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ESSA OBRA FOI AVALIADA INTERNAMENTE E 
EXTERNAMENTE POR PARECERISTAS

Todos os textos foram avaliados e seleccionados pelos organizadores da 
obra. Os comentários dos organizadores foram enviados aos autores, que, 
mediante a aprovação, receberam tempo hábil para eventuais correcções.

O livro foi posteriormente avaliado e aprovado pela avaliador externo 
Dr. Danilo Bressan que informou parecer positivo à publicação da 
seguinte forma: “Por ser publicitário e atuar na área há mais de uma 
década, reconheço no livro “Do ecossistema radiofônico à comunicação 
de mercado: novos horizontes” importantes contribuições à comunicação, 
não somente atual, mas também futura. Observo na obra, selecionada 
e organizada com nível de excelência, que não faltaram debates para 
compor esses temas, diretamente conectados. Diante disso, não me 
sobram dúvidas quanto à sua urgente publicação”. O parecer foi enviado 
previamente ao lançamento.



Autores

Álvaro Bufarah Júnior 

Carlos Castillo-Yépez

César Andrade-Martínez

Christiane Delmondes Versuti

Danilo Mendes Genebra

Diego Andrés Dagá

Eugenia Mariano da Rocha Barichello

Fabio Frá Fernandes

Francisco Leite

Gabriel Oliveira

Guilherme Ferreira de Oliveira

Guilherme Mori Magalhães

Karina Woehl de Farias

Luciana Mendes Fonseca

Lucilene dos Santos Gonzales

María Cecilia Aguilar

Maria Eugênia Porém

Mariana Gomes dos Santos

Marta Cardoso de Andrade

Núbia Azevedo

Paulo Fernando de Carvalho Lopes

Tatiana Cristina Molini 



7

Taynara Ferrarezi de Carvalho

Valci Regina Mousquer Zuculoto

Valquíria Passos Kneipp

Vanderlei Baeza Lucentini



Sumário

Prefácio ............................................................................................................................................... 13

Parte 1 - ecossistemas sonoros

Rádio em pandemia: impactos da Covid-19 nas transformações do
jornalismo radiofônico de santa catarina/brasil em
rádios em migração AM-FM .................................................................................................. 17

Valci Regina Mousquer Zuculoto
Karina Woehl de Farias
Gabriel Oliveira

Ecossistemas radiofônicos: as webrádios como fonte de
informação e entretenimento no estado do piauí, brasil .......................................... 36

Mariana Gomes dos Santos
Paulo Fernando de Carvalho Lopes

Midiatização: a hipermídia nos aplicativos de rádio em Natal ........................... 56
Luciana Mendes Fonseca
Valquíria Passos Kneipp

Radio universitaria y social media: difusión de contenidos
durante la pandemia del Covid-19 ....................................................................................... 75

César Andrade-Martínez
Carlos Castillo-Yépez



Parâmetros teóricos para análise da linguagem radiojornalística aplicada ao 
formato de podcast ....................................................................................................................... 97

Álvaro Bufarah Júnior 
Valci Regina Mousquer Zuculoto

Mutaciones del sonido: la mediamorfosis del podcast y las adaptaciones de 
la radio ............................................................................................................................................... 117

María Cecilia Aguilar
Diego Andrés Dagá

Parte 2 - Do som à imagem

Além rádio: das vanguardas ao cinema acústico  ..................................................... 152
Vanderlei Baeza Lucentini

Comunicação organizacional e valores de acessibilidade: o caso da campanha 
“BK em dobro com audiodescrição”................................................................................ 181

Guilherme Ferreira de Oliveira
Guilherme Mori Magalhães
Maria Eugênia Porém

Publicidade infantil: a migração da comunicação mercadológica dos
programas infantis das décadas de 1980 e 1990 para o
formato youtuber mirim .......................................................................................................... 207

Danilo Mendes Genebra
Lucilene dos Santos Gonzales

O não-lugar e a poética fotográfica na construção da identidade do
torcedor corinthiano em tempos de isolamento social ........................................... 228

Núbia Azevedo



Parte 3 - estratégias Persuasivas

Configurações e estratégias midiáticas em ambientes de inovação à luz da 
media ecology ................................................................................................................................ 253

Fabio Frá Fernandes
Eugenia Mariano da Rocha Barichello

Empreendedorismo feminino em tempos de pandemia:
estudo de caso sobre o programa potência feminina a
partir de uma perspectiva comunicacional .................................................................... 275

Taynara Ferrarezi de Carvalho
Maria Eugênia Porém

A comunicação do Bauru Basket Team: relacionamento com
públicos de todas as gerações? ............................................................................................ 304

Tatiana Cristina Molini 

Lucilene dos Santos Gonzales 

Relações com investidores, sua atuação e seu discurso:
estudo de um fact sheet da petrobras................................................................................ 329

Marta Cardoso de Andrade

Parte 4 - ciência e inovação

Literacia midiática e melhores práticas de relações públicas ............................. 356
Christiane Delmondes Versuti

Retratos LGBT na publicidade: um olhar sobre a produção
científica do Intercom, Compós e Pró-Pesq PP entre 2000 a 2020 –
representações e temas ............................................................................................................. 376

Francisco Leite



11

Responsabilidade social empresarial como construção de
imagem positiva via discurso: estudo de caso da Odebrecht S.A. .................. 404

Marta Cardoso de Andrade

Índice Remissivo .................................................................................................................. 429



Do ecossistema raDiofônico 
à comunicação De mercaDo: 

novos horizontes



13

PREFÁCIO

Publicar uma obra em 2020 é um atestado de superação. Afinal, a 
humanidade viveu a maior crise sanitária do século com a pandemia 
do novo Coronavírus. A estagnação e as incertezas tomaram conta de 
nossas vidas. Nossas atividades profissionais sofreram uma convulsão 
operacional. Economias afundaram desde fevereiro. Apesar de todos esses 
problemas, nada supera a pior das situações: na data desta publicação, 
o número de vítimas fatais confirmadas supero a marca de 1,5 milhão 
de seres humanos. 

Apesar de toda essa crise histórica, a ciência seguiu com a sua força, 
independente da área do saber. Pesquisadoras e pesquisadores continua-
ram produzindo conhecimento, e algumas dessas pessoas encontraram 
na ciência uma válvula de escape. Com isso, tornou-se possível preparar 
essa obra, que reúne pesquisadores de diversos países em torno de 
temas fundamentais para observar a sociedade pré-pandemia, com-
preender o mundo em meio à pandemia e pensar em um futuro depois 
da COVID-19. Um cenário onde novos valores estão sendo construídos 
e/ou recuperados, rotinas estão sendo reformuladas e a ecologia dos 
meios ganhou uma reestruturação. 

Diante disso, apresentamos o livro Do ecossistema radiofônico à 
comunicação de mercado: novos horizontes, organizado pelas brasileiras 
Lucilene Gonzales e Nair Prata, pela equatoriana Veronica Altamirano, 
pelo equatoriano Cesar Andrade-Martínez e que resulta do 3o Congresso 
Internacional Media Ecology and Image Studies – MEISTUDIES. 
Os textos aqui reunidos foram avaliados às cegas para o congresso. 
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Em seguida, foram apresentados no evento, em uma versão original. 
Em seguida, foram todos reavaliados e, quando necessário, ajustados, 
para participarem no livro. Além disso, a versão final do livro foi também 
avaliada por um parecerista externo, que apresentou decisão favorável 
para a publicação da obra como é oferecida neste arquivo. 

Ressaltamos, nesta apresentação, a importância da junção de três 
instituições para concretizar o livro que apresentamos: o MEISTUDIES, 
criado em abril de 2018 e consolida um projeto de disseminação do 
conhecimento científico de forma livre, aberta e democrática através de 
cinco edições repartidas entre o congresso internacional e o congresso 
ibero-americano; a editora luso-brasileira Ria Editorial, que desde a 
primeira edição apostou no nosso projeto através da publicação dos 
textos selecionados em formato de e-book; a Universidade Técnica 
Particular de Loja – UTPL, do Equador, que desde 2019 apoia formal-
mente o evento, fortalecendo ainda mais a disseminação do conheci-
mento. Também agradecemos ao apoio de diversas instituições, redes 
e programas de pós-graduação que apoiaram o evento e, obviamente, 
são coautoras deste livro. Entretanto, essa obra só obteve êxito graças 
às autoras e aos autores, que destinaram parte de seu precioso, e em 
muitos casos sofrido, tempo de 2020 para a construção de um mundo 
melhor, onde a ciência é protagonista. Para elas e eles, os nossos mais 
sinceros aplausos. 

Na condição de diretores acadêmicos do MEISTUDIES, dedicamos 
essa obra em memória das vidas, das esperanças e das estruturas perdidas 
durante a pandemia, e desejamos que na próxima edição do congresso 
possamos contemplar expectativas melhores. Enquanto isso, desejamos 
que o conhecimento aqui apresentado sirva de alento e fortalecimento 
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para que possamos preparar-nos para essa tão desejada contemplação. 
Boa leitura. 

Andrea Versuti
Denis Renó

Vicente Gosciola
Diretores Acadêmicos 

MEISTUDIES



Parte 1 - ecossistemas sonoros
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RÁDIO EM PANDEMIA: IMPACTOS DA 
COVID-19 NAS TRANSFORMAÇÕES 
DO JORNALISMO RADIOFÔNICO 
DE SANTA CATARINA/BRASIL EM 
RÁDIOS EM MIGRAÇÃO AM-FM

Valci Regina Mousquer Zuculoto1

Karina Woehl de Farias2

Gabriel Oliveira34

Centenário em seu formato antena, o rádio brasileiro tem construído 
uma história de resiliência, adaptação e reinvenção, sempre agregando 
mais sentido de permanência. Transborda para além das ondas hertzia-
nas, ocupando a web com emissoras transmitindo programações do dial 
via internet ou as webrádios exclusivas da rede. Reinventa-se mesmo 
no secular modo, atravessando, no Brasil, um dos seus fenômenos 
mais determinantes, o da migração do AM para o FM (Prata & Del 

1. Doutora em Comunicação.
 Professora do Curso de Graduação e do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo 

da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC/Brasil). Líder do 
Grupo de Investigação em Rádio, Fonografia e Áudio (Girafa/CNPq).

 valzuculoto@hotmail.com
2. Mestre. Doutoranda do Programa de de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC 

– Universidade Federal de Santa Catarina.
 Profa. e coord. do curso de Jornalismo da Faculdade Satc (Criciúma/SC/Brasil).
 fariaskaki@gmail.com
3. Graduando. Estudante do Curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC/Brasil). Atual bolsista de extensão do projeto Rádio Ponto UFSC.
 sogabriel00@gmail.com
4. Este artigo também contou com o apoio, para a coleta de dados, da graduanda 

de Jornalismo da UFSC Thaís Martins Gonçalves, bolsista PIBIC/CNPq.
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Bianco, 2018). O processo se iniciou em 2013 e das 1731 AMs então 
existentes no país, mais de 700 já estão no FM (“O Rádio: Migração 
das AMs - Levantamento no FM”, 2020). As demais ou prosseguem no 
processo para ocupar a Frequência Modulada convencional ou aguardam 
a faixa estendida. 

Ainda em curso, a migração AM-FM, desde as primeiras emissoras 
transferidas para a Frequência Modulada, já vinha evidenciando 
fundamentais reconfigurações no meio. Em Santa Catarina, destacamos 
em algumas estações migradas, o potencial de valorização do jornalismo, 
seja local ou em rede. 

Em 2020, ao mesmo tempo em que se reconfigura pela troca de 
dial, o rádio brasileiro, juntamente com toda a humanidade e da mesma 
forma que o meio nos demais países do mundo, enfrenta a pandemia 
da Covid-19. E mais ainda demonstra transformações cruciais na sua 
trajetória. A pandemia provocou disrupções que emergem profundas 
e definitivas também para a comunicação e, principalmente, para 
o jornalismo. Aprofundou-se a centralidade da comunicação e da 
informação para a construção social da realidade, alavancando a 
necessidade do jornalismo. Realçaram-se sobremaneira potencialidades 
do áudio e radiojornalismo, colocando suas mídias em destaque nas 
coberturas realizadas sob isolamento, em acordo com o que teorizam 
Ferraretto e Morgado (2020), Meditsch (2007), Brecht (1981, 2005) e 
Vigil (2004). Cresceu o consumo do áudio e radiojornalismo, conforme 
Kantar Ibope Media (2020) e Datafolha (“78% se consideram bem 
informados sobre coronavírus”, 2020). A pandemia comprovou, mais 
uma vez, que o secular rádio permanece um dos meios mais adequados 
à informação jornalística. 
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Com base neste contexto, este artigo apresenta mais recentes 
resultados de nossos estudos sobre transformações no radiojornalismo 
catarinense com a migração AM-FM. O objetivo é refletir mudanças 
sob o impacto da Covid-19. No estado brasileiro de Santa Catarina, a 
troca de dial iniciou em 2016. Em 2020, já operam no FM 57 das 99 
rádios catarinenses AM. Delimitou-se o corpus empírico em seis esta-
ções, representando cada uma das seis mesorregiões de Santa Catarina, 
buscando um panorama geral do estado. São as rádios Clube de Lages 
(região Serrana), Marconi de Urussanga (região Sul), RBN de Jaraguá 
do Sul (região Norte), Caçanjurê de Caçador (região Oeste), Pomerode 
(região Vale do Itajaí) e CBN Diário (região da Grande Florianópolis). 
Destacamos que a CBN Diário é a única das analisadas que não mudou 
de banda, mas entendemos ser importante trazermos para a discussão, a 
fim de levantar cenários de quem espera o dial estendido e por ser uma 
das principais emissoras informativas de Santa Catarina. 

Trata-se de pesquisa exploratória, quali-quanti (Flick, 2009), com 
análise documental como método e técnica, baseando-se em entrevis-
tas semiestruturadas com radiodifusores, observação dos perfis das 
emissoras, atuais grades de programações e dados sobre o processo 
da migração e o consumo de rádio e jornalismo durante a pandemia. 

PANDEMIA E INFORMAÇÃO NO RÁDIO

Desde 2016, as rádios de Santa Catarina vêm migrando do AM para 
o FM. O processo que muda o dial tem apresentado alterações no modo 
de ouvir, emitir e produzir conteúdo para o meio. A migração radiofônica 
brasileira, nestes seus primeiros anos, tem representado crescimento na 
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audiência e no faturamento em um novo espectro, conforme estudos 
nossos sobre o tema (Zuculoto & Farias, 2019). Porém, a crise sanitária 
do novo coronavírus alterou algumas das apostas de melhora no setor. 
Os impactos para adaptação às novas rotinas impostas pela chegada da 
Covid-19 ao Brasil refletiram na produção de informação radiofônica 
em empresas de Santa Catarina.

Desde 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretou 
a crise sanitária em relação ao novo vírus como uma pandemia. Desde lá, 
muitos países tomaram medidas emergenciais de contingenciamento da 
doença. Na China, as ações já vinham ocorrendo desde o ano anterior. 
O isolamento social para evitar o rápido contágio de uma doença tão 
recente e desconhecida exigiu de autoridades mundiais medidas rápidas, 
como o fechamento de toda atividade em um curto espaço de tempo. 
O chamado lockdown. restringiu o deslocamento da população em vias 
públicas, autorizado somente os serviços considerados essenciais, como 
a ida aos supermercados, farmácias e hospitais. 

O distanciamento social exigiu uma série de alterações em veículos 
de comunicação, entre eles, nas emissoras de rádio, logo nas primeiras 
semanas de quarentena. Medidas como o revezamento de equipes de 
jornalismo para reforçar o distanciamento, aumento nas inserções 
informativas sobre o coronavírus e um alargamento dos espaços noticiosos 
na grade de programação foram algumas das mudanças repentinas nas 
emissoras radiofônicas que exigiram mais trabalho dos profissionais 
do meio. 

A pandemia reforçou o potencial do jornalismo e de meios tradicionais 
como o rádio pela necessidade de transmitir notícias confiáveis e 
prestação de serviço à comunidade, principalmente nas primeiras 
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semanas de quarentena, abordando sobretudo informações de saúde e 
segurança sanitária. Ferraretto e Morgado (2020) apontam a importância 
do papel da mídia no cenário da pandemia. Afirmam que em situações 
como as vivenciadas em 2020, o rádio cumpre um importante papel 
que o remete às suas origens, o de ser um meio propício para a utilidade 
pública e até mesmo, uma companhia aos ouvintes. Segundo pesquisa 
da Kantar Ibope Media (2020), a audiência do rádio cresceu desde o 
início do distanciamento, em março de 2020. Dos entrevistados na 
pesquisa, 77% disseram ouvir rádio. O dado é reforçado quando 20% 
afirmaram ouvir muito mais rádio após as medidas de isolamento social. 
Em relação ao conteúdo, 52% procuram por músicas, 50% estão em busca 
de distração e 43% utilizam o veículo para se manter informados sobre 
assuntos da atualidade. As notícias de atualização sobre a Covid-19 são 
procuradas por 23% das pessoas participantes da pesquisa. O imediatismo 
da informação radiofônica, possível por esta que é uma das principais 
características do meio, junto com a mobilidade, a instantaneidade, entre 
outras, pode ser apontado como um dos fatores para que o consumo de 
programas jornalísticos tenha crescido. 

Dito isso, entendemos o rádio enquanto um meio com espaços 
destinados à construção de notícias, mas também como propagador 
de outras informações e utilidade pública, que englobam a hora 
certa, previsão do tempo, trânsito, entre demais serviços, como o de 
enfrentamento de uma crise sanitária. Com o passar dos anos, essas 
peculiaridades essenciais do meio foram reacomodadas e potencializadas. 
“É na programação jornalística que conseguimos notar algumas das 
principais características do veículo rádio, tanto em termos de produção 
quanto de conteúdo” (Cunha & Avrella, 2019, p. 5).
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Enquanto a informação é valorizada durante a emergência sanitária, 
a rotina profissional de jornalistas e comunicadores sofreu duras 
consequências com a pandemia de coronavírus. Com a programação 
jornalística ampliada, a produção de informação resultou no aumento da 
carga de trabalho para jornalistas e radialistas. Em contrapartida, muitas 
das emissoras aderiram à Medida Provisória (MP) 936, de 1º de abril, 
que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 
Renda do Governo Federal brasileiro. A medida autorizou a redução 
de salários e da carga horária em até 70% como alternativa para a crise 
do novo coronavírus. Essa foi uma prática recorrente em boa parte das 
empresas radiofônicas catarinenses.

As empresas já se diziam frágeis durante o processo de migração para 
o FM, onde radiodifusores reclamavam sobre a competitividade entre 
anunciantes, principalmente pela qualidade sonora irradiada (Farias & 
Zuculoto, 2017). É inegável que o faturamento, que vinha melhorando ao 
deixarem o AM, despencou com a pandemia. A crise financeira atingiu 
uma série de setores e não seria diferente no rádio. O problema é que 
os tensionamentos sobre as relações de trabalho no meio ficaram ainda 
mais evidentes nestes tempos de crise provocada pela Covid-19, ou 
seja, a pandemia tem sido, em alguns casos, a justificativa para medidas 
drásticas como cortes ou a suspensão de contratos (Fenaj, 2020).

AS RÁDIOS MIGRADAS SOB A COVID-19

Como mencionamos anteriormente, optamos por apresentar cenários 
e reflexos da pandemia em rádios em migração do AM-FM, observando 
emissoras nas seis mesorregiões catarinenses: Sul, Norte, Serra, Oeste, 
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Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Destacamos o crescimento da 
informação jornalística nas rádios durante a pandemia e, portanto, cor-
roborando com o que se vêm observando em relação às potencialidades 
de ampliação do espaço de jornalismo nas rádios que foram para o 
FM. Constatação ratificada, sobretudo, pela necessidade de prática de 
radiojornalismo local e pela importância da informação para o entorno 
(Peruzzo, 2005), como por exemplo, ao divulgarem orientações para a 
comunidade sobre a nova doença, desconhecida até então.

