que nunca, o
ouvinte participa” (LOPEZ, 2010, p. 115).
O rádio essencialmente sonoro, aquele com a “ausência de encarnação e onipresença
de uma voz pura” de que falava Charaudeau (1997, p. 119), está sendo profundamente
reconfigurado no atual ecossistema midiático, deixando de ser centrado apenas na
oralidade e transitando entre áudio e imagens, com circulação em redes. Trata-se do
que pode ser chamado de rádio visual, emissoras que apostam na transmissão de

5

Sete de setembro de 1922 é considerada a data da primeira transmissão de rádio no país pelo governo brasileiro,
a qual ocorreu durante as comemorações do centenário da independência, no Rio de Janeiro-RJ (FERRARETTO,
2000). Entretanto Ferrareto (2017) ressalta que experiências anteriores de transmissões radiofônicas já eram
realizadas pelo Rádio Clube de Pernambuco, em Recife-PE, no início dos anos 1919.
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imagens – além da emissão sonora – como estratégias comunicativas e
mercadológicas (PRATA; PESSOA; AVELAR, 2018, p. 4882).

Desse modo, o ouvinte, que agora é também o ouvinte-internauta, passa a contar com
interação e consumo a partir das potencialidades oferecidas pelas mídias digitais e a internet
não apenas por áudio, mas também por diferentes formatos, nos levando então ao que Lopez
(2010, p. 124) descreve como um rádio hipermidiático: “um novo rádio, com novas estratégias
narrativas, com novas possibilidades e potencialidades”. Ideia que se atrela ao processo de
remediação (BOLTER; GRUSIN, 2000), que é exemplificado por (VICTOR, 2017) dentro do
contexto de rádio:
O rádio deixa de ser exclusivamente sonoro passando então a ser um rádio expandido.
Esse novo conceito tem porta de entrada na ideia de remediação (BOLTER E
GRUSIN, 1999) e “seria, portanto, a representação de um meio em outro”, “em que
novos elementos embaralham a caracterização estabelecida exclusivamente a partir
da sonoridade” (VICTOR, 2017, p. 42).

Assim, o conceito de remediação já apontava para esse caminho no qual as mídias criam
estratégias de apropriação a partir de “lógicas gêmeas do imediatismo e da hipermídia em seus
esforços para refazer-se uns aos outros” (BOLTER; GRUSIN, 2000, p. 5, tradução nossa). 6 E
dessa forma, como descreve os autores, o surgimento de novas mídias não significa o fim de
outras antigas, mas sim o início de novos desafios para que as mídias se adequem a uma nova
realidade que sofre influências culturais, econômicas e tecnológicas.
Desse modo, o rádio em um contexto expandido não faz uso apenas de áudio, já que
agora se apropria de outros formatos, assumindo características que também são citadas por
Jenkins (2009) em Cultura da Convergência. Em seu livro, o autor nos explica essa nova
realidade a qual novas e velhas mídias se encontram e convergem para um mesmo caminho,
reconfigurando a forma de produção e consumo de conteúdo. Assim, as mídias que estavam
separadas passam a ocupar os mesmos espaços e ser reunidas em um mesmo dispositivo como
tablets, computadores e smartphones que junto a internet, criam novas possibilidades de
interação e consumo.
A convergência proporcionou, segundo Jenkins (2009, p. 29), “uma transformação
cultural, à medida que consumidores são incentivados a fazer conexões em meio a conteúdos
midiáticos dispersos”. E isso gerou novas formas de entender os produtos que se tornam cada
6

Texto original: Both new and old media are working the win logics of immediacy and hypermediacy in their
efforts to remake themselves and each other” (BOLTER; GRUSIN, 2000, p. 5).
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vez mais complexos e interativos, levando à quebra de paradigmas de papéis ocupados, até
então de forma separada, entre produtor e receptor, uma vez que agora os conteúdos passam a
contar com a participação direta e ativa da audiência, naquilo que o autor descreve como uma
cultura mais dinâmica e participativa:
Em vez de falar sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis
separados, podemos agora considerá-los como participantes interagindo de acordo
com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo. [...] A
convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a
ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas
interações sociais com outros (JENKINS, 2006, p. 28).

O autor nos descreve as possibilidades que são criadas a partir da convergência de
mídias e, no caso do rádio, a participação e interação com o ouvinte que acontecia
tradicionalmente por meio de cartas, ligação telefônica ou pelo auditório (modelo que
demonstrou muita força durante a era de ouro 7 do rádio) , ganhou outras possibilidades a partir
das plataformas e dispositivos digitais. O WhatsApp, por exemplo, aplicativo para smartphones
que permite a troca de mensagens e arquivos em áudio, texto, imagem e vídeo de forma online,
possibilita a interação direta entre rádio e ouvinte-internauta.
Um exemplo efetivo dessa interatividade acontece na Rádio 98 FM (nosso objeto de
análise) com o programa Rota 98, que vai ao ar de segunda à sexta-feira das 7 às 8 horas da
manhã, levando informações do trânsito de Belo Horizonte-MG e região metropolitana para a
audiência. O programa conta com a participação ativa, direta e efetiva do público, que envia
informações e arquivos via WhatsApp diretamente para a rádio informando sobre as condições
das ruas, BRs e avenidas da Grande BH. A participação acontece por meio do envio de
mensagens de texto, áudio relato ou imagens e vídeo para ilustração dos fatos, e assim:
O programa cumpre, de maneira geral, o papel de repassar informações sobre o
trânsito para os ouvintes, que entram em contato com a emissora por meio do
aplicativo, enviando informações ou perguntas que são repassadas ou respondidas ao
vivo pelo apresentador, que atribui créditos ao ouvinte informante. O Rota 98 é 100%
construído com a participação ativa do ouvinte, que se torna peça fundamental para
todo o programa, construindo, literalmente, junto a produção e o apresentador, todo o

7

“Do final dos anos 30 até meados dos 50, o rádio do país vive sua “Era de Ouro”, em que reinava como o meio
de comunicação com maior abrangência de público” (ZUCULOTO, 2012). “Conscientes dessa influência e
também da concorrência que começa a surgir entre as emissoras, inicia-se uma guerra pela conquista de públicos
sempre maiores” (COSTELLA apud ORTRIWANO, 1985, p. 19). “As rádios passam a investir em casts de artistas
próprios, além de melhorar a estrutura de seus auditórios que, segundo o relato de Zuculoto (2012), chegam a
reunir em suas plateias verdadeiras multidões” (QUADROS; LOPEZ, 2014, p. 42).
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conteúdo apresentado, criando, deste modo, uma relação direta com o que propõe
Jenkins (2006) (LOPEZ; DAMASCENO, 2019, p. 4).

Percebemos assim, a partir do programa, que os limites antes impostos entre a emissora
e o ouvinte são ressignificados, uma vez que o ouvinte-internauta é parte fundamental na
construção do Rota 98, exercendo participação efetiva na produção do programa ao enviar
informações e conteúdos diretamente para o apresentador em formato de imagem, áudio, texto
e vídeo. Esses conteúdos são reproduzidos durante transmissão do programa ao vivo ou são
utilizados no site e redes sociais da rádio, inclusive para atualização das notícias.
Consideramos então, que para melhor compreensão sobre o rádio expandido, primeiro
“é importante desvincular o conceito de rádio daquele aparelho exclusivamente sonoro e aceitar
que esse meio agora possui novas ferramentas de informação” (VIANA, 2017, p. 18).
Entretanto, precisamos destacar que apesar de se apropriar de diferentes formatos de mídia, o
veículo mantém a centralidade no som, como é descrito por Prata (2008):
O elemento-chave do rádio continua sendo o som, só que agora com a agregação de
novos signos nos campos textual e imagético gerados pela web. O som passa a ser o
elemento definidor, o divisor de águas, o ponto de partida e de chegada da radiofonia.
No rádio, o som deve ter sentido por si próprio, sem a necessidade do apoio do texto
ou da imagem, como em outras mídias (PRATA, 2008, p. 71).

Portanto, o rádio, que no início era único e exclusivamente sonoro, passa a contar com
outras formas de engajamento, agregando em sua produção elementos parasonoros, explorando
consequentemente, formatos de mídia que vão para além da escuta. Entretanto, como destaca a
autora, no rádio o áudio precisa ser autossuficiente e fazer sentido por si próprio, sem
necessidade de outras mídias como forma de apoio. Desse modo, Viana (2017) nos explica essa
dinâmica de potencialidades que são assumidas pelo veículo, mais especificamente no
jornalismo, a partir de reportagens radiofônicas expandidas.
A autora explica que nessas reportagens, o áudio é mantido como elemento central, fator
que as caracterizam como produtos genuínos de rádio, entretanto as reportagens apresentam em
sua construção, elementos que levam o ouvinte a consumir o produto também dentro de outros
espaços e em diferentes formatos de mídia como textos, imagens, infográficos e vídeos como
forma de sua própria extensão.
Quando o rádio passa a ocupar outros espaços, a reportagem radiofônica mantém
algumas de suas particularidades cruciais, mas também se apropria das
potencialidades das novas plataformas para a construção da narrativa. O áudio, por
exemplo, permanece em destaque nas produções e é construído como um eixo
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condutor, principalmente quando os textos que o acompanham ocupam o papel do
narrador explícito. Já a sua linguagem, por exemplo, divide espaço com outros
formatos como vídeos e fotografias (VIANA, 2018, p. 114 -115).

Assim, como destaca a autora, a base do produto é construída com foco central na
narrativa sonora, entretanto, agrega estratégias que levam o ouvinte a fazer seu consumo dentro
de outros espaços e em diferentes formatos de mídia por meio de sites, diretórios, páginas,
aplicativos e outras formas de engajamento que surgem como extensão do produto em áudio
que, por sua vez, permanece como fio condutor e elemento central.
A partir desse contexto, percebemos que a proposta de rádio expandido
(KISCHINHEVSKY, 2016) na apropriação sobre outros formatos, surge na busca por uma
nova audiência, com intuito de garantir a continuação e sobrevivência do rádio como veículo
de comunicação, inserido agora em um novo momento de convergência de mídias (JENKINS,
2009), em ideia que também é reforçado por Lopez (2016):
Um dos grandes desafios do rádio é rejuvenescer sua audiência, compreendendo sua
configuração e de que maneira ela se reflete no conteúdo do rádio e em seu consumo.
Para isso, a compreensão do ouvinte (em sua nova configuração de ouvinteinternauta), dos usos que faz das tecnologias e da ocupação de espaços e dos papéis
que assume na nova ecologia de mídia são fundamentais. Isso significa compreender
não somente se as emissoras ocupam os espaços que lhe são ofertados pelas
ferramentas digitais, mas principalmente analisar como fazem isso (LOPEZ, 2016, p.
327).

A busca por essa nova audiência descrita por Lopez (2016) exige novas estratégias e
abordagens das empresas radiofônicas, que precisam se reinventar com atenção ao perfil e
interesses do público, que hoje está inserido tanto em uma Cultura de Convergência (JENKINS,
2009) quanto também em uma Cultura da Conexão (JENKINS; GREEN; e FORD, 2014).
A conexão permite acesso a conteúdos online que podem ser consumidos a qualquer
hora e lugar, e que junto a convergência, possibilita o consumo de diferentes mídias; texto,
áudio, infográfico e vídeo em um único dispositivo, com o exemplo de tablets e smartphones,
permitindo a expansão do rádio que agora, além do som, pode ser apropriar de outros formatos
e investir em variados produtos como, por exemplo, a criação de reportagens radiofônicas
expandidas (VIANA, 2017).
Percebemos assim que o rádio expandido tem influência direta das novas possibilidades
de comunicação que são descritas por Jenkins (2009) em Cultura de Convergência e Jenkins;
Green; e Ford (2014) em Cultura da Conexão. Entretanto, é necessário destacar que essas
mudanças não são totalmente definidas pelo avanço do uso de dispositivos ou pela expansão da
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internet, ao passo de justificá-las por um viés de determinismo tecnológico pois, como apontam
os autores, esse ambiente também sofre influências de fatores sociais diretamente ligados ao
mercado, economia e indústria, além do comportamento e interesse do público:
A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. A
convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados,
gêneros e público. A convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática opera
e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento. Lembrem-se
disso: a convergência refere-se a um processo, não a um ponto final (JENKINS, 2009,
p. 43).

Raymond Williams (2016) também nos alerta sobre o possível erro de atribuir as
mudanças e transformações no campo comunicacional de forma exclusiva ao avanço
tecnológico, uma vez que, para ele outros fatores ligados ao cotidiano e ao social precisam ser
considerados, de modo a se rejeitar possíveis argumentos de que produtos tecnológicos possam
ser “autossuficientes” para poder operar de forma totalmente independente, ao modo de que
passassem a obter vida própria.
Percebemos assim, a partir do autor, que as mudanças no ambiente comunicacional
também são condicionadas pelos próprios indivíduos e os grupos sociais que, por sua vez, são
os usuários das tecnologias e criam significados a partir da usabilidade “editando, parodiando
e compartilhando filmes, séries, livros e demais artefatos, os usuários estariam reconfigurando
todo o circuito midiático a ponto de fundar uma nova cultura: a cultura da convergência”
(GARSON, 2019, p. 58).
Para Raymond Williams, as mudanças tecnológicas estão sempre atravessadas por
jogos de poder. É necessário dar conta das intenções que animam corporações,
Estados, indivíduos e grupos sociais e os inscrevem em uma ordem social específica.
Reduzir a tecnologia à história de invenções que seguem uma lógica interna de
progresso é deixar de lado sua dimensão social. Por que as mudanças caminham em
um sentido e não em outro, a quem privilegiam e quais são as motivações e intenções
que escondem são algumas questões que o autor propõe (GARSON, 2019, p. 62).

Assim, é possível entender que o conceito sobre rádio expandido vai para além do
avanço das tecnologias, uma vez que as configurações atuais do veículo também se encontram
diretamente ligadas a um jogo de poder que é criado por comércio, indústria mais as ações e
interesses do público. Em consequência, as configurações de um mundo em convergência
exigem novas habilidades dos radialistas, que antes trabalhavam apenas com produtos e
transmissões em formato de áudio, porém agora em uma nova realidade expandida, precisam
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exercer diferentes papéis e ter domínio sobre outros formatos de mídia que ressignificam o
modus operandi do rádio 9.
Anteriormente à chegada das chamadas novas tecnologias digitais, o radialista
preocupava-se apenas com o conteúdo do programa em áudio: pautas, entrevistados,
jornalismo, participação do ouvinte, promoção, música, roteiro. Atualmente, com a
internet e as redes sociais digitais cada vez mais populares, é preciso concentrar
esforços também nos espaços virtuais. Antes, durante e depois dos programas o
Facebook, Twitter e Instagram são alimentados com fotos, hipertextos, áudio e
vídeos. Sob a ótica de Jenkins (2009) é preciso compreender que novas e velhas
mídias se encontram em colisão e, por isso, precisamos ver o mundo de forma
convergente (VICTOR, 2017, p. 16).

Percebemos assim, que o contexto de rádio expandido reconfigura o modus operandi
do próprio veículo, exigindo novas formas de consumo e de produção. Entretanto, destacamos
que esse não se trata do primeiro desafio de reestruturação enfrentado pelo veículo 10, Ferraretto
(2014, p. 26) nos indica que “no contexto da convergência, como em épocas anteriores, o rádio
segue adaptando-se às alterações no ambiente comunicacional, estando aí – supõe-se – a razão
de sua sobrevivência”.
Citamos aqui, dentre os diversos momentos de rupturas, construções e reconstruções
que compõem a história do rádio, o exemplo da televisão que, além do áudio, trouxe o recurso
de imagens para a audiência e desse modo “o rádio dos anos 50, através do processo de
radiomorfose 11, superou o impacto tecnológico do advento da TV e buscou uma nova
linguagem” (PRATA, 2008, p. 76), alterando dessa forma as características do fazer
radiofônico, com o intuito de fazer frente a esse novo veículo.
Um marco importante é quando a televisão surge e toma para si grande parte dos
anunciantes e a era de ouro da radiodifusão caminha para o fim. O rádio precisa se
renovar para sobreviver frente a um meio que oferece ao seu público a imagem além
do som, “perdem espaço os programas de auditório e ganham força os comunicadores
com seus programas de prestação de serviços, noticiário policial ou entrevistas, que
podiam ser produzidos a custo infinitamente inferior” (VIANA, 2017, p. 51-52).

9

Assunto que é melhor desenvolvido no capítulo 2, ao tratarmos sobre o novo perfil dos profissionais

10

Assunto que é mais desenvolvido no capítulo 2, ao tratarmos sobre o perfil da audiência de rádio

11

Termo adaptado ao contexto de rádio por Nair Prata (2008) a partir do conceito de mediamorphosis cunhado
por Fidler (1997) utilizado para descrever o processo de transformações enfrentados pelos conglomerados de
mídia, na ideia de que uma mídia não termina com o surgimento de outra, mas que todas as mídias, novas e antigas,
podem coexistir por meio de estratégias vinculadas ao uso.
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Citamos também, dentre os diversos processos de reestruturação envolvendo a história
do rádio, a chegada do transistor em 1947 (FERRARETTO, 2001), tecnologia que possibilitou
o consumo do veículo em mobilidade, permitindo ao ouvinte fazer portabilidade do aparelho
de rádio. Segundo Lopez et al., (2015, p. 187) “essa mudança tecnológica também se reflete na
programação desenvolvida pelos produtores e na linguagem utilizada pelos locutores e
apresentadores”.
Desse modo, o rádio que se referia ao público de forma plural, a partir de expressões
como senhoras e senhores, “torna-se um companheiro conversando intimamente com o ouvinte
ao utilizar uma linguagem singular como se ele fosse o único a escutá-lo: ‘querido amigo’, ‘caro
ouvinte’” (VIANA, 2017, p. 51). E a partir disso, conseguimos perceber que tanto a forma de
consumo, quanto também a de produção e transmissão de conteúdo foram diretamente afetadas,
transformando o rádio, como apontam as autoras, em um verdadeiro companheiro do ouvinte.
Temos então que o consumo que era baseado na coletividade familiar é substituído
pelo individualismo, pelo diálogo entre o locutor da rádio e o ouvinte e, assim, o rádio
tornou-se, para os ouvintes, pano de fundo para a realização de outras atividades. É a
conversão do meio em uma trilha sonora do cotidiano, como destaca Moreira (1999).
O rádio se transforma, portanto, em um companheiro a quem milhares de pessoas
recorriam – e ainda recorrem – diariamente (LOPEZ et al., 2015, p. 187).

Portanto, é possível perceber que em diversos momentos de ruptura, construção e
reconstrução que envolvem o veículo, diferentes mudanças também ocorreram não apenas na
maneira de consumo, mas também de se produzir e entender o que é o veículo rádio. Hoje
vivenciamos o desafio de buscar entender como o contexto de rádio expandido, mais
especificamente da apropriação de vídeo, tem afetado de forma direta o modo de fazer e
entender o veículo.
1.1 - Vídeo streaming e imagem
A expressão das novas tecnologias dentro do campo de imagens, segundo Dubois (2014,
p. 31) traz hoje a referência “a instrumentos que vêm da informática e permitem a fabricação
de produtos visuais” que vão desde de softwares para criação e edição de imagens estáticas ou
em movimento, até modernos dispositivos que permitem captura, envio e transmissão online
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de vídeo por meio de streaming 12. Segundo Castells (2009), essas são ferramentas que
possibilitam a transmissão de conteúdos em tempo real pela internet sem que haja necessidade
de download, permitindo ao usuário o consumo direto de mídia a partir de dispositivos que
estejam online.
A transmissão de vídeo streaming é uma dessas possibilidades, e assim “o conteúdo
televisivo já não se encontra apenas disponível na televisão convencional já que facilmente
conseguimos ‘ver televisão’ noutros dispositivos e através de diferentes plataformas” (ALVES,
2018, p. 26). Dessa forma, transmissões podem ser feitas por meio de sites, aplicativos e
plataformas que possibilitam consumo em tempo real por seus usuários.
Já a recepção hoje pode ser feita por diversos dispositivos como smart TVs,
computadores, tablets, notebooks e smartphones, com o último sendo líder de preferência em
consumo, como revela pesquisa 13 realizada pela empresa Opinion Box Insights sobre o
consumo streaming de vídeo. Aplicada em agosto de 2019, a pesquisa reuniu dados de 2.024
internautas de todas as regiões do Brasil e revelou que 67% dos participantes consumem vídeo
streaming a partir de smartphones, já 50% dos respondentes utilizam como opção de consumo
as smarts TVs. Computadores e notebooks vieram em seguida com 49% de preferência, como
apontam os dados apresentados na figura 1.

12

Hoje, emissoras de rádio também fazem uso de streaming para transmissão de conteúdo em áudio, muitas das
vezes reaproveitando o que já é exibido em antena. Entretanto, neste subtópico, optamos em manter centralidade
na discussão específica de transmissão streaming de vídeo.
13

Pesquisa disponível em:: https://materiais.opinionbox.com/insights-streaming. Acesso realizado em 9 de abril
de 2020.
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Figura 1 - Gráfico sobre consumo de vídeo streaming no Brasil

Fonte: Opinion Box Insights.