Apontamos que, em função da pandemia, conforme demonstraram 
os profissionais do meio radiofônico ouvidos, acentuaram-se a demanda 
e a ampliação de programação jornalística nas rádios migradas para a 
Frequência Modulada em Santa Catarina. As estações adaptaram-se 
a estes fenômenos gerados pela própria migração primeiramente e, 
agora, expandidos pelo aumento do consumo de rádio, da interação 
ouvinte-emissora e da valorização da informação em decorrência da 
Covid-19. E isso, ao mesmo tempo em que a crise sanitária causa 
outras determinantes rupturas no processo da migração, como a queda 
do faturamento das empresas radiodifusoras.

No Sul do estado catarinense, a Rádio Marconi, localizada em 
Urussanga, foi fundada em 10 de fevereiro de 1951 pelo Monsenhor 
Agenor Neves Marques. Ligada à Igreja Católica desde o surgimento até 
os dias atuais, a Marconi passou pelo processo de migração em 2018. 
Jornalismo e Esporte estão presentes na programação da emissora, que 
no processo de migração ampliou ainda mais o radiojornalismo, criando 
novos programas destinados à informação e ao conteúdo esportivo. 
Com a qualidade de som superior ao obtido em AM, muito por conta 
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de investimentos em equipamentos, a Marconi tem atingido municípios 
que antes não recebiam o sinal da emissora. 

O aumento de informação foi ainda maior durante a pandemia, quando 
a equipe passou a fazer programas especiais sobre o tema, incluindo 
esta cobertura jornalística também nos finais de semana. Em março, 
quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou a pandemia 
do novo coronavírus, os jornalistas viraram a madrugada do dia 19 de 
março com programação informativa. “A ideia foi levar informação 
de algo tão recente para a comunidade”, disse o chefe de Jornalismo, 
André Niclele (comunicação pessoal, 6 de abril de 2020). A cobertura 
da Covid-19 foi e segue sendo essencial no enfrentamento da doença 
e na prática de um jornalismo que auxilia no combate à desinformação 
e no salvamento de vidas, como citou Niclele (comunicação pessoal, 
6 de abril de 2020), ao justificar os novos espaços informativos da 
Rádio Marconi de Urussanga. “Em meio a tantas Fake News, o rádio e 
suas páginas oficiais na internet passaram a ser as principais fontes de 
informação das pessoas por ter a credibilidade e responsabilidade de 
colocar conteúdos embasados sobre o tema”, argumentou o profissional. 
Sobre queda nas receitas da Marconi, o gestor confirmou um decréscimo 
de 20% já nos primeiros meses de quarentena.

Segunda migrante de Santa Catarina, a rádio Brasil Novo de Jaraguá 
do Sul, no Norte do Estado, era sintonizada até o final de 2016 em 780AM. 
A emissora agora pode ser ouvida em 94,3FM. Dentre as alterações na 
programação com a mudança de espectro, a empresa optou por retirar 
da grade programas produzidos sobre a cultura alemã, tradicionais 
em regiões sulistas do Brasil, como as dos municípios catarinenses 
de Jaraguá do Sul, Joinville, Pomerode, entre outros, colonizadas por 
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imigrantes originários da Alemanha. O aumento no faturamento sen-
tido nos primeiros anos de migração para o FM esteve em queda nos 
primeiros meses da quarentena, chegando a 30% de declínio, segundo 
um dos gestores da emissora Emerson Gonçalves (comunicação pessoal, 
4 de abril 2020).

A estação radiofônica aumentou os espaços de notícias na grade em 
julho de 2020, quatro anos depois de migrar para a Frequência Modulada. 
No entanto, a empresa não relaciona a mudança com a pandemia, mas 
com a necessidade de ter mais espaços de informação na programação. 
Por isso, lançou o Programa Radar 94,3, contando com a apresentação 
de três comunicadores e reportagem externa com prestação de serviço. 
Além deste horário, a grade ainda contempla o Plantão do Meio Dia, 
com notícias regionais das 12h às 13h. Nestes horários, antes da amplia-
ção da informação radiofônica, a emissora dedicava a programação a 
espaços de entretenimento e música.

Na região Serrana, a Rádio Clube de Lages, foi a primeira de Santa 
Catarina a trocar de banda. Atualmente, a empresa é comandada pelo 
empresário Roberto Amaral, do Grupo SCC (Sistema Catarinense de 
Comunicações) e realizou o processo de migração em junho de 2016, 
passando a ser sintonizada na frequência de 98,3FM. Anteriormente 
era ouvida no 690AM. Com a troca de banda, manteve boa parte de 
sua programação do AM, mudando muito mais a plástica, por meio de 
novas vinhetas e trilhas, do que o conteúdo.

Logo nos primeiros meses de migração, a Clube de Lages sentia 
números positivos em relação à audiência e, sobretudo, ao faturamento. 
Com a pandemia, a emissora registrou 12% de queda no número de 
anúncios. A empresa não dispensou colaboradores, mas aderiu à Medida 
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Provisória 936, como quase todo o setor. A rotina dos profissionais 
mudou, entretanto sem modificar estruturalmente a grade de programação 
da emissora. Além de mais informações ao estilo utilidade pública, os 
comunicadores em grupo de risco atuavam fora da estação, a partir de 
suas casas, por conta do isolamento social. Segundo a diretora da Clube, 
Celeste Rogério Basquerote (comunicação pessoal, 01 de outubro de 
2020), os trabalhadores da “linha de frente, apresentadores e repórteres, 
continuaram trabalhando com todo cuidado, mas presencial”.

Na mesorregião Oeste, a Rádio Caçanjurê foi fundada em 1948 por 
Lucas Volpi e Osni Schwartz e está entre as emissoras mais antigas de 
Santa Catarina. Localizada em Caçador, a estação integra a Rede Barriga 
Verde de Comunicações desde 1989. Migrou sua programação para a 
Frequência Modulada em novembro de 2018, quando manteve boa parte 
da grade. Nestes mais de 70 anos de história, a Caçanjurê operou até lá 
na frequência de 1110AM. Atualmente, a sintonia se dá em 107,3FM 
e com 6KW de potência, ampliando a abrangência regional da rádio. 

A emissora, segundo o coordenador de Jornalismo Murilo Roso (comu-
nicação pessoal, 2 de maio de 2020), passou a veicular mais notícias 
sobre saúde e prestação de serviço desde que a pandemia de coronaví-
rus atingiu o Brasil. O faturamento da rádio estava consolidado desde 
a migração em 2018, no entanto a pandemia causou uma redução de 
30% no período. Dentre as mudanças na rotina dos trabalhadores, estão 
as entrevistas em estúdio que foram suspensas em março e seguem 
ocorrendo de forma muito restritiva. “Os repórteres passaram a usar 
ainda mais as ferramentas digitais”, disse Roso (comunicação pessoal, 
2 de maio de 2020). 
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A Rádio Pomerode, na mesorregião do Vale do Itajaí, nasceu em 
maio de 1984 na frequência de 1580AM. Sintonizada ainda em AM, em 
1996 passou a operar no 1410AM e, desde março de 2017, é ouvida no 
95,1FM. Como estratégia ao migrar, a emissora investiu nas plataformas 
digitais para ampliar a audiência. A grade de programação atual mescla 
informação e entretenimento. 

Com a quarentena, a empresa passou a inserir boletins com mais 
frequência sobre a Covid-19 durante os programas da sua grade. 
Entrevistas mais extensas sobre o novo coronavírus ganharam espaço 
nas produções da emissora, principalmente durante a programação 
matinal. O apresentador do horário da manhã da Pomerode também 
trabalhou de forma isolada até pelo menos junho de 2020. No grupo 
de risco por estar na faixa etária com mais de 60 anos, ao retornar para 
a emissora, visando manter o distanciamento social, o comunicador 
passou a realizar entrevistas somente pelo telefone e não mais levando 
as fontes presencialmente ao estúdio, como era seu costume. Em relação 
ao faturamento, o registro chegou a 40%, conforme o jornalista ouvido 
para a elaboração desta pesquisa. 

A CBN DIÁRIO E O JORNALISMO NA PANDEMIA

A fim de entendermos o impacto da pandemia juntamente com o 
fenômeno da Migração do AM-FM em Santa Catarina, é preciso tam-
bém redirecionar o olhar para as emissoras que aguardam a mudança 
de espectro, seja pela liberação de um canal na frequência estendida 
ou esperam por questões técnicas, para a viabilidade e funcionamento 
em novo dial. Sendo assim, optamos por discutir também o que vem 
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ocorrendo com emissoras que ainda não trocaram de banda e estuda-
mos o caso de uma das principais rádios AM jornalísticas de Santa 
Catarina, o da CBN Diário, da região metropolitana e situada na capital 
Florianópolis. 

A CBN Diário começou a atuar em Santa Catarina em 1955, como 
Rádio Diário da Manhã. Em abril de 1996, sob a gerência de uma das 
maiores redes regionais do país e localizada no sul, o Grupo RBS – 
Rede Brasil Sul de Comunicação, passou a integrar a Central Brasileira 
de Notícias, aderindo assim à rede nacional de rádios CBN. Trata-se 
de uma das principais redes de rádios do país, vinculada ao maior 
conglomerado de comunicação do Brasil, o grupo Globo, ao qual a RBS 
já era ligada por meio de afiliação à sua rede de televisão. 

Voltada ao Jornalismo e ao Esporte, a programação da CBN Diário de 
Florianópolis dedica sete horas diárias de informação local, diferentemente 
de outras repetidoras que optam por não fazer transmissões e jornadas de 
futebol. A emissora é sintonizada no 740AM e emite o sinal a municípios 
para além da Grande Florianópolis. A assinatura do termo aditivo de 
adaptação de outorga para a troca de banda ocorreu em 2015 e desde 
lá a empresa, que atualmente integra o Grupo NSC Comunicação, 
ainda não migrou. Espera para ocupar o espaço da frequência que virá 
com a extensão do FM, mas principalmente que também a adaptação 
tecnológica dos receptores.

A situação da CBN Diário, em Florianópolis, é a mesma de outras 
rádios catarinenses que não querem depender da faixa estendida 
para operar na Frequência Modulada, já que os receptores atuais não 
sintonizam a faixa de recepção de frequências entre 76 MHz e 108 MHz. 
A popularização do e-FM vai depender, pelo menos de certa maneira, 
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da “massificação dos equipamentos receptores portáteis compatíveis 
que possam captar emissoras na faixa do FM estendido” (Del Bianco 
& Prata, 2019, p. 8). 

Atualmente, os espaços destinados à informação local são: Notícia 
da Manhã, das 9h às 11h. Na sequência, o Direto da Redação ocorre 
das 11h às 12h. No horário do almoço há transmissão em rede e às 13h 
volta a programação local/regional com o programa Debate Diário até 
as 14 horas. Na sequência, as notícias da capital catarinense ganham 
espaço das 14h às 16h, e ao final da tarde, é a vez do CBN Diário Esporte, 
somando sete horas de produção da própria CBN de Florianópolis 
(https://www.nsctotal.com.br/home).

A CBN é uma rádio 100% noticiosa e por isso, as pautas sobre a 
pandemia foram intensificadas desde março de 2020. Além disso, com 
as jornadas esportivas canceladas por conta da suspensão das partidas 
de futebol, a grade jornalística foi ampliada, conforme o editor chefe 
Márcio Serafini (comunicação pessoal, 24 de maio de 2020).

Tão logo eclodiu a pandemia em março a CBN Diário colocou no 
ar o programa CBN Diário Especial Coronavírus, das quatro às 
cinco da tarde, em substituição temporária ao CBN Diário Esportes. 
Começou em 17 de março e se manteve até 5 de junho. A partir de 
8 de junho com o retorno do futebol nós retomamos o programa 
esportivo do horário (comunicação pessoal, 24 de maio de 2020).

Os dois primeiros meses de pandemia, entre abril e junho, o jornalismo 
da emissora foi ainda mais intensificado no Jornal da CBN Segunda 
Edição, programa em rede para transmitir ao vivo a atualização da 
situação que era feita todos os finais de tarde pelo governador e pelo 
então secretário da saúde. A opção pelo jornalismo local ocorreu em 
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rádios por todo Estado com intuito de levar orientações sobre um assunto 
tão recente à população e não foi diferente na emissora da capital dos 
catarinenses. 

O home office foi adotado pela empresa desde as primeiras semanas 
de isolamento social no Estado. Os profissionais do grupo considerados 
grupo de risco continuam trabalhando em cada e, ainda durante o mês 
de março, aproximadamente 90% do quadro de funcionário passaram 
a adotar o modelo remoto de trabalho. A redação integrada da NSC 
Comunicação no Morro da Cruz foi praticamente esvaziada. 

A equipe técnica da rádio promoveu o que a gente brinca que é o 
milagre da multiplicação de externos o que permitiu que todos os 
programas fossem apresentados fora do estúdio. Mário Motta e 
Renato Igor, que são os principais âncoras da CBN, de manhã e de 
tarde, já estão há mais de 6 meses nesse chamado home office. Estão 
em trabalho presencial apenas aqueles profissionais cuja presença 
é imprescindível, principalmente os operadores da mesa do ar, 
mediante todos os cuidados, uso de máscara, de álcool em gel e a 
higienização de todos os equipamentos na troca de turno. 

Um outro aspecto apontado pelo editor-chefe da CBN Diário, 
que também ocorreu com emissoras migradas, foi o crescimento das 
interações entre ouvintes e as emissoras. Conforme Serafini (comunicação 
pessoal, 24 de maio de 2020), o portal NSC Total, do qual a CBN faz 
parte, atingiu recordes de audiência. “Nós estimamos em média um 
crescimento de 5% a 10%, com alguns picos muito acima disso em 
momentos como as transmissões ao vivo das medidas de combate ao 
coronavírus” (comunicação pessoal, 24 de maio de 2020).
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CONSIDERAÇÕES

Este artigo apresentou reflexões e resultados, que ainda consideramos 
iniciais, já que o estudo com este foco prossegue, sobre como estações 
brasileiras do estado de Santa Catrina estão adaptando-se à própria 
migração AM-FM e, ao mesmo tempo, aos impactos da pandemia de 
Covid-19. Observamos que, agora, expandem-se em função do aumento 
do consumo de rádio, da maior interação ouvinte-emissora e da valori-
zação da informação em decorrência do enfrentamento do novo coro-
navírus. Como primeiros resultados, evidenciamos que se acentuaram 
a demanda e a ampliação de programação jornalística. Por outro lado, 
identificamos que a pandemia provocou outros impactos no processo 
de migração, que representam disrupções em relação ao que se vinha 
observando como tendência positiva para as rádios. Um dos mais real-
çados pelas emissoras que constituíram nosso corpus de pesquisa neste 
artigo foi a queda do faturamento das empresas radiodifusoras. Aqui e 
em pesquisa mais ampla que continua, algumas das rádios investigadas 
reclamaram de uma baixa de até 30%, como no caso na Rádio RBN, 
de Jaraguá do Sul. 

A evidência da potencialização da necessidade do jornalismo durante a 
pandemia e da adequação do meio radiofônico para a prática jornalística, 
sobretudo a voltada à cobertura local, é resultado não somente pelo 
impacto da crise sanitária como pela própria migração do AM-FM. 
Na nossa pesquisa sobre o radiojornalismo catarinense no processo 
migratório já vínhamos observando que a mudança de espectro levou 
parte das emissoras a ampliar o espaço de informações locais nas suas 
grades de programação. 
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Isto porque ampliaram seu alcance em termos locais/regionais. 
Em consequência, precisam buscar agregar mais audiência e maior 
interação com seus antigos e novos públicos. Durante a pandemia, este 
fenômeno se aprofundou e alastrou, pois mídias locais foram chamadas 
a fortalecer ainda mais a relação, a interação, a identificação e a própria 
construção da realidade social cotidiana das comunidades onde funcio-
nam. “As rádios locais desempenham uma função social que se sintetiza 
por favorecer uma renovação da vida e das iniciativas locais. A rádio 
local permite à comunidade conhecer-se melhor” (Bonixe, 2015, p. 69).

Desta forma, o combate ao novo coronavírus acabou por fomentar esta 
tendência de jornalismo de proximidade, tendo em vista a importância 
de informação, sobretudo para o entorno, durante uma crise como 
a vivenciada em 2020. Todas as rádios ouvidas sobre os reflexos da 
pandemia na programação afirmaram produzir notícias sobre os casos 
da Covid-19 em seus municípios, com o objetivo de alertar os ouvintes 
sobre riscos e chances de contágio da doença, principalmente nos 
primeiros meses da quarentena no país.

Assim, vêm trilhando a adaptação de suas programações no novo dial 
dentro da nossa compreensão de que o rádio é um meio de proximidade 
com a comunidade onde está inserido, conforme defendem teóricos do 
radiofônico como Peruzzo (2005). Não podemos deixar de fazer esta 
reflexão, principalmente neste momento em que a mídia precisa auxiliar 
na condução da sociedade para o enfrentamento da pandemia, ancorados 
em Brecht (1981, 2005) e sua “Teoria de La Radio – 1927/1932”, 
onde o autor identifica o potencial radiofônico de difundir informação 
de interesse público e clama para que efetivamente seja utilizado na 
evolução do meio. 
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Também evidenciamos esta potencialização à luz de Vigil (2004), para 
quem o rádio deve “informar para formar”, “informar para inconformar” 
e “informar para transformar”. 

Mesmo que não se possa afirmar com certeza que rádios catarinenses 
aqui pesquisadas expressam a tendência de ampliar a cobertura local por 
assim compreenderem o papel do radiojornalismo, entendemos que se 
prosseguirem com a ampliação e qualificarem a prática jornalística em 
busca de maior proximidade com suas audiências, devem trilhar o caminho 
de fazer do rádio uma “instituição social”, conforme preconiza Eduardo 
Meditsch (2001). Para este teórico contemporâneo do radiofônico, o meio 
precisa ser melhor utilizado e se realizar com todas suas potencialidades. 
Para Meditsch (2007, p. 282), “a poderosa magia do rádio informativo, 
como tantos outros recursos da civilização, aparece hoje como um 
extraordinário meio de comunicação e produção de conhecimento que 
está sendo, muitas vezes, subutilizado pela sociedade”.
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ECOSSISTEMAS RADIOFÔNICOS: 
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1 INTRODUÇÃO

A facilidade de acesso à informação por meio das plataformas digitais 
fez com que os meios de comunicação tradicionais criassem suas ver-
sões online e adaptassem a sua linguagem com as novas possibilidades 
oferecidas pela web. Nesse cenário, o advento das novas tecnologias 
de informação e comunicação (TICs) tem provocado intensas transfor-
mações em todo o ecossistema midiático.

No ambiente radiofônico, a união das características do rádio com a 
internet fez nascer uma nova radiofonia, que agora é global, multimídia, 
e cada vez mais interativa. Por isso, ao entrar na internet o rádio pode 
ser considerado um meio de comunicação expandido, que além de ser 
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transmitido pelas ondas hertzianas começa a ser veiculado também nos 
aplicativos de smartphones, na TV por assinatura, e na internet – seja 
por meio das webrádios, do podcasting ou das hertzianas com presença 
na web (Kischinhevsky, 2016). 

No tocante às webrádios é importante destacarmos que estas são 
as emissoras de rádio que existem apenas na internet, e costumam 
integrar elementos textuais e imagéticos, além dos sonoros. Segundo 
Prata (2008, p. 60), a nova radiofonia na web apresenta uma programação 
diferenciada, que inclui “serviços de busca, previsão do tempo, chats, 
podcasts, biografias de artistas, receitas culinárias, fóruns de discussão 
e letras cifradas de músicas”.

Ao longo de mais de vinte anos as webrádios multiplicaram-se na 
internet apoiadas na facilidade de transmissão na rede. Outra questão 
que tem contribuído para a expansão do número de emissoras é o fato 
de que para a criar uma rádio web não há a necessidade de solicitar 
concessões para o Governo Federal. Desse modo, qualquer pessoa que 
tenha conhecimentos mínimos sobre como estruturar e alimentar um 
site na internet pode criar a sua emissora de rádio na web.

Além de abrir um leque de possibilidades ao rádio, a internet pos-
sibilitou também a existência de meios hiperlocais, que possuem uma 
audiência bem próxima não apenas do ponto de vista geográfico, mas 
também no conteúdo. Nesta perspectiva, Prata (2008, p. 30) explica 
que “o próprio modo de fazer rádio na web proporciona o surgimento 
de emissoras voltadas a nichos altamente seletivos, multiplicando o 
número de emissoras a tal ponto que cada pessoa pode montar o seu 
próprio arquivo de áudio”.
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Nesse cenário, o presente artigo faz uma discussão sobre as poten-
cialidades das webrádios, que surgiram a partir das transformações do 
rádio e da sociedade no ecossistema midiático. Além disso, realizamos 
um estudo da programação de duas webrádios do Estado do Piauí, Brasil, 
com o objetivo de classificar os gêneros radiofônicos, e conhecer os 
formatos e as temáticas que envolvem a programação dessas emissoras. 
Dessa forma, as emissoras estudadas são a Webrádio Impacto FM, do 
município de Pedro II; e a Webrádio Cris Sekeff, da cidade de Teresina. 
É importante destacarmos que esta pesquisa, exploratória e descritiva, 
é parte de um estudo em nível de mestrado que está sendo realizado na 
Universidade Federal do Piauí. A pesquisa é relevante porque contribui 
para o entendimento das práticas que giram em torno das rádios web 
no referido estado.

2 AS WEBRÁDIOS NO ECOSSISTEMA MIDIÁTICO

As novas tecnologias digitais de informação e comunicação (TIC) 
afetam os meios de comunicação já existentes na mesma proporção em 
que também modificam a organização e o funcionamento da sociedade 
contemporânea. Isso ocorre porque, de acordo com a corrente teórica 
da Ecologia dos Meios, os seres humanos e as mídias habitam juntos o 
mesmo ambiente: o ecossistema midiático.

O ecossistema midiático, segundo Logan (2015, p. 139), é composto 
“pelos seres humanos, os meios e as tecnologias de comunicação, 
através dos quais esses interatuam e se comunicam entre si. Também 
inclui os idiomas e as culturas que utilizam para expressar e codificar 
sua comunicação”. Neste sentido, podemos notar que cada membro do 
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ecossistema influencia o modo de atuação do outro, da mesma maneira 
que também sofre influência dos demais. Partindo desta perspectiva, 
vamos refletir sobre as transformações do rádio e da sociedade que 
culminaram com o surgimento das webrádios.

No Brasil, as primeiras transmissões de rádio aconteceram no dia 
6 de abril de 1919, e foram realizadas pela Rádio Club de Pernambuco3. 
O novo meio de comunicação foi visto, inicialmente, como uma alter-
nativa de representação das massas – uma vez que a grande maioria da 
população era analfabeta – e durante muito tempo desenvolveu a difícil 
missão de elevar o nível cultural do país. Rapidamente, o rádio tornou-
-se fonte de entretenimento, informação e prestação de serviços para a 
maioria dos brasileiros. As pessoas ficaram cada vez mais encantadas 
com a nova mídia, e começaram a organizar as suas rotinas para não 
perder a hora do radiojornal, da sequência de músicas, da radionovela 
e de outros programas.

Quando a televisão estreou no mundo moderno, os apocalípticos já 
apostavam no fim do rádio. As primeiras transmissões de TV ocorre-
ram por volta de 1939 nos Estados Unidos, mas foi somente nos anos 
de 1950 que o meio de comunicação chegou ao Brasil. O som alinhado 
às imagens em movimento fascinou os telespectadores com uma pro-
gramação voltada para o entretenimento. Aos poucos, a televisão foi 
ganhando espaço na vida das pessoas e conquistando cada vez mais o 
seu público.

3. Essa informação foi recentemente atualizada pelos pesquisadores do rádio 
brasileiro reunidos no XII Encontro Nacional da História da Mídia, onde juntos 
assinaram o documento intitulado Carta de Natal.
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Diante do novo meio de comunicação o rádio teve que passar por 
algumas reconfigurações para superar as dificuldades que surgiram. 
A portabilidade permitida com a invenção do transistor, e uma programa-
ção jornalística mais presente, foram algumas das estratégias utilizadas 
pelo rádio para recuperar a atenção dos ouvintes e dos patrocinadores 
que se deslumbravam com a televisão.

O surgimento de um novo meio de comunicação aconteceu cerca 
de 40 anos depois. No início da década de 1990, a internet interligou a 
rede mundial de computadores e em pouco tempo já era palco para uma 
grande quantidade de blogs e redes sociais. Hoje, com trinta anos de 
existência, a internet revoluciona as formas de comunicação da socie-
dade contemporânea e reúne todos os outros meios de comunicação 
em uma única plataforma.

A união das características do rádio com a internet possibilitou 
o surgimento de uma nova radiofonia, que agora é hipermidiática 
(Lopez, 2010). No início, quando as primeiras emissoras hertzianas 
criaram suas páginas na internet, elas utilizavam os sites apenas para 
divulgar informações sobre as emissoras, os locutores, e a programação. 
Aos poucos, essas rádios passaram a explorar melhor a nova plataforma 
e começaram a fazer transmissões também pela rede. 

Além de atrair as emissoras hertzianas, a internet também possibilitou 
o surgimento das chamadas webrádios, que são as emissoras de rádio 
que só existem no ambiente online e são conhecidas por, geralmente, 
integrarem elementos sonoros e multimídias em suas páginas. 

A webrádio pode ser acessada por um endereço eletrônico, que 
conecta o ouvinte-internauta no novo meio radiofônico. Na homepage, 
o visitante geralmente encontra o nome da web emissora, o slogan, a 



41

programação e vários hiperlinks que redirecionam a página para outros 
conteúdos desenvolvidos pela rádio. Quanto à programação das rádios 
web, ressaltamos que esta pode ser muito parecida com a das hertzianas 
tradicionais; composta por músicas, notícias, promoções, enquetes, 
esporte, prestações de serviços, dentre outras atividades. 

O grande diferencial das webrádios em relação às emissoras hertzianas 
está na diversidade dos formatos de seus conteúdos; pois, como já dito, 
além dos recursos sonoros, as rádios web também utilizam ferramentas 
multimídias e textuais para a construção da sua programação. Ademais, 
Prata (2008, p. 226) explica que na internet as webrádios possuem mais 
liberdade para direcionar a sua programação para determinados seg-
mentos de público, tendo em vista que as web emissoras radiofônicas 
não possuem regras que determinem o seu funcionamento.

A internet já está se tornando um amplo espaço virtual para a pro-
liferação das webrádios, altamente segmentadas ou de conteúdo 
ideológico específico, dada a dificuldade de se conseguir a concessão 
governamental no meio hertziano. Assim, as emissoras analógicas 
que migram para a web, mesmo tendo a concessão, sabem que na 
internet é possível fazer qualquer tipo de programação sem interfe-
rência estatal (Prata, 2008, p. 226).

Ainda sobre a programação no âmbito das webrádios ressaltamos que 
elas podem trabalhar as suas programações de duas maneiras distintas: 
focadas em uma programação regional, semelhante às rádios conven-
cionais, ou centradas na (des)regionalização, trabalhando assuntos do 
interesse de públicos localizados em diferentes partes do mundo.

O modelo de webrádio com foco regional, segundo Silva e 
Cardoso (2016, p. 7), “trabalha com segmento bem focado em uma 
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programação regional, voltada a atender os anseios deste público, tra-
zendo também uma carga informacional a fim de atender esta demanda 
bem específica regional”. Quanto à programação musical, os autores 
revelam que esse tipo de rádio possui uma programação mais popular 
e homogênea, direcionada ao Pop, em geral, a fim de agradar maiorias.

Em relação às emissoras de rádio na internet com foco em públi-
cos não locais, os autores ressaltam que essas devem atuar sob duas 
vertentes: ou a rádio tem que estar localizada em uma região turística, 
ou deve trabalhar segmentos muito específicos para poder explorá-la 
comercialmente e obter êxito.

3 METODOLOGIA

Em outra pesquisa exploratória submetida ao XV Congresso da Asso-
ciação Latino Americana (ALAIC) constatamos que o número de web 
emissoras radiofônicas em território piauiense saltou de 177 webrádios 
em agosto de 2019 para 268 webrádios em julho de 2020. A partir desta 
descoberta realizamos um mapeamento das rádios web pelas seis regiões 
geográficas intermediárias4 do Piauí, e classificamos essas emissoras 
em seis tipos de segmentos, seguindo a proposta de Ferraretto (2014). 
Os resultados obtidos se apresentam da seguinte forma: 116 webrádios 

4. As Regiões Geográficas Intermediárias são a escala intermediária entre as Unidades 
da Federação (Estados) e as Regiões Geográficas Imediatas (centros urbanos de 
referência próximos para suprir necessidades imediatas das populações). Assim, 
as Regiões Intermediárias do Piauí são: Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano, 
São Raimundo Nonato, e Corrente/Bom Jesus. Já as regiões imediatas são: Teresina; 
Amarante-Água Branca-Regeneração; Campo Maior; Valença do Piauí; Barras; 
Parnaíba; Piripiri; Esperantina; Picos; Paulistana; Oeiras; Simplício Mendes; 
São Raimundo Nonato; São João do Piauí; Corrente; Bom Jesus; Floriano; 
Uruçuí; e Canto do Buriti.
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musicais, 71 webrádios do segmento religioso, 24 webrádios comunitárias, 
22 do segmento popular, 10 jornalísticas, e duas do segmento cultural.

Tomando por base o estudo acima citado, o presente artigo apro-
funda-se agora na programação das webrádios do segmento jornalís-
tico. Para isso, realizamos um estudo com a Webrádio Impacto FM 
e a Webrádio Cris Sekeff. Ambas as emissoras foram escolhidas por 
serem webrádios com grande número de acessos, conforme indica o 
site radios.com5. A partir das grades de programação cadastradas nos 
sites das webrádios iniciamos o processo de escuta e observação dos 
programas. Como critérios de análise elegemos as temáticas, os gêneros 
e os formatos de programas radiofônicos. 

Adotamos para esta pesquisa a classificação dos gêneros e formatos 
radiofônicos de Barbosa Filho (2009). Os gêneros radiofônicos na pers-
pectiva do autor são: jornalístico; educativo-cultural; de entretenimento; 
publicitário; propagandístico; de serviço; e especial. Dentre os formatos 
de programas radiofônicos o pesquisador destaca: radiojornal; docu-
mentário jornalístico; mesas-redondas ou debates; programa policial; 
programa esportivo; divulgação tecnocientífica; programa instrucional; 
audiobiografia; documentário educativo-cultural; programa temático; 
programa musical; programa ficcional; programete artístico; evento 
artístico; programa interativo de entretenimento; programetes de ser-
viços; programas eleitorais; e programas religiosos.

5. O rádios.com disponibiliza mensalmente um ranking das webrádios mais ouvidas 
na rede, utilizando levantamentos estatísticos e gráficos demonstrativos de acesso 
para confirmação do levantamento. O site organiza essas informações fazendo 
a separação por Estados brasileiros, citando o nome da emissora, o município 
de origem, e a quantidade de acessos que teve naquele mês da pesquisa. Apesar 
de não ter caráter oficial, desde 1997 o site possui credibilidade como fonte de 
informação para muitos pesquisadores do rádio brasileiro.
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4 A PROGRAMAÇÃO DA WEBRÁDIO IMPACTO FM

A Impacto FM é uma webrádio que possui sede no município de 
Pedro II, na região norte do Piauí. Apesar de utilizar a abreviação de 
frequência modulada (FM), a emissora realiza transmissões somente 
na internet – seja pelas redes sociais, pelos aplicativos de rádio ou pelo 
seu próprio site.

Segundo informações no site da webrádio, a Impacto FM realizou 
sua primeira transmissão no dia 16 de março de 2020, e em pouco 
tempo já é a rádio web mais ouvida da região. O site conta ainda que 
a webrádio é fruto da migração dos locutores e dos ouvintes da antiga 
Rádio Cruzeiro AM.

Figura 1
Página inicial da Webrádio Impacto FM

Print do site da Impacto FM (2020).
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No site da webrádio é possível ouvir a programação ao vivo da 
emissora, verificar a grade de programação semanal, conhecer os 
locutores da rádio, entrar em contato a partir do correio eletrônico, ver 
o ranking das músicas mais pedidas, interagir no mural de recados, 
responder enquetes, além de acessar as páginas da webrádio nas redes 
sociais Facebook e Instagram. Quanto aos apresentadores, a Impacto 
FM conta com cinco locutores, que se dividem na apresentação de 
10 programas da rádio que vão ao ar das 6h da manhã às 22h da noite, 
conforme podemos ver na tabela abaixo.

Tabela 1
Grade de programação da Webrádio Impacto FM

Horário Segunda-feira a 
Sábado Horário Domingo

6:00 – 8:00 Pressão Forrozeira 6:00 – 8:30 Vale a pena 
ouvir de novo 

8:00 – 11:00 Auto Astral 8:30 – 12:00 Toca Tudo

11:00 – 12:00 Giro Esportivo 12:00 – 15:30 Show da 
ressaca

12:00 – 13:00 Repórter Notícia 15:30 – 6:00 Auto DJ
13:00 – 16:00 A Tarde É Nossa
16:00 – 19:00 Ao Cair da Tarde
19:00 – 22:00 Impacto Musical
22:00 – 6:00 Auto DJ

Webrádio Impacto FM (2020). 

O programa Pressão Forrozeira abre a programação da Impacto FM 
de segunda à sábado das 6h às 8h da manhã. Conforme o nome sugere, 
o Pressão Forrozeira é um programa musical do gênero entretenimento, 
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seguindo a classificação de Barbosa Filho (2009), no qual o estilo de 
música mais tocado é o Forró. Com apresentação de Gilmar Barroso, o 
programa é construído a partir dos pedidos de músicas dos ouvintes, que 
mandam mensagens pelas redes sociais ou pelo número de whatsapp 
da emissora. É importante destacarmos que o programa está atento às 
preferências musicais da população local, tendo em vista que o forró é 
o estilo musical mais ouvido pelos piauienses.

O Alto Astral é o segundo programa que compõe a programação da 
Webrádio Impacto FM. Sousa Filho e Ariana Costa fazem a locução do 
programa, que pode ser classificado como interativo de entretenimento. 
O Alto Astral também possui uma interação muito forte com os ouvintes, 
que conversam sobre o horóscopo do dia e solicitam músicas do estilo 
sertanejo e pop, além do forró. O programa é transmitido de segunda à 
sábado das 8h às 11h da manhã na programação da Impacto, e também 
pode ser acompanhado pelo Facebook da rádio, onde os locutores podem 
ser vistos por uma câmera no estúdio.

Com apresentação do locutor Sousa Filho e comentários do professor 
Matheus Rodrigues, o Giro Esportivo vai ao ar de segunda a sábado, 
das 11h às 12h, na Webrádio Impacto FM. O programa esportivo do 
gênero jornalístico, segundo a classificação de Barbosa Filho (2009), 
consiste na veiculação de informações sobre os campeonatos de futebol 
nos âmbitos nacional e local, com ênfase maior para os torneios que 
ocorrem na região de Pedro II. O programa se configura como uma 
importante ferramenta de divulgação dos jogos locais, tendo em vista que 
também realiza transmissões dos campeonatos. Cabe destacar ainda que 
durante a transmissão do programa o locutor interage com os jogadores 
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e também com os ouvintes de vários municípios do Piauí, assim como 
de outros estados do Brasil, como São Paulo, Brasília e Bahia.

O Repórter Notícia é o segundo programa do gênero jornalístico que 
compõe a grade de programação da Webrádio Impacto FM. Apresentado 
por Gilmar Barroso, o Repórter Notícia é classificado como um radio-
jornal, seguindo a perspectiva de Barbosa Filho (2009). Os assuntos 
abordados no programa contemplam ouvintes de todo Piauí, já que 
as pautas envolvem os principais acontecimentos do dia no estado. 
O radiojornal é transmitido de segunda à sábado, às 12h, e possui uma 
hora de duração.

Dando sequência a programação da Webrádio Impacto FM entra 
ao ar o programa A Tarde é Nossa. Nilton Oliveira é o apresentador 
do programa interativo de entretenimento, segundo a classificação de 
Barbosa Filho (2009). O A Tarde é Nossa possui três horas de duração, 
das 13h às 16h, de segunda à sábado, e também conta com forte par-
ticipação dos ouvintes. Durante a apresentação do programa o locutor 
atende os pedidos de música dos ouvintes, manda recados e comenta 
notícias sobre os famosos.

Ao Cair da Tarde é mais um programa interativo de entretenimento 
que compõe a grade de programação da Impacto FM. Do gênero entre-
tenimento, o programa é transmitido de segunda à sábado, das 16h às 
19h. Apresentado por Gilmar Barroso, o estilo musical que predomina 
durante a transmissão do programa é o forró. É importante destacarmos 
que o locutor presta alguns serviços aos ouvintes com frequência, tais 
como a hora certa e a temperatura na cidade. A temperatura é uma infor-
mação muito relevante para os moradores da região, já que a cidade é 
localizada em um ambiente de serras e clima costuma variar bastante.
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Em seguida, Sousa Filho retorna aos estúdios da Impacto FM com a 
apresentação do Impacto Musical. O programa musical do gênero entre-
tenimento compõe a grande de programação da webrádio de segunda 
à sábado, das 19h às 22h. O Impacto Musical transmite uma sequência 
de músicas de estilos variados, e também pode ser acompanhado por 
uma câmera no estúdio a partir do Facebook da emissora.

Na sequência, o programa musical também do gênero entretenimento 
que fecha a programação diária de segunda à sábado na Impacto FM 
é o Auto DJ. Das 22h às 6h da manhã do dia seguinte o ouvinte conta 
com uma seleção de músicas variadas que perpassa pelos estilos forró, 
sertanejo, brega, pop, rock e outros. Cabe destacar que o Auto DJ tam-
bém é transmitido aos domingos, no horário de 15h30 às 6h da manhã.

Além do Auto DJ, a programação dominical da Webrádio Impacto 
FM conta com mais três programas: Vale A Pena Ouvir De Novo, 
Toca Tudo e Show da Ressaca. Das 6h às 8h30min, o Vale A Pena Ouvir 
de Novo é apresentado pelo locutor Gilmar Barroso, e toca uma seleção 
de músicas do estilo flashback que são solicitadas pelos ouvintes ao 
longo do programa interativo de entretenimento.

O Toca Tudo é o segundo programa que vai ar aos domingos na 
Impacto FM. Do gênero entretenimento, segundo a perspectiva de 
Barbosa Filho (2009), o programa interativo vai ao ar das 8h30 às 12h 
com apresentação de Ariana Costa. Como o próprio nome sugere, no 
Toca Tudo é transmitido músicas dos mais variados estilos, que são 
solicitadas pelos ouvintes da webrádio.

O Show da Ressaca é último programa que compõe a programação 
da Webrádio Impacto FM. Apresentado por Sousa Filho das 12h às 
15h30min, o programa também pode ser classificado como interativo 
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de entretenimento, já que é constituído a partir da interação do locutor 
com os ouvintes da emissora. No Show da Ressaca as músicas mais 
tocadas são do estilo forró e brega.

De modo geral, podemos perceber que a Webrádio Impacto FM é 
uma emissora que constitui a sua grade de programação com programas 
musicais, interativos, esportivo e noticioso – nesse caso, o radiojornal. 
Dessa maneira, os únicos gêneros radiofônicos trabalhados na programa-
ção são entretenimento e jornalístico. Além disso, percebemos, ainda que 
de forma discreta, a utilização do gênero de serviços quando é informado 
ao ouvinte a hora certa e a temperatura na cidade de Pedro II. Quanto 
as temáticas trabalhadas dentro dos programas, é possível notar que a 
emissora direciona a sua programação para o público ouvinte piauiense, 
uma vez que a maioria dos programas musicais e interativos acompa-
nha o estilo musical mais ouvido no Piauí – o forró – e os programas 
jornalísticos direcionam suas pautas para os acontecimentos no estado.

5 A PROGRAMAÇÃO DA WEBRÁDIO CRIS SEKEFF

A Webrádio Cris Sekeff é uma emissora com sede em Teresina, capital 
do Estado do Piauí. Segundo informações coletadas no site da emissora, 
a webrádio foi fundada em maio de 2020 e é um empreendimento da 
jornalista Cristine Sekeff, assim como indica o nome da rádio. O ouvinte 
da rádio web pode escutar a emissora pelo site ou pelos aplicativos de 
rádios – inclusive pelo aplicativo da própria emissora disponível para 
download na versão Android e IOS. 