Outro dado interessante, aponta o levantamento, é que 40% dos entrevistados afirmam
consumir mais conteúdos em streaming, se comparado ao que consumiam 12 meses antes de
aplicação da pesquisa, e que ainda 33% de todos os participantes acreditam que o próprio
consumo poderia aumentar dentro dos próximos 12 meses, números que apontam crescente
interesse em produtos de vídeo streaming, o que nos leva a consequentes ligações com o que é
discutido por Jenkins (2009) em Cultura da Convergência e por Jenkins; Green; e Ford (2014)
em Cultura da Conexão.
Os autores apontam que a convergência de mídias está presente nos dispositivos que
hoje podem reproduzir conteúdos em texto, áudio, imagem e vídeo. Já a conexão possibilita o
consumo a qualquer hora e lugar a partir da internet que, a cada dia ganha força no país, segundo
dados revelados pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da
Informação (Cetic), a partir da pesquisa TIC Domicílios 15.
A pesquisa aponta que em 2019, 134 milhões de brasileiros já tinham acesso regular à
internet, número que representa 74% da população do país com 10 anos ou mais, o que ajuda a
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Disponível em: https://cetic.br/pt/noticia/tres-em-cada-quatro-brasileiros-ja-utilizam-a-internet-apontapesquisa-tic-domicilios-2019/. Acesso em 30 de maio de 2020.
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explicar o crescente interesse do consumo de vídeo streaming no Brasil, uma vez que para
assistir online ou mesmo fazer download de arquivos, é preciso estar conectado à rede.
Porém, destacamos que mesmo surgindo em meio às culturas de convergência e
conexão, o live streaming de vídeo carrega consigo traços da pintura, TV e cinema, por se tratar
em essência da transmissão de imagens. Dubois (2014, p. 34) esclarece que o ato de criação e
reprodução de imagens trata-se de “uma arte do fazer que necessita, ao mesmo tempo, de
instrumentos (regras, procedimentos, materiais, construções, peças) e de funcionamento
(processo, dinâmica, ação, agenciamento, jogo)”.
Para o autor, os processos criativos em torno da imagem contam com procedimentos,
técnicas e instrumentos específicos. Segundo ele, isso acontece desde os primórdios com as
artes mecânicas, das quais se inclui a pintura, arquitetura e a escultura, que são aplicadas em
materiais como pano, pedra, gesso e madeira e requerem dispositivos para o processo de
execução sendo, no caso dos vídeos para transmissão em streaming, a utilização de câmeras e
dispositivos com acesso à internet.
Dubois (2014) também explica que o processo criativo em torno de imagens carrega
uma questão denominada por ele como “maquinismo-humanismo (o lugar do real e do sujeito)”
(DUBOIS, 2014, p. 36), construindo uma ideia que desde as pinturas, passando pela fotografia
e ainda hoje com o advento do vídeo, as imagens buscam trazer experiências de representação
do real, de modo a criar para os espectadores a sensação de ver ”o mundo real”, mesmo que por
meio de uma imagem em tela.
Assim, a busca pela representação do real segue como um desafio nas comunicações
visuais, uma vez que segundo o autor, uma imagem, mesmo que criada do zero “continua sendo
produzida pelas mãos do homem e sendo vivida portanto, como algo individual e subjetivo”
(DUBOIS, 2014, p. 36), e por isso, no processo de criação e transmissão de imagens, as escolhas
do emissor precisam ser consideradas, sejam dentro da pintura, fotografia ou em seus
predecessores, como o cinema e a TV (que servem de referências dentro desta pesquisa que tem
como tema o vídeo no rádio).
Desse modo, o cinema e a TV (como parte de nossas referências) suscitam possíveis
discussões em torno da linguagem a ser entregue à audiência a partir de transmissões feitas de
forma simultânea para o ouvinte (que faz consumo em áudio) e o ouvinte-internauta (que faz
consumo em vídeo), uma vez que o ouvinte-internauta conta, - diferente do ouvinte - , com o
auxílio de imagens.
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Nesse sentido, observamos que do mesmo modo que o rádio mantém centralidade no
áudio, a TV tem como eixo principal a transmissão de imagens, contando também com o apoio
de outros elementos como o texto e o som, como reforça Paternostro (1999, p. 63) ao explicar
que “a televisão combina a utilização simultânea de dois sentidos do ser humano, a visão e
audição”.
A partir de ideias sobre cinema e TV desenvolvidas por François Jost (2007), Rossetto
(2018) nos explica que “a essência da televisão vai além do cinema, porque difunde diferentes
gêneros (telejornalismo, entretenimento e educação) e tem na palavra um papel tão fundamental
quanto o da imagem” (ROSSETTO, 2018, p. 74).
Entretanto, Paternostro (1999, p. 72) esclarece que na televisão se “existe uma imagem
forte de um acontecimento, ela leva vantagem sobre as palavras. Ela é suficiente para transmitir,
ao mesmo tempo, informação e emoção” de modo a existir situações que a imagem vai ser, por
si só, elemento suficiente para a construção de sentido da mensagem a ser entregue para a
audiência, sem haver necessidade de complementação por outras linguagens.
Na sequência, a autora explica que na construção narrativa de TV é importante que
imagem e som sejam complementares e não façam competição um com o outro. Ela afirma
ainda que, na televisão “não há necessidade de se descrever o que o telespectador já está vendo.
É óbvio demais e chato. A narrativa da matéria vai se tornar redundante e cansativa”
(PATERNOSTRO, 1999, p. 72).
Paternostro (1999) também indica que a televisão se articula com base narrativa no
audiovisual, podendo assim escolher dar protagonismo à imagem ou ao som, havendo em
diferentes produtos, momentos que elementos visuais não são empregados como fator principal
ou de impacto na construção narrativa. Um exemplo que ilustra essa ideia é de uma tela
totalmente escurecida ou coberta de rabiscos, fazendo assim que de forma estratégica, o áudio
ganhe protagonismo, tomando frente como eixo central no conteúdo em detrimento da imagem.
Porém no rádio, diferente da TV, o foco narrativo deve sempre ser mantido no som e,
ao se apropriar do formato de vídeo, o veículo nascido essencialmente de conteúdo sonoro,
passa a contar com apoio dessa mídia para complementação, mas sem poder deixá-la assumir
protagonismo central na mensagem transmitida. No rádio, o áudio é protagonista, mesmo agora
em um contexto expandido e com a apropriação de outros formatos, como afirma Prata (2008)
ao explicar que mesmo ao agregar outros elementos, o som continua como “elemento definidor,
o divisor de águas, o ponto de partida e de chegada da radiofonia. No rádio, o som deve ter
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sentido por si próprio, sem a necessidade do apoio do texto ou da imagem, como em outras
mídias” (PRATA, 2008, p. 71).
Dessa forma, compreende-se que se tratando de rádio, mesmo em apropriação da
linguagem visual, a imagem não deve se sobrepor ao conteúdo sonoro de modo a se tornar
protagonista, já que no rádio, como afirma Prata (2018), o som precisa fazer a construção de
sentido por si só, sem necessidade de apoio por outras linguagens.
1.2 - Montagem, planos e corte
Iniciamos essa parte da pesquisa para tratar sobre cinema e TV, com referência em dois
cineastas norte-americanos, Edwin Porter e David Griffith. O primeiro é responsável pela
criação do que é chamado no campo das filmagens como montagem narrativa, já o segundo é
conhecido pela formulação da montagem cinematográfica. Com essa proposta, Porter
apresentou a ideia de justaposição por meio do filme Life Of An American Fireman 16 (1903)..
Com duração de seis minutos, a obra “relata a história de um corpo de bombeiros a resgatar
mãe e filha que se encontram num edifício em chamas” (CANELAS, 2010, p. 2). Gravado em
estúdio, o filme apresenta imagens enquadradas a partir de vinte planos distintos, imagens que
separadas não se ligavam ou faziam tanto sentido, mas que após conjugadas, construíram a
narrativa da ação dos bombeiros executando o resgate, partindo daí a ideia de montagem
narrativa.
Neste sentido, Ken Dancyger (2006) lembra que Porter defendia que dois planos
filmados em lugares diferentes, com distintos objectivos, podiam, quando unidos,
significar algo maior do que a mera soma das duas partes, e que a justaposição podia
criar uma nova realidade, maior do que a de cada plano individual. Deste modo, pela
primeira vez na curta história do cinema, o plano não possuía significado próprio,
dependia da relação com os restantes planos (CANELAS, 2010, p. 2).

Inaugurada por Porter, em Life Of An American Fireman, a montagem narrativa foi
utilizada, desde então, por diversos cineastas (CANELAS 2010, p. 3), entretanto sua ideia foi
melhor desenvolvida posteriormente por David Griffith, e assim “se Edwin Porter contribuiu
para uma maior clareza da narrativa fílmica, Griffith demonstrou, mais do que o seu antecessor,
como criar um maior impacto dramático, recorrendo à justaposição de planos” (CANELAS
2010, p. 3). Fato que, segundo o autor, faz o norte-americano ser considerado por diversos
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Em português: “Vida de um bombeiro americano” (tradução nossa).
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especialistas da área como o pai da montagem dentro do cinema moderno, com forte influência
até os dias de hoje, nas produções em Hollywood.
A partir das montagens de Porter, Griffith padronizou e organizou os diferentes planos
que são utilizadas na TV e cinema, sendo esses os principais responsáveis pelo enquadramento,
ou seja; o que vai ser inserido (ou não) pela câmara dentro de uma imagem e por quanto tempo
essa ação vai ser exibida. A escolha de um plano, segundo Araújo (2010, p. 6) “tem a função
de delimitar, de direcionar a atenção do espectador”, podendo ser utilizado para dar ênfase a
pequenos detalhes que necessitam destaque ou para mostrar muitos elementos de um ambiente
a ser explorado, tudo a partir da intenção de quem registra ou transmite as imagens. Dessa
forma, os planos mais comuns, segundo Gerbase (2012, p. 96-101) e Curado (2002, p. 108) são:
O Plano Geral (PG), caracterizado como mais aberto, revela muitos elementos dentro
de uma imagem. Feito a partir de longas distâncias, geralmente é utilizado com a intenção de
localizar geograficamente o espectador para que ele, além de enxergar personagens, possa
entender o ambiente de forma completa.
O Plano Americano (PA), mais fechado que o plano geral, facilita no enquadramento
de personagens, porém revelando (no caso de personagens humanos), o seu corpo a partir do
joelho para cima, mostrando (de membros inferiores) apenas coxas e região da cintura. É
frequentemente utilizado em situações em que não há necessidade de revelar pés e pernas dentro
da imagem.
O Plano Médio (PM), mais fechado que os outros citados, revela personagens (no caso
humanos) a partir da cintura para cima. Geralmente é utilizado em situações nas quais não há
necessidade de se mostrar membros inferiores, como coxas, pernas e pés.
O Primeiro Plano ou Close-up (PP), um pouco mais fechado que o Plano Médio, revela
(no caso de personagens humanos), o seu corpo a partir da altura do peito, mostrando com mais
ênfase a região do tórax acima. É geralmente utilizado em situações que não há necessidade de
mostrar o restante do corpo abaixo.
Já o Primeiríssimo Plano ou Big Close (PPP) enquadra personagens (no caso
humanos) a partir do ombro para cima. Com mais ênfase na região do ombro, pescoço e cabeça,
é um plano frequentemente utilizado para revelar intenções, atitudes e emoções de personagens
como, por exemplo, espanto, sorriso e choro.
E o por último, o Plano Detalhe (PD), caracterizado por ser o mais fechado dentre
todos, é frequentemente utilizado para revelar detalhes mais específicos dentro de um quadro
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como, por exemplo (no caso de personagens humanos), as lentes dos óculos, o detalhe de uma
pequena sujeira ou uma lágrima a escorrer pelo rosto. Ele também pode ser utilizado para
enquadrar e dar ênfase a objetos que necessitam destaque.
Figura 2 - Planos para enquadramento

Fonte: Gerbase (2012) (Elaboração própria).

E assim, a partir dos diferentes planos que podem ser filmados em cenas e momentos
distintos, Griffith também desenvolveu o recurso de corte o qual possibilitou ao cineasta
conseguir ligar dois diferentes planos que já foram filmados, trazendo lógica e clareza narrativa
para a obra. Nesse mesmo sentido, Rossetto (2018, p. 73) aponta três diferentes formas em que
o corte pode ser empregado:
a) Fade-out e Fade-in: sendo o Fade-out utilizado ao fim de um plano quando a imagem
é escurecida gradativamente na tela. E fade-in é utilizado quando uma imagem tem início a
partir do escuro.
b) A Fusão: que acontece quando um plano é sucedido por outro de forma gradual sem
que haja, na troca de planos, um corte abrupto ou escurecimento da imagem.
c) E Outros efeitos: que acontece quando dois diferentes planos se seguem a partir de
efeitos provenientes de manipulação de luz, de cenário ou edição computadorizada.
Assim, por meio dos planos, corte e consequente montagem, Araújo (2010, p. 13) nos
explica que Griffith conseguiu explorar a dramaticidade dentro de suas obras de forma eficiente
e tecnicamente pensada, criando novos sentidos, sensações e experiências para o campo de
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audiovisual, que levaram o espectador conseguir experimentar novas formas de consumo nas
produções cinematográficas.
Um desses exemplos está no filme O nascimento de uma nação (1915) no qual Griffith,
como diretor, conseguiu demonstrar de forma dramática e bem efetiva como a vida de duas
famílias foram diretamente afetadas pela guerra civil em Piedmont (Carolina do Sul - EUA)
durante a década de 1860, abordando também dentro da obra, o assassinato do décimo sexto
presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln (1865), e o nascimento da Ku Klux Klan.
Nesse contexto, Araújo (2010) afirma que:
Griffith deu pleno sentido à figura do diretor, coerência, precisão e funcionalidade ao
que antes era feito sem planejamento. “Articulou atores, luz, cenografia e decupagem
para que o filme ganhasse expressividade. Ensinou o quando e o como, fez de cada
operação técnica uma escolha significativa” (ARAÚJO, 2010, p. 3).

Por meio de suas obras, Griffith apresentou a organização e aplicação de técnicas
específicas de planos e de montagem a partir do cinema. São técnicas eficientes que também
são empregadas em outros meios, uma vez que “nessa perspectiva, Machado (1997) enfatiza
que há uma longa tradição de diálogo e colaboração entre cinema, televisão e meios eletrônicos
em geral” (ARAÚJO, 2010, p. 13-14). E assim, descreve o autor não haver gramática
determinante e/ou específica sobre o que deve ser utilizado (ou não) no cinema ou em outras
mídias do audiovisual, uma vez que entre elas, não há para ele, uma linguagem que possa ser
considerada pura ou 100% de um veículo ou outro, estando as técnicas entre as mídias sempre
entrelaçadas. Desse modo, como predecessor do cinema, a televisão herdou diversas de suas
características.
1.3 - Enquadramentos, tomada, cena e som
Apontamos aqui outros sete enquadramentos que também se apresentam importantes
dentro do audiovisual. Enquadramentos que, segundo Rossetto (2018), dependem da forma de
posicionamento em ângulo da câmera em relação ao personagem presente na imagem, sendo
eles respectivamente:
1 - Ângulo normal - Quando a câmera é posicionada à altura dos olhos (figura 3).
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Figura 3 - Exemplo de ângulo normal

Fonte: Gerbase (2012) apud Rossetto (2018).

2- Ângulo Plongée 17 - Que é caracterizado quando a câmera está posicionada acima do
nível dos olhos, enquadrando o personagem de cima para baixo.
Figura 4 - Exemplo de ângulo plongée

Fonte: Gerbase (2012) apud Rossetto (2018).

3 - Ângulo Contra-plongée - Caracterizado quando a câmera está posicionada abaixo do
nível dos olhos, enquadrando o personagem de baixo para cima.

17

Palavra que, traduzida do francês para o português, significa mergulho.
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Figura 5 - Exemplo de ângulo contra-plongée

Fonte: Gerbase (2012) apud Rossetto (2018).

4 - Ângulo frontal - Caracterizado quando a câmera está posicionada em linha reta,
perpendicular ao nariz do personagem.
Figura 6 - Exemplo de ângulo frontal

Fonte: Gerbase (2012) apud Rossetto (2018).

5 - Ângulo 3/4 - Caracterizado quando a câmera está posicionada em um ângulo de 45º
em relação ao nariz do personagem, seja pelo lado direito ou esquerdo.
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Figura 7 - Exemplo de ângulo 3/4

Fonte: Gerbase (2012) apud Rossetto (2018).

6 - Ângulo perfil - Caracterizado quando a câmera está posicionada em um ângulo de
90º em relação ao nariz do personagem, seja também pelo lado direito ou esquerdo.
Figura 8 - Exemplo de ângulo perfil

Fonte: Gerbase (2012) apud Rossetto (2018).

7 - Ângulo de nuca - Caracterizado quando a câmera está posicionada em linha reta com
relação a nuca do personagem, o enquadrando de costas.
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Figura 9 - Exemplo de ângulo nuca

Fonte: Gerbase (2012) apud Rossetto (2018).

A partir de deslocamentos que venham a acontecer durante uma filmagem, com
personagens e/ou objetos podendo se movimentar de forma livre e constante dentro de um
espaço e, consequente em um enquadramento, Gerbase (2012) também inclui o movimento
como outro elemento possível no campo audiovisual, classificando-os assim de acordo com o
explicado na figura 10.
Figura 10 - Tabela de movimentos

Fonte: Rangel (2019, p. 69) apud Rossetto (2018).

Dessa forma, a execução das técnicas de movimento comumente utilizadas na TV e
cinema favorecem à captura de ações de personagens e/ou objetos que estejam em movimento
dentro de um quadro, podendo ser empregadas, já no contexto de rádio, em situações que
aconteçam dentro ou fora de estúdio e que demandem, por exemplo, deslocamento de um
apresentador, de um objeto ou até mesmo um entrevistado durante filmagem.
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Todavia, além de planos e sequência, outros pontos também são importantes dentro do
audiovisual, segundo Rossetto (2018) apud Gerbase (2012, p. 91-94):
a) A tomada “que se refere tudo que a câmera registra, desde o momento em que é
ligada até o momento em que é desligada” (ROSSETO, 2018, p. 64)
b) A cena, que é formada por um “conjunto de planos que acontecem no mesmo lugar
e no mesmo momento; promove ordem das séries de acontecimentos. Sempre que a ação muda
de lugar, troca a cena” (ROSSETO, 2018, p. 65).
O som, por sua vez, também aparece como elemento importante na linguagem do
audiovisual uma vez que o áudio, segundo Rossetto (2018, p. 73-74), “nas suas variadas formas
e em sincronia com as imagens, ele pode potencializar e complementar a imagem, contribuindo
com sua verossimilhança”. Gerbase (2012, p.140-141) cita alguns exemplos de como o áudio
pode compor de forma clara e efetiva um produto de audiovisual:
a) A música - autoral ou adaptada pode, segundo o autor, ser utilizada para suscitar
emoções a audiência.
b) Vozes - ajudam a dar sentido e melhor compreensão a obra. Podem ser utilizadas
tanto diretamente em diálogo pelos personagens, quanto também por um narrador que não
precisa aparecer necessariamente em imagem.
c) Efeitos sonoros - “são classificados como diretos, aqueles sons mais simples, como
efeitos de floresta, pássaros, apitos etc; efeitos foley, mais sofisticados e que exigem
sincronização com as origens físicas que aparecem no filme” (ROSSETTO, 2018, p. 73-74).
d) Silêncio - pode ser utilizado para trazer a audiência fortes cargas emocionais ou até
mesmo perturbadoras. Segundo Rossetto (2018, p. 74) “a ausência de som, usada de forma
deliberada, é um recurso usado na concepção de certos significados de ‘vácuo’ dentro da
narrativa de um filme”.
1.4 - O vídeo no rádio
No conceito sobre rádio expandido, Kischinhevsky (2016) nos explica sobre o contexto
atual do veículo que agora, além do áudio, também faz uso de outros formatos de mídia e, a
partir da apropriação específica de vídeo, o rádio que era antes exclusivamente para se ouvir,
torna-se então em um rádio para se ouvir e também assistir (RANGEL, 2019), na medida em
que emissoras passam a utilizar vídeos em suas produções e transmissões diárias. Esses fatores
afetam diretamente a produção, a transmissão e o consumo do veículo.
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Essas modificações provocam tensionamentos no rádio não apenas nos modos como
as transmissões propriamente ditas são realizadas, mas nas inter-relações entre esses
modos de transmitir, de programar e de se fazer ouvir e ver rádio. Podemos dizer de
uma ressignificação que está para além desse conjunto de ações e que se dá de modo
concreto, mas também abstrato nos modos de negociar o novo rádio (PRATA;
PESSOA; AVELAR, 2018, p. 4882-4883).

Percebemos então, que a convergência de mídias e a conexão, nos levam às
configurações de um rádio amplo e agora expandido (KISCHINHEVSKY, 2016), dentro de
uma nova realidade a qual as emissoras fazem uso de diferentes formatos, entre eles o vídeo. A
apropriação específica do formato teve início, segundo Rangel (2019, p. 59) dentro de sites na
internet que, criados pelas emissoras, passaram a ser utilizados para fazer hospedagem vídeos
de produção própria ou outras fontes para consumo do ouvinte-internauta.
Lopez (2012), na pesquisa intitulada “Rádio com Imagens: uma proposta de
sistematização do uso de vídeos em páginas de emissoras de rádio”, nos descreve esse panorama
a partir de uma análise dos tipos de vídeos que são utilizados por emissoras radiofônicas dentro
de seus respectivos sites. Na pesquisa, a autora descreve e classifica as apropriações que são
feitas por quatro emissoras, duas do Brasil e duas da Espanha.
Lopez (2012) apresenta classificações para vídeos dispostos nos sites das rádios a partir
de três diferentes categorias, sendo elas: a) vídeos exclusivos; e b) vídeos como
complementação (que é subdividido em metajornalístico ou jornalístico); e c) vídeos como
sobreposição. E dessa forma, vídeos exclusivos são, segundo a autora, aqueles os quais o
conteúdo está disponível apenas no site da rádio e, portanto, para ouvinte-internauta conseguir
assisti-los, precisa acessar o site da emissora.
Como complementação são os vídeos subdivididos em metajornalístico e jornalístico,
sendo de modo geral aqueles que possuem o áudio como fio condutor da produção
(caracterizando-os no modelo de rádio expandido), porém nesses, o vídeo se torna elemento
fundamental para dar aprofundamento e/ou localização como forma de expansão do assunto
abordado, se enquadrando também ao modelo de

reportagens radiofônicas expandidas

apresentadas por Viana (2017).
Enquanto a subdivisão, o formato metajornalístico surge, segundo a autora, quando os
detalhes da produção são revelados a partir do vídeo, sendo “o caso de imagens do jornalista
buscando uma fonte que não quis atendê-lo, de imagens que ressaltem a quantidade de
tentativas feitas pela equipe até obter as informações, ou um simples vídeo de bastidores”
(LOPEZ, 2012, p. 88). Já o jornalístico se refere diretamente à informação. Exemplo que pode
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ser visto em vídeos feitos pela própria emissora ou em formato de link com anexo de vídeos
disponíveis em outros sites e que “registram um acontecimento ou a versão completa e em vídeo
de uma entrevista parcialmente transmitida em áudio em antena” (LOPEZ, 2012, p. 88).
A categoria de vídeo como sobreposição se refere a vídeos que reproduzem exatamente
o mesmo conteúdo que já foi apresentado em formato de áudio pelas emissoras. Assim, ela
descreve que a característica principal “dessa categoria é que tanto a imagem quanto o conteúdo
sonoro desse vídeo não são cruciais para a compreensão e/ou complementação da notícia, mas
repetem conteúdos transmitidos ao ouvinte-internauta por outras linguagens” (LOPEZ, 2012,
p. 88).
Já em termos de estrutura, a autora propõe três diferentes categorias, sendo a primeira
delas como transposição do modelo televisivo – que apresenta características específicas de
televisão, com o exemplo de passagens em off, que ressaltam a importância do repórter junto
ao peso da imagem que sobrepõe ao texto e o áudio, uma vez que “televisão é imagem, ela é a
responsável por trazer ao telespectador a informação – aliada ao texto, ao som ambiente, às
falas. Mas a imagem é protagonista” (LOPEZ, 2012, p. 89). Ou seja, nessa categoria a imagem
prevalece como elemento central, enquanto o áudio aparece como complemento, exigindo que
o ouvinte-internauta tenha atenção ao que é reproduzido na tela, semelhante ao papel exercido
pelo telespectador.
A segunda categoria proposta é a de registro – que se refere a produções normalmente
de curta duração e não editadas, trazendo registro de alguma informação para o ouvinteinternauta. Nela, o repórter tem mais liberdade para exercer seu papel, colocando em prática
sua criatividade sem a inserção de offs ou entrevistas, e assim o sentido da informação passa a
estar localizado no site “por meio do título, textos de apoio e áudios que acompanhem o vídeo.
Em relação à apresentação desses dados localizadores, exerce uma função de recriação de
contexto fundamental no cenário da convergência” (LOPEZ, 2012, p. 89), deixando assim claro
a ideia de remediação entre mídias.
A terceira e última categoria apresentada a partir da estrutura dos vídeos é a híbrida –
que segundo a autora, embora incorpore maior número de elementos televisivos em sua
composição, faz mescla com o vídeo registro, e assim partes que não foram editadas “têm como
propósito a localização do ouvinte-internauta no palco dos acontecimentos são unidos a
entrevistas editadas e/ou à passagem do repórter, construindo um formato característico,
oriundo do processo de midiamorfose proposto por Fidler (1997)” (LOPEZ, 2012, p. 90).
Desse modo, a autora determina que essa estratégia “trata-se de uma tentativa de criar
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produções que se adaptem ao novo perfil da audiência, mais ativo e que busca online por
complementações ao conteúdo consumido em antena” (LOPEZ, 2012, p. 90).
Renata Victor (2017) também aborda o uso de vídeos por emissoras de rádio por meio
de sites em sua dissertação intitulada como “A retomada do espetáculo radiofônico: como a
webcam vem remediando a programação de emissoras populares no Rio de Janeiro”. Na
pesquisa, a autora apresenta a utilização de imagens em transmissões de live streaming de vídeo
que são feitas por duas emissoras populares do Rio de Janeiro; a Super Rádio Tupi e Rádio
Globo Rio, sendo que, dentre as duas, descreve a autora que “a Tupi foi pioneira ao inaugurar
a transmissão em vídeo do estúdio pela internet, em 2008. Meses depois, a rádio Globo também
passa a oferecer o serviço no portal” (VICTOR, 2017, p. 13).
Assim, a autora descreve que as transmissões live streaming de vídeo de ambas as rádios
acontecem de forma simultânea com a transmissão em antena, de modo que o mesmo programa
é apresentado ao vivo tanto para o ouvinte (que consome o produto apenas em áudio por meio
do dial), quanto também para o ouvinte-internauta (que consome o mesmo produto com o
auxílio de imagens por meio de webcams instaladas em estúdio), permitindo ao ouvinteinternauta não apenas ouvir, mas também assistir aos apresentadores de forma que:
Mesmo tendo como eixo uma linguagem que privilegia o som, o rádio passa a agregar
cada vez mais elementos visuais, e um deles é o vídeo transmitido via web
possibilitando ao ouvinte-internauta ver a programação ao vivo, pela internet, 24 horas
por dia. Agora, o radialista, que era conhecido pela voz e que tinha seu
reconhecimento pelo talento nato da boa fala, também pode ser visto (VICTOR, 2017,
p. 23).