No site da Webrádio Cris Sekeff o ouvinte-internauta encontra 
vídeos com as chamadas dos programas, os links para o download do 
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aplicativo da rádio, assim como outros links que redirecionam para as 
páginas da emissora nas redes sociais Instagram, YouTube e Whatsapp. 
Além disso, é possível acessar a grade de programação da webrádio e 
entrar em contato com a emissora através de um correio eletrônico no 
próprio site. A figura 2 ilustra a homepage da rádio web.

Figura 2
Página inicial da Webrádio RTV Cris Sekeff

Print do site da Webrádio Cris Sekeff (2020).

Com o slogan “Escuta o que nos toca”, a Webrádio Cris Sekeff 
possui uma programação musical diversa – com músicas piauienses, 
bossa nova, jazz e rock nacional –, audiolivros para adultos, além de 
contos e poesias infantis. A tabela abaixo mostra a grade de programação 
semanal da webrádio e o horário dos programas.
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Tabela 2 
Grade de programação da Webrádio Cris Sekeff

Horário Segunda à Sexta Horário Sábado e Domingo
00:00 Flashbacks 00:00 Músicas e informações

05:00 Audiolivros (Adulto) 09:00 Audiolivros (Infanto 
juvenil)

06:00 Contos ou Poesia 09:15 Músicas e informações
06:30 Notícias 10:00 Sambas
07:00 Músicas Piauiense 14:00 Músicas e informações

10:00 Bossa nova, jazz, blues 16:00 Audiolivros (Infanto 
juvenil)

13:30 Contos ou Poesia 16:15 Músicas e informações

14:00 Músicas Piauiense 20:00 Audiolivros (Infanto 
juvenil)

15:00 Pop rock nacional 20:15 Músicas e informações
17:00 Audiolivros (Adulto)
17:30 Notícias
18:00 Bossa nova, jazz, blues
20:00 Contos ou Poesia
20:15 Pop rock nacional
21:00 Audiolivros (Adulto)
21:15 Pop rock nacional

Webrádio Cris Sekeff (2020).

Conforme podemos perceber, a programação da Webrádio Cris Sekeff 
é bastante diferente da programação da Webrádio Impacto FM. Na emis-
sora, apenas a jornalista Cristiane Sekeff faz a locução de alguns pro-
gramas, tais como os noticiários fixos e os informes que aparecem vez 
ou outra durante a programação. 
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Quanto aos gêneros e formatos radiofônicos, identificamos que 
a maioria dos programas são musicais e do gênero entretenimento. 
Esses programas não possuem apresentadores, e constituem-se de uma 
sequência musical programada para ir ao ar de acordo com o estilo 
musical do horário. Os estilos musicais que compõem a grade de pro-
gramação da Webrádio Cris Sekeff são: flashbacks, músicas piauienses, 
bossa nova, jazz, blues, pop rock nacional e samba. 

O gênero educativo-cultural é outro gênero que verificamos também 
na programação da webrádio através da locução de audiolivros, con-
tos e poesias. Na oportunidade são transmitidos clássicos da literatura 
brasileira, como Os Sertões, de Euclides da Cunha; Dom Casmurro, 
de Machado de Assis; O Cortiço, de Aluísio Azevedo; dentre outros.

Além dos gêneros entretenimento e educativo-cultural, identificamos 
ainda o gênero jornalístico e o formato radiojornal na programação da 
Webrádio Criss Sekeff. Com duração de trinta minutos e transmitidos 
de segunda à sexta nos horários de 6h30min às 7h, e 17h30min às 18h, 
os radiojornais são apresentados pela jornalista Cristiane Sekeff, con-
forme já dito anteriormente, e constituem-se principalmente de pautas 
locais que destacam as principais informações da cidade de Teresina e 
dos demais municípios do Piauí. Os radiojornais são organizados em 
blocos informativos e produzidos, geralmente, a partir de notas e notícias.

De modo geral, notamos que a Webrádio Cris Sekeff explora três 
gêneros radiofônicos: entretenimento, educativo-cultural e jornalístico. 
Sobre os formatos radiofônicos, além dos programas musicais e do 
radiojornal, a webrádio utiliza ainda a narração de audiolivros como um 
diferencial da emissora. Assim como a Impacto FM, é possível notar 
que a Webrádio Cris Sekeff também direciona os assuntos trabalhados 
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nos programas jornalísticos para as questões que envolvem o Estado do 
Piauí; entretanto, no tocante aos programas musicais, apesar de emis-
sora possuir dois horários fixos para veiculação de músicas piauienses, 
percebemos que esta webrádio procura atender os ouvintes dos mais 
variados estilos musicais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa apresentada no presente artigo teve como objetivo classi-
ficar os gêneros radiofônicos, e conhecer os formatos e as temáticas que 
envolvem a programação de duas rádios web no Estado do Piauí, Brasil. 
Além da compreensão sobre a importância de aprofundar os estudos sobre 
o rádio no Piauí, a pesquisa é relevante porque abre espaço para outros 
estudos que envolvam a temática dos gêneros radiofônicos e as webrádios.

Em um primeiro, momento vimos que o surgimento das webrádios 
no ecossistema midiático provocou intensas transformações em todos 
os membros do ecossistema. Os radialistas que estavam acostumados a 
produzirem conteúdos apenas no formato sonoro tiveram que aprender 
a utilizar também outros recursos multimídia para a construção das nar-
rativas; e os ouvintes, que também passaram a ser internautas, tiveram 
que adaptar-se a um novo jeito de consumir rádio. 

No tocante à programação dessas emissoras, a partir da análise da 
Webrádio Impacto FM e Webrádio Cris Sekeff destacamos que nos dois 
casos o ouvinte-internauta conta com uma programação que abrange, 
na maioria das vezes, programas musicais do gênero entretenimento e 
radiojornais do gênero jornalístico. Dessa forma, podemos notar que 
ambas as webrádios não exploram a diversidade de formatos e gêneros 
radiofônicos apontados por Barbosa Filho (2009).
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Nos programas musicais da Webrádio Impacto FM é possível iden-
tificar que a emissora atende as solicitações de músicas dos ouvintes, 
e que o estilo musical mais tocado nos programas é o forró, atendendo 
assim a demanda do público piauiense. Por outro lado, ao observamos os 
programas musicais da Webrádio Cris Sekeff percebemos que a emissora 
adota um estilo eclético com vários hits musicais. Entretanto, apesar 
disso, percebemos que webrádio também tem o cuidado de destinar 
espaços em sua programação para as músicas piauienses. 

Quanto aos radiojornais, ambas as webrádios priorizam pautas de 
assuntos relacionados aos principais acontecimentos no Estado do Piauí, 
e dessa forma elas são mais uma oportunidade para o ouvinte piauiense 
acompanhar as notícias do seu estado, para além dos veículos tradicionais. 

Por fim, destacamos que as webrádios continuam remodelando os 
hábitos de escuta dos ouvintes no ecossistema midiático. Dessa forma, 
essas emissoras estão cada vez mais conquistando espaço dentre as 
preferências do público piauiense, o que podemos observar a partir 
do grande número de interações dos ouvintes, principalmente com a 
Webrádio Impacto FM, como também do grande número de emissoras 
no estado, cerca de 268 rádios web. 
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MIDIATIZAÇÃO: A HIPERMÍDIA NOS 
APLICATIVOS DE RÁDIO EM NATAL

Luciana Mendes Fonseca1

Valquíria Passos Kneipp2

INTRODUÇÃO

Este artigo objetiva entender o rádio como um agente midiatizador 
a partir do engajamento além do que é transmitido incorporado aos con-
ceitos de hipermídia em uma cidade. O trabalho traz como metodologia 
o estudo de caso apoiado em uma análise dos aplicativos para celular 
de oito rádios comerciais FM de Natal. A análise aconteceu entre os 
dias 13 e 20 de maio de 2019, bem como foram realizadas entrevistas 
com os profissionais destas emissoras que trabalham na alimentação 
dos aplicativos.

Duarte (2010) traz a importância da utilização de estudo de caso 
para se averiguar as informações pertinentes ao assunto que será tra-
balhado, já que permite a identificação dos elementos que constituem 
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uma situação de problema. Esse tipo de método se utiliza aqui em razão 
da busca por se identificar o processo de midiatização nas rádios FM 
a partir de um recorte regional, podendo ser instrumento de pesquisa 
em outras localidades.

A análise justifica-se pela importância de entender se há um novo 
jeito de se consumir rádio a partir da midiatização, trazendo um exem-
plo local. As rádios utilizadas na pesquisa foram: a 87,9 FM; 96,7 FM; 
Rádio Cidade; 104 FM; 95 FM; 98 FM; Jovem Pan e Feliz FM. A jus-
tificativa para a escolha dessas emissoras deveu-se ao fato de que todas 
possuem aplicativos, além de registrarem públicos variados, segmentados 
ou não, abrangendo assim uma grande amostragem de quem ouve rádio 
na cidade do Natal.

Apresentar-se-á o conceito de hiper-rádio adaptado da hipertelevisão 
de Scolari (2008), bem como uma discussão sobre a midiatização alicer-
çada em Hjarvard (2012, 2014), propondo um estudo de caso por meio do 
acompanhamento de oito aplicativos de rádio da cidade do Natal como 
agentes midiatizadores. Serão vistas também as propostas de segunda tela 
por Medola e Silva (2015), web rádio por Herreros (2001), rádio hiper-
midiático por Lopez (2010), pós rádio a partir de Órtiz-Sobrino (2012), 
além de transmidiação com Fechine et al. (2013), e TV Social por 
Fechine (2016) para identificar uma nova maneira de ouvir rádio. 

O HIPER-RÁDIO E A MIDIATIZAÇÃO

Para entender a articulação entre rádio e plataformas digitais no 
contexto da midiatização, é importante depreender que o rádio é um 
meio que sempre foi considerado inovador a partir das demandas de 
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cada época, como corrobora Herreros (2001). Assim para o autor, a 
ideia de uma web rádio em telefones móveis possibilitaria o consumo 
deste meio em qualquer plataforma e a interação de uma forma mais 
direta e rápida. 

não se trata de invadir o terreno dos demais meios, senão de obter 
o máximo proveito das possibilidades multimidiáticas que se pode 
incorporar; se trata de partir do som como elemento nuclear e desen-
volver as demais possibilidades de escrita e de imagens na mini-tela 
dos receptores digitais para ampliar e melhorar sua capacidade 
informativa. (Herreros, 2001, p. 22) 

Dessa maneira, Herreros (2001) avaliava que com as transmissões 
radiofônicas em sites, podia-se interagir com o público a partir de 
chats e fóruns, bem como o oferecimento de recursos sonoros, visuais 
e navegação de materiais na internet por meio de hiperlinks no web 
site. Concomitante a isso, Lopez (2010) explica que desde a década de 
1990, em que surgiram novas ferramentas tecnológicas de apuração 
de dados, o mercado radiofônico busca profissionais multimídias no 
auxílio em se tornar multiplataforma e hipertextual, sendo possibilitada 
nos anos 2000, considerando mais aspectos. 

A tendência, para o futuro do rádio em sua configuração hipermidiá-
tica, é que ele passe a congregar produções audiovisuais, fotográficas, 
infográficas e de texto, buscando a complementação e ampliação do 
conteúdo sonoro. Com isso, novas habilidades serão demandadas 
do profissional deste meio de comunicação e novas funções serão 
criadas para esse jornalista do rádio em ambiente de convergência. 
(Lopez, 2010, p. 41)
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Portanto, autores como Herrero (2001) e Lopez (2010) trazem à tona 
que o rádio já faz parte de um ecossistema comunicativo, indicando 
a evolução a partir do uso das multiplataformas como instrumento 
para crescimento e fidelização do público, mostrando novas formas 
de produção de conteúdos e estabelecer novas relações entre eles. 
Órtiz-Sobrino (2012) demarca a ampla utilização dessa nova estrutura 
como: “claramente a linha divisória entre uma concepção clássica de 
transmissões de rádio e outra nova definição de ambiente, concebida 
como um sistema híbrido de distribuição de conteúdos, com vocação 
multimídia” (Órtiz-Sobrino, 2012, p. 5).

O autor ainda complementa que: “Esta nova dimensão do meio 
radiofônico mediado pelas TIC, a telefonia móvel e a Internet é o que 
alguns autores denominam de pós-rádio.” (Órtiz-Sobrino, 2012, p. 8) 
No entanto, diferente de outros autores que veem esta dimensão apenas 
ligada à este cenário tecnológico atual, Órtiz-Sobrino (2012) entende 
que estas realidades (tradicional e pós-rádio) fazem parte do rádio de 
uma forma geral, pois o meio possui uma comunicação híbrida e mul-
timídia independente da plataforma que utiliza para isso e interativa.

É nesse cenário atual da convergência que o rádio se modifica, a partir 
dessa relação com o público com base na multiplataforma. É preciso 
perceber que essas conexões criadas no processo de convergência nas 
mídias possibilita mudanças sociais na medida em que comunidades se 
constituem a partir de interesses Assim, Medola e Silva (2015) inferem:

Essa formação de comunidades ou “tribos” tem raízes em fenômenos 
da pós modernidade, momento em que, com o advento das mídias de 
massa e das novas tecnologias digitais da informação, a percepção 
de tempo e espaço é modificada. (Medola & Silva, 2015, p. 154)
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Dessa maneira, a noção de espaço e grupos podem ser alteradas na 
medida em que a mídia influencia a cultura e a sociedade. Dessa forma: 
“A sociedade contemporânea está permeada pela mídia de tal maneira 
que ela não pode mais ser considerada como algo separado das institui-
ções culturais e sociais.” (Hjarvard, 2012, p. 54) Assim, esse processo 
de midiatização ocorre de diferentes formas e interesses, que podem 
ser políticos, religiosos ou culturais, aqui sendo aplicados pelo rádio.

A midiatização para Hjarvard (2012) aparece como uma forma de 
estudar o papel da influência da mídia na sociedade e cultura. Ainda 
sobre isso, complementa:

A mídia é, ao mesmo tempo, parte do tecido da sociedade e da cultura 
e uma instituição independente que se interpõe entre outras institui-
ções culturais e sociais e coordena sua interação mútua. A dualidade 
desta relação estrutural estabelece uma série de pré-requisitos de 
como os meios de comunicação, em determinadas situações, são 
usados e percebidos pelos emissores e receptores, afetando, desta 
forma, as relações entre as pessoas. Assim, as questões tradicionais 
sobre o uso e os efeitos dos meios de comunicação precisam levar 
em consideração as circunstâncias nas quais a cultura e a sociedade 
passaram a ser midiatizadas. (Hjarvard, 2012, pp. 54-55)

Assim, Hjarvard (2012) afirma que o processo da midiatização ocorre 
em todas as instâncias como a política, cultura e religião, de forma que 
uma nova condição social que compele definição e prática de ações 
culturais surja. Isso também influencia os espaços de interação e fóruns 
de comunicações virtuais compartilhados, dessa forma a midiatização 
não acontece necessariamente em um determinado lugar, tendo como 
parte essencial a globalização. 
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Em relação as interações, é importante observar como elas são 
orientadas. Hjarvard (2012) entende:

Como os meios de comunicação – e em particular, os digitais – tor-
naram-se integrados às rotinas de outras instituições, os usuários 
também se tornaram produtores de conteúdo. O principal serviço 
das novas mídias é produzir relações sociais entre as pessoas, e os 
usuários são cada vez mais estimulados a gerar o conteúdo por si 
próprios. Dessa forma, os meios de comunicação contemporâneos 
são orientados por uma lógica de duas faces: profissionalismo e o 
conteúdo gerado por usuários. (Hjarvard, 2012, p. 74)

Deste modo, essa relação entre usuários que produzem conteúdo ao 
mesmo tempo que consomem muitas vezes é feita virtualmente, espe-
cialmente com o uso das redes sociais digitais, o que integra o processo 
de convergência de conteúdos3 proposto por Jenkins (2009). Além das 
redes sociais digitais, ainda nessa lógica de midiatização, as ferramentas 
para essa interação podem ter diversas plataformas, especialmente nos 
dispositivos móveis que: “realizam-se diferentes ações, como pesquisa, 
interação, socialização.” (Medola & Silva, 2015, p. 146) 4

O uso dessas plataformas traz especificidades e consequências, como 
aponta Scolari (2008):

O sistema de mídia e suas interfaces formam uma rede sociotécnica 
muito semelhante a um hipertexto. Em determinados momentos, 
alguns nós dessa rede são ativados e começam a interagir com os 
outros, dando origem a novas configurações. O surgimento de novas 
espécies (nós) também modifica a ecologia do todo, seja causando 

3. Vista como um fluxo de conteúdos que utiliza múltiplas plataformas de mídia, 
possibilitando a colaboração entre diversos mercados midiáticos.

4. Aqui Medola e Silva (2015) se referem ao processo de utilização de mais de uma 
plataforma, denominado de “segunda tela” à televisão. Neste trabalho, adaptamos 
esses conceitos ao rádio.
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a adaptação de alguns elementos ou o surgimento de híbridos que 
combinam o antigo com o novo. (Scolari, 2008, p. 4)

Portanto, o uso de instrumentos como o hipertexto contribui para 
que a midiatização aconteça e que busque a interação com o público. 
Ainda sobre isso, Scolari defende:

Essa experiência de fruição hipertextual construiu um tipo de leitor 
acostumado à interatividade e redes, um usuário especialista em 
textualidades fragmentadas com grande capacidade de adaptação a 
novos ambientes de interação. A mídia teve que se adaptar a esses 
novos espectadores. (Scolari, 2008, p. 5)

Concomitantemente a isso, Scolari (2008) aponta que essa busca 
pela interação cria a chamada hipertelevisão, que aqui se propõe uma 
adaptação para o hiper-rádio. Nesse sentido, o hiper-rádio pode se 
constituir no meio radiofônico apropriando-se da linguagem hipertex-
tual, utilização de multiplataformas e narrativa transmídia para atingir 
o público que é navegador e produtor de conteúdos.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa teve como metodologia o estudo de caso. Para Yin (2005) 
este método é relevante para investigar um fenômeno contemporâneo 
dentro de seu contexto da vida real, tratando as diferentes variáveis de 
interesse em uma situação tecnicamente única, incorporando abordagens 
específicas à coleta e análise de dados. Aqui utilizamos esse instrumento 
em busca de compreender o processo de midiatização do rádio com o 
recorte de oito emissoras na cidade do Natal.
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Para o estudo empírico de caso, foi realizado o método de observação 
virtual não participante. De acordo com Marconi e Lakatos (2003), o 
intuito consiste em entrar em contato com a realidade estudada, porém 
não se integra a ela, permanecendo de fora. Esse tipo de procedimento 
permitiu ver as pesquisadoras como espectadoras nas situações pesqui-
sadas, com o intuito de identificar e analisar a nova forma de produção 
de um hiper-rádio a partir da análise de oito aplicativos das emissoras 
dos dias 13 à 20 de maio de 2019, com a utilização de todas as funções 
dos aplicativos estudados.

Os procedimentos metodológicos adotados incluíram uma entrevista 
individual estruturada pré-determinada por um questionário (Marconi 
& Lakatos 2003), com Fernanda Araújo, locutora e responsável pelas 
mídias digitais da 98FM Natal e Jovem Pan Natal. A entrevista serviu 
para compreender o processo de transmidiação nas duas emissoras. 
A seguir traremos o processo de midiatização na busca de emissoras 
radiofônicas de Natal em serem consideradas hiper-rádios.

APLICATIVOS DAS RÁDIOS FM EM NATAL COMO 
AGENTES MIDIATIZADORES

A análise dos aplicativos se deu pelo uso destes nas versões para 
Android durante sete dias, entre 13 e 20 de maio de 2019. Foram pes-
quisadas oito emissoras de rádio FM de Natal que possuem essas pla-
taformas digitais: 87,9 FM; 96,7 FM; Rádio Cidade; 104 FM; 95 FM; 
98 FM; Jovem Pan e Feliz FM. A seguir apresentaremos o quadro 1 
com os engajamentos digitais de cada emissora.
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Quadro 1
Engajamento digital das emissoras

Emissora Aplicativo Redes Sociais
87,9 FM 87,9 FM Natal Site, Facebook e Twitter

96,7 FM 96,7 FM Site, YouTube, Facebook, Twitter, 
Instagram

Rádio Cidade 94fmradiocidade Site, YouTube, Facebook, Twitter, 
Instagram

104 FM Rádio 104 FM RN Site, Facebook e Instagram

95 FM Rádio 95 FM Site, Facebook, Twitter, 
Instagram

98 FM Dial Natal Site, YouTube, Facebook, Twitter, 
Instagram

Jovem Pan Dial Natal Site, YouTube, Facebook, Twitter, 
Instagram, Poadcast

Feliz FM Rádio Feliz FM Site, YouTube, Facebook, Twitter, 
Instagram

Elaboração das autoras (2019).

A Rádio 87,9 FM é uma emissora comunitária que fica localizada 
no bairro do Planalto e é voltada para a área de esportes.5 O aplicativo 
para Android foi lançado em 2017 com o layout simples e ainda está na 
primeira versão que permite ouvir a programação radiofônica e uma aba 
de acesso às páginas do Facebook e Twitter da rádio, bem como para o 
site. O último traz notícias de esporte, política, cultura e polícia em que 
apenas os dois primeiros tem conteúdo e não há nenhuma informação 
sobre a emissora.

A Rádio 96,7 FM surgiu em 1981 e foi a primeira a operar em frequ-
ência modulada no estado do Rio Grande do Norte. Para Santos (2017), 

5. Informações disponíveis durante a veiculação dos programas.
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a primeira emissora FM em Natal que começou a trabalhar de forma 
mais atuante com estímulos para interação com o público na web foi 
a 96,7 FM, com a produção de poadcasts, utilização das redes sociais 
(Facebook) e inserção do WhatsApp na transmissão dos programas. 
Também foi a pioneira no lançamento do aplicativo para Android e 
Iphone, que aconteceu em 2016. No entanto, o sistema operacional tem 
a opção apenas de ouvir a programação ao vivo da rádio.

A Rádio Cidade funciona na frequência 94,3 MHz e é atuante desde 
1986.6 Em 2018 lançou seu aplicativo para Android e Iphone e está na 
primeira versão. Além de poder ouvir a programação da emissora, a 
plataforma tem espaço para sugestões de conteúdo e música, informações 
sobre a empresa (desde o início até contato para anunciar). Também traz 
a possibilidade de mudar as faixas das músicas que estão passando na 
playlist, conhecer a programação e toda a equipe de jornalismo e o link 
direto para o canal do Youtube, Facebook, Twitter e site da emissora.

A Rádio 104 FM foi inaugurada em 1991 e tem um público mais 
segmentado para programação jornalística e musical MPB.7 Em 2018 
estabeleceu o software para Android e está na versão 1. Tem uma seção 
específica para músicas segmentadas de MPB e internacionais, podendo 
inclusive mudar as faixas, e outra para ouvir a programação ao vivo. 
A plataforma conta com informações sobre a rádio, espaço para suges-
tões. Ademais, acesso ao e-mail, site e WhatsApp da rádio, espaço para 
votação de músicas, ações de promoção e notícias.

A Rádio 95 FM funciona desde 1992 e tem um aplicativo para Android 
compartilhado com a emissora de Rondônia desde o início deste ano 

6. Informações disponíveis no aplicativo.
7. Informações disponíveis no aplicativo.
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já na versão 4.2. O layout é simples e permite ouvir a programação ao 
vivo, bem como o link para o site e página do Facebook da emissora, 
além de um temporizador para sintonizar a plataforma em determinados 
horários da escolha do público. Por ainda estar em manutenção, apenas 
os conteúdos da filiada em Rondônia funcionam.

A Rádio 98 FM Natal é uma das mais jovens na cidade, pois foi 
inaugurada em 1999 e desde 2015 tem um estímulo maior na interação 
na web. No ano seguinte lançou o aplicativo para Android e Iphone 
chamado Dial Natal. Ele permite duas versões: a 98 FM Natal e a da 
Jovem Pan Natal, pois pertence ao mesmo grupo. O primeiro modo 
permite acompanhar a transmissão ao vivo dos programas, informações 
adicionais sobre trânsito (melhores rotas, ruas fechadas), reportagens 
sobre diversos assuntos, estando relacionados ou não com a programação, 
acesso às redes sociais da emissora (Instagram, WhatsApp, Facebook, 
Twitter, site e o canal do YouTube), ações de promoção e votação de 
músicas. O modo Jovem Pan funciona da mesma maneira, porém com 
a possibilidade de acessar também os poadcasts da rádio e acesso à 
grade de programação e não possui o módulo sobre o trânsito, já que o 
aplicativo é em comum à toda a rede da Jovem Pan no país.

A Rádio Feliz FM opera na frequência 97,9 desde 2013 no estado, já 
que anteriormente a emissora ainda fazia parte dos Diários Associados 
e tinha o nome Rádio Clube (Sandro Bianchy, comunicação pessoal, 
2013). O aplicativo foi lançado em 2015 e está na versão 2.2 A. O suporte 
é o mesmo para todas as filiais e tem a opção de sintonização em cada 
cidade. Possui a opção de ouvir a programação, votar e sugerir músicas, 
acessar o Facebook, canal do YouTube e Instagram da rádio, além de 
acessar a fotos de bastidores e informações sobre a emissora.



67

Fica claro que a maioria dos aplicativos, como a 94,3, 98 e 104 FM 
trazem funcionalidades que instigam à midiatização, já que trabalham 
com a hipertextualidade. Essa linguagem utiliza sobretudo de estratégias 
de transmidiação8 nessas plataformas como as de extensões vivenciais, 
em que estimula o consumidor a adentrar no universo da emissora de 
forma ativa como as participações via WhatsApp e espaço para sugestões.

Além disso, estratégias de extensões de marca, de forma que esten-
dem o envolvimento e o consumo do universo narrativo, como ações de 
promoção, descontos, ganho de brindes e brincadeiras nas rádios 94,3, 
98 e 104 FM. Também o acesso aos conteúdos exclusivos de bastido-
res na Rádio Feliz FM e possibilidade de ouvir playlists especiais nas 
rádios 94,3 e 104 FM mostram que há uso de estratégias de extensão 
narrativas e lúdicas.

Isso mostra que em sua maioria, os aplicativos elaborados pelas 
emissoras trazem elementos diferenciais na produção de conteúdos 
independentes e que se relacionam, se enquadrando na ideia de conver-
gência para além do rádio. É visto, portanto, que o ouvinte não precisa 
ter necessariamente acompanhado os programas das emissoras, mas que 
pode consumir os produtos adicionais e seguir interações diferenciadas 
daquela mídia.

Com relação ao engajamento, é notória a participação do público 
já que os números de seguidores nas redes sociais digitais e de quem 
utiliza os aplicativos. A rádio 87,9 FM, apesar de ser comunitária tem 
mais de 1.000 instalações do aplicativo, bem como 1.037 seguidores no 

8. Aqui nos referimos às estratégias de Fechine et al. (2013) em que categoriza 
as formas de um meio ser transmidiático, em concordância com o transmedia 
storytelling de Jenkins (2009).
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Facebook e 7.724 no Twitter. A 96,7 FM tem mais de 5.000 instalações 
do sistema operacional, 3.238 inscritos no canal do YouTube, 165.293 de 
seguidores no Facebook, 96.200 no Twitter e 138.096 no Instagram. 

A Rádio Cidade tem mais de 100 instalações do aplicativo, 1.683 ins-
critos no canal do YouTube, 4.382 inscritos no Facebook, 3.943 no 
Twitter e 12.823 no Instagram. A 104 FM tem mais de 500 instalações 
na plataforma digital, 143 seguidores no Facebook e 151 no Instagram. 
A rádio 95 FM possui mais de 10.000 instalações no sistema operacional, 
21.939 seguidores no Facebook, 6.544 no Twitter e 62.657 no Instagram.

A 98 FM e Jovem Pan possuem mais de 10.000 instalações do 
aplicativo Dial Natal. A primeira tem 28.624 inscritos no YouTube, 
34.824 seguidores no Facebook, 117.400 no Twitter e 137.096 no 
Instagram. A segunda com 238 inscritos no canal do YouTube, 14.737 no 
Facebook, 64. 389 no Twitter e 22.594 no Instagram. Por último, a 
Feliz FM tem mais de 100.000 instalações do aplicativo, 30.375 inscritos 
no YouTube, 30.906 seguidores no Facebook, 86.998 no Twitter e 
117.413 no Instagram.

Aliado a isso, o público tem a perspectiva de acompanhar a veiculação 
ao vivo dos programas e participar no Twitter, uma vez que quase todos 
os aplicativos permitem a utilização das redes sociais digitais, o que 
constitui também em uma nova forma de consumir rádio. Esse tipo de 
consumo está ligado à ideia de TV Social que Fechine (2016) aborda:

No caso da TV Social, essa organização necessária à conversação já 
é parte da própria estratégia de produção, como se pode comprovar, 
por exemplo, pela criação dos perfis dos canais de televisão nas 
redes sociais por meio dos quais propõem temas e hashtags aos 
usuários. Além de um mesmo espaço (as redes sociais) e de um 
mesmo tópico temático (indicado em uma hashtag, por exemplo), 
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para que se configure o ambiente de interação no qual pode se dar 
essa conversação em rede, é preciso que se instaure também uma 
determinada temporalidade. (Fechine, 2016, p. 7)

Este consumo evidencia uma conversação em rede que que permite 
um efeito de ouvir rádio e assistir algo junto, neste caso pode-se adaptar 
o conceito de TV Social ao rádio. Fechine (2016) define que para essa 
estratégia acontecer é necessária uma característica principal: a imedia-
ticidade. O rádio, dessa maneira, é um meio em que esta particularidade 
é comum desde o seu início.

Logo, essas formas de produção dos aplicativos observados, como 
por exemplo, a 98 FM e Jovem Pan são organizadas e pensadas junto 
aos profissionais das emissoras: marketing, social media, produtores e 
locutores dos programas e gerência das rádios que possibilitam recursos 
para que viabilizem esse processo de midiatização (Fernanda Araújo, 
comunicação pessoal, 2019).

Aqui é compreensível que essa busca pela interação com o público 
pode possibilitar mudanças nas interações sociais, como implica 
Hjarvard (2014):

A condição midiatizada implica que os meios de comunicação tanto 
conectam as partes individuais da sociedade mais ampla, ao cons-
tituírem espaços públicos comuns para a reflexão sobre assuntos 
coletivos, quanto estão situados dentro das unidades menores da 
sociedade, por exemplo, o universo familiar. (Hjarvard, 2014, p. 32)

Em vista disso, essas mudanças colocam em discussão o que são 
as lógicas de funcionamento de um novo rádio midiatizado e que pode 
influenciar no modo de vida de quem consome. Hjarvard (2014) também 
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mostra que essas discussões se tornam públicas e fazem parte das ins-
tituições da vida em sociedade, mesmo que não sejam em um mesmo 
espaço físico: “A presença virtual potencial de uma instituição dentro 
do espaço de outra instituição cria uma sobreposição de lógicas institu-
cionais que podem induzir várias formas de mudança.” (Hjarvard, 2014, 
p. 36) Nesta lógica pode-se inferir que o rádio incorporou elementos 
como redes sociais digitais, televisão e aplicativos.

Hjarvard (2014) ainda continua:

Devemos, entretanto, também considerar o nível societário da 
midiatização, supra institucional da midiatização, e perguntar se há 
propriedades especiais da mídia que a fazem influente nos contextos 
institucionais, embora com diferentes consequências locais. [...] a 
mídia permite aos usuários estender comunicações no tempo, no 
espaço e no modo de representação. Dessa perspectiva, as mídias são 
um recurso para representar informação e construir relacionamentos 
a partir da ação comunicativa. (Hjarvard, 2014, p. 39)

Sendo assim, é visto que a midiatização no rádio em Natal é um 
processo que está acontecendo à medida que as instituições se diferen-
ciam e evoluem em relação às mudanças tecnológicas. Dessa maneira, 
as mídias são instrumentos importantes para a interação na sociedade 
como um todo e fazem parte do processo social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho atingiu o objetivo geral entender o rádio como um agente 
midiatizador baseado no engajamento além do que é transmitido incorpo-
rado aos conceitos de hipermídia com base no estudo de oito aplicativos 
para mídias móveis das emissoras da cidade do Natal. Pode-se perceber 



71

que as emissoras tentam trazer sistemas cada vez mais integrados, 
estimulando assim a interação cada vez maior com o público, além da 
linguagem hipertextual. Em alguns casos os aplicativos essa tentativa 
está de forma inicial, como a rádio 96,7 que ainda não possuem outra 
funcionalidade no seu aplicativo que não seja ouvir a programação, ou 
ainda as rádios 87,9 e 95 FM que ainda tem poucas funcionalidades 
nas suas plataformas, como ouvir a programação ao vivo e acessar as 
redes sociais digitais da emissora.

Além disso, foi possível considerar a partir da observação que a maior 
parte dos aplicativos das rádios estudadas trabalham novas formas de 
conteúdos adicionais às transmissões ao vivo e possuem um engajamento 
social relevante, com grandes números de seguidores nas redes sociais 
digitais e instalações dos aplicativos. Revelando existência de um pro-
cesso de midiatização, onde: “É um processo de dupla face no qual a 
mídia se transformou em uma instituição semi-independente na sociedade 
à qual outras instituições tem que se adaptar.” (Hjarvard, 2012, p. 53)

Sendo assim, é visto que a midiatização é um processo evolutivo, 
já que a mídia é um meio que está em constante expansão. A pesquisa 
é um instrumento que possui potencial para a ampliação do conheci-
mento disponível sobre o assunto, tendo abordado a visão de rádios 
como agentes midiatizadores em Natal.
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RADIO UNIVERSITARIA Y SOCIAL MEDIA: 
DIFUSIÓN DE CONTENIDOS DURANTE LA 
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INTRODUCCIÓN

Cuando se trata de analizar el tema de la radiodifusión y su labor 
colaborativa durante la pandemia del Covid-19, salta de inmediato el 
interesante mundo de las radios universitarias. Emisoras observadas 
desde varios puntos de vistas como medios que contraponen sus parri-
llas con una diversa programación y contenidos respecto a las radios 
convencionales. Ellas fomentan la mancomunidad, el desarrollo y la 
educación, la unidad e integración social y, actualmente, la promoción 
y difusión de la prevención contra mortales enfermedades como el 
Covid-19.

A partir de la presencia del nuevo coronavirus CV-2 identificado 
como Covid-19 en la provincia de Huwan, China, a inicios del 2020, 
su propagación y contagio ha causado muerte y crisis global, es una 
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“pandemia mundial con efectos disruptivos sobre salud pública, vida 
social y economía” (Casella, 2021, p. 1079). Desde entonces, las radios 
universitarias cambiaron estratégicamente sus programaciones regulares 
para enfrentarse a lo desconocido. Ahora emitían informaciones sobre 
la crisis sanitaria y epidemiológica, entrevistar a médicos expertos e 
investigadores para informar adecuadamente lo que ocurría. Debían 
abordar sobre las medidas de prevención y evitar contagios con el 
confinamiento, distanciamiento social, uso de mascarillas o tapaboca, 
correcto lavado de manos, uso de gel, alcohol antiséptico y otros men-
sajes que transmitieron las estaciones universitarias.

Se tratan de medios de comunicación alternativos que actúan de 
manera innovadora gracias al Internet, plataformas web y redes sociales 
más utilizadas y en las que navegan internautas con nuevas audiencias. 
“El medio universitario es estratégico, puesto que observa cómo la 
sociedad se encuentra ávida por encontrar nuevos formatos y espacios de 
difusión” (Villanueva-Valadez, 2019, p. 162) e nformación que contenga 
respuestas a sus necesidades y exigencias en un mundo interconectado.

Aunque actualmente las emisoras universitarias se presentan como 
las “radios que abogan por el perfil social de la comunicación, alejada 
de intereses partidistas o políticos, marcando distancias y diferencias 
con una comunicación de tipo mercantilistas” (Martin-Pena & Aguaded, 
2016, p. 243) frente a las grandes cadenas radiales y grupos de poder; 
no se puede dejar de identificar algunos puntos débiles como un menor 
número de producción especializada y la vaga profesionalización para 
la conducción de programas de innovación que permita a incrementar 
la audiencia a través de las principales redes sociales. En el caso de las 
radios nativas digitales, también “presentan ciertas desventajas como su 
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costo, que le impide competir con la radio tradicional; y la posibilidad 
de escucharla en cualquier lugar, requiere de una conexión permanente” 
(Dávila-Navarro & Portugal, 2020, p. 292).

La presente investigación centra su análisis y discusión en inda-
gar el accionar de las emisoras universitarias y la diseminación de la 
cobertura y alcance para la transmisión de contenidos y mensajes en 
las redes sociales más utilizadas durante la pandemia del Covid-19. 
Se basa en la observación de la labor de difusión de cuatro radios 
universitarias ecuatorianas: Radio Primicias de la Cultura 104.7 FM, 
de la Universidad Técnica de Ambato; Click Radio, de la Universidad 
de Las Américas; Radio Laica HD, de la Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte; y San  Gregorio Radio 106.1 FM, de la Universidad Parti-
cular San Gregorio de Portoviejo.

El objetivo principal de la investigación es conocer cuál es la red 
social más utilizada por las radios universitarias observadas y de qué 
manera han incidido para la difusión de nuevos mensajes y contenidos 
radiofónicos durante la pandemia por el Covid-19. 

METODOLOGÍA

La presente investigación utilizó la metodología cualitativa la 
misma que permitió el “análisis concreto de un sector de la realidad 
social o cultural tal cual ella se manifiesta en la práctica y no a partir 
de conceptualizaciones previas realizadas desde alguna de las discipli-
nas ocupadas del estudio de lo humano” (Sandoval-Casilimas, 2002, 
p. 115). Además, se aplicó un estudio exploratorio, “el mismo que se 
efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo 
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que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, 
es decir, un nivel superficial de conocimientos” (Arias, 2012, p.23) con 
un enfoque descriptivo el mismo que “consiste en la caracterización 
de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento” (p.24).

Se analizó la presencia en redes sociales de cuatro radios universitarias 
ecuatorianas: Radio Primicias de la Cultura 104.7 FM de la Universi-
dad Técnica de Ambato, Click Radio de la Universidad de Las Amé-
ricas, Radio Laica HD de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, y 
San Gregorio Radio 106.1 FM de la Universidad Particular San Gregorio 
de Portoviejo. La selección incluyó dos radios de la Costa y dos de la 
Sierra ecuatoriana. En cada región se eligió una radio universitaria con 
señal abierta y otra nativa digital. 

Se revisaron 767 publicaciones realizadas por los cuatro medios 
universitarios, entre el 20 de marzo y 20 de mayo de 2020, en las tres 
redes sociales más utilizadas en Ecuador: Twitter, Facebook e Instagram, 
según We Are Social & Hootsuite (2020). Para la revisión se utilizó la 
ficha de análisis de contenido de medios en redes sociales de Noguera 
Vivo (2010). La ficha se divide en cuatro categorías y recoge informa-
ción sobre los datos formales de cada medio, el contenido publicado, la 
conexión del medio con los usuarios y la participación de la audiencia. 

RESULTADOS Y DISCUSIONES
La radio universitaria y las redes sociales durante la pandemia.

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
el Internet y las redes sociales, han permitido que la radio universitaria 
se renueve, transformándose y fortaleciéndose con responsabilidad y 
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credibilidad para romper esquemas que respondan a las necesidades 
de nuevas audiencias. No sólo para informar, entretener y educar; sino 
también para ciudadanizar, acompañar, motivar, formar y humanizar 
en los momentos más críticos, como los vividos por la pandemia del 
Covid-19. 