A autora também aponta que as primeiras transmissões realizadas pelas duas emissoras
contavam com aporte de uma única câmera dentro de estúdio, responsável por enquadrar o
espaço e apresentadores a partir de um único ângulo, revelando consequentemente, poucos
elementos em detalhe de enquadramento. Esse fato também ocorria em função da baixa
resolução dos equipamentos responsáveis pela transmissão para o ouvinte-internauta. Observase também, por meio da figura número 11, que a resolução de imagem oferecida pelas webcams
naquele momento, se assemelha ao que hoje encontramos em câmeras de vigilância.
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Figura 11 - Experiência de transmissão live streaming de vídeo pela Rádio Tupi, em 2008

Fonte: Victor (2017).

Verificamos assim que a utilização de vídeos dentro de sites por emissoras de rádio
descritas por Lopez (2102) e Victor (2017) surgem, segundo Rangel (2019, p. 59) como as
primeiras formas de apropriação do formato feitas pelo veículo. Em seguida, a autora acrescenta
que “com a migração das emissoras para as redes sociais, foi possível notar a publicação de
vídeos curtos, gravados, dos âncoras convidando os ouvintes-internautas a sintonizarem no dial,
para acompanhar a programação” (RANGEL, 2019, p. 59). E assim, pelas redes sociais, as
emissoras encontraram outras possibilidades de explorar as potencialidades de apropriação do
vídeo.
Desse modo, Rangel (2019) em sua dissertação intitulada como “Rádio para ouvir e
assistir: tendências e estratégias do radiojornalismo na plataforma Facebook”, descreve esse
cenário de apropriação do formato, que hoje é feita pelas rádios a partir de publicações e
transmissões live streaming por meio de páginas e perfis dentro das redes sociais. Na pesquisa,
ela analisa 26 programas de 19 diferentes emissoras radiofônicas brasileiras que utilizam o dial
para transmissão desses programas em formato de áudio e a rede social Facebook para a
transmissão simultânea em formato de vídeo.
Entre os programas analisados está o Jornal Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes
Goiânia-GO, apresentado pelos jornalistas Rosane Kotoski e Adolfo Campos Filho. Na análise,
a autora descreve detalhes da transmissão realizada em 29 de outubro de 2018, e assim ela
aponta que, durante uma hora e meia de transmissão do programa “os âncoras não olham para
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as câmeras, conversam quando está na hora do intervalo, saem do estúdio e agem como se não
houvesse uma lente transmitindo tudo o que acontece” (Figura 12), ficando assim ambos
apresentadores “à vontade” no estúdio, sem demonstrar preocupação sobre serem filmados.
Esse fator suscita, no sentido de linguagem, mais centralidade e atenção à transmissão em
formato de áudio e ao ato da fala, em detrimento da transmissão em formato de vídeo que, de
certo modo, acaba sendo esquecida pelos jornalistas.
Figura 12 - Transmissão ao vivo de vídeo por meio do Facebook, em 2018

Fonte: Rangel (2019).

Embora não se perceba clara preocupação dos apresentadores quanto à presença de
câmeras dentro de estúdio, é possível observar que a figura número 12 apresentada por Rangel
(2019), exibe melhor qualidade de resolução, se comparada a imagem da figura 11 apresentada
por Victor (2017). Outro detalhe comparativo entre as duas figuras é a adição de elementos
digitais junto à tela na figura 12, (o que não ocorre na figura número 11), como a marcação das
horas no canto superior direito (8:59), uma arte contendo o número de telefone celular da
emissora (convidando o público a participar do programa por meio do WhatsApp), além do
endereço do site da rádio, localizada no centro inferior da tela.
Fatores esses que apontam notáveis diferenças entre as duas transmissões live streaming
das rádios, sendo que a primeira (da figura número 11), realizada em 2008, apresentou menos
recursos e menor qualidade de resolução de imagem quando comparada a segunda (da figura
número 12), realizada 10 anos depois, em 2018.
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Rangel (2019) também apresenta outra possibilidade que surge a partir da apropriação
do formato de vídeo que é feita por emissoras de rádio; a de publicidade a partir do uso de
imagens. Essa possibilidade não se torna possível em transmissões por meio do dial (somente
em áudio para o ouvinte), mas que passa a ser explorada nas transmissões ao vivo em vídeo
para o ouvinte-internauta (figura 13).
Figura 13 - Publicidade durante transmissão do programa Rádio Livre, em 2018

Fonte: Rangel (2019)

No exemplo publicitário apresentado pela autora na figura 13, observa-se que a
propaganda do Laboratório Núcleo está localizada à esquerda da imagem e de cor predominante
vermelha. O anúncio ocupa toda a vertical da tela de cima à baixo, de modo a cobrir um dos
convidados que está sentado ao lado esquerdo da mesa, como a autora relata. Todavia,
percebemos que a inserção de publicidades a partir de imagens surge como possibilidade de um
modelo de negócio que agora também é explorado por emissoras de rádio ao se apropriarem do
formato de vídeo 18.
Rossetto (2018) também discute a apropriação do formato que hoje é feita por emissoras
de rádio em sua dissertação intitulada como “Particularidades do uso de vídeo na Rádio Gaúcha
em um contexto de produção de conteúdo multiplataforma”. Na pesquisa, o autor apresenta
como a emissora do Rio Grande do Sul faz uso do vídeo a partir de três principais produções,
sendo elas, “Os desafios do emprego na crise”, “Coronéis do futebol” e “Gaúcha me leva”.

18

Assunto que é melhor desenvolvido no capítulo 3, no qual tratamos sobre o panorama da Rádio 98 FM, nosso
objeto de análise
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Dessa forma, além da análise de programas transmitidos em estúdio, o autor também traz
exemplos de gravações feitas na rua, sendo uma delas o do “Gaúcha me leva’” (figura 14).
Figura 14 - Imagem do programa “Gaúcha me leva”

Fonte: Rossetto (2018).

Com base na pesquisa feita pelo autor, percebemos a partir do programa, outras
possibilidades de apropriação do formato. O exemplo aqui é de um produto gravado em
ambiente externo que, diferente das transmissões ao vivo, recebe edição, é tratado e apenas
depois é utilizado pela emissora em seu site, redes sociais e canal no YouTube para consumo
do ouvinte-internauta.
Em termos de investimentos em equipamentos, pelo número de câmeras utilizadas pelas
emissoras, percebemos diferenças entre as três dissertações que foram aqui apresentadas. Na
primeira, de Victor (2017), a autora conseguiu apontar a utilização de uma a três câmeras para
captação e transmissão de imagens, enquanto Rosseto (2018) e Rangel (2019) conseguiram
identificar dentro de suas análises, um número maior de equipamentos utilizados, com Rosseto
(2018, p. 156) fazendo relato da utilização de até cinco câmeras para produção do programa
“Gaúcha me leva”. Fator esse que aponta uma tendência de aumento no quesito investimentos
em número câmeras responsáveis por fazer transmissão e captura de conteúdos em vídeo das
emissoras investigadas.
Também observamos, a partir dos exemplos de Lopez (2012), Victor (2017), Rossetto
(2018) e Rangel (2019), a identificação de diferentes formas de apropriação do formato de vídeo
a serem exploradas pelas emissoras de rádio, sendo elas por meio de sites (institucionais ou
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externos) e também pelas redes sociais. Ambos os casos abrangem, tanto transmissões que são
feitas ao vivo por meio de streaming, quanto por publicações de conteúdos que já foram
gravados (editados ou simples).
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CAPÍTULO 2: RECONFIGURAÇÕES DOS FAZERES RADIOFÔNICOS
A Teoria Organizacional, apresentada pelo sociólogo Warren Breed (1993) e compilada
por Nelson Traquina (2005) nos aponta que a comunicação possui dentro de sua estrutura um
viés mercadológico constituído a partir de estratégias organizacionais que proporcionam
retornos, inclusive financeiros, para as empresas. E dessa forma, Breed (1993 apud
TRAQUINA, 2005, p. 152) descreve que dentro dessa teoria, o profissional de comunicação
passa por um processo de socialização junto às diretrizes editoriais do veículo o qual está
inserido, deixando de lado crenças adquiridas durante a própria formação para absorver tudo
aquilo que for possível da empresa.
Por meio dessa teoria, percebemos que profissionais da área abrem mão de algumas de
suas próprias crenças para conseguir se enquadrar às propostas dos conglomerados de mídia e,
por isso (TRAQUINA, 2005, p. 153) afirma que “na teoria organizacional, a ênfase está num
processo de socialização organizacional em que é sublinhada a importância duma cultura
organizacional, e não uma cultura profissional”.
Breed (1993) apud Traquina (2005) aponta seis fatores que promovem o conformismo
dos profissionais de comunicação junto a política organizacional das empresas sendo a primeira
delas: 1) autoridade institucional e as sanções - que se referem ao poder de decisão das chefias
detentoras de tomar e fazer decisões sobre atribuições e tarefas a serem executadas pelos
comunicadores que precisam cumpri-las de forma adequada, sob o risco de sofrerem punições
caso não as realizem.
Em seguida ele aponta: 2) sentimentos de obrigação e estima para com os superiores
– se referindo aos laços que o profissional cria durante o tempo, tanto com a própria empresa,
quanto também com outros funcionários; companheiros, líderes e demais profissionais que
fazem parte do ambiente de trabalho. E assim, explica Breed (1993 apud TRAQUINA, 2005,
p. 155), que o jornalista tende a desenvolver sentimentos de obrigação em relação a empresa,
junto a respeito e admiração com os profissionais mais experientes que o tenha ensinado.
Depois ele aborda: 3) As aspirações de mobilidade – apontando que os profissionais
de comunicação, assim como profissionais de qualquer outra área almejam, muitas das vezes,
alcançar cargos de mais relevância dentro de suas empresas. E Breed (1993 apud TRAQUINA,
2005) revela, a partir de pesquisas realizadas junto a profissionais do jornalismo que, para eles,
lutar contra a linha editorial do veículo o qual está inserido simboliza criar obstáculos na busca
de ascensão pessoal no trabalho.
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Ele aborda também: 4) a ausência de grupos de lealdade em conflito – que representa
basicamente a passividade com relação ao ambiente de trabalho, uma vez que para Breed (1993
apud TRAQUINA, 2005) as decisões são tomadas e as regras criadas de forma autônoma e
autoritária pelos donos e líderes dos conglomerados de mídia, o que acontece segundo os
autores, sem que haja intervenções externas de outras instâncias como, por exemplo, de
sindicatos ligados à área.
Como próximo ponto ligado ao conformismo ele traz: 5) o prazer da atividade – nesse
fator, Breed (1993 apud TRAQUINA, 2005) descreve que os profissionais gostam de seus
trabalhos ao poder executar tarefas interessantes no dia a dia, além de encontrar cooperação
entre os colegas de redação. E em seguida, ele aponta que prêmios e gratificações oferecidos
aos funcionários os conduzem a desempenhar com mais eficiência e destreza suas múltiplas e
diferentes tarefas. Além disso, o autor também destaca que os comunicadores, em especial os
jornalistas, têm o sentimento de satisfação pessoal ao ser reconhecido como “o portador de
notícias” e aquele que tem domínio sobre diversos assuntos.
Por último, o autor aborda: 6) as notícias como valor – apontando que as notícias
possuem valor máximo e, por isso, exigem dedicação durante 24 horas por dia dos profissionais
de comunicação, sendo assim, segundo ele, “é preciso ir em busca das notícias, é preciso vencer
a hora de fechamento; assim a harmonia entre os jornalistas e a direção é cimentada pelos seus
interesses comuns pela notícia” (TRAQUINA, 2005, p. 155).
Dessa forma, a partir dos seis pontos que levam ao conformismo profissional citados
por Breed (1993) apud Traquina (2005), Brotto (2012) determina que a Teoria Organizacional
se apresenta “em estrutura a análise do ambiente jornalístico da seguinte forma: a redação é um
ambiente marcado por relações sociais, profissionais, pessoais, emocionais e econômicas, como
todo ambiente de trabalho” (BROTTO, 2012, p. 3).
Observamos então, que o ambiente radiofônico não foge a essa realidade, uma vez que
ao tratarmos sobre rádio, nos referimos também a um veículo de comunicação inserido em um
mercado que exige profissionais especializados, somadas às estruturas comerciais financeiras
descritas por Breed (1993) apud Traquina (2005), como parte fundamental para
sustentabilidade e sobrevivência de uma empresa inserida no mercado de comunicação.
Dessa forma, o rádio, desde seu surgimento, precisou contar em sua estrutura com
profissionais; técnicos, jornalistas e apresentadores que soubessem lidar única e exclusivamente
com o formato de áudio - (que segue como elemento central e “matéria prima” do veículo).
Entretanto, nos dias de hoje, a partir das configurações de um rádio expandido
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(KISCHINHEVSKY, 2016), a estrutura das emissoras também estão alteradas, já que agora
elas precisam lidar não apenas com som, mas também com outros formatos de mídia como
texto, imagem, infográfico e vídeo.
Assim o rádio em um contexto expandido requer profissionais que precisam se adequar
não apenas às regras e linha editorial da empresa, mas também as consequentes demandas que
exigem novas habilidades dos comunicadores. Antes, eles precisavam se preocupar com
produtos e transmissões apenas em áudio, porém agora, em uma nova realidade, precisam
exercer diferentes papéis e ter domínio sobre outros formatos de mídia que ressignificam o
modus operandi do próprio veículo.
Anteriormente à chegada das chamadas novas tecnologias digitais, o radialista
preocupava-se apenas com o conteúdo do programa em áudio: pautas, entrevistados,
jornalismo, participação do ouvinte, promoção, música, roteiro. Atualmente, com a
internet e as redes sociais digitais cada vez mais populares, é preciso concentrar
esforços também nos espaços virtuais. Antes, durante e depois dos programas o
Facebook, Twitter e Instagram são alimentados com fotos, hipertextos, áudio e vídeos.
Sob a ótica de Jenkins (2009) é preciso compreender que novas e velhas mídias se
encontram em colisão e, por isso, precisamos ver o mundo de forma convergente
(VICTOR, 2017, p. 16).

De mesmo modo, Kischinhevsky (2016, p. 54) também nos fala sobre as consequentes
mudanças ocorridas no ambiente radiofônico a partir das configurações de uma nova realidade
que aparece nesse momento com mais exigências. Dentre essas exigências aparecem mais
cobranças e amplas cargas horárias, além de profissionais que sejam multitarefas,
familiarizados a ferramentas tecnológicas; que saibam trabalhar com administração de sites e
redes sociais, façam edição de áudios, imagens e vídeos, e que sejam cada vez mais
responsáveis pelo produto final.
No âmbito profissional, cresceu a demanda por trabalhadores polivalentes, que
assumem diversas tarefas de produção. A carga horária aumentou, bem como a
cobrança por produtividade. Repórteres de emissoras do segmento All News chegam
a entrar no ar, em um único dia, com até 30 notas curtas sobre crime, trânsito e outros
temas de interesse local, geralmente municiadas pelos poderes públicos e suas
máquinas de assessorias de comunicação. Passam também a gravar e a editar as
próprias reportagens sem a ajuda de um editor ou de um operador, sendo cada vez
mais responsáveis pelo produto final (KISCHINHEVSKY, 2016, p. 54).

Essa nova realidade do rádio tem diálogo direto com a ideia de Traquina (2005) de que
“na Teoria Organizacional, a ênfase está num processo de socialização organizacional em que
é sublinhada a importância duma cultura organizacional, e não uma cultura profissional”
(TRAQUINA, 2005, p. 153). Agora cabe ao profissional da radiofonia conseguir se adequar às
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novas exigências e demandas das emissoras, sendo levado a se especializar em outros formatos
que extrapolam o som, executando também nesse novo momento, múltiplas e diferentes tarefas.
Fatores que se desdobram em acúmulo de trabalho e consequentes cobranças, sob o risco de
perderem espaço e/ou sofrerem sanções caso não se adequem a essa realidade.
2.1 - Novo perfil dos profissionais
Câmeras dentro do estúdio e a transmissão de imagens trouxeram novas questões para
os apresentadores de rádio que agora, além de ouvidos, também podem ser assistidos pela
audiência. E assim, o profissional passa a ser reconhecido não apenas pela boa voz, mas também
por aspectos visuais que influenciam em toda dinâmica em volta da transmissão e o consumo
de rádio que, por essência, mantém centralidade no áudio, mas que agora agrega imagens dentro
de sua rotina 19.
Nesse sentido, Prata, Pessoa e Avelar (2017, p. 4891) reforçam essa ideia ao afirmar
que a apropriação do formato de vídeo revela que “a ‘comunhão de identificações por meio da
voz’, sobre a qual falava Paiva (1997, p. 553), ganha novas conotações a partir do visual, pois
acontece a corporificação de quem antes existia apenas pela voz”.
Victor (2017) aponta algumas dessas mudanças para os radialistas uma vez que, para
ela, a ausência de câmeras garantia “em certo grau, um relaxamento da própria aparência e da
estética do estúdio. Não havia por que se preocupar com o cabelo despenteado, roupa
amarrotada, com a postura ao se sentar ou o botão aberto da blusa” (VICTOR, 2017, p. 12).
Ponto esse que é complementado pela autora ao afirmar que durante a pesquisa em
“observações referentes à equipe da madrugada da Rádio Globo, pode-se dizer que era
corriqueiro o moletom velho, camisas mal passadas e pantufa para espantar o frio” (VICTOR,
2017, p. 12), o que não foi mais possível após a instalação de câmeras em estúdio.
A autora também aponta que locutores e apresentadores precisaram refletir sobre a
forma de narrar os fatos, já que agora não podem mais mentir, mesmo em tom de brincadeira,
sobre as circunstâncias reais dentro de estúdio. Descreve ela que, antes da implantação de
câmeras, era comum para os profissionais lançar comentários sobre a aparência dos demais
integrantes de equipe, incluindo suas vestimentas, sendo grande parte das vezes com a intenção
de satirizar em situações específicas na busca de entreter o ouvinte, uma vez que nenhum deles
19

Apesar de tratarmos aqui sobre as mudanças na rotina de rádio, nosso foco nesta pesquisa se mantém na análise
específica do uso de vídeo.
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poderia ser visto. Entretanto, quando imagens passaram a ser transmitidas ao vivo em streaming
para o ouvinte-internauta, essas brincadeiras não puderam mais ser feitas e “a descrição do
figurino passou a ser compatível com o que realmente se vestia, e não era mais indicado inventar
adereços ou cores como antes” (VICTOR, 2017, p. 13).
Em seguida, ela destaca que, a partir dessas novas formas de produzir e pensar as
transmissões radiofônicas, as primeiras impressões sobre a transmissão de vídeo em tempo real
para a audiência passou uma ideia de “invasão de privacidade” da rotina e do dia a dia dos
profissionais da área. Porém, foi possível constatar, a partir de entrevistas junto a locutores e
apresentadores que, para eles, a presença de câmeras dentro do estúdio trouxe mais exposição
de suas imagens, entretanto não ao ponto de criar a sensação de terem o espaço invadido pelo
agora ouvinte-internauta:
No início da presente pesquisa, chegou-se a cogitar sobre a possibilidade de uma
espécie de invasão do espaço privado, uma vez que, com a transmissão do vídeo via
internet, ouvinte "monitora" o estúdio sem pedir licença. Algo similar ao que acontece
com câmeras de segurança que observam nossas ações. Contudo, a partir dos relatos
colhidos, não há por parte das entrevistas a sensação de estarem sendo monitorados.
Existe sim uma exposição pública da imagem, entretanto, não é interpretada de
maneira restritiva punitiva (VICTOR, 2017, p. 47).

Dessa forma, a imagem passou a fazer parte da rotina de rádio, e assim, emissoras
passam a fazer contratações de profissionais que não sejam apenas locutores, mas que também
sejam artistas, demonstrando sobretudo, desenvoltura corporal e interação com o público. A
exemplo da Rádio 98 FM, de Belo Horizonte-MG (nosso objeto de análise), uma vez que,
segundo a produtora da emissora, Catherine Lopes, (em entrevista concedida ao autor em 16 de
março de 2018, na sede da rádio) 20, as transmissões em vídeo da 98 FM, mais o contato direto
com os ouvintes no estúdio todas as sextas-feiras (por meio da Plateia 98) 21, levaram à rádio a
contratar seus locutores motivados também por critérios artísticos e performáticos:
Normalmente, uma emissora de rádio tem locutores, mas a gente tem artistas mesmo.
Alguns que vêm do teatro, e eles fazem stand-up, peças e, geralmente, os programas
20

Em 16 de março de 2018, Catherine Lopes, (na época produtora da rádio), concedeu entrevista para o autor na
sede da emissora para desenvolvimento do artigo intitulado “Plateia 98 e a Remediação com a Audiência de
Rádio”, apresentado no Grupo de Rádio e Mídia Sonora durante o XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em
Comunicação, evento componente do 41° Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação - INTERCOM,
realizado de 2 a 8 de setembro de 2018, em Joinville-SC.
21

Promoção criada pela emissora em 25 de setembro de 2015, com o intuito de levar os ouvintes para assistir aos
programas ao vivo de dentro do estúdio todas as sextas-feiras na rádio, entretanto a promoção encontra-se
temporariamente cancelada desde o início de 2020.
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tem muita gente. Então tem muitos fãs que antes já gostavam de ouvir a voz e tinham
muita curiosidade de ver, e depois já começaram a ver pela 98 Live. E então, com a
ampliação do estúdio, decidimos lançar também o Plateia 98 para o ouvinte conseguir
se aproximar ainda mais e também encher a 98 todas as sextas-feiras, que é um dia
mais leve de trabalho (LOPES, 2018, em entrevista ao autor, DAMASCENO, 2018,
p. 8-9).

Um desses exemplos pode ser visto no programa Ricardo Amado (figura 15) que esteve
no ar até 2019, sob comando de Bruno Matos, que deu vida a um personagem/apresentador
bastante caricato o qual inclusive deu nome ao programa. Enquanto exibido, Ricardo buscou
passar a imagem de um personagem descontraído, galanteador e amante das mulheres, e isso
não apenas por meio da voz eloquente e grave, junto a frases de efeito e cantadas “baratas”,
mas também a partir da própria imagem; o cabelo levemente comprido mais o inconfundível
topete (remetendo a personalidades do passado como Elvis Presley e Roberto Carlos,
considerados por muitos como grandes galãs em suas épocas), além do lenço de cetim junto ao
microfone, dos óculos escuros, cordão no pescoço e seu tradicional bigode, que é
complementado pelo fino cavanhaque.
Figura 15 - Ricardo Amado

Fonte: Plataforma 98 Live.

Prata; Pessoa; e Avelar (2018) também apontam essa estratégia adotada pela rádio no
artigo intitulado “Do sonoro ao visual: modos de ressignificação da programação hertziana de
uma rádio brasileira”, ao afirmar que a presença de câmeras dentro do estúdio da 98 FM,
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permitiu a transmissão de seus programas em formato de vídeo ao vivo por meio da plataforma
98 Live 22 e levou os radialistas a criarem estratégias visuais para apresentação dos programas:
Com a 98Live, alguns programas tiveram que fazer a necessária adaptação à
linguagem visual, como o programa Ricardo Amado e alguns quadros do programa
Graffite, que passaram a depender da caracterização de personagens e da atuação dos
apresentadores. Também a direção de imagem teve que se adaptar. Nas trocas de
figurino, por exemplo, a câmera sai do foco geral e passa para apenas uma pessoa e a
improvisação é constante. Segundo a técnica Márcia, o programa Ricardo Amado é o
que requer maior produção e o apresentador da atração, Bruno Matos, que é também
ator, improvisa a maior parte do tempo de transmissão. E, na visão dela, é justamente
isso que atrai os ouvintes: a “bagunça”, os erros ao vivo e as simulações de brigas
entre os apresentadores (PRATA; PESSOA; AVELAR, 2018, p. 4889).

Na pesquisa, as autoras também trazem a fala de Antonelio Souza, um dos
apresentadores da emissora. Ele afirma que nesse novo momento, o profissional reconhecido
pelo “vozeirão” acaba perdendo espaço, e assim o profissional multitarefa “que reúne imagem,
desenvoltura e conteúdo, é valorizado” (PRATA; PESSOA; AVELAR, 2018, p. 4892). Fatores
que revelam a importância que o rádio transmitido em vídeo tem dado para profissionais que
sejam cada vez mais dinâmicos e que saibam explorar elementos visuais, incluindo entre eles,
suas próprias imagens.
Dessa forma, percebemos que o rádio exibido em imagens exige, consequentemente,
novas habilidades dos profissionais envolvidos. E assim, os jornalistas precisam lidar não
apenas com a narração das notícias, pois agora a informação pode ser complementada com
detalhes em vídeo e por meio de imagens, incluindo inclusive, a participação direta do ouvinteinternauta que, por meio de redes sociais como o WhatsApp, pode enviar conteúdos diretamente
para as emissoras.
Aos apresentadores cabe criar estratégias e narrativas abrangentes, já que agora eles
aparecem não apenas por meio da fala para ouvinte, mas também em imagens para a audiência
online, em transmissões realizadas de forma simultânea tanto em áudio (para o ouvinte), quanto
também em vídeo (para o ouvinte-internauta). Fatores que se desdobram no desafio de pensar
em uma nova linguagem junto a conteúdos que sejam acessíveis para ambos formatos, ao modo
de eliminar ou (pelo menos) reduzir perdas para a audiência que faz consumo ao vivo a partir
de áudio e/ou vídeo, como é o caso da 98 FM, nosso objeto de análise.

22

Em 21 de setembro de 2015, a Rádio 98 FM estreou um novo projeto, intitulado 98Live, com o objetivo de
integrar transmissão ao vivo pelo rádio, internet e um canal de TV a cabo local, o BH News. Além da programação
ao vivo, a plataforma 98 Live exibe videoclipes nos momentos nos quais as transmissões não estão disponíveis
online (PRATA; PESSOA; AVELAR, 2018, p. 4886).
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Assim, a apropriação de outros formatos, o que inclui o vídeo, traz interferências diretas
para os profissionais da radiofonia que precisam se reinventar dentro de uma nova ecologia de
mídia (SCOLARI, 2012), que torna tudo mais dinâmico no contexto de um veículo agora
expandido. No sentido de suas potencialidades, o rádio ainda está sendo explorado em um
cenário no qual “usuários e emissoras estão em constante mudança devido às próprias
reconfigurações da internet, as pessoas estão ligadas por características comuns relacionadas ao
conteúdo que as rádios veiculam” (NISSEN, FREIRE, 2012, p. 2).
Nesse sentido, apontam os autores, que a escolha do conteúdo surge como fator
fundamental para as emissoras na tentativa de conseguir agregar uma nova audiência mais
dinâmica e participativa, na configuração que temos hoje sobre o ouvinte-internauta “que busca
outras fontes de informação, cruza, contesta, discute, corrige, atualiza, conversa com o
jornalista que está no ar. Mais que nunca, o ouvinte participa” (LOPEZ, 2010, p. 115).
Percebemos assim a importância de buscar compreender o perfil da audiência como forma de
pensar a produção e transmissão de conteúdo pelas emissoras:
A audiência do rádio é fundamental para a definição do seu conteúdo. Podemos
considerar que o meio tem nela um de seus principais contribuidores, tanto para o
jornalismo quanto para programas de entretenimento. Entretanto, há no campo
científico uma indefinição sobre o que seria – ou quem seria – ela (Lopez et al., 2015,
p. 185).

Apontamos então que nesse novo contexto que envolve o rádio é também necessário,
explica Lopez (2016, p. 327) “compreender não somente se as emissoras ocupam os espaços
que lhe são ofertados pelas ferramentas digitais, mas principalmente analisar como fazem isso”.
Para tal, se torna também importante buscar entender o perfil desse novo ouvinte inserido neste
momento, em um processo de inovação do veículo que segundo Lopez e Freire (2020, p. 62)
está atrelado a três diferentes instâncias, sendo elas, a primeira - individualista; a segunda estruturalista; e a terceira - como Processo interativo que, apesar de distintas, estão
diretamente ligadas, sendo que:
Na primeira delas, o indivíduo é visto como a força motriz dos processos inovadores
e na segunda delas é a estrutura da organização – interna ou externa – a determinante
para o caráter inovador. Já a terceira delas seria capaz de construir uma ponte entre
ambas conectando as ações individuais e a estrutura organizacional no delineamento
da inovação (LOPEZ, FREIRE, 2020, p. 62).

Desse modo, compreendemos que o processo de inovação da radiofonia está atrelado
não apenas à estrutura organizacional das empresas, uma vez que esse novo contexto também
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se encontra ligado ao indivíduo, sendo ele o foco central das emissoras de rádio como principal
consumidor e consequente público alvo. Revela dessa maneira que, “estas mudanças, como
destacam Aitamurto e Lewis (2012), originam-se também nas relações dos meios com suas
audiências” (LOPEZ, FREIRE, 2020, p. 63), demonstrando a importância do ouvinte e o
ouvinte-internauta para esse mercado.
2.2 - A audiência de rádio
Para falarmos sobre o perfil de uma nova audiência inserida nesse momento em cenário
de conexão e de convergência, trataremos primeiro sobre uma breve contextualização do
público consumidor de rádio a partir do que é descrito por Ferraretto (2012) junto às ideias de
Lopez et al. (2015), como escolhas que auxiliam na compreensão sobre mudanças ocorridas no
perfil da audiência e que estão diretamente atreladas a transformações ocorridas na história do
próprio veículo.
Assim, Ferraretto (2012) apresenta uma construção histórica em torno dos diferentes
momentos de transformações que aconteceram no contexto de rádio tendo eles, principalmente,
a influência dos interesses e perfil do ouvinte. Sendo assim no Brasil, esses momentos são
divididos pelo autor cronologicamente em quatro diferentes fases; 1) de implementação do
veículo, 2) de difusão; 3) de segmentação; e a última como 4) de convergência do meio, que
tem início em meados da década de 1990 (figura 16):
Figura 16 - Modelo de periodização historiográfica construída por Ferraretto (2012)

Fonte: Ferraretto (2012)
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Dessa forma, Ferraretto (2012, p. 7-8) aponta que ao fim da Primeira Guerra Mundial
foi quando o rádio chegou ao Brasil. Sua chegada tem origem nas grandes indústrias de
eletrônicos dos Estados Unidos ambicionadas pela conquista de novos mercados, buscando
ampliar sua produção e consequentes margens de lucro, dando início a fase de implantação
veículo que se estendeu do final da década de 1910 até a segunda metade dos anos 1930.
Em seguida, ele descreve que as demonstrações desse novo veículo pelas empresas
Westinghouse Electric and Manufacturing Company e Western Electric Company serviram
como fio condutor para que as primeiras pessoas pudessem se interessar pelo rádio. Esse foi
um fator importante no auxílio da compreensão sobre o perfil dos primeiros ouvintes que
segundo ele, organizados em grupos, eram formados por entusiastas e profissionais ligados à
área de ensino que decidiram vivenciar a prática de transmissão e escuta da radiofonia.
Assim visto como um novo hobby, os primeiros ouvintes, como sócios de clubes, tinham
que pagar além de um valor substancial para entrada, como “uma mensalidade, o que,
constatava a inadimplência da maioria” (FERRARETTO, 2009, p. 97-98). Esses fatores,
destaca o autor, “se tornaram fatais para a sobrevivência destas agremiações” as quais
posteriormente, já na segunda fase do rádio, não mais existiriam.
Ferraretto (2012) nos descreve que durante essa fase, o veículo era consumido por um
público restrito e de alta classe social e, por isso, veiculava em suas transmissões conteúdos
educativos e sócio culturais, além de músicas gravadas e ao vivo, incluindo palestras de caráter
científico, e assim “neste quadro, expressões musicais mais populares como samba vão
encontrar, de início, resistência para serem veiculadas” (FERRARETTO, 2012, p. 9). Esses
fatores que transformavam o rádio, naquele momento, a partir do perfil de seu próprio ouvinte,
em um veículo para a elite e de acesso bastante restrito.
Posteriormente, do início da década de 1930 até a segunda metade dos anos 1960, teve
início uma nova fase, a de difusão do veículo. Momento qual as emissoras encontravam
dificuldades para manter-se ativas devido a inadimplência de seus associados, e assim o rádio
precisou se reinventar para buscar recursos que garantissem sua sobrevivência.
Ferraretto (2012, p. 10) então destaca que “após o Decreto 21.111, de 1º de março de
1932” que se desenvolveu a opção comercial, junto os decretos 20.047 e 21.111, que serviram
para regulamentar o papel do estado na outorga das frequências a serem ocupadas, ficaram
“definidas as bases do rádio brasileiro: um serviço público, já que sua existência depende do
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governo federal, mas com possibilidade de exploração comercial” (FERRARETTO, 2012, p.
11).
Dessa forma, aponta o autor que o rádio tornou-se economicamente independente,
podendo contar a partir de então com acordos comerciais financeiros que garantissem seu
próprio sustento, o que significou uma nova fase do veículo, agora livre de grupos restritos e
específicos de associados, o que gerou mais liberdade para alcançar outros públicos alvo.
O rádio alcançou assim outros espaços e um público mais diverso, se caracterizando
nesse novo momento pelo consumo familiar e compartilhado, o que era “em certa medida,
gerada pelo aparelho valvulado – fixo, pesado e que não girava em torno da vida cotidiana da
audiência, mas fazia com que a vida do ouvinte girasse em torno do aparelho” (KOCHHANN
et al., 2011, p. 265).
Desse modo, nesse período não haviam características de uso individualizado do rádio,
uma vez que isso era dificultado por dois principais fatores, sendo eles o alto custo do produto
(que ainda era novidade para boa parte da população), e também por sua própria estrutura física
que consequentemente, atrapalhava em sua mobilidade.
Portanto, como apontam Kochhann et al. (2011), era de prática comum para
proprietários do dispositivo convidar amigos e familiares para acompanhar a programação
radiofônica coletivamente e por isso, não havia como definir um perfil específico para
caracterização individual do ouvinte.
Entretanto, apesar do consumo coletivo “e o rádio apresentar uma produção direcionada
para uma audiência massiva, a mensagem difundida tocava de forma singular cada pessoa de
seu público, seguindo uma lógica de identificação com um grupo” (LOPEZ et al., 2015, p. 186).
Mesmo com características de uso compartilhado e a programação sendo escolhida boa parte
das vezes pelo patriarca da casa, as emissoras buscavam direcionar o que era exibido para
respectivos públicos alvo, porém agora, se comparado à primeira fase (de implantação do
veículo), com opções menos restritas.
Observamos que nessa segunda etapa de mudanças no ambiente radiofônico, um dos
produtos de grande sucesso foram as radionovelas que “enquanto estiveram no ar foram
responsáveis por prender a atenção de milhares de pessoas” (LOPEZ et al., 2015, p. 186). Assim
diversas produções foram veiculadas durante anos por além de prender a atenção dos ouvintes,
também cumprir o papel de fidelização da audiência que aguardava ansiosa dia após dia por um
novo episódio a ser exibido pelas emissoras.
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Entretanto essa realidade também foi alterada a partir da invenção do transistor,
tecnologia que permitiu mais facilidade para transporte e movimentação do aparelho de rádio
(KOCHHANN et al., 2011). Desse modo, os dispositivos até então muito grandes, diminuíram
de tamanho e a sua popularização “contribuiu para que as pessoas possuíssem diversos
equipamentos, e assim, o que antes o que era equiparado a um ‘móvel’ central da sala, migra
para os quartos e para espaços externos” (LOPEZ et al., 2015, p. 187), mudanças essas que
refletiram também no perfil e interesses do público.
Observamos então, a partir do processo de transistorização do veículo que a
programação e a linguagem, que antes eram voltadas à coletividade e o consumo conjunto,
passam a ser mais direcionadas à individualidade do ouvinte. E essas mudanças, como descreve
Moreira (1999), levaram o meio a ser pautado por fatos do cotidiano, falando diretamente com
o público até mesmo em sua linguagem a partir de expressões como “caro amigo” e “caro
ouvinte”.
Lopez et al. (2015, p. 187) destacam que nesse momento, o rádio tornou-se “para os
ouvintes, pano de fundo para a realização de outras atividades” e dessa forma, o público passou
a consumi-lo enquanto executava paralelamente diferentes tarefas do dia a dia como, por
exemplo, trabalhos domésticos ou a realização de afazeres profissionais e diários.
As autoras também apontam que as estratégias de interação com a audiência também
foram ressignificadas e se antes “a interação entre audiência e emissora era preponderantemente
assíncrona, através de cartas, passa a predominar a sincronia, com a presença em auditórios”
(LOPEZ et al., 2015, p. 188). Isso permitiu o contato direto entre emissora e ouvinte, e na busca
pela audiência, o rádio passou a apostar em programas populares, o que trouxe
consequentemente, empresas interessadas em investir em publicidade, e assim o rádio viveu até
meados de 1950, a sua era de ouro.
Posteriormente, houve a terceira fase, de segmentação do veículo e dessa forma, de 1950
até a segunda metade da década de 1960, o rádio enfrentava novas dificuldades ao precisar
disputar espaço com a televisão. Ferraretto (2012, p. 13) descreve que nesse “momento em que
este novo meio passa a dominar a captação de verbas publicitárias, altera-se significativamente
a conformação do rádio brasileiro”, levando as emissoras a enfrentar uma crise comercial
financeira, marcando também o fim de sua era de ouro. Dessa forma, as principais atrações
como programas de auditório, programas humorísticos e as novelas migraram para o novo
veículo que, além de áudio, passou também a transmitir imagens para o público e assim
novamente, o rádio precisou se reinventar para atrair audiência.
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Uma vez que as empresas radiofônicas começaram a encarar o fato de que a televisão
lhes havia usurpado seu posto como distribuidores de entretenimento geral para as
massas, começaram a experimentar novos formatos e descobriram que, coletivamente,
podiam abordar por fragmentos o seu público anterior, formulando fortes
chamamentos a frações determinadas da população (FERRARETTO, 2012, p.14 apud
HONAN, 1981, p. 98).

Foi quando assim, descreve o autor, o rádio adotou novas estratégias para alcançar a
audiência, tendo destaque três entre elas: 1) Propor-se a produzir conteúdos para ouvintes das
classes C, D e E com mais de 25 anos de idade e escolaridade geralmente abaixo do ensino
fundamental; 2) Voltar-se à um público com até 25 anos de idade das classes A e B e com
escolaridade a nível de ensino médio ou universitário; e 3) Produzir conteúdo para um público
adulto das classes A e B com assuntos mais voltados para o jornalismo e abertura para a política.
Percebemos assim a criação da estratégia de segmentação do veículo com destaque para três
diferentes formatos de emissoras, sendo elas segundo Ferraretto (2012, p. 15): a) as emissoras
populares (voltadas para parcelas empobrecidas e marginalizadas, com a interlocução de
comunicadores populares); b) as emissoras musicais-jovens (voltadas aos secundaristas,
vestibulandos e universitários das classes média e média alta, com interlocução de disc-jóqueis
(DJs)); e por último c) as emissoras de radiojornalismo (voltadas para adultos das classes A e
B com ensino médio e/ou superior, com a interlocução de âncoras).
Assim, em meados de 1960, quando tornou-se comum a utilização dos famosos radinhos
de pilha (FERRARETTO, 2012, p.14), os ouvintes passaram a consumir o veículo de forma
individualizada pois, além de garantir nesse momento a possibilidade de portar o dispositivo,
eles também tiveram a oportunidade de escutar emissoras a partir de seus gostos e interesses
particulares, construindo desse modo, novas formas de significação enquanto ao consumo de
rádio. Por sua vez, o veículo passou a contar com programações ainda mais específicas a fim
de atender às demandas agora direcionadas à públicos específicos, característica que se mantém
no quarto e atual momento (de convergência de mídias) que é agora vivido no rádio.
E assim, com a consolidação de um consumo individual e segmentado, a convergência
de mídias trata-se da quarta e atual fase vivida no ambiente rádio e, dessa forma, é o perfil de
uma nova audiência que consome um rádio agora amplo e expandido (KISCHINHEVSKY,
2016) e que, conectado online, pode ser consumido pelo ouvinte-internauta a qualquer hora e
lugar e não apenas em áudio, mas também em outros formatos, o que inclui o vídeo.
Dessa forma, Lopez (2016, p. 327) nos aponta que, para esse novo contexto de rádio, se
mostra importante tentar compreender o perfil e interesses dessa nova audiência e, para isso,
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“se torna necessário buscar compreensão do ouvinte, dos usos que faz das tecnologias e da
ocupação de espaços e dos papéis que assume na nova ecologia de mídia são fundamentais”,
sendo essa audiência, para Perona (2011), os nativos digitais, também conhecidos ND. Desse
modo, descreve o autor que essa geração, conhecida também como e-geração, são sujeitos que
nasceram e se desenvolveram em um processo de socialização dentro de um ambiente
totalmente digital.
Marc Prensky (2001) nos aponta que a expressão ND pode ser designada para descrever
estudantes “capazes de falar de forma inata a linguagem digital dos computadores, videojogos
e da Internet” (PERONA, 2011, p. 65), e assim, para eles, as tecnologias são como algo natural
dentro de suas culturas.
O autor também descreve que as gerações anteriores aos NDs, denominadas por ele
como Imigrantes Digitais (ID) necessitam, diferente dos NDs, se adequar às novas tecnologias,
já que elas não foram inseridas em suas vidas de “maneira natural”, uma vez que segundo ele
“hoje em dia, pessoas mais velhas socializam-se de maneira diferente das crianças (…); de
acordo com cientistas, uma linguagem aprendida mais tardiamente na vida vai para outra parte
do cérebro” (PRENSKY, 2001, p. 2).
Assim, como descreve Latour (2005) ao afirmar que hoje vivemos em um ambiente
transverso por Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), é possível verificar que o
uso de ferramentas digitais disponíveis em dispositivos digitais; internet, sites, aplicativos e nas
redes sociais, são de prática comum para a geração de NDs e, desse modo, essas possibilidades
também são apropriadas pelos veículos de comunicação que buscam, por sua vez, agregar essa
nova audiência mais ativa e conectada, o que afeta diretamente o ambiente de rádio dentro agora
de um contexto expandido (KISCHINHEVSKY, 2016).
Percebemos assim que se o rádio conquistou em seus primeiros anos notório destaque
dentro das salas de estar a partir de experiências do uso coletivo. Temos agora um veículo mais
segmentado e de consumo individual, que oferece produtos e programações também específicas
para sua audiência, fatores impulsionados pela conexão e a convergência de mídias que reúnem
diferentes formatos como texto, áudio e vídeo na internet e em pequenos dispositivos,
construindo o que é hoje para Kischinhevsky (2009) uma verdadeira cultura da portabilidade.
Desse modo, a convergência de mídias presente nos dispositivos móveis conectados
online, somada à “possibilidade de comprimir arquivos digitais de áudio, viabilizou a
reprodução em aparelhos portáteis e impulsionou tremendamente o acesso à mídia sonora ao
longo da última década” (KISCHINHEVSKY, 2009, p. 227), contribuindo dessa forma para
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ascensão de conteúdos radiofônicos direcionados a públicos alvo a partir de produções
construídas sob demanda, a exemplo dos podcasts.
Em crescimento nos últimos anos 23, Machado (2019, p. 25) nos aponta que os primeiros
podcasts passaram a ser produzidos a partir “das transformações ocorridas devido a adoção do
áudio digital por grandes players midiáticos no final dos anos 90 e início dos anos 2000” nos
Estados Unidos. Chegou ao Brasil em 2004, com o programa Digital Minds criado e produzido
por Danilo Medeiros, e passou a ser produzido a partir de um blog que posteriormente também
deu nome ao programa em “ideia que surgiu a partir do desejo de inovar e apresentar algo
diferente do que era apresentado até então” para o ouvinte-internauta (MACHADO, 2019, p.
28).
Desde então, diversos podcasts já foram criados, conquistando e ganhando cada vez
mais espaço a partir das possibilidades oferecidas tanto pelo acesso e consumo de conteúdo
(que hoje pode ser feito através de download ou reprodução via streaming por meio de
plataformas online como Spotify, Deezer, Soundcloud e YouTube), quanto também por seu
processo de produção, que hoje é facilitado por programas de edição adquiridos de forma
gratuita e online, além de sites como o Cartase 24. Esses sites permitem a pessoas comuns e
também profissionais a possibilidade de angariar recursos financeiros para a produção de
conteúdo.
Lançado em 2011, o Catarse permite a partir de crowdfunding, termo traduzido no Brasil
como financiamento coletivo ou de maneira popular como a famosa ”vaquinha”, a qual seus
usuários conseguem arrecadar recursos financeiros que ajudam “a tornar viável a execução de
projetos de temas diversos e que normalmente não teriam apoio financeiro de grandes indústrias
de mídia” (DAMASCENO, 2019, p. 1). Esse modelo ganha força a partir da contribuição
financeira de usuários e fãs que, dentro de um esforço coletivo enviam dinheiro para a
plataforma e, posteriormente, com os devidos descontos de prestação de serviço, repassa o
montante do que foi arrecadado para os criadores de conteúdo conseguirem produzir seus

23

Pesquisa realizada pela plataforma de streaming Deezer, realizada em julho de 2019 aponta crescimento de 67%
de consumo de podcasts no país se comparado aos últimos anos. Link para acesso:
https://www.tecmundo.com.br/internet/146951-consumo-podcasts-brasil-cresce-67-2019-aponta-pesquisa.htm.
Acesso em: 20 de jun. de 2020
24

Primeira plataforma de financiamento colaborativo do Brasil, o Catarse, que está hospedado na página
(www.catarse.me/), entrou no ar em 17 de janeiro de 2011 e, desde então, segundo o site da empresa, ajudou a
financiar 8.729 projetos de temas variados, sendo que 551.582 pessoas já apoiaram pelo menos um projeto na
plataforma (DAMASCENO, 2019, p. 4). Qual data de referência, até 2019?
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podcasts, o que em consequência, descentraliza o poder de produção dos grandes
conglomerados de mídia. Dessa forma, por não contar com a influência de empresas, as
produções têm liberdade para tratar sobre assuntos diversos 25 sendo direcionados diretamente
aos fãs que, por sua vez, apoiam esses projetos por meio de contribuições financeiras, em um
cenário que afeta as emissoras de rádio que, a partir disso, passam a buscar estratégias para
também agregar essa nova audiência acostumada ao consumo de produtos feitos sob demanda.
Assim, com os produtos direcionados a públicos específicos que podem usufruir de um
consumo individualizado a qualquer hora e lugar a partir de dispositivos móveis, outras
características acabam sendo alteradas “neste rádio, como a minimização da fugacidade. Hoje,
o conteúdo está na rede, disponível para que o ouvinte o consuma independente da organização
apresentada na grade de programação” (LOPEZ, 2011, p. 133).
A partir desses pontos percebemos que, a fim de agregar essa nova audiência mais
dinâmica e conectada, se torna necessário para as emissoras de rádio buscar a apropriação da
narrativa multimídia e dessa forma, permitir a si mesma (e também ao ouvinte, em sua
configuração de ouvinte-internauta) conseguir “ir além e ampliar os espaços de diálogos e as
possibilidades de interatividade, aproximando-se de um público rejuvenescido, os chamados
nativos digitais” (LOPEZ, 2011, p. 133). As características dessa nova audiência presente e
ativa em ambientes virtuais, também obriga as emissoras de rádio a buscar estratégias que
alcance esse público, o que acontece com a produção e transmissão de conteúdos mais
direcionados e que possam ser consumidos para além do ao vivo.
Esse exemplo pode ser visto na rádio 98 FM, nosso objeto de análise, pois hoje além de
exibir diferentes programas ao vivo a partir da plataforma 98Live, a emissora também oferece
ao ouvinte-internauta a possibilidade de consumir seus programas e outros produtos a qualquer
hora e lugar por meio de seu site 98live.com.br e também por suas redes sociais no Facebook,
Instagram, Telegram e Twitter, além de seu canal no YouTube. Isso possibilita a audiência
conseguir realizar além do ao vivo, também um consumo atemporal e assincrônico de seus
conteúdos, criando assim experiências para o ouvinte-internauta que se assemelham ao
consumo de produções on demand.
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Como plataforma que auxilia no financiamento coletivo, o Catarse divide os projetos em 18 diferentes
categorias: 1) Arquitetura e urbanismo; 2) Artes; 3) Ciência e tecnologia; 4) Cinema e vídeo; 5) Design e moda;
6) Educação; 7) Esporte; 8) Eventos; 9) Fotografia; 10) Gastronomia; 11) Jogos; 12) Jornalismo; 13) Literatura;
14) Música; 15) Pessoais; 16) Quadrinhos; 17) Socioambiental; e 18) Teatro e dança, possibilitando que seus
usuários busquem apoio para projetos de propostas e temas variados. Disponível em:
https://www.catarse.me/explore?ref=ctrse_header. Acesso em: 24 março de 2020.
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Dessa forma observamos, por meio de Lopez et al. (2015) e Ferraretto (2012) que nos
quatro diferentes momentos de transformações da radiofonia; de implantação, difusão,
segmentação e convergência, influências tecnológicas e sobretudo do ouvinte, se apresentaram
fundamentais para as definições de operações que envolvem o veículo, uma vez que segundo
Lopez et al., (2015, p.185) “a audiência do rádio é fundamental para a definição do seu
conteúdo”, sendo ele desde o início, um fator fundamental para as estratégias das emissoras de
rádio.
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CAPÍTULO 3: A RÁDIO 98 FM
Nascida em 1972 como a primeira rádio FM estéreo do país pelas mãos do empresário
Marco Aurélio Jarjour Carneiro com o nome de Rádio Del Rey (PRATA e KLOCKNER, 2009,
p. 73), a Rádio 98 FM, de Belo Horizonte-MG, tem sede no bairro Sion, em um prédio de quatro
andares que é dividido por sete diferentes áreas, sendo elas: Técnica e TI (no primeiro andar);
Estúdios, Redação, Comercial e Live (no segundo andar), Diretoria (no terceiro andar); e
Administrativo (no quarto andar).
Com sintonia no dial em 98.3, no início a emissora apostou em uma programação
totalmente musical, entretanto em 2009, ao ser adquirida pelo grupo Bel de Comunicação e ter
Rodrigo Carneiro, filho de Marco Aurélio Carneiro, como novo diretor executivo, a emissora
assumiu uma nova estratégia de operação. A rádio que tinha foco no segmento musical decidiu
apostar em uma nova roupagem, e assim a Rádio 98 FM passou a “priorizar na programação
elementos como o humor e o improviso, voltando-se para o formato talk radio” (AVELAR;
SCATULINO; GONÇALVES, 2018, p. 3) e assumiu uma nova identidade agora voltada para
programas semanais dentro de seus principais horários. Em 2015, estreou a plataforma 98 Live,
que permitiu também ser transmitida em formato de vídeo para a audiência, fato que a
transformou, segundo seu diretor executivo, Rodrigo Carneiro, em uma Web TV:
Ficamos 40 anos fazendo música e eu quis transformar a 98FM numa plataforma talk.
Apropriamo-nos da tecnologia para criar um formato multiplataforma que, além de
transmitir áudio, transmitisse também vídeo e nos transformamos em uma Web TV
(AVELAR; SCATULINO; GONÇALVES, 2018, p. 8).