Desde su aparición hace más de 100 años en Estados Unidos, 
Europa y América Latina, la radio universitaria atraviesa un constante 
batallar por mantenerse entre los diferentes medios de comunicación 
como “un fenómeno académico y social de alcance global. El nuevo 
medio de comunicación propuso un modelo de radio que vinculaba la 
universidad con la comunidad en el ámbito educativo y de investigación” 
(Andrade-Martinez et al., 2020, Sección:Resultados y Discuciones). 
Sin embargo, la emisora universitaria no ha perdido su encanto y cons-
tante uso como el instrumento de comunicación de masas que logra 
efectos benéficos y que mantiene unidos a los ciudadanos del mundo, 
gracias al alcance e inmediatez del Internet y las redes sociales. A pesar 
de ello, la gestión realizada hasta ahora no ha sido la mejor como lo 
explica Marina Vásquez Guerrero:

Si bien la tecnología ha traído mayor visibilidad y presencia a la 
radio universitaria, su audiencia sigue siendo imprecisa y más 
diversificada, dada la oferta a la que tiene acceso todo ciudadano. 
Su labor a veces se desdibuja en ser entre un mero instrumento 
político, institucional o un laboratorio experimental, sin tomar en 
cuenta los intereses de la audiencia. Su programación parece a veces 
de espaldas al oyente, cuando la radio debe propiciar el desarrollo 
humano. (Vásquez-Guerrero, 2015, p. 166)

Desde que la Organización Mundial de la Salud OMS declaró la 
pandemia del Covid-19, las radios universitarias, a diferencia de los 
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demás medios de comunicación, iniciaron el tratamiento y revisión del 
tema alterando la parrilla o “grilla” de programación para dar prioridad 
al desarrollo de entrevistas sobre salud y medicina a expertos e investi-
gadores de universidades donde funcionan las emisoras universitarias, 
“estas entrevistas fueron compiladas en un podcast especifico en la web 
y difundidas en las redes sociales” (Casajús & Giorgi, 2020)

Las investigadoras Lucia Casajús y Noelia Giorgi (2020) explican la 
experiencia de trabajo radiofónico de Radio UNDAV de la Universidad 
de Avellaneda para coordinar acciones de articulación comunicacionales 
y mecanismos técnicos de forma remota que les permitieran emitir el 
Informativo Especial Coronavirus sobre la pandemia del Covid-19. 
Una propuesta radial alternativa en medio la crisis sanitaria, al no existir 
suficiente información especializada sobre el tema para su tratamiento 
y divulgación, mientras se mantenía el confinamiento obligatorio en 
Argentina al igual que en otros países del mundo. Para tal efecto con-
formaron un equipo humano de teletrabajo (locutores, periodistas y 
operadores técnicos) quienes desde sus casas evaluaron los contenidos 
con información vinculada a la emergencia que incluían noticias locales, 
nacionales e internacionales. 

El contenido de cada noticia, como mencionamos anteriormente, 
busca informar de manera veraz y oficial, con criterio periodístico y 
utilizando fuentes confiables, ya sean de los organismos nacionales 
o entidades encargadas de anunciar a la ciudadanía las medidas pre-
ventivas y pautas de comportamiento social, así como información 
institucional de la UNDAV. Siempre, teniendo en cuenta las reco-
mendaciones realizadas por el Ente Nacional de Comunicaciones 
(ENACOM) que, en este sentido, expuso que “se tome conciencia 
de la sensibilidad que implica la comunicación. Solicitamos la 
colaboración de los medios para evitar la propagación de noticias 
falsas”. (Casajús & Giorgi, 2020, e309)
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En España, por ejemplo, la pandemia limitó la labor de la radio 
universitaria, puesto que los servicios de educación inicial hasta la 
superior se encontraban cerradas desde que inició el confinamiento, 
como lo señala el Dr. Daniel Martin Pena, Presidente de la Red Inter-
nacional de Radios Universitarias RIU en entrevista con Carlos Milito 
(https://bit.ly/2GpFRlP) “La radio universitaria en España está parada, 
pero debemos tener en cuenta que la radio universitaria de España 
tiene similitud con la radio Argentina muy vinculada a la ciudad y muy 
escuchada por Internet a través de Podcast, se tratan de radios forma-
tivas como laboratorios, donde los estudiantes realizan sus prácticas 
que permiten adquirir un sinnúmero de competencias que les sirven 
para ingresar al mercado laboral. Pero en estos momentos la radio se 
encuentra parada, sin poder realizar producción radiofónica de manera 
normal” (Milito et al., 2020, 08:05-10:45).

Experiencia similar es la narrada en entrevista a Marcelo Sedron, 
director de Radio Universidad de Comodoro Rivadavia (https://bit.
ly/2Z637fg) quien explica que durante la pandemia la emisora vio 
la necesidad de reducir el equipo de trabajo a dos personas con una 
transmision radial de apenas cuatro horas diarias durante las mañanas: 
dos horas de informativo y dos horas de enlatados en podcast con 
entretenimiento, música y programas de opinión a través remota por vía 
telefónica. “Con el esfuerzo de todos, utilizando las técnicas radiofóni-
cas, sin detener la trasmisión radial” (Sedron et al., 2020, 2:30-5:50). 

Mientras que, Rossella Biagi, directora de Radiophonica, emisora 
universitaria de Umbría en Italia, explicó en entrevista (https://bit.
ly/31T6at0) que durante los primeros meses de la pandemia se tra-
bajó con las redes sociales y plataformas informatizadas para difundir 
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información a la comunidad estudiantil para el manejo de la tecnología 
como medida para superar la brecha digital a pesar de no contar con una 
buena conectividad. “sorteando las interrupciones en el uso de Youtube 
y otras plataformas donde producimos contenidos para la divulgación 
científica” (Biagi et al., 2020, 4:58-6:25).

Ruben Clunes Clunes periodista de Radio Universidad Nacional 
de la Plata en Buenos Aires-Argentina, en su investigación Pandemia 
Covid-19 en Chile, expone la difícil sutuación laboral al momento de 
transmitir información durante la crisis:

La confusa información a través de distintos canales replicada en 
redes sociales, y la información contradictoria por momentos, pro-
porcionada por el propio Gobierno, provoca una natural ansiedad 
en la población más consciente del peligro. No obstante, un grueso 
de la ciudadanía actúa como si no existiese riesgo de contagio y -en 
muchos casos- desobedeciendo disposiciones sanitarias para evitar 
aglomeraciones. Todo ello derivado de la falta de confianza en sus 
autoridades. (Clunes, 2020, e323)

En el contexto ecuatoriano las radios universitarias han experimen-
tado una importante expansión en las últimas décadas a pesar de no 
estar constitucionalmente definidas como medios públicos, privados 
o comunitarios “sin importar su tipología, los mismos son llamados 
a constituirse como referentes y modelos diferenciadores frente a los 
demás actores mediáticos” (Trámpuz & Barredo, 2018, p. 910); aunque 
mantienen su representatividad en la Red de Radios Universitarias del 
Ecuador RRUE, gremio apolítico, donde se congregan para construir 
espacios de comunicación radiofónica, buscando el progreso, bien-
estar y desarrollo de la comunidad. “En sí es un servicio público sin 
fines de lucro, solventada financieramente por los propios centros de 
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educación superior. Su mayor reto está en captar la audiencia y por 
ello debe competir con radios comerciales, públicas y comunitarias” 
(Mullo-López et al., 2017, p.122).

En ese sentido, se observa la labor comunicacional y periodística a 
través de los contenidos emitidos durante los meses de marzo, abril y 
mayo del 2020, en la pandemia del Covid-19 a cuatro radios universi-
tarias seleccionadas.

Primicias de la Cultura, es el nombre de la radio universitaria que 
fundó la Universidad Técnica de Ambato en la provincia de Tungurahua 
el 19 de diciembre del 2018 con el objetivo de comunicar y difundir el 
conocimiento, la investigación científica y los eventos artísticos cultu-
rales que produce la universidad dirigida a la comunidad, a través de la 
producción radiofónica de calidad, que contribuye a la formación de una 
sociedad informada, democrática y respetuosa de las libertades y culturas 
de todos los pueblos del mundo. Radio Primicias de la Cultura (https://
bit.ly/2EPZ6Ep) con señal abierta en el dial 104.7 FM mantiene una 
variada programación con noticias, música, deportes, entretenimiento, 
revista intercultural y de variedades (Radio-PrimiciasdelaCultura, 2019).

San Gregorio Radio, órgano de información de la Universidad 
San Gregorio de Portoviejo en la provincia de Manabí, estación no 
comercial en la frecuencia 106.1 FM emite su señal desde el 25 de 
septiembre del 2002. Se trata de una emisora universitaria, creada con 
el fin de promover y fortalecer la formación de los profesionales de la 
comunicación, desde la academia, en permanente vinculación con la 
sociedad. Se ha identificado con el cumplimiento de la Ley Orgánica de 
Comunicación y con sus principios de acción afirmativa, democratiza-
ción de la comunicación e información, participación, interculturalidad 
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y plurinacionalidad, con especial interés en promover los derechos de 
niñas, niños y adolescentes y sobre todo el principio de transparencia. 
Gracias a la tecnología y el Internet la señal de San Gregorio Radio se 
emite al mundo a través de la plataforma digital ingresando a (https://
bit.ly/2GjoDGS) para reportar sintonía a otras ciudades alrededor del 
mundo (Radio-SanGregorio, 2020).

La Universidad De Las Américas, funda su emisora universitaria el 
16 de enero del 2015 con el nombre de Click Radio (https://bit.ly/3lHR-
NPW) la misma que transmite una programación musical, educativa, 
deportiva y de entretenimiento las 24 horas del día, pero su razón de 
ser como medio de comunicación está supeditada a la difusión de las 
actividades académicas, sociales, deportivas, entre otras áreas, de la 
universidad como un referente nacional e internacional. Para lo cual 
busca crear un vínculo con la comunidad universitaria entre docentes, 
estudiantes y administrativos con el objetivo de poner en práctica la 
interacción en un medio de comunicación eficaz que brinda espacios 
por y para la UDLA. Comprometidos con los valores de la Universidad, 
respetando el rigor académico, los valores éticos a la hora de informar 
y transmitir, ofreciendo un espacio con contenidos informativos, aca-
démicos, musicales y de entretenimiento. Click Radio realiza su trabajo 
enmarcado en el código de ética institucional y basado en las políticas 
internas de la universidad, bajo estándares de excelencia, ética y respon-
sabilidad e innovación para la generación y producción de contenidos 
con imparcialidad y veracidad (Radio Click, 2020).

Radio Laica HD (https://bit.ly/2ZcPQ4L) es una emisora sin fines de 
lucro, apolítica y laica, creada en el año 2012 gracias al deseo de cambiar 
el concepto de radio online, logrando hacer una radio más accesible a los 



85

estudiantes de colegios y universidades y profesionales destacados de la 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte ULVR. Tiene por objeto social la 
emisión de audio a través de Internet, como también, educar y orientar 
a la audiencia con temas variados de interés sin descuidar el fomento 
de valores además de cumplir con la promoción de nuevos talentos en 
el ámbito artístico, musical y deportivo (Radio-LaicaHD, 2017).

Uso de social media como vía de información

Además de una creciente convergencia mediática en la era digital 
(Pérez & Acosta, 2003), con la llegada de la pandemia por el Covid-19 
“Aparecieron nuevas modalidades en los consumos culturales, no obs-
tante, la radio ha sido consecuente con su rol de informar e interpretar 
lo que sucede en una sociedad” (Milito, 2020, p. 2). En ese sentido, las 
redes sociales han facilitado la tarea de hacer llegar sus contenidos a 
los ciudadanos durante el confinamiento a nivel mundial.

Las radios universitarias observadas tienen presencia en Twitter, 
Facebook e Instagram. La mayor comunidad y el mayor número de publi-
caciones analizadas se concentran en la red social Facebook (Tabla 1). 

Tabla 1
Presencia en redes sociales de 4 radios universitarias observadas

seguidores publicaciones seguidores publicaciones seguidores publicaciones
Radio Primicias de la Cultura 870 224 205 167 125 3
Click Radio 2894 242 938 98 614 6
Radio Laica HD 2233 7 1777 1 389 1
San Gregorio Radio 2638 17 159 1 45 0

Facebook Twitter Instagram
Nombre de la radio

PRESENCIA EN REDES SOCIALES DE 4 RADIOS UNIVERSITARIAS OBSERVADAS

Elaboración propia
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Contenido

Como se observa en la tabla 1, Radio Primicias de la Cultura fue el 
medio universitario que publicó más contenidos entre el 20 de marzo 
y 20 de mayo de 2020. Fueron un total de 394 post repartidos 224 en 
Facebook, 167 en Twitter y 3 en Instagram. 

Desde el inicio de la pandemia, esta radio iba actualizando datos 
sobre el avance del virus en el mundo y el país (figura 1).

Figura 1
Publicación en Facebook de Radio Primicias de la Cultura

Fan page Facebook de Radio Primicias de la Cultura (https://www.facebook.com/
RadioPrimiciasdelaCulturaFM/)

De las publicaciones analizadas, en 302 destacó el carácter informativo/
noticioso con la finalidad de informar/actualizar ya que corresponden a 
contenidos que permitían a la ciudadanía conocer el estado del corona-
virus y otros sucesos que se produjeron durante la emergencia sanitaria. 

Le sigue Click Radio en cantidad de publicaciones con 346 post. 
De la misma forma que la radio anterior, la mayoría fueron realizadas 
en Facebook y en menor cantidad en Instagram.



87

Esta radio universitaria que opera de manera online priorizó su con-
tenido de ocio/entretenimiento para entretener/distraer a su audiencia en 
los momentos críticos de la pandemia (figura 2). Apenas 29 publicaciones 
se identificaron con carácter informativo/noticioso en sus redes sociales.

Figura 2
Tuit de la cuenta de Click Radio

Cuenta de Twitter de Click Radio (https://twitter.com/Clickradioudla/
status/1247681610352340992)

Luego se ubica San Gregorio Radio que solo realizó 18 publicacio-
nes, 17 de ellas en Facebook, una en Twitter y ninguna en Instagram. 
Según la observación, no se compartió su programación completa en 
las redes sociales, sino que se priorizaron los contenidos con carácter 
informativo/noticioso con la finalidad de informar/actualizar. Todos los 
post corresponden a transmisiones en vivo de su noticiero principal que, 
a su vez, se transmitía por la señal abierta de la emisora radial (figura 3). 
El informativo “Hoy con ustedes” constantemente abordó temas sobre 
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protocolos de bioseguridad, salud, medicina e higiene para alertar a la 
ciudadanía y prevenir nuevos contagios de coronavirus. 

Figura 3
Post en Facebook de San Gregorio Radio

Fan page Facebook de San Gregorio Radio (https://www.facebook.com/
HOYCONUSTEDESTV/videos/559692571588741)

Por último, en este grupo se ubica Radio Laica HD con nueve publi-
caciones en el período observado, siete se realizaron en Facebook, una 
en Twitter y una en Instagram. Su programación habitual fue interrum-
pida cerca de un mes debido al confinamiento, lo que dificultó que sus 
operadores y demás personal trabaje in situ en la radio universitaria. 
Entre las publicaciones destaca el carácter ocio/entretenimiento con la 
finalidad de entretener/distraer. Las publicaciones fueron programas 
deportivos que se realizaron con los responsables desde sus casas. 

Otro aspecto observado en las publicaciones realizadas por las radios 
universitarias es la transversalidad. Según Noguera Vivo (2010) este 
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concepto se refiere a la inclusión de otros contenidos a los propios, 
por ejemplo, el uso de URL externos a un medio de comunicación. 
Aunque es una de las posibilidades en redes sociales, todavía es poco 
común su práctica. 

De las cuatro radios seleccionadas, las dos que son de señal abierta, 
Radio Primicias de la Cultura y San Gregorio Radio, han difundido 25 
y 11 contenidos transversales, respectivamente. Aunque la cifra no es 
representativa respecto al total de publicaciones, es un dato interesante 
conociendo la naturaleza física del medio de comunicación universi-
tario. En contraposición las radios nativas digitales no utilizaron estas 
bondades que ofrece la tecnología como apoyo a la tarea informativa. 

Conexión

En el escenario de los social media, la conexión con los usuarios de 
cada red es un elemento indispensable para ganar posición y notoriedad 
frente a otros pares, pues, las redes sociales “proyectan y visibilizan en 
mayor medida los contenidos emitidos” (Marta-Lazo & Segura-Anaya, 
2014, p. 342). En este caso, la conexión fue medida por la cantidad de 
seguidores y, según este valor, se posiciona en primer lugar Click Radio 
(4446), seguida de Radio Laica HD (4399), San Gregorio Radio (2842) 
y Radio Primicias de la Cultura (1200). 

Se observó que las radios cuya naturaleza ha sido nativa digital 
tienen más seguidores en redes sociales respecto a las que nacieron con 
frecuencia de señal abierta. Una característica en común que presentan 
todas es que poseen la mayor cantidad de seguidores en Facebook.
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Otro dato evidenciado es que durante el período analizado los cuatro 
medios ganaron seguidores en sus redes sociales Facebook, Twitter e 
Instagram (tabla 2).

Tabla 2
Nuevos seguidores en redes sociales de 4 radios universitarias durante 
la pandemia del covid-19

RADIO UNIVERSITARIA

Seguidores 
antes del 20 

de marzo 
2020

Seguidores 
hasta el 20 
mayo 2020

Seguidores 
ganados

San Gregorio Radio 1102 2842 1740
Click Radio 3707 4446 739
Radio Laica HD 3855 4399 544
Radio Primicias de la Cultura 959 1200 241

NUEVOS SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE 4 RADIOS 
UNIVERSITARIAS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

Elaboración propia 

Participación

Este es el grado de implicación que tienen los seguidores de los 
medios de comunicación a través de sus redes sociales donde “La par-
ticipación es más próxima e instantánea: ahora el oyente-usuario, puede 
hacer peticiones, comentar noticias con otros usuarios, enviar preguntas 
para el entrevistado que está en directo” (Casajús & Martín-Pena, 2016, 
p. 296). Se mide por la cantidad de mensajes externos en el muro y los 
comentarios en las publicaciones. 
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Puesto que se estableció un posicionamiento de acuerdo con el valor 
de conexión, también se revisó si existían cambios al incluir la variable 
participación. Para esto, se utilizó el “Índice de Participación (IP) que 
procede de una sencilla fórmula: el Índice de Participación es el cociente 
cuando se toman los mensajes publicados (incluidos comentarios) como 
dividendo y el número de seguidores como divisor”. (Noguera Vivo, 
2010, p. 182)

Luego del procedimiento las posiciones se invirtieron, Radio Primicias 
de la Cultura escaló al primer lugar con un IP de 0.143, es decir, requiere 
de seis seguidores para conseguir un mensaje externo en su muro o 
comentario. En segundo lugar, se ubicó San Gregorio Radio con IP de 
0.124, ya que necesita ocho seguidores para lograr una participación. 
En tercer y cuarto lugar se situaron Click Radio y Radio Laica HD con 
índices de 0.025 y 0.017, esto significa que requieren, en promedio, 
40 y 57 usuarios para registrar una respuesta en sus publicaciones de 
redes sociales. 

En este aspecto nuevamente destacan las dos radios de señal abierta 
con presencia en Internet puesto que sus seguidores son más participa-
tivos en relación a los usuarios de las radios nativas digitales. 

CONCLUSIONES

La radio universitaria a pesar de su lucha por ganar protagonismo en 
Latinoamérica, es uno de los medios de comunicación que ha convergido 
con las TIC para fortalecer su tarea informativa frente a la pandemia 
mundial por el Covid-19. 
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El confinamiento que provocó el coronavirus obligó a la radio uni-
versitaria a repensar su ejercicio periodístico con recursos limitados 
desde casa para mantener informada a su audiencia. Así, el Internet y 
las redes sociales sirvieron de apoyo para expandir el radio de acción 
de estos medios. 

Entre las redes sociales donde tienen presencia Radio Primicias de la 
Cultura, Click Radio, Radio Laica HD y San Gregorio Radio, Facebook 
fue la más utilizada. Allí, las radios universitarias compartieron más 
publicaciones, recibieron más participaciones y ganaron más seguido-
res en comparación a Twitter e Instagram. Esto se debe a que, según 
Castillo-Yépez & Quezada (2019), “Los consumidores de información 
noticiosa la revisan, en mayor medida, a través de las redes sociales y 
permanecen más tiempo en Facebook” (p. 99). 