Desse modo, a emissora hoje conta com a transmissão de 16 horas de programas fixos
que são consumidos ao vivo de forma simultânea tanto em áudio (pelo o ouvinte no dial), quanto
em vídeo (pelo o ouvinte-internauta). Do total das 16 horas de exibição de programas, 14 estão
concentradas na programação de segunda a sexta-feira, com programas sendo transmitidos das
6h às 21h, havendo dentro desse período, uma única janela sem transmissão de programas (das
15h às 16h), momento em que a rádio se dedica a exibição de videoclipes musicais para o
ouvinte-internauta.
Já aos sábados, um único programa de duas horas de duração, o “Buteco 98” é
transmitido ao vivo (das 12h às 14h), e aos domingos não há transmissão de programas ao vivo.
Partidas de futebol dos clubes e Atlético e Cruzeiro, os dois principais times do estado, também
são transmitidas quando realizadas. E nos horários que a rádio não faz transmissão de
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programas ou partidas ao vivo, ela se dedica a reprise de seus próprios programas e a exibição
de videoclipes musicais, sem uma ordem ou sequência pré-determinada (quadro 1):
Quadro 1 - Programação semanal da rádio pela plataforma 98 Live, de domingo à sábado

(*RP ou CM = exibição de reprise de programas ou videoclipes musicais*)
Fonte: Dos dados - 98live.com.br (Elaboração própria)

Dessa forma, verificamos que a programação da 98 Live pode ser assistida 24 horas por
dia pela audiência por meio do site 98live.com.br 26, pelo aplicativo 98 Live (desenvolvido
especialmente para emissora e disponível para download para dispositivos com sistema
operacional IOS 27 e Android 28), e também pelos canais de TV 198 e 698 da NET (operadora
de TV a cabo). Sua estreia oficial aconteceu numa segunda-feira, 21 de setembro de 2015, com
a transmissão do programa Graffite (figura 17).

26

Disponível em: https://98live.com.br/. Acesso em 20 de out. de 2020.

27

Disponível em: https://apps.apple.com/br/app/98-live/id44699177. Acesso em 20 de out. de 2020.

28

Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.izap.radio98fm&hl=pt_BR&gl=US.
Acesso em 20 de out. de 2020.
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Figura 17 - Imagem da primeira transmissão pela Live

Fonte: YouTube/Reprodução 29

No dia da estreia, de acordo com matéria publicada pelo jornal Hoje em Dia 30, um telão
foi montado na praça da Savassi, localizada na região Centro-Sul de Belo Horizonte-MG,
permitindo à audiência a possibilidade de acompanhar a transmissão do programa Graffite.
Ainda hoje o programa se mantém no ar, exibido ao vivo, de segunda à sexta-feira, das 17h às
19h, sob comando do diretor artístico da rádio Eduardo Schechtel, popularmente conhecido
como Dudu ou Dudu Graffite.
Percebemos então, que desde o início da plataforma 98 Live, em 2015, a rádio acredita
em sua proposta de ser transmitida em imagens, fator que se afirma como estratégia para
alcançar uma nova audiência mais ativa e conectada. Buscando, consequentemente, conseguir
expandir suas opções de mercado, como explica Avelar, Scatulino e Gonçalves (2018), ao
apontar que a plataforma 98 Live possibilitou para a rádio conseguir explorar no formato de
vídeo um novo modelo de negócio.
Em entrevista aos autores, o diretor executivo da rádio, Rodrigo Carneiro, relatou que a
decisão de investir na plataforma 98 Live surgiu por não haver “mais espaço para vender os
spots de 30 segundos na programação, então havia duas opções: ficar satisfeito com o
faturamento ou criar outras plataformas e outros modelos de entregas comerciais” (AVELAR;
SCATULINO; GONÇALVES, 2018, p. 10). Em seguida, ele afirma que em ordem de grandeza,
29

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=evBtj7EdJSE&feature=emb_logo. Acesso em 24 de out.
de 2020.

30

Disponível em:<http://hojeemdia.com.br/almanaque/98-live-inicia-transmiss%C3%A3o-simult%C3%
A2nea-em-tv-web-e-r%C3%A1dio-1.323961>. Acesso em 24 de out. de 2020.
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de quando pôde assumir a 98 FM, em 2009, para o ano de 2018, foi possível fazer o faturamento
da rádio aumentar em 800% (AVELAR; SCATULINO; GONÇALVES, 2018, p. 10).
Carneiro também destaca que o sucesso em faturamento da rádio está ligado a diferentes
fatores, o que inclui entre eles, o modelo de negócio que foi implantado a partir da apropriação
do formato de vídeo por meio da plataforma 98 Live, o qual para ele, não é simples de ser
copiado:
Não adianta uma rádio querer fazer o que a gente fez, porque o nosso modelo de
negócio não é simples de ser copiado. Muita gente digitaliza a rádio, mas continua
com a cabeça no analógico e no FM. Por isso não dá certo (AVELAR; SCATULINO;
GONÇALVES, 2018, p. 10-11).

Por fim, o diretor esclarece que ao implantar a plataforma 98 Live, sua “estratégia não
foi de reação ao mercado, mas de inovação, o que pode ser caro, mas ficar parado é mais caro
ainda. O custo de não sair do lugar pode ser mortal” (AVELAR; SCATULINO; GONÇALVES,
2018, p. 11).
Assim percebemos, a partir de Avelar, Scatulino e Gonçalves (2018), junto aos
depoimentos do diretor executivo da rádio e as estratégias de mudança de programação e
estrutura que ocorreram em 2015, que a plataforma 98 Live foi implantada na intenção de
ampliar as possibilidades de negócios, publicidade e visibilidade da rádio a partir da apropriação
do formato de vídeo que acontece não apenas na Live, mas se expande também para outros
lugares como YouTube, o Vimeo e as redes sociais, espaços que a rádio utiliza espalhar o
conteúdo criado.
3. 1 - YouTube, Vimeo e as redes sociais da rádio
Com 65.3 mil inscritos, a rádio possui um canal no YouTube desde de 29 de agosto de
2016 e, desde então, acumula a marca total de 9.705.002 visualizações 31. Seus vídeos são
compostos, em grande maioria, pelos programas da própria emissora, uma vez que ela agrega
as transmissões de seus programas ao vivo da plataforma 98 Live junto à função YouTube ao
vivo que permite, a partir de codificação, que a rádio consiga compartilhar a mesma transmissão
ao vivo da plataforma 98 Live também no YouTube. Após exibição, essa ferramenta possibilita

31
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o armazenamento desses programas, que ficam salvos e disponíveis no site para consumo
posterior e atemporal da audiência (figura 18).
Figura 18 - Canal da rádio no YouTube

Fonte: youtube.com/channel/UCAu0lp2CUcdtOYfAvOYpgYQ

No Facebook (figura 19), a rádio criou sua página em 10 de março de 2011 e hoje, com
a marca de 661.616 mil curtidas 32, possui diversos vídeos já publicados, sendo eles de tamanhos
e temas variados. Os assuntos são abordados, boa parte das vezes, por um viés humorístico, que
é uma das bandeiras da rádio que, por vezes se auto intitula como a primeira rádio de humor do
Brasil, então o humor, seja para divulgação de seus próprios programas, publicidade ou
entretenimento, entra como base em boa parte das produtos da emissora.

32
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Figura 19 - Vídeos que são publicados no Facebook da rádio

Fonte: https://www.facebook.com/Radio98Oficial.

Com 199 mil seguidores e 6.526 publicações 33, a rádio possui perfil no Instagram desde
de julho de 2018 e faz uso da rede para publicações de vídeos longos e curtos a partir das
possibilidades oferecidas pela rede social. Além disso, a exemplo do YouTube, o Instagram
(figura 20), que também é propriedade da Google, oferece a opção de transmissão ao vivo a
qual a rádio utiliza para compartilhar simultaneamente o mesmo conteúdo da plataforma 98
Live para o ouvinte-internauta e também para seus seguidores no Instagram. Entretanto,
diferente do YouTube, as transmissões realizadas não são salvas nessa rede social para consumo
posterior de seus usuários.

33

Levantamento feito pelo autor em 28 de outubro de 2020.
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Figura 20 - Perfil da rádio no Instagram

Fonte: https://www.instagram.com/radio98oficial/.

Criado em janeiro de 2010, o perfil da rádio no Twitter possui 555.8 mil seguidores 34,
superando dessa forma a marca de mais de meio milhão. Por meio dela, a emissora pública
vídeos de diversos temas. Somando todas as publicações feitas pelo perfil desde a criação, (o
que envolve não apenas conteúdos em vídeo, mas também em outros formatos como texto,
infográfico e imagens), estão registradas 54,6 mil postagens.

34
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Figura 21 - Perfil da rádio no Twitter

Fonte: https://twitter.com/Radio98Oficial

A rádio também está presente no Telegram, rede social que ela utiliza para encaminhar
conteúdos para seus seguidores a partir de três grupos que estão divididos por temas e interesses
específicos, sendo eles; Jornalismo, Esportes e Entretenimento. Dessa forma, os usuários
recebem conteúdos em texto, áudio, imagem ou vídeo da rádio a partir do tema do grupo o qual
ele faz parte, podendo o ouvinte participar até mesmo dos três grupos ao mesmo tempo (figura
22).
Figura 22 - Grupos por tema no Telegram da rádio

Fonte: https://telegram.org/radio98Oficial
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O Tik Tok é outra rede social que a rádio está presente por meio de um perfil criado em
julho de 2020 e que possui, até então, 44 seguidores, 78 curtidas e 11 publicações 35. Apesar de
nos dois primeiros meses de criação do perfil haver média de duas publicações semanais, no
mês de realização das análises, outubro de 2020, houve publicação de apenas um único vídeo
o qual alcançou a marca de 39 visualizações. Nele, Rodrigo Rodrigues, um dos apresentadores
do programa Graffite, conta piadas como se fossem notícias com a intenção de divertir a
audiência. De modo geral, os vídeos publicados dentro desse perfil têm entre 20 e 45 segundos
de duração. E de cunho humorístico, são todos protagonizados pelos próprios apresentadores
da emissora (figura 23).
Figura 23 - Perfil da rádio no Tik Tok

Fonte: tiktok.com/radio98oficial .

Com uma conta ativa desde fevereiro de 2019 e 2.266 seguidores 36, a rádio também está
presente no Vimeo, um site de reprodução e compartilhamentos de vídeos no qual a emissora
tem publicação de 3.305 vídeos, sendo todos a versão completa de seus programas que
anteriormente foram transmitidos ao vivo pela plataforma 98 Live. Desse modo, depois de

35
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transmitidos, esses programas são publicados no Vimeo para serem assistidos a qualquer
momento pelos usuários (figura 24).
Figura 24 - Conta da rádio no Vimeo

Fonte: https://vimeo.com/radio98oficial

Verificamos então a partir de um levantamento em torno do histórico de mudanças,
transformações e investimentos da rádio que a apropriação do formato de vídeo acontece em
três diferentes esferas, são elas: 1) das transmissões de seus programas ao vivo a partir da
plataforma 98 Live; 2) das potencialidades oferecidas pelos sites de reprodução e
compartilhamento de vídeos (YouTube e Vimeo) que permitem armazenar os programas da
rádio para que sejam assistidos pelo ouvinte-internauta a qualquer hora e lugar; e 3) pelas redes
sociais 37, que são utilizadas para publicação e compartilhamento dos vídeos que dão
visibilidade e divulgam a rádio.
3.2 - Processos metodológicos
Laurence Bardin (2011) explica que a Análise de Conteúdo (AC) parte da ideia de
buscar o entendimento sobre algo do qual não se tem informação e que desperte no pesquisador
um sentimento latente de buscar desvendar o que ainda não está dado ou dito. Entretanto, ela
alerta que a AC não se trata de um mero instrumento, uma vez que oferece ao investigador “um
leque de apetrechos ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma
grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as
37

A rádio também faz uso do WhatsApp, entretanto (diferente do Telegram), ele não é utilizado para a circulação
de conteúdos da emissora, operando somente para receber mensagens do ouvinte-internauta.
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comunicações” (BARDIN, 2011, p. 37). Desse modo, Moraes (1999) reforça essa ideia ao
afirmar que a análise de conteúdo pode ser aplicada a qualquer produto do campo
comunicacional, o que inclui o vídeo.
A matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de qualquer material
oriundo de comunicação verbal ou não-verbal, como cartas, cartazes, jornais, revistas,
informes, livros, relatos autobiográficos, discos, gravações, entrevistas, diários
pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc. Contudo os dados advindos dessas
diversificadas fontes chegam ao investigador em estado bruto, necessitando, então ser
processados para, dessa maneira, facilitar o trabalho de compreensão, interpretação e
inferência a que aspira a análise de conteúdo (MORAES, 1999, p. 2).

Dessa forma, Bardin (2011) também esclarece que por suas características, as
pesquisas na área de Ciências Sociais tendem a privilegiar as subjetividades individuais ou a
de grupos, e por isso, requerem metodologias específicas ou adaptáveis que incluíam as
necessidades do próprio objeto, e assim segundo ela, a AC permite a união com outras
ferramentas metodológicas que auxiliem a análise a ser mais efetiva, cabendo ao pesquisador
optar por um método que seja quantitativo, qualitativo ou misto.
O quantitativo está, segundo Bardin (2011), diretamente ligado a pesquisas as quais os
números e quantidades se apresentam como fatores principais. Pode ser aplicado em casos em
que há necessidade de quantificar um problema a partir da geração de dados numéricos que
possam ser transformados em informações estatísticas utilizáveis como, por exemplo, a
quantificação de sentimentos, atitudes, comportamentos ou reações.
Já o qualitativo diz respeito a pesquisas que visam compreender fenômenos a partir da
coleta de dados, o que pode envolver materiais diversos como diários, questionários,
observação e entrevistas que podem ser feitas por meio de análise individual ou de grupos.
Diferente da análise quantitativa, nesse método, quantidade e números não se apresentam como
fatores de expressividade.
E por último, o misto, apresentado como um método que faz a união do quantitativo e
o qualitativo, podendo ser aplicado em pesquisas que necessitam para o desenvolvimento, tanto
da geração de dados em números, quanto também da análise e interpretação desses dados e/ou
informações de outros materiais narrativos.
Dessa forma, a partir dos três métodos apresentados pela autora, optamos em adotar
para esta dissertação o método qualitativo, uma vez que nossa pesquisa se baseia na análise de
conteúdo de materiais narrativos que hoje são gerados pela Rádio 98 FM no formato
audiovisual, tanto nas transmissões de seus programas ao vivo, quanto dos vídeos que são
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veiculado em suas redes sociais e nos canais da emissora no YouTube e no Vimeo, sendo esses
os espaços que a rádio utiliza para a veiculação de conteúdo e, ao olhar para eles, cria-se a
possibilidade de uma visão ampla sobre o que é produzido.
Como forma de complementação das informações obtidas na análise dos vídeos,
também decidimos realizar entrevistas estruturadas junto a representantes da rádio. Esse recurso
tem o intuito de apontar se existem ligações entre as decisões tomadas pela emissora a partir
do contexto organizacional com a finalidade de explicar possíveis padrões que são encontrados
nos vídeos de análise. Desse modo, Bardin (2011, p. 48) destaca que para desenvolvimento, a
pesquisa deve passar por um processo de três diferentes polos cronológicos, sendo eles: 1) Préanálise; 2) exploração do material; e 3) tratamento dos resultados obtidos e interpretação.
Assim, Bardin (2011, p. 126-131) esclarece que a pré-análise é uma fase na qual o
pesquisador tem seus primeiros contatos com documentos de sua pesquisa, e assim ele passa a
organizar suas ideias iniciais e estabelecer para onde precisa mirar sua atenção, de forma que
possa conduzir a pesquisa dentro de operações consecutivas que tornem possível fazer seleção
de materiais específicos para apoiar na escolha de operadores que auxiliem na análise.
Desse modo, ao olhar para a rádio e suas especificidades na grade de programação
semanal (quadro 1), que é composta por um padrão fixo de 11 programas, sendo 10 deles
transmitidos de segunda à sexta-feira (das 6h às 21h) e um que é transmitido no sábado (das
12h às 14h) decidimos, a partir da proposta de analisar a estrutura audiovisual de todos os
programas, realizar a coleta de dados nos dias 24/10/2020 (sábado) e 26/10/2020 (segundafeira), de modo a tornar possível incluir na investigação todos 11 os programas em suas
transmissões na íntegra, como apresentado na tabela 1:
Tabela 1 - Programas analisados e cronograma de coleta

PROGRAMA

TEMPO DE
DURAÇÃO

HORÁRIO DE
TRANSMISSÃO

DIAS DE
TRANSMISSÃO

DATA DA
COLETA

1- Buteco 98

2 horas

12h às 14h

Sábado

24/10/2020

2 - Remela News

1 hora

6h às 7h

Segunda à sextafeira

26/10/2020

3 - Rota 98

1 hora

7h às 8h

Segunda à sextafeira

26/10/2020

4 - 98 Esportes

2 horas

8h às 10h

Segunda à sextafeira

26/10/2020

5 - Central 98

2 horas

10h às 12h

Segunda à sexta-

26/10/2020
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feira
6 - 98 Futebol
Clube

2 horas

12h às 14h

Segunda à sextafeira

26/10/2020

7 - Os players

1 hora

14h às 15

Segunda à sextafeira

26/10/2020

8 - Rock News

1 hora

16h às 17h

Segunda à sextafeira

26/10/2020

9 – Graffite

2 horas

17h às 19h

Segunda à sextafeira

26/10/2020

10 - 98 Talks

1 hora

19h às 20h

Segunda à sextafeira

26/10/2020

11 - Arena 98

1 hora

20h às 21h

Segunda à sextafeira

26/10/2020

Total de 11
programas

Total de 16
horas

------------------------

------------------------

------------------------

Fonte: Elaboração própria.

Já no processo de coleta, as gravações foram feitas a partir do programa Movavi Screen
Capture, um software que permite a captura em vídeo de tudo que é transmitido em tempo real
pela tela do computador. Dessa forma, ao acessar a página da rádio (98live.com.br), que
transmite os programas da emissora em formato de vídeo a partir da plataforma 98 Live, foi
possível fazer a gravação ao vivo com auxílio do software Movavi que realizou a captura de
tela das transmissões em tempo real.
Também, com intuito de olhar para os vídeos publicados nas redes sociais e canais
oficiais da rádio a partir das cinco categorias já citadas, realizamos o monitoramento dos perfis
oficiais da emissora no Instagram, Twitter e Tik Tok, além da página oficial no Facebook e
canais oficiais no Vimeo e no YouTube, além dos grupos oficiais no Telegram da emissora.
Nossa coleta foi feita nos dias 24 e 26 de outubro de 2020, compreendendo assim os mesmos
dias de coleta dos programas ao vivo também submetidos à análise. Dessa forma, os conteúdos
publicados pela rádio em formato de vídeo nos dois dias foram salvos pelo autor através de
print de tela ou download. Entretanto, apontamos que durante esses dias de coleta não houve
publicações no Tik Tok, rede social que não é utilizada pela emissora desde o dia 3 de outubro
de 2020 (data da última publicação), e por isso essa rede social não foi incluída em nossas
análises.
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Assim como o Tik Tok, também foram excluídos de nossas análises os canais da rádio
no YouTube e no Vimeo que durante os dias de coleta de dados, tiveram publicados apenas
transmissões completas dos programas da rádio, os quais foram transmitidos via plataforma 98
Live nos dias 24 e 26 de outubro de 2020. E por esses programas já estarem em processo de
análise, a partir de coleta realizada nos mesmos dias por meio do software Movavi Screen
Capture, decidimos excluir os canais no YouTube e no Vimeo de nossa investigação, de modo
a evitar que as análises possam apresentar redundância. Ficando a coleta de material para
análise de acordo com o descrito na tabela 2:
Tabela 2 - Redes sociais analisadas e cronograma de coleta

NOME

DATA DA COLETA

Instagram

24 e 26 de outubro de 2020

Twitter

24 e 26 de outubro de 2020

Telegram

24 e 26 de outubro de 2020

Facebook

24 e 26 de outubro de 2020

Telegram

24 e 26 de outubro de 2020
Fonte: Elaboração própria

3.3 - Categorias de análise
A organização de categorias e unidades de registro para realização de análises foram
todas pensadas a partir dos preceitos de exaustividade, representatividade, homogeneidade e
pertinência apontados por Bardin (2011, p. 126-128) como fatores importantes dentro de uma
pesquisa. Segundo a autora, eles ajudam na escolha dos elementos que devem ser abordados no
processo de investigação já que para ela a análise e os resultados precisam ser pertinentes aos
objetivos criados.
Dessa forma, a partir de nosso objetivo de compreender como a Rádio 98 FM, de Belo
Horizonte-MG, inserida em um contexto expandido (KISCHINHEVSKY, 2016) busca se
apropriar do formato de vídeo nas transmissões de seus programas ao vivo por meio da
plataforma 98 Live e de suas redes sociais ao modo de se apresentar como a primeira web Rádio
TV brasileira, mesmo se tratando de uma emissora de rádio, adotamos para esta pesquisa seis
diferentes categorias de análise, são elas: 1) A origem da imagem; 2) O papel da imagem; 3)
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Movimentos de gravação; 4) Planos, ângulos e montagem narrativa; 5) A imagem como modelo
de negócio; e 6) Performance visual.
1) A origem da imagem
Com base em indicações de Gerbase (2012) e Dubois (2014) sobre possibilidades de
gravação para TV e cinema, por origem da imagem consideramos o local que as imagens são
captadas, apontando como a escolha pelo ambiente de gravação ajuda a construir a identidade
audiovisual da emissora junto a audiência. Essa proposta é dividida em duas diferentes unidades
de registro, são elas: a) Imagens de estúdio e b) Imagens externas.
a) Imagens de Estúdio – nessa unidade de registro estão compreendidas imagens que
tenham origem em estúdio, com apresentadores e/ou convidados sendo registrados dentro do
estúdio da rádio 98 FM, nosso objeto de análise.
b) Imagens externas – utilizamos essa unidade de registro para indicar quando a imagem
em análise tem origem de lugares localizados fora do estúdio da rádio.
Dessa forma, por meio dessas duas unidades de registro, de imagens de estúdio e
imagens externas, apontamos quais significados as diferentes escolhas têm para as produções
de vídeo da rádio.
2) O papel da imagem
Em papel da imagem, ao considerarmos que a emissora se estabelece como um meio de
produção de conteúdo de base sonora que se expande para outros espaços (PRATA, 2008),
decidimos fazer essa análise a partir de duas diferentes unidades de registro, são elas: a) Imagem
como complementação e b) O imagético se sobrepõe ao verbal, de modo a identificar qual papel
a imagem cumpre dentro do conteúdo em análise.
a) Imagem como complementação – utilizamos essa unidade de registro para apontar
momentos que a imagem cumpre o papel de extensão de informações que já estão sendo
transmitidas em áudio, de modo que a imagem (dentro desses momentos) faça a
complementação da mensagem. Assim, assume a forma de elemento agregador com
informações adicionais ao conteúdo sonoro que, por sua vez, permanece como elemento central
de modo a cumprir características de produtos radiofônicos que se expandem para outros
espaços (VIANA, 2017).
b) O imagético se sobrepõe ao verbal – nessa unidade de registro, apontamos momentos
que a imagem ganhe centralidade narrativa e, consequentemente, o imagético se sobreponha ao
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verbal, assumindo protagonismo no conteúdo em análise. Isso exige que, para o entendimento
da mensagem transmitida, a audiência precise ter acesso ao que é exibido em tela, fazendo com
que o conteúdo deixe de ter foco narrativo no som para ser centrado na imagem.
3) Movimentos de gravação
A partir de técnicas e recursos comumente utilizados em produções de TV e cinema
(GERBASE, 2012) apontamos nessa categoria, quais movimentos de zoom e de câmera são
realizados dentro de nossa análise e os significados que eles têm na construção de sentido dentro
desses produtos. E para isso, divididos essa categoria em duas diferentes unidades de registro,
são elas; a) Movimento de lente e b) Movimento de câmera.
a) Movimento de lente – unidade de registro que ajuda a apontar momentos que
aconteçam mudanças de ângulo visual a partir da utilização de zoom pela lente de câmera, sendo
o zoom in para aproximar um personagem ou objeto dentro de uma imagem, e o zoom out para
afastar um personagem ou objeto dentro do quadro de imagem. Esses recursos podem ser
empregados para apresentar, destacar (ou diminuir o destaque) de elementos, personagens e
objetos em cena.
b) Movimento de câmera – por meio dessa unidade de registro, apontamos momentos
que a câmera faça movimentos durante a captura de imagem. Movimentos que podem ser
realizados, segundo Gerbase (2012), para cima, para baixo, à direita, à esquerda ou
obliquamente, sendo eles realizados para a criação de efeitos ou, simplesmente, para
acompanhar objetos e/ou personagens que estejam em deslocamento dentro de um quadro.
4) Planos, ângulos e montagem narrativa
A partir de Gerbase (2012) e possibilidades de planos, ângulos e montagem narrativa,
apontamos por meio dessa categoria, quais enquadramentos são empregados pela rádio e como
eles ajudam na construção narrativa dentro dos vídeos em análise. Além disso, observamos
também a existência vídeos que sejam compostos por montagem narrativa (CANELAS, 2010)
e como essas montagens ajudam na construção da identidade visual da 98 FM, em proposta
construída a partir de duas diferentes unidades de registro: a) Tipos de planos e ângulos e b)
Montagem narrativa.
a) Tipos de planos e ângulos – unidade de registro que ajuda a identificar planos e
ângulos que a rádio faz uso, os quais, segundo Gerbase (2012), podem variar em: 1) Plano geral,
2) Plano americano, 3) Plano médio, 4) Primeiro plano ou close-up, 5) Primeiríssimo plano ou
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Big close, e 6) Plano detalhe (PD). E em ângulos que podem variar em: 1) Ângulo normal, 2)
Ângulo ´plongée, 3) Ângulo contra-plongée, 4) Ângulo frontal, 5) Ângulo ¾, 6) Ângulo perfil,
e 7) Ângulo de nuca.
b) Montagem narrativa - nessa unidade de registro, apontamos momentos nos quais
acontece o uso de montagem narrativa que surge, segundo Canelas (2020), a partir da ideia de
justaposição que inaugurada por Edwin Porter (1903), é utilizada para construir uma narrativa
por meio de cenas que são captadas em momentos distintos, mas que ao serem unidas dão
sentido ao produto.
5) A imagem como modelo de negócio
A partir de Avelar, Scatulino e Gonçalves (2018) e a obra dos autores que identifica o
modelo de negócio adotado pela 98 FM que consiste, segundo eles, em um modelo hibrido
(PRATA 2016, p. 21) 38. Por essa categoria, apresentamos momentos que a emissora faça uso
do formato de vídeo pelo viés de um novo modelo de negócio em rádio (PRATA, 2016),
cumprindo assim uma função publicitária (BIGAL, 2006), ao fazer o anúncio de marcas ou
produtos ao vivo. E para isso, desmembramos essa categoria em duas diferentes unidades de
registro, são elas; a) Publicidade em imagem e b) Publicidade em vídeo.
a) Publicidade em imagem – por essa unidade de registro, identificamos momentos que
anúncios em imagem estática são inseridos em tela durante a transmissão dos programas ao
vivo. São apontadas as influências e possíveis impactos que a inserção dessas peças
publicitárias têm para o enquadramento.
b) Publicidade em vídeo – utilizamos essa unidade de registro para identificar momentos
que a rádio exibe publicidade em formato de vídeo, apontando influências que esses conteúdos
têm para a estrutura e identidade visual da emissora.
6) Performance visual
Com base em Victor (2017), Damasceno (2018) e as discussões em torno de como o
rádio transmitido em imagens tem influências sobre o perfil dos profissionais que atuam
diretamente na área e que agora precisam se preocupar não apenas com o recurso da fala, mas
Modelo hibrido: conceito complexo construído por Prata (2016) para categorizar novos modelos de negócio no
rádio, mas que em linhas gerais pode ser compreendido como um produto que agrega “elementos novos e antigos
com formato original ou reconfigurados que misturam componentes analógicos e digitais” (PRATA, 2016, p. 21),
o qual se apresenta, nesta pesquisa, por meio da plataforma 98 Live que é digital, mas que “está em convergência
com o modelo hertziano de transmissão, caracterizando-se assim como um modelo híbrido de negócio”
(AVELAR; SCATULINO; GONÇALVES, 2018, p. 7).

38

81

também com aspectos visuais relacionados, inclusive, a apresentação pessoal, apontamos por
meio dessa categoria, momentos que os radialistas façam uso de performances visuais para a
audiência em vídeo. Aqui são divididas em três diferentes unidades de registro, sendo elas: a)
Adereços e acessórios; b) Ações performáticas; e c) Adereços + performance.
a) Adereços e acessórios - nessa unidade de registro, apontamos momentos em que
ocorre performance visual a partir de adereços e acessórios utilizados pelos profissionais da
rádio, sem que haja, nesses casos, a execução de performance corporal.
b) Ações performáticas - unidade de registro utilizada para apontar momentos que a
performance visual acontece a partir de ações corporais como gestos, expressões e outros
movimentos executados pelos profissionais ou eventuais convidados da rádio.
c) Performance mista - nesta unidade de registro, apontamos momentos que ocorre a
performance visual a partir de adereços e acessórios e também por ações performáticas como
gestos, expressões e outros movimentos corporais, sendo esses executados pelos profissionais
ou convidados da emissora.
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CAPÍTULO 4: APROPRIAÇÃO DE VÍDEO PELA RÁDIO 98 FM
Com o objetivo desta pesquisa de compreender como a Rádio 98 FM, de Belo
Horizonte-MG, inserida em um contexto expandido (KISCHINHEVSKY, 2016) busca se
apropriar do formato de vídeo nas transmissões de seus programas ao vivo por meio da
plataforma 98 Live e de suas redes sociais, ao modo de se apresentar como a primeira Web
Rádio TV brasileira, analisamos se nessa apropriação, a rádio busca fazer uso de técnicas e
recursos comumente utilizados no modelo televisivo.
Assim, este capítulo é construído seguindo os preceitos de exploração do material junto
ao tratamento dos resultados obtidos e interpretação indicados por Bardin (2011, p. 131). A
autora alerta ser a etapa mais longa e exaustiva da investigação, pois é quando o pesquisador
aplica as decisões tomadas na fase de pré-análise e as executa de forma gradual e sistemática
para apresentar os resultados encontrados de forma simples, clara e objetiva ao leitor.
Desse modo, apresentamos neste quarto capítulo a análise das amostras colhidas das
transmissões dos programas ao vivo e monitoramento das redes sociais da emissora no
Instagram, Twitter, Telegram e Facebook, além dos grupos no Telegram, que se juntam ao
cruzamento de dados das respostas cedidas pelo gerente de operações da Rádio 98 FM, Ricardo
Oliveira, em entrevista concedida ao autor no dia 3 de novembro de 2020.
Assim, segundo Oliveira (2020) 39 para a transmissão dos programas ao vivo em estúdio,
a rádio hoje conta com quatro câmeras robotizadas espalhadas de forma estratégica dentro do
espaço e que são manuseadas por controle remoto para ajuste de zoom e enquadramentos (figura
25). Além disso, Oliveira (2020) revela haver um total de sete profissionais para cuidar
especificamente da produção e transmissão de conteúdos em vídeo da rádio, sendo eles; três
operadores de controle mestre (responsáveis pela edição ao vivo), dois videomakers
(responsáveis pela produção de vídeo), um motion design ( responsável pelas artes visuais) e
uma coordenadora de vídeo.

39

Todas menções a Oliveira (2020) dizem respeito a Ricardo Oliveira, gerente de operações da Rádio 98 FM, em
entrevista concedida ao autor em 3 de novembro de 2020.
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Figura 25 - Câmeras de estúdio para transmissão da Live

Fonte: Ricardo Oliveira (2020).

Percebemos então, a partir de Oliveira (2020), que para ser transmitida em vídeo
streaming pela plataforma 98 Live e alcançar uma nova audiência, a rádio precisou fazer
investimentos não apenas em equipamentos para captura e transmissão em formato de vídeo,
mas também precisou investir na contratação de uma equipe especializada nesse formato. A
equipe hoje é responsável por todos os produtos que envolvam o vídeo, tanto em produção,
edição e publicação de conteúdo, quanto também por coordenar e monitorar as transmissões ao
vivo na Live, as quais aqui foram analisadas.
4.1 - Os programas da rádio
Buteco 98 - Em seu terceiro ano na rádio, o Buteco 98, que vai ao ar aos sábados das
12h às 14h, teve sua primeira transmissão em 21 outubro de 2017 e, apresentado por Antonelio
de Souza, Caju e Nenel, o programa é voltado para assuntos culinários com referência a pratos
que são classificados pelos apresentadores como de “baixa gastronomia” por se tratarem de
pratos comumente servidos em bar. Além desses pratos de “baixa gastronomia”, bebidas
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alcoólicas também são tema comum dentro do programa que costuma contar com a participação
de convidados.
Vale ressaltar que Belo Horizonte-MG é uma cidade conhecida como a capital mundial
dos bares, como aponta matéria publicada pelo jornal O Tempo 40. Esse “título” foi conquistado
após a prefeitura da cidade contratar em 2017 (ano de estreia do programa), a empresa Prodabel
(que é responsável por gerar as informações espaciais sobre a cidade) para fazer um
levantamento de quantos bares existiam na capital mineira. O resultado apontou que na ocasião
existiam 9.500 estabelecimentos cadastrados como bares na cidade, gerando média de 28
bares/Km², dentro da capital que tem, segundo o IBGE 41, uma área total de 331. 354 km²,
dados os quais renderam para a cidade o título simbólico de a capital mundial dos bares.
Remela News - Com transmissão de segunda à sexta-feira, das 6h às 7h da manhã, o
programa fez sua estreia em primeiro de novembro de 2019 e, apresentado por Antonelio de
Souza e Caju. O Remela News tem a proposta de levar, com bom humor e irreverência, notícias,
informações e entretenimento para a audiência da rádio. Outra característica do programa é a
interatividade, que é possibilitada por meio de ligação telefônica e o envio de mensagens via
WhatsApp da audiência para os apresentadores.
Rota 98 - Apresentado por Antonelio de Souza e Caju, o Rota 98 tem transmissão de
segunda à sexta-feira, das 7h às 8h da manhã, e tem o objetivo de levar informações do trânsito
de Belo Horizonte-MG e região metropolitana para o ouvinte (no dial) e para o ouvinteinternauta (na Live). Além disso, é caracterizado por ser o programa com mais participação da
audiência (LOPEZ, DAMASCENO, 2018) que, por sua vez, contribui de forma efetiva e direta
com o programa, a partir do envio de mensagens via WhatsApp diretamente para os
apresentadores e também escrevendo no Twitter utilizando a hashtag #Transito98, fazendo
assim que as informações sobre o trânsito da cidade e região metropolitana cheguem aos
apresentadores que, por sua vez, repassam essas informações ao vivo durante o programa,
dando créditos ao ouvinte informante.

40

Disponível em: https://www.otempo.com.br/cidades/pbh-mapeia-9-500-bares-da-capital-veja-qual-e-o-bairromais-boemio-1.1536485. Acesso em 2 de nov. de 2020.
41

Dado disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/belo-horizonte.html. Acesso em 2 de
nov.de 2020.
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98 Esportes - Há quatro anos no ar, o 98 Esportes é transmitido de segunda a sextafeira, das 8h às 10h, apresentado por Heverton Guimarães, Alê Silva, Edu Panzi e Christiano
Junqueira, também conhecido como CJ Pepilo. O programa esportivo tem como objetivo tratar
de notícias sobre todos os esportes, dando destaque ao futebol mineiro e, principalmente, para
os três principais times do estado; Atlético, Cruzeiro e América, todos de Belo Horizonte-MG.
Central 98 - Apresentado por Carol Torres, Paulo Leite e João Henrique do Vale, o
Central 98 é um programa jornalístico com transmissão de segunda à sexta-feira, das 10h às
12h que aborda assuntos de destaque no estado, no Brasil e no mundo de forma leve e
irreverente, levando ao ouvinte e ao ouvinte-internauta informações importantes a partir de
notícias e entrevistas com convidados.
98 Futebol Clube - Com estreia em 2010, o 98 Futebol Clube, também conhecido pela
audiência como “98 FC”, é um programa esportivo que vai ao ar de segunda à sexta-feira, das
12h às 14h, e tem como objetivo tratar sobre esportes em geral, dando destaque principal para
o futebol e os times mineiros, especialmente para os três principais do estado; Atlético, Cruzeiro
e América. O programa é apresentado por Gilbert Campos, Iguinho, Marquinhos Baiano,
Guilherme Mello, Mario Alaska e Adroaldo Leal.
Os players - Com sua estreia oficial em julho de 2019, o programa apresentado por
Gilbert Campos, Bruno Matos e Thiago Camarão é um dos mais recentes na programação da
rádio. Transmitido de segunda à sexta-feira, das 14h às 15h, tem a proposta de levar notícias e
assuntos sobre games, tecnologia e cultura pop para o ouvinte e o ouvinte-internauta.
Rock News - Apresentado por Lucas Rage, Carol Torres e João Henrique, o Rock News
é um programa jornalístico e de opinião que tem sua transmissão dividida entre a apresentação
e debate das principais notícias do estado junto a exibição de videoclipes de rock para o ouvinteinternauta. E com esse formato, o Rock News vai ao ar de segunda à sexta-feira das 16h às 17h.
Graffite - Sob comando de Eduardo Schechtel, (diretor artístico da rádio, conhecido
como Dudu ou Dudu Graffite), Rafael Mazzi, Rodrigo Rodrigues, Leandro Nassif e Eraldo
Fontiny, o ‘Graffite’, há 12 anos no ar, é considerado como o principal programa da emissora
e tem transmissão de segunda à sexta-feira, das 17h às 19h. Classificado por seus apresentadores
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como o “lixão do rádio brasileiro”, o programa tem o intuito de levar bom humor e
entretenimento para ouvinte e o ouvinte-internauta.
98 Talks - Apresentado por Heverton Guimarães, Alê Silva, Paulo Leite e Rodrigo
Carneiro (diretor executivo da rádio), o programa, que anteriormente se chamava 98 News, tem
transmissão de segunda à sexta-feira, das 19h às 20h, e opera com a proposta levar o resumo
das principais notícias do dia para o ouvinte e o ouvinte-internauta.
Arena 98 - No ar desde 19 de março de 2018, o programa apresentado por Heverton
Guimarães, Alê Silva, Léo Gomide e Vinicius Grissi é transmitido de segunda à sexta-feira das
20h às 21h, e leva informações sobre o mundo dos esportes, com destaque para o futebol e os
principais times do estado, Atlético, Cruzeiro e América, para sua audiência no dial e na
plataforma 98 Live.
4.2 - Os pontos fora curva: Remela News e Rota 98
Apesar de haver uma equipe específica e direcionada para as produções e transmissões
em vídeo da rádio (OLIVEIRA 2020), observamos que durante a exibição dos dois primeiros
programas de segunda-feira (26/10), o Remela News (das 6h às 7h) e o Rota 98 (das 7h às 8h),
os próprios apresentadores foram responsáveis por fazer o manuseio das câmeras para
enquadramento, o que aponta uma possível ausência dos operadores durante esse horário na
rádio (figura 26).
Figura 26 - Antonelio faz o ajuste de câmera por controle remoto

Fonte: 98live.com.br
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Outras características que diferenciam o Remela News e o Rota 98 dos demais
programas da 98 FM, estão ligadas a categoria de imagem como modelo de negócio que é
subdividida dentro de nossas unidades de registro em publicidade em imagem e publicidade em
vídeo. E assim, pelo viés publicitário, segundo Oliveira (2020), apesar de não haver
diferenciação de programação (no sentido de marcas e produtos) entre o que é transmitido no
dial (para o ouvinte) e na Live (para o ouvinte-internauta) durante exibição de horário comercial
dos programas ao vivo, há uma adaptação para as diferentes plataformas: “O nosso conteúdo
precisa se adaptar a todas as plataformas, ser interessante para quem apenas ouve e visualmente
atraente para quem também nos vê” (OLIVEIRA, 2020).
Desse modo, durante os intervalos comerciais dos programas transmitidos ao vivo,
apesar de serem mantidas as mesmas marcas e produtos para anúncios em áudio e em vídeo, as
produções são pensadas, produzidas e consequentemente, transmitidas de forma específica para
cada audiência; havendo centralidade narrativa em áudio (para as publicidades exibidas em som
para o ouvinte do dial), assim como também é mantida centralidade narrativa em imagem (para
as publicidades exibidas em vídeo na Live para o ouvinte-internauta). Então, apesar de serem
divulgadas as mesmas marcas e produtos nos intervalos comerciais no dial e na Live, os
conteúdos exibidos são diferentes para os dois públicos.
Assim observamos que diferente dos outros nove programas da rádio, durante os
intervalos comerciais do Remela News e do Rota 98, o áudio transmitido na Live foi o mesmo
transmitido no dial, não havendo nesses dois programas, exibição de publicidade em vídeo para
a audiência da Live que fez nesses momentos, o mesmo consumo publicitário (em áudio) do
que foi exibido para a audiência do dial. Outro detalhe específico dos dois programas é que não
houve inserção de publicidade em tela durante ambas transmissões.
Dessa forma, compreendemos que durante os horários comerciais desses dois
programas em específico, enquanto o mesmo áudio da transmissão em antena foi transmitido
para a audiência na Live, em tela foram mantidas imagens das câmeras de estúdio, revelando os
apresentadores descansando, dispersos ou até mesmo fora da mesa, de modo a deixar as cadeiras
vazias, sem haver nesses momentos, aparente preocupação com a presença de câmeras (figura
27), o que também aconteceu durante a execução de músicas nos dois programas. Fatores esses
que remetem às primeiras experiências de transmissões em vídeo feitas por emissoras de rádio
que são descritas por Renata Victor (2017).
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Figura 27 - Apresentadores durante a exibição de músicas e horários comerciais

Fonte: 98live.com.br

Observamos assim que a rádio, nesses dois primeiros programas transmitidos na
segunda-feira (26/10), das 6h às 8h da manhã, não buscou explorar as potencialidades
oferecidas pela apropriação do formato de vídeo, havendo no máximo uma discreta
performance dos apresentadores ao olharem diretamente às câmeras enquanto falam ao público.
4.3 – A imagem como modelo de negócio
Pelo viés da imagem como modelo de negócio e a partir dos investimentos feitos pela
emissora para apropriação do formato de vídeo, observamos que além de contratar profissionais
específicos para compor uma equipe especializada nesse novo formato, foi necessário para a
rádio, revela Oliveira (2020) investir “entre 2,5 e 2,7 milhões de reais” para implantação da
plataforma 98 Live, em gastos que se dividem em compra de equipamentos e mudanças
estruturais, como ele explica:
Tivemos que fazer a adequação completa do segundo andar. Construindo um estúdio
completamente novo e maior. Novos estúdios de gravação de áudio. Um novo e até
então inédito estúdio de vídeo com chroma key (OLIVEIRA, 2020).

Observamos assim, que entre os espaços citados por Oliveira (2020), está a sala de
controle mestre, localizada ao lado do estúdio (figura 28), sendo esse o local onde se encontram
os operadores da plataforma 98 Live. E para operação, sua estrutura interna é equipada por
diversos equipamentos “como encoders, decoders, transmissores, mesa de áudio, interface de
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áudio, placa de captura de vídeo, softwares de edição e streaming”, descreve Oliveira (2020)
(figura 29)
Figura 28 - Sala de Controle Mestre

Fonte: 98live.com.br
Figura 29 - Equipamentos da sala

Fonte: 98live.com.br

Além da sala de controle mestre, responsável pelas transmissões dos programas ao vivo,
a rádio também conta com um estúdio em chroma key para a produção de conteúdos em vídeo,
como aponta Oliveira (2020). Um exemplo desses produtos foi exibido durante o segundo
intervalo comercial do programa 98 Esportes, em um vídeo publicitário de 20 segundos da
empresa VIC Engenharia, o qual Caju, humorista e um dos apresentadores da rádio, apresenta
uma esquete na qual interpreta dois personagens, um psicólogo (figura 30) e seu paciente
(figura 31). Eles estabelecem um diálogo sobre problemas de casa e de moradia, em produção
feita pela própria emissora no estúdio com chroma key (figura 32).
No vídeo, produzido na forma de publicidade, houve utilização de diferentes planos,
sendo eles; Plano Geral, Plano Médio e Plano Americano, além de movimentos de lente em
zoom in e zoom out para alternância de planos. Houve também uso de imagens externas para
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mostrar o empreendimento imobiliário anunciado pela empresa VIC Engenharia, e ainda foram
utilizados efeito de desfoque e montagem narrativa para construção do diálogo entre os dois
personagens interpretados pelo apresentador.