Las radios de naturaleza física y con señal abierta, como Primicias 
de la Cultura y San Gregorio Radio, aprovecharon de mejor manera las 
tecnologías para continuar su labor periodística. Ambos medios centraron 
su programación y compartieron contenidos de carácter informativo/
noticioso para informar/actualizar sobre la coyuntura generada por la 
pandemia, asimismo utilizaron 36 recursos externos de transversalidad 
para enriquecer sus redacciones mientras que las otras radios no utili-
zaron ninguno. 

Las radios nativas digitales Click Radio y Radio Laica HD compar-
tieron contenidos principalmente de ocio/entretenimiento para divertir 
al público con formatos musicales y deportivos. Sin embargo, fueron 
de las radios que menos participación tuvieron por parte de los usuarios 
en comparación con las de señal abierta que recibieron mayores índices 
de participación. 
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La actividad de las radios universitarias en redes sociales, durante la 
pandemia, les permitió incrementar su audiencia entre 241 y 1740 nue-
vos seguidores en solo dos meses observados. De la misma manera 
incrementaron las interacciones de los usuarios que se interesaron por 
los contenidos, en mayor medida, informativos.

Para concluir, esta aproximación al fenómeno de las redes sociales 
y el trabajo de la radio universitaria en tiempos de crisis es apenas una 
visión inicial. Próximas contribuciones científicas pueden analizar las 
limitaciones técnicas y tecnológicas de los medios de comunicación 
universitarios con la pandemia del Covid-19
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NOVO CONTEXTO DO RADIOJORNALISMO

Com as mais recentes tecnologias de comunicação, assim como em 
todo o percurso histórico da área, mudanças sensíveis voltam a ocorrer 
nas mídias, impactando suas formas de consumo e também seus fazeres 
e linguagens, tanto como causa quanto consequência. Na contempo-
raneidade do virtual, da convergência e da plataformização midiática, 
novamente se ensaia decretar o fim do rádio, meio maior de expressão 
do audiojornalismo. Mas bem ao contrário, transbordado da antena 
para web, o rádio vivencia a valorização do uso de áudio baseado em 
plataformas digitais que facilitam o transporte, manipulação e interação 
da audiência com os conteúdos, o que demonstra a relação estreita entre 
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tecnologia e linguagem (Prata, 2009). O rádio contemporâneo vai além 
de sua estrutura e barreiras impostas pelo padrão analógico. Expande-se 
(Kischinhevsky, 2016) quando os conteúdos de áudio extrapolam as 
ondas eletromagnéticas para uma estrutura desmaterializada e desterri-
torializada, convertido em códigos binários facilmente manipuláveis por 
seus autores e por seus receptores. Prosseguindo assim com o sentido 
de permanência mantido ao longo de toda sua secular história, o rádio 
mais uma vez molda-se ao tempo em que se propaga que o futuro do 
jornalismo tem uma de suas centralidades no áudio.

Esse contexto facilitou o desenvolvimento do podcast como ferra-
menta de distribuição de conteúdo de áudio e vídeo. Em uma era cada 
vez mais focada na demanda do indivíduo por produtos e serviços 
disponíveis na web, o podcast possibilita a escolha do que e quando o 
ouvinte quer ouvir, abrindo novas possibilidades para o áudio e radio-
jornalismo, que passam a ter sua linguagem alterada.

Balsebre (2000, p. 27) define o sistema semiótico radiofônico como 
um conjunto de formas sonoras e não sonoras representadas por sistemas 
expressivos da palavra, da música, dos efeitos sonoros e do silêncio, 
cuja significação vem determinada pelo funcionamento conjunto desses 
recursos na recepção sonora e imaginativa-visual dos ouvintes.

Toda estrutura narrativa pressupõe uma unidade básica formatada 
em um texto. Barros (2011, p. 7) define texto de duas formas, sendo 
que a primeira é o objeto de significação entre destinador e destinatário 
em um processo de comunicação, e a segunda, a caracterização como 
elemento inserido em ambientes culturais diferentes, contidos em uma 
sociedade de classes, determinado por formações ideológicas especí-
ficas, tendo como base para sua análise o contexto histórico-cultural 
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envolvido. Zuculoto (2012) reflete que a digitalização da produção e 
as novas possibilidades de veiculação e transmissão virtual do meio 
contemporâneo “modificam a tradicional linguagem do rádio”, que 
perde e/ou adquire características e recursos.

Meditsch (2007) analisa que o rádio informativo, já no escopo do 
que chama de “era da informação”, constitui-se por uma convergência 
das linguagens radiofônica e jornalística.

Este momento de inovações tecnológicas e de uso de novas ferra-
mentas para produção, distribuição, circulação de conteúdo em áudio 
estabelece novos parâmetros para as discussões teóricas sobre a lingua-
gem radiofônica aplicada ao radiojornalismo, especialmente quando 
analisamos o uso de podcasts. É partindo dessa problematização mais 
ampla, posicionamos este estudo inicial sobre transformações da lin-
guagem do jornalismo no meio rádio transmitido em podcast.

PODCAST X RÁDIO

O acelerado uso de celulares, tablets, relógios inteligentes e assistentes 
de voz (inteligentes) abriu novas possibilidades de acesso e consumo 
de conteúdos em áudio disponíveis na internet. Este cenário apresenta 
novas oportunidades narrativas para contar as notícias por meio dos 
recursos sonoros, podendo ajudar a consolidar o prestígio informativo das 
grandes empresas jornalísticas no campo digital (Martínez-Costa, 2019), 
ou simplesmente dar voz a grupos sociais que estavam fora da mídia 
buscando canais de comunicação para legitimar seus discursos. Mas, 
em meio as diversas discussões que surgiram dos estudos sobre podcast, 
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uma delas chama a atenção para este trabalho: é aquela ancorada no 
tensionamento se podcast é ou não um prolongamento do meio rádio.

Bonini (2020) afirma que podcast é uma tecnologia para distribui-
ção, recepção e escuta sob demanda de conteúdo sonoro produzido por 
tradicionais editores, como rádio, companhias editoriais, jornalistas e 
instituições educacionais (escolas, centros de ensino profissionalizante), 
ou criado por produtores independentes de rádio, artistas e amadores. 
Para respaldar suas afirmações o autor amplia essa definição citando 
Heise:

Tecnicamente, podcasting é um método para distribuir arquivos de 
áudio – e/ou vídeo – através dos chamados RSS feeds para download 
e execução posterior em vários dispositivos (Markman & Sawyer, 
2014). O termo podcast não apenas se refere a um único arquivo de 
mídia, mas também a um programa (musical ou falado), tipicamente 
consistindo em uma série de episódios, “que podem ser recebidos 
automaticamente por assinantes” (Oxford Dictionaries Online). 
Podcasts são considerados uma mídia resultante de convergência 
que une áudio, infraestrutura web e dispositivos portáteis de mídia 
(Berry, 2006). Como assinala Dubber (2013, p. 58), uma caracte-
rística inovadora dos podcasts é o modo como eles são distribuídos 
e consumidos: “O que o faz funcionar especificamente como um 
podcast [...], mais do que simplesmente uma peça de áudio que pode 
ser baixada, é o método de distribuição: uma mídia embutida em um 
feed RSS. Assinantes do podcast o receberão automaticamente e o 
escutarão – ou não – conforme sua própria conveniência e critério. 
Alguns podcasts podem ser classificados como conteúdo gerado por 
usuário, voluntariamente produzido por indivíduos ou grupos de 
entusiastas e hábeis amadores que não são afiliados a tradicionais 
organizações de mídia e que agora são empoderados para se tornarem 
suas próprias estações de “rádio independente faça-você-mesmo”. 
(cf. Madsen, 2009) (Heise, 2014, pp. 1-2) (Bonini, 2020, p. 17)
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Para Kischinhevsky (2016), o rádio é um animal evolucionário, que 
se adaptou ao mundo ao seu redor, se adequando aos novos padrões de 
consumo à medida que as tecnologias foram avançando. Nesse contexto, 
podemos avaliar o podcast e o rádio com uma estreita relação.

O conteúdo disseminado na web em formato de podcast pode ser 
considerado um produto sonoro radiofônico, bastando que atenda as 
características de linguagem do meio. Desta forma, a diferenciação não 
se dá mais no âmbito do suporte de consumo, mas sim, nas caracte-
rísticas do produto acabado ao compararmos com os conteúdos radio-
fônicos. Por esse ponto de vista, podemos considerar o podcast como 
uma ampliação da forma de emissão/disseminação de conteúdos em 
áudio, podendo utilizar linguagem radiofônica para este fim. Porém, 
há teóricos que discordam, o próprio Richard Berry (como citado em 
Kischinhevsky, 2020) afirma que é reducionista analisar podcast como 
uma extensão do meio rádio. Para ele, o rádio é um meio dispersivo, 
que ouvimos fazendo outras tarefas do cotidiano, sendo o ouvinte mais 
passivo. No caso do podcast, o pesquisador afirma que a escuta é ativa, 
tendo os ouvintes muitas escolhas no percurso de acesso, e que o ponto 
de maior distanciamento está na natureza segmentada desses conteúdos, 
o que levaria a uma maior proximidade entre o produtor e os ouvintes.

Tecnicamente, entendemos que devemos separar o podcast como 
uma nova expressão de linguagem e como mais um meio de transmissão 
de conteúdos de áudio, pois essa divisão nos ajuda a entender melhor 
os limites da passagem de um para o outro (Bufarah & Padilha, 2020).

O motivo desta distinção é que, ao analisarmos os podcasts, devemos 
entender o contexto de sua origem e quais recursos estão atrelados a ele. 
Se o material encapsulado foi produzido em formato radiofônico (perfil 
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de linguagem, estrutura sonora característica, estrutura estética etc.) e 
veiculado em formato de podcast, poderemos avaliar seu conteúdo usando 
os parâmetros dos gêneros discursivos radiofônicos. Especialmente se 
utilizarem linguagem radiojornalística, que tem características únicas. 
Isso porque o gênero não foi alterado, pois manteve as condições iniciais. 
Porém, quando avaliamos um podcast que é parte de uma narrativa maior 
que se utiliza desse formato para complementar uma estrutura multimídia, 
neste caso, temos o gênero híbrido/hipermídia, pois o entendimento do 
sentido do todo só ocorre com a leitura das várias partes distribuídas 
em formatos midiáticos diferentes (áudio, vídeo, textos, infográficos). 
No caso de podcasts produzidos especialmente para a veiculação na 
web, sem vinculação com uma emissora ou programação radiofônica, 
também vale entender seu contexto de produção e se podemos enqua-
drá-lo como produto sonoro radiofônico, como gênero radiojornalístico, 
ou como híbrido digital (Bufarah & Padilha, 2020).

Para este estudo, teremos como objeto podcasts que utilizam lingua-
gem jornalística para a divulgação de conteúdos noticiosos. Desta forma, 
partimos do pressuposto de que poderemos aplicar os conceitos básicos 
de análise de linguagem jornalística radiofônica aos conteúdos de áudio 
desses podcasts, tendo como foco suas similaridades, pois ambos - rádio 
e podcast - utilizam os sons como referencial principal de linguagem, 
e a linguagem jornalísticas pressupõem uma metodologia específica de 
produção desses conteúdos.

Também é preciso separar em grupos os podcasts noticiosos dispo-
níveis na internet brasileira. O primeiro são os produzidos por empresas 
de radiojornalismo para suas programações ao vivo, gravados e depois 



103

editados para serem distribuídos em formato de podcast em várias 
plataformas diferentes.

Ainda dentro deste grupo, podemos indicar que houve uma amplia-
ção desse conceito quando empresas de comunicação e os jornalistas 
perceberam que poderiam utilizar a web como um novo campo para as 
narrativas radiofônicas não mais presas aos embargos de uma progra-
mação. Neste ponto, surgem os produtos radiojornalísticos produzidos 
com exclusividade pelas emissoras, para suas plataformas digitais. 
Com mais tempo e o uso de recursos digitais, as reportagens tomaram 
corpo, podendo explorar outros formatos praticamente extintos do coti-
diano das emissoras Hard News, como os radiodocumentários, matérias 
especiais, entrevistas de profundidade etc. Como exemplos, podemos 
citar os podcasts da CBN, Bandnews e Jovem Pam, em que é possível 
ouvir programas já veiculados e material exclusivo feito apenas para as 
plataformas digitais. Também podemos agregar a este grupo os podcasts 
produzidos por emissoras de rádio exclusivamente de internet.

O segundo grupo é o estruturado por empresas de comunicação sem 
uma tradição de uso do rádio como meio de transmissão de notícias. 
Neste caso, o apelo está na variedade e na entrega das informações 
produzidas pelas agências de notícias, jornais, revistas, emissoras de 
TV etc., tornando as notícias, comentários e entrevistas (entre outros 
formatos) acessíveis a qualquer hora para seus leitores. Como exemplos, 
indicamos os podcasts “Café da Manhã”, da Uol em parceria com o 
Spotify, e “O Assunto”, produzido pela TV Globo em parceria com o G1.

O terceiro grupo é o dos produtores independentes, sejam profissio-
nais experientes, produtoras de áudio, produtoras de conteúdos digitais 
ou ouvintes que passaram a produzir seus próprios podcasts. Podemos 
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registrar como exemplos o podcast “Xadrez Verbal”, produzido por 
Matias Pinto e Filipe Figueiredo, e o “Loop Matinal”, apresentado por 
Marcos Mendes, sobre informações de tecnologia.

De forma geral, podemos indicar como características desses podcasts 
de notícia a regularidade na frequência, a distribuição em plataformas 
digitais com a finalidade de expor e explicar os temas da atualidade 
diária em formatos mais leves que variam de 3 a 25 minutos (podendo 
ter até horas). Portanto, a principal característica que os define é o uso 
da linguagem e a finalidade com objetivos informativos.

LINGUAGEM RADIOJORNALÍSTICA APLICADA AO 
PODCAST

A evolução histórica do meio rádio levou ao desenvolvimento de 
uma linguagem específica definida pela tecnologia para a viabilização 
do canal de comunicação, visando a maior eficiência da mensagem 
enviada pela estrutura radiofônica.

Em todos os processos de comunicação, a tecnologia definiu o meio 
como um elemento fundamental para determinar o perfil da linguagem 
e seu progresso. Podemos afirmar que o meio condiciona a mensagem 
e, por consequência, a linguagem, visando a melhor forma de recepção 
e interpretação (McLeish, 2001). Consideramos a linguagem todo e 
qualquer sistema de signos, cuja finalidade é a transmissão de ideias ou 
sentimentos por meios sonoros, gráficos, gestuais, sinais, textuais etc.

Travaglia (2003) define linguagem como a “forma ou processo de 
interação”. Nesse contexto, os indivíduos, ao usarem a linguagem, 
não estão apenas traduzindo e exteriorizando seus pensamentos ou 
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informações, mas realizando ações, agindo e buscando atuar sobre 
seus interlocutores (ouvintes, leitores, expectadores etc.). Portanto, 
a linguagem é a base fundamental para o processo de comunicação 
humana e garante a eficiência do processo de interação entre as pessoas, 
levando-se em conta seus contextos históricos, socioculturais, políticos 
e econômicos, vocábulos conhecidos, idioma e referências psicossociais, 
entre outros elementos.

Não devemos confundir linguagem com língua, pois a primeira 
baseia-se na capacidade ou na faculdade para o exercício da comuni-
cação, e a segunda refere-se ao conjunto de signos utilizados por uma 
população (Neiva, 2013).

Ao levarmos esses conceitos para o meio radiofônico, podemos adap-
tá-los e considerar que linguagem radiofônica é o sistema, os recursos, 
os elementos e os subsídios de que nos utilizamos para expressar uma 
mensagem com características específicas do meio para qualquer ouvinte/
receptor. Nesse contexto, inclui-se a língua como fator preponderante 
para a efetividade desse processo, bem como, recursos sonoros dentro 
de uma relação espaço-tempo que visa a aproximação com a realidade 
do ouvinte. Assim como a palavra escrita, músicas, efeitos sonoros, 
silêncio e ruídos são incorporados em uma sintaxe singular ao próprio 
rádio, adquirindo nova especificidade, que são combinados entre si a fim 
de compor uma obra essencialmente sonora com o “poder” de sugerir 
imagens auditivas ao imaginário do ouvinte (Silva, 1999).

Há outras características do meio rádio que também são aplicáveis ao 
radiojornalismo, como: amplo alcance, uma vez que é um meio barato 
e de fácil acesso, mesmo em regiões distantes dos centros urbanos; 
individualidade das mensagens, pois estimula a construção, por parte de 
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cada ouvinte, de uma representação da realidade narrada; recepção ime-
diata dos conteúdos veiculados; simplicidade das narrativas, facilitando 
o entendimento de diferentes perfis de público; conteúdos com baixo 
custo de produção se comparados a outros meios, como a televisão e o 
cinema; e a possibilidade de acesso a entretenimento com baixo custo 
para os ouvintes, pois basta ter um receptor para desfrutar de músicas, 
programas esportivos e culturais, entre outros (McLeish, 2001).

A mensagem radiofônica assemelha-se à conversa entre duas pes-
soas, composta pela mescla de forma e conteúdo; e, no diálogo entre 
duas pessoas, somam-se códigos verbais e não verbais (corporais) que 
facilitam a compreensão da mensagem, enquanto no meio radiofônico 
essa relação ocorre estritamente pelos sons (ou pela ausência deles). 
O conteúdo e a forma da mensagem radiofônica são demarcados pela 
presença e ausência de alguns desses elementos. Podemos condicionar 
seus fatores em: capacidade auditiva do receptor, linguagem radiofônica, 
tecnologia de transmissão e recepção empregada, fugacidade, tipos de 
público e formas de recepção (Ferraretto, 2000). Todos os elementos 
que também são aplicáveis ao radiojornalismo.

Um dos fatores mais impactados pelas tecnologias foi o processo de 
escuta, pois está diretamente ligado ao suporte de consumo do ouvinte. 
Esse processo ganhou maior relevância no momento da digitalização 
dos conteúdos radiofônicos, com a possibilidade de os ouvintes aces-
sarem arquivos textuais, imagéticos e audiovisuais utilizando outros 
dispositivos, como computadores de mesa (desktops), tablets e celulares.

Também devemos distinguir o interesse do ouvinte na busca por con-
teúdos, o que nos leva à necessidade de classificação para a diferenciação 
de forma e teor dos produtos comunicacionais. Entre as características 
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do meio que atua de forma direta como referência na estruturação da 
linguagem, podemos destacar os processos de mediação estabelecidos 
pelo veículo com seus ouvintes.

A oralidade só se realiza num processo de produção pré-estruturado 
em bases escritas em registros eletrônicos, com isso, o discurso do 
rádio e o oral têm muitos pontos em comum, sendo que as diferenças 
entre os dois discursos não são evidentes ao “observador desatento 
e ao teoricamente desarmado” (McLeish, 2001).

O processo dessa mediação oralizada subdivide-se em alguns níveis, 
e se inicia no pessoal, estabelecido entre o ouvinte e o profissional que 
vai ao ar, enquanto o emissor (locutor) age como um operador linguístico 
(Meditsch, 1999). Essa mediação está repleta de subjetividade, pois a 
informação precisará ser retirada de diversas fontes (seja uma pessoa, 
uma agência de notícias, um texto de uma assessoria, um jornal etc.) e 
formatada para a linguagem do meio rádio (falada) sem perder o sentido 
primordial. Esse processo de “tradução” entre as linguagens das diversas 
fontes possíveis para o texto radiofônico está baseado nas concepções 
pessoais do profissional que executa essa tarefa. Meditsch (1999) incluiu, 
nesse contexto, a importância das relações pessoais dos profissionais de 
comunicação como outro fator de relevância nas análises da mediação 
comunicacional. Ou seja, o jornalista e/ou profissional que escreve o 
texto não está isolado em suas convicções pessoais, mas inserido em 
um contexto que deve ser levado em consideração: a inserção social, a 
identidade grupal, as ideologias de trabalho e as condições econômicas, 
políticas e culturais. 