Figura 30 - Gravado com chroma key (1)

Figura 31 - Gravado com chroma key (2)

Fonte: 98live.com.br .

Fonte: 98live.com.br .

Figura 32 - Estúdio com chroma key para gravação na rádio

Fonte: Ricardo Oliveira (2020).

Já um segundo exemplo de produtos feitos pela própria emissora pelo viés de
publicidade em vídeo foi exibido durante o segundo intervalo comercial do Buteco 98,
programa transmitido no sábado, 24 de outubro. A produção de 36 segundos, gravada em
ambiente externo, trata-se de uma esquete também protagonizada por Caju que inclusive, ao
lado de Antonelio, faz a apresentação do programa. Na esquete, denominada como Tem
distribuidora nova em BH, Caju, que também é humorista, interpreta o papel de proprietário de
uma distribuidora de bebidas que, engraçado e ranzinza, tenta efetuar vendas de bebidas
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alcoólicas para um cliente. A esquete foi gravada fora de estúdio e contou com a utilização de
duas câmeras que se dedicaram para enquadrar o apresentador em quatro diferentes planos,
sendo eles; Primeiríssimo Plano, Primeiro Plano, Plano Médio e Plano Americano.
Além disso, durante a cena, houveram dois tipos de movimentos de gravação. Sendo
dois de lente em zoom; zoom out, para sair do primeiro plano - mais fechado - para abrir para o
plano americano - mais aberto -, e também o zoom in, para fazer o movimento contrário.
Também registramos movimentos de câmeras em todos os sentidos; obliquamente, à direita, à
esquerda, para cima e para baixo. Movimentos que foram realizados a fim de acompanhar os
deslocamentos feitos por Caju na esquete que também conta com performance mista, por
acessórios (por meio do figurino), mais ações performáticas. Nesse caso, percebemos que
diferente do exemplo anterior, a esquete não foi gravada no intuito de fazer publicidade de
marcas patrocinadoras ou parceiras da rádio, mas sim para fazer promoção do próprio programa
transmitido ao vivo, no caso, o Buteco 98.
Figura 33 - Segundo exemplo de gravações feita pela própria rádio

Fonte: 98live.com.br .

Ainda pela categoria de imagem como modelo de negócio, observamos diferentes
padrões para anúncios inseridos em tela durante transmissão dos programas ao vivo. O primeiro
padrão é de imagens publicitárias inseridas em tela como forma de complementação da
mensagem que já era transmitida em som. Sendo assim, nesses casos, as imagens cumprem o
papel de extensão da mensagem publicitária daquilo que já estava sendo dito pelos
apresentadores em áudio.
Observamos então, se tratar de momentos que os apresentadores falam sobre algum tipo
de produto, serviço, marca ou empresa para a audiência e, na sequência, ainda durante a fala,
como forma de complementação, publicidades em forma de imagem são inseridas em tela com
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informações adicionais sobre o assunto anunciado, cumprindo assim um papel de extensão
publicitária.
Figura 34 - Modelos de imagens como extensão publicitária

Fonte: 98live.com.br.

Outro exemplo de extensão publicitária aconteceu durante a transmissão do Buteco 98,
programa transmitido no sábado (24/10), das 12h às 14h. Momento em que Eliane, proprietária
do bar e restaurante Tropeiro do 13 foi ao estúdio como convidada e levou cinco quilos de
tropeiro para serem degustados pelos apresentadores e outros dois convidados que participaram
do programa. E assim, durante a transmissão, é comum ver apresentadores e convidados
comendo do tropeiro e bebendo cerveja, criando dessa forma o que classificamos dentro desta
pesquisa como uma nova versão do testemunhal (FILHO, 2003) 42. Estratégia criada para
”validar” a comida e a bebida a partir da degustação e aprovação de apresentadores e
convidados sentados à mesa.
Todavia, ainda em imagem como modelo de negócio, percebemos também a partir do
enquadramento, a composição estética do estúdio para a transmissão do programa que ajuda a
42

“Barbosa Filho (2003) define o testemunhal como peças radiofônicas que utilizam a credibilidade dos
comunicadores para o convencimento do público” (REIS, 2010, p. 151).
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construir a ideia de boteco, detalhe que também surge pelo viés mercadológico ao enfatizar nos
letreiros a marca do supermercado Super Nosso, junto às cervejas que são vendidas no
estabelecimento.
Figura 35 - Apresentadores e convidados comem e bebem durante o Buteco 98

Fonte: 98live.com.br .

Sobre as publicidades inseridas em tela durante a transmissão programas da rádio,
encontramos dois diferentes padrões que são comumente exibidos, porém nesses casos as
imagens são inseridas sem anúncio prévio dos apresentadores em áudio. Dessa forma, os
anúncios não cumprem o papel de complementação da mensagem, uma vez que sãos vistos
apenas pela audiência da Live, sem que haja anúncio desse mesmo produto em áudio.
Também observamos dentro desses anúncios, dois exemplos de padrões que se
estabelecem dentro dos programas, são eles: 1) publicidade inserida de forma adequada,
exemplo que acontece quando a publicidade é inserida em tela de forma sutil ou adequada, de
modo a não ser sobreposta sobre o personagem; e 2) publicidade inserida de forma inadequada,
ou seja, quando as imagens de publicidade são inseridas em tela de modo a sobrepor e cobrir o
personagem, tomando assim o destaque.
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Figura 36 - Modelos de inserção de publicidade: De forma adequada / De forma inadequada

Fonte: 98live.com.br .

Outro modelo de publicidade encontrado durante análise dos programas foi a
possibilidade que a rádio encontrou para exibir imagens publicitárias a partir de um telão
instalado atrás dos apresentadores em estúdio. E partir desse padrão, encontramos duas
diferentes modalidades: 1) divulgação dos próprios programas e a marca da rádio; e 2)
divulgação de outras marcas e produtos. Assim, percebemos nessa forma de publicidade, dois
exemplos diferentes; um que reforça os personagens, a marca e a identidade visual dos próprios
programas da emissora; e um segundo que divulga marcas e empresas parceiras.
Figura 37 - Modelos de publicidade exibidos no telão em estúdio

Fonte: 98live.com.br.
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Também em imagem como modelo de negócio, percebemos outra especificidade de
nove dos 11 programas da rádio, que é o fato de todos (exceto o Remela News e o Rota 98) 43,
possuírem um vídeo de abertura. Esses vídeos têm duração entre 16 e 24 segundos e são
compostos pela conjugação de imagens reais dos apresentadores junto a elementos de
animação, mais os logotipos dos programas e o da própria rádio. A composição ajuda a reforçar
a identidade visual dos programas e da própria emissora como marcas junto a audiência. E
assim, enquadramos esses produtos na unidade de registro de publicidade em vídeo.
Figura 38 - Modelos de publicidade em vídeo de abertura dos programas

Fonte: 98live.com.br.

O último padrão encontrado de imagem como modelo de negócio acontece durante os
horários comerciais de nove dos 11 programas da rádio: (novamente, não incluímos aqui o
Remela News e do Rota 98, que não exploram as potencialidades de imagem como modelo de

43

O Remela News e o Rota 98 são iniciados na transmissão pela Live a partir de vinhetas em áudio (formato

tradicional para abertura de programas no rádio).
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negócio nos horários comerciais de suas transmissões ao manter nos intervalos, para a audiência
da Live, o mesmo conteúdo transmitido no dial, compostos por publicidades em áudio).
Dessa forma, nos intervalos comerciais dos programas, mesmo havendo um padrão para
que mesmas marcas e produtos sejam anunciados tanto no dial (para o ouvinte), quando na Live
(para o ouvinte-internauta) (OLIVEIRA, 2020), as peças publicitárias são produzidas e
transmitidas de forma específica para cada audiência; havendo assim centralidade narrativa em
imagem para as publicidades exibidas em vídeo na Live.
Assim encontramos dois padrões de publicidades em vídeo nos intervalos comerciais
transmitidos na Live, sendo eles: 1) divulgação de produtos e marcas que são parceiras e
patrocinam a rádio; e 2) vídeos com cortes de trechos com destaque dos próprios programas da
emissora.
Figura 39 - Modelos de publicidade e peças de entretenimento exibidas durante horário comercial

Fonte: 98live.com.br.
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4.4 - A origem da imagem
Pela categoria de a origem da imagem, que é dividida em imagens de estúdio e
imagens externas, observamos existir predominância de imagens com origem em
estúdio em consequência, principalmente, dos programas da rádio terem preferência de
transmissão em estúdio, com exceção de alguns apresentadores e convidados que participam
dos programas em home office por videoconferência.
Dessa forma, em parte dos programas, as imagens de estúdio também foram mescladas
com as de origem externa, sendo esse um reflexo da pandemia de COVID-19 44, como um fato
que levou a emissora seguir as recomendações de afastamento social indicadas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS). Por isso, alguns apresentadores, profissionais e
convidados dos programas participaram das transmissões via home office ao invés de estarem
todos em estúdio, o que gerou em alguns momentos, uma notável diferença de resolução de
qualidade de imagem entre os que foram transmitidos de estúdio, se comparados aos que
estavam em casa, como mostra o exemplo da figura 40:
Figura 40 - Antonelio é transmitido do estúdio (à esquerda) / convidado à direita (em casa)

Fonte: 98live.com.br .

Observamos outro exemplo de imagem de origem externa durante o intervalo comercial
de dois programas da rádio, o 98 Futebol Clube e o Graffite. Em ambos os casos, as imagens

44

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro
clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. No Brasil, como medida de evitar a disseminação
da doença, as recomendações de isolamento social e de home office começaram a ser seguidas por diversas
empresas no início do ano de 2020, o que inclui a Rádio 98 FM. E até a entrega da presente pesquisa, esse status
ainda não havia sido alterado, impactando nas formas de produção de alguns programas em análise. (Fonte:
Ministério da Saúde). Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca. Acesso em 9 de nov. de
2020.
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externas a estúdio tiveram a mesma origem, sendo ela a partir da entrada do Redação 98, um
plantão de notícias com duração de um minuto que é apresentado por jornalistas da rádio que
são transmitidos, ao vivo, direto da sala de redação.
No primeiro exemplo, João Henrique do Vale fez a entrada ao vivo para informar à
audiência sobre a situação das chuvas no estado de Minas Gerais. Já no segundo, Lucas Rage
atualizou a audiência sobre a decisão da prefeitura de Belo Horizonte-MG de fazer a retomada
da coleta seletiva na cidade, serviço que não funcionava na capital mineira.
Percebemos assim, em ambos os casos, características específicas do telejornalismo
tradicional que inclui a entrada ao vivo dos jornalistas direto da redação, em um contexto que
é validado pelo viés de ”valor de notícia” não apenas pela imagem dos próprios jornalistas que
passam credibilidade, mas também por toda composição estética que constrói a imagem como,
por exemplo, a distribuição e organização das bancadas, os computadores e telefones fixos nas
mesas, e até um monitor ao fundo que exibe a logotipo do plantão de notícias. Além disso,
observamos também que o Redação 98 levou para o ouvinte dois contextos de notícias
diferentes: 1) dar a notícia: ao informar sobre a situação das chuvas no estado; e 2) atualizar a
notícia: falando sobre a decisão da prefeitura de retomar a coleta seletiva em Belo HorizonteMG, uma vez que a notícia como possibilidade, já havia sido anunciada mais cedo na rádio pelo
programa Central 98, e foi atualizada pelo jornalista por meio do plantão de notícias.
Figura 41 - Entradas ao vivo do Redação 98, plantão de notícias da rádio

Fonte: 98live.com.br.

4.5 - O papel da imagem
Quanto ao papel da imagem, identificamos suas duas funções como unidade de registro,
de imagem como complementação e o imagético se sobrepondo ao verbal, sendo cumpridas
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dentro dos vídeos da rádio a partir de diferentes exemplos. No primeiro, de imagem como
complementação, percebemos o efetivo uso de vídeo para complementar informações para a
audiência da Live durante o programa Os Players, aos 9 minutos e 50 segundos de transmissão.
Momento que os apresentadores falam sobre uma notícia anunciada pela Microsoft a respeito
de mudanças que foram feitas na interface de sua plataforma. E assim, enquanto os
apresentadores explicam essas alterações para os ouvintes em áudio de maneira descritiva, um
vídeo com a nova interface aparece na Live como forma de complementação da mensagem para
o ouvinte-internauta:
Figura 42 - Primeiro exemplo de imagem como complementação

Fonte: 98live.com.br .

Um segundo exemplo de imagem como forma de complementação é um recurso
utilizado nos três programas de notícias de rádio; o Central 98, o Rock News e o 98 Talks, uma
vez que esses programas se apropriam da geração de caracteres, um recurso comumente
utilizado no modelo tradicional de telejornalismo e que é usado nos programas da rádio tanto
para localizar a audiência sobre a notícia que está sendo apresentada, quanto para trazer
informação complementar que aparece abaixo, com a chamada para participação via WhatsApp.
A chamada aparece junto à associação publicitária por meio da frase ”participe do WhatsApp
CLARO”, trazendo ainda na composição de tela o reforço de duas marcas; o da Rádio 98 em
um canto e a do Central 98 ao fundo.
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Figura 43 - Segundo exemplo de imagem como complementação

Fonte: 98live.com.br .

Ainda sobre o papel da imagem, identificamos outros dois exemplos de imagem como
complementação em situações que também envolveram publicidade, porém feitas em duas
condições diferentes durante transmissão do programa Buteco 98. A primeira foi registrada aos
38 minutos e 42 segundos do programa, momento que os apresentadores divulgaram em áudio
um show de 20 anos da banda Velotrol, e assim, como forma de complementação da mensagem
já transmitida em áudio, uma imagem da banda com as informações do show foi inserida por
toda a extensão da tela junto a publicidade do Supermercado Super Nosso. Percebemos que
essa imagem teve dupla função, sendo: 1) fazer complementação da mensagem sobre o show
da banda como assunto anunciado em áudio; e 2) também fazer publicidade do supermercado
Super Nosso por meio da Live (figura 44).
A segunda situação que identificamos a imagem cumprindo o papel de
complementação, aconteceu à 1 hora e 3 minutos de transmissão do Buteco 98, momento em
que os apresentadores fizeram em áudio a propaganda do supermercado Super Nosso,
anunciando a promoção de uma carne tipo angus, e então nesse instante, como forma de
complementação, a câmera registrou em plano detalhe a carne assada em estúdio, mas dessa
vez, além da própria carne enquadrada na câmera, também houve a inserção da imagem de
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publicidade do supermercado Super Nosso à direita da tela. Dessa forma, novamente,
entendemos que a imagem cumpriu dois papéis: 1) de complementação da mensagem sobre o
anúncio da carne em promoção no supermercado; e 2) do reforço da marca do supermercado,
com a imagem de publicidade ao lado na tela (figura 45).

Figura 44 - Complementação mais publicidade (1)

Fonte: 98live.com.br .

Figura 45 - Complementação mais publicidade (2)

Fonte: 98live.com.br .

Ainda pelo papel da imagem, percebemos dois únicos momentos dentro da transmissão
dos 11 programas que o imagético se sobrepôs ao verbal. O primeiro aconteceu durante o
programa Os Players, aos 51 minutos e 36 segundos de transmissão, momento que os
apresentadores exibem um vídeo com duração de 57 segundos, publicado pelo rapper norte
americano Snoop Dogg, no qual ele mostra que sua geladeira tem formato de vídeo game.
Dessa forma, enquanto o vídeo era exibido na Live, os apresentadores buscavam
explicar em áudio para o ouvinte do dial, detalhes sobre o respectivo objeto. Entretanto
percebemos que nesse exemplo, apesar dos esforços dos apresentadores para detalhar o que era
exibido em vídeo, a imagem assumiu o papel de protagonismo na construção de sentido.

102

Figura 46 - Imagem da geladeira fechada / Imagem da geladeira aberta

Fonte: 98live.com.br .

O segundo momento que o imagético se sobrepôs ao verbal aconteceu durante o
programa Graffite, aos 36 minutos e 34 segundos de transmissão, momento que uma
funcionária da empresa de alimentos Gellak entrou em estúdio para servir sorvete aos
apresentadores, e então a narrativa foi totalmente centrada na imagem que, assumiu o
protagonismo, deixando em segundo plano a narrativa em áudio. Durante 1 minuto e 19
segundos, os apresentadores não explicam com clareza para os ouvintes em áudio o contexto
de ações do que está acontecendo, chegando Dudu, o front leader do programa, efetuar a
retirada parcial do fone de ouvido e se “desprender” do microfone para conseguir fazer a
degustação do alimento, situação que permaneceu até que Eraldo Fontiny, outro apresentador,
retomou a condução do programa.
Figura 47 - Segundo caso do imagético se sobrepondo ao verbal

Fonte: 98live.com.br
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4.6 - Movimentos de gravação
Por movimentos de gravação, identificamos sua utilização durante a transmissão dos
programas a partir de duas diferentes funções, fazer ajuste de quadro e acompanhar
deslocamentos dos apresentadores em estúdio. O primeiro exemplo aconteceu durante o
programa Buteco 98, momento que Eliane, proprietária do bar e restaurante Tropeiro do 13 e
convidada do programa, sentou-se à mesa, ao lado do apresentador Caju, porém ficou diante de
um microfone com defeito e, imediatamente, ela se desloca para o microfone ao lado, e assim,
a câmera três, que até então enquadrava o apresentador Caju, precisou fazer um movimento
brusco em seu próprio eixo à esquerda para poder acompanhá-la. E a partir de então a
convidada passa a ser enquadrada em ângulo Plongée pela mesma câmera.
Mesmo exemplo que aconteceu durante o programa 98 Futebol Clube, aos 3 minutos e
52 segundos de transmissão, quando é feito um movimento de câmera à direita para registrar o
apresentador Iguinho se deslocando no estúdio para ir na direção de Gilbert Campos, o front
leader do programa. Observamos assim que nos dois exemplos citados, a câmera precisou fazer
movimentos para acompanhar os deslocamentos feitos pelos personagens em estúdio.
Possibilidade que é descrita por Gerbase (2012) sobre circunstâncias que exigem uso desse
recurso.
Figura 48 - Exemplos de movimento de câmera

Fonte: 98live.com.br .

Nas transmissões dos programas, além de acompanhar personagens, os movimentos de
gravação também foram utilizados para dar destaque a determinados detalhes. Um desses
exemplos aconteceu durante o programa 98 Futebol Clube, aos 36 minutos e 49 segundos de
transmissão, momento que a publicidade da empresa Byebnk (plataforma de investimentos) foi
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feita em áudio e o apresentar Iguinho relata ter investido R$2 mil reais na plataforma e ter
alcançado o retorno de R$460, 95, e assim, ele utiliza as câmeras de estúdio para mostrar para
o ouvinte-internauta que estava falando a verdade.
Nesse momento, a câmera executa dois diferentes movimentos: 1) - em seu próprio eixo
à direita e 2) o de zoom in para aproximação e enquadramento do celular com o aplicativo
aberto em plano detalhe. Dessa forma, a partir desses dois movimentos, à direita e zoom in, foi
possível enxergar que, de fato, haviam R$2.460,95 na conta do apresentador no aplicativo, e
assim, percebemos que a ação do apresentador junto aos recursos de movimentos cumpriram,
naquele momento, o papel de comprovação por meio da imagem.
Figura 49 - Zoom in e movimento à direita para comprovação em plano detalhe

Fonte: 98live.com.br .

4.7 - Planos, ângulos e montagem narrativa
Por montagem narrativa, nenhum exemplo dentro das transmissões dos programas
transmitidos ao vivo foi identificado, com exceção das publicidades exibidas durante os
horários comerciais dos programas. Já sobre planos e ângulos, identificamos três diferentes
padrões que são frequentemente utilizados pela emissora na transmissão de seus programas ao
vivo; são eles dois planos e um ângulo.
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Desse modo, o plano mais utilizado dentro das transmissões dos programas foi o
primeiro plano, que está presente em todos os 11 programas da rádio e, por isso, entendemos
ser o enquadramento estabelecido como de uso padrão pela própria emissora em função,
inclusive, do tradicional posicionamento de apresentadores e convidados que, ao gravarem em
estúdio, ficam sentados à mesa em formato de ”U”. Mesa essa que tem lugar para nove pessoas
sendo; oito acomodadas ao redor e uma única podendo se posicionar ao centro para cumprir o
papel de front leader e ficar no comando da mesa de áudio pintada em vermelho.
Figura 50 - Visão do estúdio com a mesa em formato de U

Fonte: 98live.com.br .

Desse modo, percebemos que o primeiro plano (figura 51) foi adotado como padrão
pela rádio por dois principais fatores, sendo eles, tanto pelo posicionamento de apresentadores
e convidados ao se sentarem ao centro e ao redor da mesa, revelando em consequência, seus
corpos da região do tórax acima, quanto pelas possibilidades que esse plano oferece para revelar
possíveis movimentos e gestos que são executados na altura ou à cima da mesa. E também para
ganhar mais possibilidades de explorar os movimentos de câmera em seu próprio eixo e para
fazer movimentos de lente em zoom para aproximação em um plano mais fechado, e
afastamento para um plano mais aberto.
O segundo plano mais utilizado pela emissora e que também é adotado como um plano
padrão, é o plano geral (PG) (figura 52). Presente na grande maioria dos programas, ele é
utilizado para apresentar o estúdio de forma mais ampla e revelar todos os personagens sentados
à mesa. Além disso, identificamos que a escolha desse plano também aumenta a dinâmica da
transmissão ao ser intercalado junto ao primeiro plano, sendo o PG frequentemente utilizado
em programas que tenham quatro ou mais pessoas em estúdio. Além disso, o PG também atua
em programas como o Buteco 98, com a função de revelar a estética visual do espaço.
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Figura 51 - Exemplos de Primeiro Plano

Fonte: 98live.com.br.
Figura 52 - Exemplos de Plano Geral

Fonte: 98live.com.br.

Já o terceiro padrão utilizado pela emissora para transmissão em estúdio é o de ângulo
plongée, que costuma ser empregado em situações que tenham personagens sentadas nas
extremidades da mesa, tanto à direita quando à esquerda. Percebemos que esse enquadramento
surge como solução de uma única possibilidade para enquadrar personagens que “fujam” do
primeiro plano (mais utilizado pela emissora), uma vez que ao haver personagens sentados nas
extremidades da mesa, existe a percepção de que as câmeras não têm a possibilidade de realizar
a captura frontal e perpendicular para enquadrar em primeiro plano, e então os personagens são
enquadrados a partir do ângulo plongée, caracterizado por Gerbase (2012). Esse ângulo é
aplicado em momentos que a câmera fica posicionada acima do nível dos olhos, enquadrando
o personagem de cima para baixo
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Figura 53 - Exemplos de ângulo plongée

Fonte: 98live.com.br .

4.8 - Performance visual
Por performance visual, que se desdobra em adereços e acessórios e ações
performáticas, identificamos sua utilização durante a transmissão dos programas a partir das
duas unidades de registro. As ações performáticas estão presentes de forma sutil em todos os
programas da rádio por meio dos apresentadores que, frequentemente, se preocupam em falar
para a audiência olhando para as câmeras, o que não acontece com todos os convidados que
diferente dos apresentadores, aparentam não se preocupar ou não ter ciência de que também
estão falando para uma audiência que faz consumo em vídeo. Fato esse que aponta possíveis
estratégias criadas pelos profissionais e a própria emissora para falar para ambos os públicos
com atenção e cuidados para que o imagético não seja sobreposto ao verbal, uma vez que,
mesmo se autodeclarando como a primeira Web Rádio TV brasileira e os apresentadores se
referindo a audiência como “tele ouvintes”, a 98 FM, por ser uma emissora de rádio, precisa
manter centralidade na narrativa sonora durante as transmissões simultâneas (no dial e na Live).
Um exemplo mais sutil de ação performática aconteceu na volta do segundo intervalo
do programa Rock News, aos 44 minutos e 8 segundos de transmissão, momento que a música
Crying in the rain da banda norueguesa A-Ha está sendo tocada. A música é composta na
introdução por sons e efeitos de chuva, momento que o apresentador João Henrique - de
camisa preta, à extrema esquerda do vídeo - (figura 54) faz o gesto de abrir a palma da mão
esquerda, de modo a entender que ele estava esperando uma chuva cair no estúdio.
Dessa forma observamos por meio da imagem, que o apresentador executa uma ação
performática para a audiência da Live.
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Figura 54 - Exemplo de ação performática

Fonte: 98live.com.br .

Outros exemplos mais acentuados de performance visual foram registrados durante o
programa Graffite, considerado como o “carro chefe” da rádio. O primeiro acontece aos 13
minutos e 35 segundos de transmissão, quando Leandro Nassif, um dos apresentadores, executa
uma ação performática também seguida de performance a partir de adereços, ao usar como
acessórios um par de orelhas e um nariz para interpretar o personagem Mickey Mouse (da
Disney), configurando, a partir das unidades de registro, como uma performance mista.
Houveram outros dois exemplos de performance mista realizadas durante o Graffite.
Aos 17 minutos e 30 segundos de transmissão, Eraldo Fontiny, um dos apresentadores, aparece
interpretando a personagem Meire Caixeta para falar sobre horóscopo e, além de realizar ações
performáticas por meio de poses, gestos e expressões faciais, o apresentador também fez uso
de uma peruca loira que é complementada com um laço verde de cabelo.
Por último, depois do quarto horário comercial do programa, com 1 hora, 47 minutos e
14 segundos de transmissão, Rafael Mazzi, também apresentador, aparece fantasiado para
interpretar um personagem em um quadro do programa denominado como Dicas de He-Man.
No quadro, Mazzi faz uso de performance visual tanto por meio ações performáticas, ao erguer
uma espada e gesticular para as câmeras, como também realizar performance por meio de
adereços e acessórios ao fazer uso da espada, de peruca e também um colete, como itens que
remetem ao He-Man, um personagem de desenho animado.
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Figura 55 - Exemplos de performance mista

Fonte: 98live.com.br .

Observamos que, dentre todos os programas da rádio, o Graffite é que mais faz uso de
performance visual, tanto por adereços quanto por ações performáticas, o que contrasta
diretamente com o perfil de contratação dos próprios profissionais que atuam no programa que
são em sua grande maioria, além de apresentadores, também atores e humoristas.
Rafael Mazzi, por exemplo, se apresenta dentro das redes sociais como um Gamer
Streamer, além de comediante na rádio 45. Já Leandro Nassif se apresenta como músico,
publicitário, humorista e ator 46; e Eraldo Fontiny também se apresenta como humorista e ator 47.
Perfis que dialogam de forma direta com as características do novo perfil de profissionais que
são descritos por Victor (2017) e Damasceno (2018) a partir da apropriação do formato de vídeo
que hoje é feita por emissoras de rádio.

45
46
47

Fonte: https://pt-br.facebook.com/RafaelMazziOficial/. Acesso em 10 nov. de 2020.
Fonte: https://www.instagram.com/leandronassifoficial/?hl=pt-br. Acesso em 10 nov. 2020
Fonte: https://www.instagram.com/eraldofontiny/?hl=pt-br. Acesso em 10 nov. 2020
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4.9 - O vídeo dentro das redes sociais
Por nosso objetivo de compreender como a Rádio 98 FM, de Belo Horizonte-MG,
também se apropria do formato de vídeo em suas redes sociais, apresentamos os resultados de
análise de 21 vídeos que foram publicados pela emissora em 24 e 26 de outubro de 2020 por
seus perfis oficiais no Twitter e Instagram, além da página oficial no Facebook e dos grupos
oficiais no Telegram.
Do total de 21 vídeos publicados, coletados e analisados, cinco foram publicados no
sábado (24 de outubro) e os outros 16 tiveram publicação na segunda-feira (26 de outubro).
Assim, identificamos que dentre os 21 vídeos em suas funções e estrutura, 15 se enquadram à
categoria de o papel da imagem, e outros seis se enquadram à categoria de imagem como
modelo de negócio.
O Papel da Imagem (vídeos recorte)
Em papel da imagem estão 15 vídeos recorte, (sendo todos eles compostos por recortes
de trechos dos programas da rádio). Um desses exemplos é o vídeo intitulado como “Não se diz
não pro Motörhead” publicado no Twitter e também no Telegram durante a transmissão do
Buteco 98, no dia 24 de outubro (sábado). É um vídeo recorte de 52 segundos do próprio
programa em trecho que destaca Paulo Xisto, contrabaixista da banda de metal Sepultura e um
dos convidados do dia, contando aos apresentadores sobre a experiência que teve nos bastidores
de um show que realizou junto a Lemmy Kilmister, falecido vocalista da banda britânica de
rock Motörhead. Kilmister lhe ofereceu um gole de bebida e, mesmo há um longo tempo sem
ingerir bebidas alcoólicas e fazendo dieta, Paulo Xisto relata que ao se tratar de uma bebida
oferecida pelo vocalista da renomada banda britânica, não havia possibilidade de se recusar.
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Figura 56 - Não se diz não pro Motörhead

Fonte: twitter.com/Radio98Oficial .

Em termos de estrutura, observamos que o vídeo se trata de um recorte do programa
Buteco 98 e surge pelo viés de imagem como complementação: Nesse caso, por se tratar de
um vídeo disponível para consumo atemporal dentro da rede social, consideramos que o
produto assume o papel de complementação para o ouvinte que ao vivo, acompanhou o
programa somente no dial (em áudio), mas que posteriormente ele pode assistir esse trecho
como um ouvinte-internauta como forma de complementação de seu primeiro consumo. O
vídeo também cumpre o papel de publicidade para divulgação do próprio programa. Nesse
vídeo também temos enquadramentos em primeiro plano e ângulo plongée, além de um
movimento de câmera à direita, quando Eliane, outra convidada, precisa trocar de lugar na
mesa.
Imagem como modelo de negócio (vídeos publicitários)
Em imagem como modelo de negócio, temos dois padrões de vídeos que foram
publicados, sendo ambos a partir do viés publicitário. O primeiro padrão é de um vídeo
intitulado como Universo AGV que, publicado no Twitter e no Facebook em 26 de outubro
(segunda-feira), tem duração 49 segundos e se trata de uma propaganda da empresa de proteção
veicular Universo AGV e tem participação de Christiano Junqueira, um dos apresentadores da
rádio e que também é humorista.
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Na cena, além de Junqueira, também aparecem seu filho Rafael e um cachorro, pet da
família. Todos estão dentro de um carro, quando o apresentador fala sobre a importância que a
família, representada por seu filho, tem para ele, quando então o apresentador estabelece um
diálogo com Rafael, seu filho, comentando como os dois gostam de pets e também de carro e,
por isso, segundo ele, está treinando o próprio cachorro para poder fazer a segurança do carro
da família. Na sequência, seu filho fala para a câmera posicionada ao lado de fora na janela do
carro que seu pai “é muito infantil, pois é só contratar logo a Universo AGV” para resolver o
problema de segurança do carro. E então em seguida, o filho volta a conversar com o pai para
explicar as vantagens que se tem em contratar a empresa de proteção veicular. Junqueira então
concorda com as ideias do filho e decide contratar os serviços da Universo AGV e, assim o
vídeo acaba.
Figura 57 - Primeiro exemplo de Imagem como modelo de negócio

Fonte: https://twitter.com/Radio98Oficial .

Em termos de estrutura, consideramos que o produto gravado fora de estúdio foi feito
para consumo específico em vídeo, privilegiando assim o formato, carregando consigo os
Planos Médio, Americano, Primeiro Plano e Primeiríssimo Plano, além movimentos de
câmera para cima e para baixo (a fim de acompanhar os movimentos feitos pelos personagens
dentro do carro). Não houve montagem narrativa, uma vez que toda ação foi gravada em uma
única cena, sem a utilização de efeitos ou cortes, porém foi feita a inserção em imagem da
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logomarca da empresa fixa no canto inferior direito da tela, de modo a fazer localização do
vídeo como peça publicitária e também promover a marca.
O vídeo apresenta ações performáticas a partir de gestos e as falas feitas pelos dois
personagens. Observamos também que o vídeo se apresenta como um exemplo de imagem
como modelo de negócio, uma vez que se trata de uma peça publicitária divulgando a empresa
de proteção veicular. Além disso, o vídeo ganha potencial de compartilhamentos ao estar
disponível dentro da rede social, ajudando na promoção da marca e da rádio.
Já o segundo exemplo de publicações feitas pelo viés de imagem como modelo de
negócio aconteceu por dois curtos vídeos, ambos com duração média de 15 segundos cada. Eles
foram publicados na segunda-feira, 26 de outubro, no Instagram da emissora. No primeiro
vídeo, publicado pouco antes do início da transmissão do Rock News, aparece João Henrique
do Vale, um dos apresentadores do programa, convidando a audiência para acompanhar a
transmissão do programa ao vivo pela Live ou pelo dial. E o outro exemplo aconteceu durante
a transmissão do programa Graffite, com o apresentador Dudu convidando a audiência para
fazer parte dos grupos da rádio no Telegram.
Figura 58 - Segundo exemplo de Imagem como modelo de negócio

Fonte: instagram.com/radio98oficial .

Em termos de estrutura, verificamos que os vídeos foram feitos por celular e gravados
dentro e fora de estúdio, seguindo padrões de enquadramento geralmente pelo recurso de selfie,
ao enquadrar personagens em Primeiro ou Primeiríssimo Plano, porém tendo todos os vídeos
o intuito de fazer divulgação da transmissão dos programas da rádio ao vivo (convidando a
114

audiência para assistir ou ouvir), e também convidando a audiência para seguir os perfis da
emissora dentro das redes sociais ou participar dos grupos no Telegram.
Também observamos que em todos os casos, o imagético se sobrepõe ao verbal: por se
tratar de produtos feitos para consumo em vídeo e, por isso, mantém centralidade no formato.
E por último, apontamos que os vídeos assumem o viés de publicidade, cumprindo um papel
de imagem como modelo de negócio, por serem produzidos e publicados com a intenção de
divulgar os programas e as rede sociais da emissora.
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CONCLUSÕES
Ao analisarmos a apropriação do formato de vídeo que hoje é feita pela Rádio 98 FM
nas transmissões de seus programas ao vivo e em suas redes sociais, verificamos que a emissora
faz uso de todas as os recursos televisivos propostos dentro de nossas categorias: 1) A origem
da imagem; 2) O papel da imagem; 3) Movimentos de gravação; 4) Planos, ângulos e
montagem narrativa; 5) A imagem como modelo de negócio; e 6) Performance visual.
Entretanto identificamos que cada categoria teve suas variações, sendo que dentre as seis, a
que foi predominante, obtendo mais variação de estratégia, foi a imagem como modelo de
negócio, com o total de cinco padrões, sendo e les:
Padrão 1 - Imagens como extensão publicitária (PRESENTE EM NOVE DOS ONZE
PROGRAMAS DA RÁDIO, com exceção do Remela News e do Rota 98).
Presente em nove dos onze programas da rádio, essa estratégia é utilizada em momentos
que os apresentadores falam sobre algum tipo de produto, serviço ou marca para a audiência
em áudio e, na sequência, ainda durante a fala, imagens são inseridas na tela com informações
adicionais sobre o assunto anunciado, cumprindo assim um papel de extensão publicitária.
Figura 59 - Exemplo de imagem como extensão publicitária

Fonte: 98live.com.br .

Padrão 2 - Imagens inseridas em tela (PRESENTE EM NOVE DOS ONZE
PROGRAMAS DA RÁDIO, com exceção do Remela News e do Rota 98)
Assim como no primeiro padrão, de imagem como extensão publicitária, nessa segunda
estratégia, imagens também são inseridas em tela para fazer publicidade, entretanto essas são
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inseridas de forma “autônoma”, sem que haja anúncio prévio dos apresentadores em áudio. E
percebemos também a partir dos exemplos, haver duas diferentes formas de inserção
publicitária, são elas:
a) de forma adequada ao enquadramento: (quando a publicidade é inserida em tela de
forma sutil ou adequada ao quadro, de modo a não sobrepor ao personagem).
b) de forma inadequada ao enquadramento: (quando a imagem de publicidade é inserida
em tela de modo a cobrir o personagem, tomando assim o destaque).
Figura 60 - Exemplo de imagens inseridas em tela: De forma adequada / De forma não adequada

Fonte: 98live.com.br .

Padrão 3 - Publicidade a partir do telão (PRESENTE EM NOVE DOS ONZE
PROGRAMAS DA RÁDIO, com exceção do Remela News e do Rota 98).
Nesse terceiro padrão, percebemos que além de inserir publicidades em tela, a rádio
também investe na exibição de publicidade em um telão posicionado atrás do apresentador
principal. Nele são exibidas publicidades tanto de marcas e patrocinadores da rádio, quanto os
logotipos e as marcas dos próprios programas e o slogan da rádio.
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Figura 61 - Exemplo de publicidade a partir do telão

Fonte: 98live.com.br .

Padrão 4 - Publicidade em vídeo / abertura dos programas (PRESENTE EM
NOVE DOS ONZE PROGRAMAS DA RÁDIO, com exceção do Remela News e do
Rota 98).
Mais um padrão que sucedeu-se pelos programas da rádio como exemplo que acontece
no modelo televiso. Observamos que nove dos onze programas possuem vídeo de abertura com
duração média entre 16 e 24 segundos, que são vídeos trabalhados e bem editados. Todos eles
são construídos pela conjugação de imagens reais dos apresentadores junto a elementos de
animação, mais os logotipos dos programas e da própria rádio, em uma composição que ajuda
a reforçar a identidade visual dos programas e da própria emissora como marcas junto a
audiência.
Figura 62 - Exemplo de publicidade por abertura de programas

Fonte: 98live.com.br .
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Padrão 5 - A emissora como rádio e TV nos intervalos comerciais (PRESENTE EM
NOVE DOS ONZE PROGRAMAS DA RÁDIO, com exceção do Remela News e do Rota 98).
A partir de Oliveira (2020) descobrimos que nos horários comerciais, Live e dial
precisam fazer publicidade das mesmas marcas e produtos, entretanto as peças publicitárias são
produzidas e transmitidas de forma específica para cada audiência; havendo centralidade
narrativa em imagem para as publicidades exibidas em vídeo. Dessa forma, observamos que
durante os horários comerciais, a plataforma 98 Live deixa de ser uma extensão da transmissão
em antena para se “transformar” em TV a partir de uma proposta inovadora da emissora que,
nesses momentos, passa (literalmente) a ser os dois veículos: (rádio no dial e TV na plataforma),
com a Live voltando a ser extensão da antena ao fim de cada intervalo.
Figura 63 - Exemplo da emissora como TV nos intervalos comerciais

Fonte: 98live.com.br .

Pela categoria de origem da imagem encontramos um padrão principal: Padrão
6 - Imagem mista (PRESENTE EM NOVE DOS ONZE PROGRAMAS DA RÁDIO, com
exceção do Remela News e do Rota 98).
Por imagem mista, identificamos um padrão que opera por nove dos onze programas da
rádio, sendo ele encontrado em situações as quais a emissora conjuga imagens internas (de
estúdio) junto a imagens externas (de fora do estúdio), sendo elas sempre formadas por dois
apresentadores, ou um apresentador e um convidado, que aparecem por meio de tela dividida,
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com geralmente a imagem de estúdio trazendo mais qualidade de resolução, se comparada ao
apresentador ou convidado que esteja em home office. Observamos também um padrão de
utilização de máscaras relacionadas aos temas dos programas transmitidos como imagem de
fundo, quando há tela dividida (figura 64).
Situação a qual observamos ter acontecido em nove dos onze programas como um
reflexo da pandemia de COVID-19. Em um fato que levou a emissora seguir as recomendações
de afastamento social indicadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e, por isso, alguns
apresentadores, profissionais e convidados dos programas participaram das transmissões via
home office ao invés de estarem todos em estúdio. Oliveira (2020) ressaltou esse ponto ao
afirmar que “neste período de pandemia, investimos em equipamentos para possibilitar o
trabalho remoto e manter os apresentadores participando dos programas de suas casas”.
Figura 64 - Exemplo de imagem mista

Fonte: 98live.com.br .

Por papel da imagem, também encontramos um único padrão recorrente pela unidade de
registro de imagem como complementação.
Padrão 7 - Imagem como complementação (PRESENTE NOS TRÊS PROGRAMAS
JORNALÍSTICOS DA RÁDIO, Central 98, Rock News e 98 Talks).
Observamos que nas transmissões dos programas, a rádio tende a utilizar imagens como
forma de complementação, especialmente pelo viés publicitário, porém essa marca fica bem
acentuada durante a transmissão dos três programas jornalísticos da rádio; o Central 98, o Rock
News e o 98 Talks. Com todos eles sendo compostos pela apropriação do gerador de caracteres,
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(um recurso comumente utilizado no modelo tradicional de telejornalismo) e que foi apresentado
nos três programas jornalísticos da rádio, com a intenção de localizar a audiência sobre a notícia
apresentada e também para levar informação complementar junto a chamada para participação via
WhatsApp, no exemplo da figura 65, onde é possível observar que a chamada para participação da
audiência também é associada a uma estratégia publicitária ao fazer uso da frase “participe pelo
WhatsApp CLARO”, em composição de tela que ainda traz o reforço das marcas da Rádio 98 FM
e do programa Rock News, no canto superior esquerdo da tela.
Figura 65 - Exemplo de imagem como complementação

Fonte: 98live.com.br .

Em planos, ângulos e montagem narrativa encontramos um padrão predominante,
presente em todos os onze programas da rádio, sendo ele o Primeiro Plano.
Padrão 8 - Primeiro Plano (PRESENTE EM TODOS OS PROGRAMAS DA RÁDIO).
Verificamos que nas transmissões de todos programas da emissora existe predominância
de escolha por enquadramento em Primeiro Plano e, por isso, entendemos ser o enquadramento
estabelecido como de uso padrão pela própria rádio, em função inclusive do tradicional
posicionamento de apresentadores e convidados que, ao gravarem em estúdio, ficam sentados
junto à mesa em formato de “U”, revelando seus corpos a partir da altura do peito, mostrando
assim com mais ênfase a região do tórax acima.
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Figura 66 - Exemplo de Primeiro Plano

Fonte: 98live.com.br .

Por fim, pelo papel da imagem, identificamos dois únicos momentos dentro das
transmissões dos programas que o imagético se sobrepôs ao verbal, em exemplos que a transmissão
de imagens assumiu protagonismo em detrimento do som, os quais aconteceram durante os
programas Os Players’ e Graffite. No programa Os Players, aos 51 minutos e 36 segundos de
transmissão, os apresentadores exibiram um vídeo com duração de 57 segundos, publicado pelo
rapper norte americano Snoop Dogg, o qual ele mostra sua geladeira que tem formato de vídeo
game. Observamos que enquanto o vídeo era exibido na Live, os apresentadores buscavam explicar
em áudio para o ouvinte do dial, detalhes sobre o respectivo objeto. Entretanto, percebemos que,
nesse exemplo, apesar dos esforços dos apresentadores para detalhar o que era exibido em vídeo, a
imagem assumiu o papel de protagonismo na construção de sentido.
No segundo caso, dentro da transmissão do programa Graffite, aos 36 minutos e 34
segundos de transmissão, uma funcionária da empresa de alimentos Gellak entrou no estúdio para
servir sorvete aos apresentadores, e então a narrativa foi totalmente centrada na imagem que, nesse
momento, assumiu protagonismo, deixando em segundo plano a narrativa em áudio. Situação que
permaneceu durante 1 minuto e 19 segundos, até que Eraldo Fontiny, um dos apresentadores,
retomou a condução do programa.
Desse modo, por se tratar de transmissões feitas por uma emissora de rádio que se expande
ao se apropriar do formato de vídeo, consideramos que deixar o imagético se sobrepor ao verbal
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foi um erro da rádio, entretanto contrariando nossas primeiras hipóteses sobre a apropriação de
vídeo que hoje é feita pela 98 FM, constatamos que dos 11 programas investigados (que totalizam
16 horas de análise), esses foram os dois únicos momentos em que ocorreu essa falha, o que aponta
um cuidado da emissora e seus apresentadores para que as transmissões feitas de forma simultânea
em áudio e em vídeo sejam centralizadas no som.
Observamos também, por meio desta pesquisa, que a rádio consegue cumprir sua proposta
de ser uma Web Rádio TV brasileira, uma vez que pela representação do termo Web, a emissora
se faz presente dentro do ambiente online por seu site institucional (98live.com.br), pelas redes
sociais Twitter, Instagram, Facebook, Tik Tok e Telegram, pelos sites de armazenamento e
compartilhamento de vídeos YouTube e Vimeo, e também pela própria plataforma 98 Live, que
opera a partir de transmissão online de vídeo streaming (CASTELLS, 2009).
Pela representação do termo Rádio, fundada em 1969 por Marco Aurélio Jarjour Carneiro
e sintonia no dial em 98.3, a emissora belo-horizontina, se consolida como a primeira rádio FM
estéreo do país (PRATA e KLOCKNER, 2009, p.73). Sendo assim, de fato, um veículo
radiofônico que em áudio hoje pode ser consumido pela transmissão em antena a partir de
frequência modulada como estação no FM, e também por meio de sites e aplicativos que permitem
sua escuta online via streaming.
E pela representação do termo TV, observamos a partir da pesquisa, que emissora apresenta
uma inédita e instigante proposta de durante os intervalos comerciais de seus programas ao vivo
transformar a plataforma 98 Live em uma TV, uma vez que durante esses momentos, a plataforma
deixa de ser extensão da transmissão em antena para assumir (em termos de produção) sua própria
independência, passando a dar centralidade narrativa a linguagem visual. Voltando a assumir as
características de rádio expandido ao fim dos intervalos.
Percebemos também a partir do objeto, que mesmo hoje em um contexto expandido
(KISCHINHEVSKY, 2016) o rádio mantém centralidade no som (PRATA, 2008), dando
protagonismo à narrativa sonora. Entretanto a emissora, por meio da plataforma 98 Live, apresenta
uma nova proposta de oferecer, - além da apropriação do formato de vídeo como extensão do
consumo em antena -, tornar-se também (em momentos específicos), uma mídia de aspectos
semelhantes ao modelo televisivo, porém sem causar perdas ou prejuízos para a audiência que faz
seu consumo apenas em áudio, uma vez que durante as transmissões simultâneas em áudio e em
vídeo, a centralidade narrativa da emissora é mantida no som.
Desse modo, observamos que a proposta da emissora de ser a primeira Web Rádio TV
brasileira é realizada com sucesso. Entretanto, ressaltamos que ao tratarmos sobre vídeo no rádio,
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lidamos diretamente com a apropriação do formato - e não a transposição do modelo televisivo pois, como visto nos exemplos do objeto de análise, existem momentos que a plataforma 98 Live
ganha “independência” por não precisar seguir como extensão da transmissão em antena (que é
centrada no som), e assim, a plataforma deixa de ser uma produção característica de rádio – por
de fato “abandonar” essa função. Porém segundo Viana (2017), para ser considerado como um
produto radiofônico expandido, o conteúdo precisa ter centralidade na narrativa sonora, sendo
outros elementos, entre eles o vídeo, como complementares. E por isso, dentro desses momentos
que a 98 Live se desvincula da transmissão em antena, ela se torna em termos estrutura, em um
veículo de características televisivas, voltando a ser um produto de extensão radiofônica ao fim de
cada intervalo, quando os programas voltam a ser veiculados simultaneamente em antena e na
plataforma 98 Live.
Por fim, acreditamos que esta dissertação contribua para pesquisas na área de rádio e mídia
sonora, especialmente as que tenham como tema a apropriação do formato de vídeo. Como
limitação, enxergamos que esta pesquisa apresenta a análise de uma única emissora de rádio que
faz uso de recursos televisivos. Entretanto, observamos que a partir dessa mesma limitação,
tornou-se possível fazer uma ampla verificação, inserindo todos os 11 programas da rádio mais as
redes sociais, o que ajudou a ter ampla compreensão sobre a proposta da emissora que hoje é
apresentada - e que cumpre de fato - o papel de ser a primeira Web Rádio TV brasileira.
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Fonte: Plataforma Brasil
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Anexo 2 - Termo de autorização

Fonte: Elaboração própria
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Fonte: Elaboração própria.
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