A identidade grupal ou social é como uma fronteira simbólica que 
distingue o profissional de comunicação dos demais seres humanos, 
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pois engloba desde o ponto de vista do profissional até a maneira como 
a sociedade o enxerga. A demarcação dessa fronteira simbólica não é 
um dado estático, pois reflete diferentes estágios alcançados pelos pro-
fissionais de comunicação, especialmente os jornalistas, no processo 
de legitimação da profissão (Meditsch, 1999). Dessa forma, a visão 
do profissional está referenciada por uma percepção da maneira como 
ele está inserido no meio social em que vive e no grupo profissional 
que interage, e esses fatores terão efeitos diretos sobre a sua forma de 
estruturar as narrativas como representações da realidade a ser veiculada 
na emissora de rádio.

Outro elemento primordial que afeta o processo de produção é a 
cultura organizacional da empresa pública ou privada que é responsável 
pela veiculação das notícias. No Brasil, a maioria das emissoras é pri-
vada, e as tidas como públicas não têm orçamento próprio, dependem 
das esferas de governos (federal, estadual ou municipal). Dessa forma, 
não há garantia da isenção tão discutida nos discursos de autossuficiência 
dessas emissoras. Em ambos modelos há uma dualidade perigosa que 
gera um conflito entre as informações veiculadas e os interesses dos 
patrocinadores, sejam públicos, sejam privados. Com isso, os profis-
sionais estão submetidos aos interesses das relações empresariais das 
instituições para as quais trabalham. Assim, os seus textos também 
terão alguma forma de atrelamento a essas diretrizes (Meditsch, 1999).

Outro fator condicionante da mensagem é a mediação do público, 
uma vez que o rádio é um meio de amplo alcance, mas, para melhor 
ajustamento ao público, muitas emissoras deixaram o perfil genérico 
de programação para uma segmentação que tenta buscar maior iden-
tificação com uma parcela da população, tornando, assim, mais fácil 
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a comercialização de espaços na grade de programação. No caso dos 
podcasts jornalísticos, o conceito de segmentação é nativo do formato, 
pois desde o início foram produzidos buscando audiências específicas. 
Esse processo leva a uma adequação de linguagem dos conteúdos para 
o público definido como foco, condicionando a forma como as mensa-
gens serão veiculadas (Meditsch, 1999).

Com a digitalização dos conteúdos, foi possível o acesso a programas 
inteiros ou a trechos, arquivos de gravações e outros, que, anteriormente, 
não eram possíveis fora do momento da veiculação ao vivo. Com essa 
possibilidade tecnológica, houve uma ruptura do espaço/tempo da 
emissão controlada pelo emissor (comunicador), passando a escolha 
do conteúdo a ser ouvido para o receptor. Essa quebra de paradigma 
levou à fragmentação dos conteúdos radiojornalísticos em um mar de 
possibilidades. Essa situação estabelece novas formas de relação entre 
o emissor e o receptor, rompendo o contrato de mediação estabelecido 
inicialmente entre o produtor e o ouvinte, levando a recombinações de 
gêneros e formatos de conteúdo radiojornalísticos.

Para Lage (2005), o que caracteriza o texto jornalístico e o que o 
diferencia dos demais é o volume de informações factuais resultantes da 
apuração e dos tratamentos dos dados, que têm o objetivo de informar 
e não convencer. O autor complementa que a base do texto jornalístico 
é a notícia, que é a exposição de um ou mais fatos novos ou desconhe-
cidos do mesmo evento, com suas circunstâncias. Neiva (2013, p. 401) 
conceitua esse fato como o “relato de fatos e acontecimentos, recentes 
ou atuais, ocorridos no país ou no mundo, veiculado em um meio de 
comunicação e o assunto tema deste relato”.
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Muitos autores utilizam o conceito de notícia como sinônimo de 
informação, porém devemos diferenciar ambos conceitos. Para este 
estudo, utilizaremos a definição de Neiva (2013, p. 205), para quem 
a informação é “conhecimento ou fato de interesse geral, tornado do 
conhecimento público ao ser divulgado pelos meios de comunicação”. 
Portanto, podemos afirmar, com base nos conceitos expostos, que a 
notícia contém informações necessárias para serem apresentadas ao 
público, sendo a notícia o conteúdo produzido, editado e entregue ao 
consumidor.

Meditsch (1999) propõe uma abordagem diferenciada para o discurso 
do radiojornalismo, em que afirma que a notícia no meio radiofônico 
não transmite apenas a realidade, mas cria a representação sobre ela, em 
que se manifestam não apenas o referencial de realidade, como também 
a subjetividade de seus produtores e a intersubjetividade de sua inserção 
social, idiossincrasias pessoais, valores e saberes profissionais, cons-
trangimentos e orientações organizacionais, fixações espaço-temporais 
“rotinizadas”, condicionamentos técnicos e tecnológicos, injunções 
econômicas e políticas, e determinações históricas e culturais que 
estabelecem as possibilidades e os limites de abordagem da realidade 
operada pela rádio informativa.

O autor indica que, embora a informação trazida pelo jornalismo 
seja a mesma que a que está nos diversos meios, no rádio, há uma série 
de diferenças pontuais que configuram especificidades da notícia, que 
estabelecem uma relação com a natureza eletrônica do meio, que, por 
sua vez, difere dos discursos da oralidade da comunicação imediata da 
vida cotidiana e da escrita.
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Para Meditsch (1999), o conteúdo da informação radiofônica é con-
dicionado intersubjetivamente pelo emissor e pela audiência (auditório) 
a que se destina, e a amplitude dessa audiência e sua posição social 
também condicionam a forma de construção da realidade da mensa-
gem informativa radiofônica. Outros pontos destacados pelo autor que 
influenciam na percepção da mensagem são a subjetividade do receptor, 
a recepção portátil, a percepção sonora, a cognição instantânea e a forma 
como se objetiva a realidade (Meditsch, 1999). Podemos estabelecer 
uma relação direta de similaridade entre esses elementos e os conteúdos 
de podcasts jornalísticos.

Meditsch (2001) cita Arnheim para diferenciar o rádio como meio 
de expressão e forma de transmissão e estende o conceito aplicando-o 
a internet, separando o que é meio de expressão (conteúdo) de meio de 
transmissão (a plataforma/tecnologia). Portanto, podemos classificar o 
podcast da mesma forma: expressão e veiculação (transmissão). Com-
plementando, justifica-se reler o posicionamento de Faus Belau (1981) 
sobre a definição de produto sonoro radiofônico como sendo:

Resultado de uma intencionalidade auditiva, que implica em uma 
complementariedade de processos criadores, e de suas elaborações 
através de trabalhos técnicos, com equipamentos para utilização e 
manipulação de outros produtos sonoros, para construção de um 
novo. (Belau, 1981, p. 166)

Ele ainda indica que o produto radiofônico é um produto sonoro, 
consequência de uma técnica, sendo sempre derivado e condicionado 
por sua natureza. Com isso, é possível caracterizar o produto sonoro 
radiofônico, contendo um número de imagens sonoras muito superiores 
às obtidas a partir de qualquer outro produto sonoro.
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No radiojornalismo, os textos (estruturados em roteiros) são produ-
zidos para o melhor entendimento do público. Para tanto, o uso da voz 
e de outros recursos sonoros são fundamentais. No rádio, os elementos 
que “carregam” e organizam a informação são a voz, a oralidade, con-
jugada a outros signos sonoros (ruído, música) e o silêncio. A palavra 
propõe o conteúdo do fato transmitido, enquanto o ruído, a música e o 
silêncio ambientam e oferecem ao ouvinte a sensorialidade; isto é, são 
responsáveis por “transportar” o receptor ao “clima”, ao cenário do 
acontecimento, proporcionando a chamada criação de imagens men-
tais, tão faladas quando o objeto de estudo é o meio de comunicação 
rádio analógico. Quando sonoplastia e texto entram em equivalência, 
um traço da materialidade da palavra é emprestado à sonoplastia e 
vice-versa. Trata-se da transmutação do verbal em sonoplastia (efeito 
sonoro e trilha) e da sonoplastia em verbal em um processo de equiva-
lência e justaposição de sentidos, em que paralelismo e simultaneidade 
se equilibram (Silva, 1999). O mesmo se aplica a análise de podcasts 
jornalísticos, especialmente os que utilizam recursos sonoros (efeitos, 
trilhas, vinhetas etc.) para apresentar as narrativas aos ouvintes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos conceitos apresentados podemos considerar que os 
podcasts jornalísticos evoluíram de um projeto inicial de complemento 
diferenciado de blogs e sites para um importante instrumento de dis-
seminação de notícias. Nesse processo, os podcasts jornalísticos ainda 
carregam muito da “radiogênse” (Bonini, 2016) do meio radiofônico, 
porém, aos poucos, vêm se diferenciando, principalmente os produzidos 
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por empresas e indivíduos fora do mercado de comunicação, pois não 
têm as amarras da programação de uma emissora, podendo ser pro-
duzidos com mais informação e menos fixado no tempo da janela de 
exibição. Outro aspecto diferencial está na democratização dos recur-
sos de produção. Atualmente, um indivíduo com um computador (ou 
celular) pode gravar, editar e veicular notícias em diversas plataformas 
de podcast. A popularização do consumo de podcast também trouxe o 
interesse de outras empresas sem tradição no meio radiofônico, sejam 
elas de comunicação (agências, sites, jornais, revistas etc.) ou de diversos 
outros setores que passaram a investir no formato. Mesmo com a onda 
de consumo aumentando e tendo inovações na linguagem, podemos 
considerar que os podcasts jornalísticos ainda mantêm estreitas rela-
ções de similaridade com o radiojornalismo, seja na forma de apurar 
o conteúdo, seja na forma de estruturar as informações em formatos já 
consagrados no meio radiofônico. Por outro lado, o podcast jornalístico 
é um híbrido de formatos em diferentes plataformas com uma sequência 
de características e práticas identificáveis. Embora, em um primeiro 
momento seja um complemento a distribuição de conteúdos das emis-
soras noticiosas, também é a sua antítese, no instante em que possibilita 
uma maior interação entre produtor e ouvinte, além de permitir o acesso 
quando e como o usuário quer sem intermediários. Da mesma forma 
que é um produto segmentado, o podcast jornalístico também está se 
tornando um elemento de massa, atingindo um público cada vez maior.

Embora o conceito de rádio continue sendo uma referência útil 
para analisarmos os conteúdos dos podcasts, devemos considerar uma 
evolução na linguagem destes produtos sonoros. Muitos aspectos dos 
estudos de rádio, ainda são pertinentes aos podcasts e outros áudios 
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sob demanda, mas também devemos estar atentos à diferenciação que 
existe. Pelo menos, neste momento de aparente transição, ainda pode-
mos utilizar os aspectos teóricos do radiojornalismo para analisarmos 
os conteúdos dos podcasts, especialmente os jornalísticos. Embora as 
tecnologias de entrega mudem, e até mesmo a terminologia possa mudar, 
as práticas permanecem similares.
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MUTACIONES DEL SONIDO: LA 
MEDIAMORFOSIS DEL PODCAST Y LAS 

ADAPTACIONES DE LA RADIO1

María Cecilia Aguilar2

Diego Andrés Dagá3

INTRODUCCIÓN

La radio cumple este año un siglo. Varias veces la dieron por 
muerta. Muchos auguran -incluso lo formulan publicitariamente de esta 
manera- que el podcast es “la radio del futuro”4. Pero el podcast ¿va a 
reemplazar a la radio?

Un análisis más pormenorizado requiere observar con más detalle 
un proceso que claramente se despliega en varias dimensiones. Según 
la consultora global Voxnest, situada en Brooklyn, existen más de 

1. El título de este trabajo remite a la apertura de la Primera Jornada Universitaria 
sobre Podcast, “Mutaciones de lo sonoro. Vinculaciones radio y podcast. Una 
mirada desde la docencia”, organizada por el LabSo (Laboratorio Sonoro) de 
la UNR el 20 de septiembre de 2019. Participamos de la misma junto a Diego 
Gutman, como docentes del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). 
http://www.laboratoriosonorounr.com/contenido.php?id=78

2. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires.
 Alumna de la Maestría en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad 

Nacional de Rosario, Argentina.
 ceciaguilar@live.com.ar
3. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires.
 Alumno de la Maestría en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad 

Nacional de Rosario, Argentina.
 diegodaga99@gmail
4. Hasta hace poco tiempo este era el slogan de la productora de podcast Posta 

(“Esto es Posta: escuchá lo que hacemos”, 2017)
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800.000 podcasts y en 2021 la industria se preparaba para administrar 
una pauta publicitaria de mil millones de dólares. Los podcasts se con-
virtieron en parte de las rutinas semanales de más de 62 millones de 
oyentes en 2019 (Amburgey, 2019). 

La expansión de la pandemia de Covid-19 en los primeros meses 
de 2020, y las medidas de aislamiento y cuarentena implementadas por 
distintos gobiernos, generaron cambios que impactaron en los consumos 
de medios y plataformas.

Los primeros datos de la Argentina evidencian una merma, para 
el mes de abril, en la escucha y descarga de podcasts y un incremento 
del acceso a las noticias a través de distintas plataformas digitales 
(Sabatés, 2020).

Según la cita que hace Laboratorio de Periodismo de un estudio 
llevado a cabo por las cadenas alemanas ARD y ZDF:

Los responsables de la investigación atribuyen la disminución en las 
ofertas de audio principalmente al hecho de que muchas personas 
ya no van a trabajar a las oficinas o empresas debido al teletrabajo, 
y el consumo de televisión y streaming se ven favorecidos por los 
confinamientos. (“COVID-19: El vídeo está reemplazando al audio 
como el medio más utilizado entre los jóvenes, 2020, párr. 7)

Al reducirse los traslados y aumentar la permanencia en los hoga-
res, se incrementaron los consumos de video. Sólo el tiempo permitirá 
ver si esto obedece a la coyuntura, o si se asienta como un cambio de 
tendencia. En este trabajo, partiremos de algunas de estas publicacio-
nes y de los datos que las sustentan para interpretarlos luego, bajo la 
perspectiva de la Media Ecology (Scolari, 2010). 
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Nos proponemos tomar los seis principios con los cuales Roger 
Fidler (1998) caracteriza el proceso de la mediamorfosis, y aplicarlos al 
proceso del desarrollo del podcast en relación con la radio tradicional. 
Este tipo de reflexiones pueden ser un aporte al estudio de la potencia-
lidad de nuevos soportes y formatos de comunicación sonora.

Este abordaje teórico nos permite analizar la emergencia del podcast 
y plantearnos la posibilidad de que este se trate incluso de un formato 
transicional hacia otras formas de producción, distribución y consumo 
de producciones sonoras digitales.

La radio como medio contenía hasta hace muy poco tiempo una 
serie de elementos y rasgos distintivos que la constituían en el canal 
de distribución masiva de gran cantidad de formatos sonoros. Hoy esa 
configuración está en proceso de mutación. Por ejemplo, para la difusión 
de música, la radio ya no es la plataforma principal. Tampoco los sopor-
tes analógicos o digitales como los cassettes o los CD. Plataformas de 
distribución a demanda como Youtube o Spotify, entre las principales, 
reemplazan esa función. Más allá de estas mutaciones de cada medio, lo 
sonoro se mantiene como materialidad esencial . El lenguaje sonoro es 
lo que permanece y subyace a una serie de producciones emparentadas 
más allá de la diversificación de sus formas de difusión.

CONTEXTUALIZACIÓN

La digitalización funciona como lente para entender la simultaneidad 
de una serie de cambios que se producen en distintos ámbitos de la comu-
nicación. Digitalización en los procesos de producción, digitalización 
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en los soportes que vehiculizan los contenidos y digitalización que 
también permite otras formas de consumo. 

Quizá lo más interesante para este análisis ocurra en esta última fase 
del circuito: el consumo. La posibilidad de almacenar contenidos, que 
esos archivos estén disponibles para el público para ser consumidos a 
voluntad, en diversos tiempos y espacios, y que puedan ser compartidos 
y reutilizados por la audiencia, significa quizá la ruptura más grande 
del concepto de broadcast, que rigió el modelo de los medios de comu-
nicación hasta ahora.

Por otra parte, la digitalización permitió un proceso de convergencia 
infocomunicacional (Becerra, 2015) que se produce en distintas capas, 
según Martín Fransman (como citado en Wohlers & García-Murillo, 
2009, pp. 29-30), o se caracteriza en dimensiones identificadas como: 
empresarial, tecnológica, profesional y comunicacional (Salaverría, 
2003, como citado en Aguilar, 2012, p. 82).

La convergencia tecnológica es un fenómeno complejo en el que con-
fluyen procesos de concentración empresaria, en tanto las empresas 
periodísticas se transforman en centros de producción multimedia 
con presencia en varios rubros y se da paso a redacciones integradas 
en las que los profesionales de los medios acumulan labores simul-
táneas como redacción, edición, documentación y grabación, entre 
otras. Además, se produce un cambio en el lenguaje periodístico 
por la amalgama de recursos gráficos, audiovisuales y sonoros. 
(Aguilar, 2012, p. 81)

El análisis del fenómeno no es sencillo, ya que los procesos de 
convergencia infocomunicacional y de digitalización generan una 
serie de determinaciones múltiples que afectan de manera simultánea a 
varios desarrollos y objetos. Por eso el estudio requiere de una mirada 
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multidisciplinar y sobre todo de un enfoque que preste atención a las 
relaciones contradictorias que existen entre los distintos aspectos o 
fenómenos analizados y cómo esta tensión se constituye en el motor de 
estos proceso. Este estudio no puede hacerse con enfoques unilaterales 
ni lineales, y mucho menos sin investigar cómo se producen los hechos, 
más allá de lo que a cada uno le gustaría.

Ya en 2012, Aguilar se planteaba la pregunta sobre si la radio 
tiene futuro como medio masivo de comunicación en el contexto de la 
digitalización. Lo digital avanzaba de manera contundente y las posi-
bilidades del desarrollo multimedia parecía dejar fuera de juego a un 
soporte, como la radio. Pero más allá de todas las dudas que genera la 
realidad de la multimedialidad y la convergencia tecnológica, también 
en ese momento se podían encontrar indicios que permitían afirmar 
que: “la radio permanece” (Aguilar, 2012, p. 76).

Si buscamos el concepto broadcast en el diccionario de la Real 
Academia Española, no lo vamos a encontrar. La traducción del Google 
Translator arroja como resultado “radiodifusión”. El concepto se 
utiliza con referencia a la transmisión de señales de video y/o audio. 
La radiocomunicación es un tipo específico de broadcast, que utiliza 
como soporte ondas electromagnéticas emitidas en ciertas bandas de 
frecuencia del espectro radioeléctrico. Las transmisiones de radio y de 
televisión ingresan en esta clase de broadcast (Pérez & Gardey, 2016). 
Cuando hablamos de radio broadcast, nos referimos a varios aspectos. 
En primer lugar, los contenidos sonoros, que se suceden uno tras otro 
en una línea temporal, que se difunden a través de ondas hertzianas del 
espectro radioeléctrico o a través de cable y que son consumidos en el 
mismo orden temporal en el que son emitidos. El broadcasting tiene 



122

tres características que lo identifican: es de uno a muchos (un emisor y 
muchos integrantes del público), es unidireccional y quienes integran 
el público, en relación con los contenidos, solo pueden decidir iniciar o 
interrumpir la recepción y cambiar de emisor sintonizando otro canal.

Para Lourdes Moreno Cazalla (2017), uno de los medios más afec-
tados por el proceso de convergencia mediática podría ser la radio, dado 
que cuando la prensa gráfica y la televisión accedieron a la web, hicieron 
propias la ubicuidad y la instantaneidad, “dos características que hasta 
hace poco eran exclusivas de la radio”. Mientras que, a partir de la 
digitalización de los contenidos, la radio se benefició “consiguiendo una 
nueva fórmula de programación fragmentada o de contenidos aislados” 
(González-Conde, 2010, p. 53, como citado en Moreno Cazalla, 2017).

La digitalización opera simultáneamente sobre dos fenómenos. En 
primer lugar aquellos contenidos sonoros que eran emitidos por ondas 
hertzianas, ahora previa digitalización, son transmitidos en directo a 
partir de la adopción de la tecnología de streaming5. 

La posibilidad de digitalizar la señal de radio y que esos paquetes de 
datos circulen a través de la red, abrió paso a las radios online. Que pueden 
adoptar “las potencialidades multimedia e interactivas del medio digital” 
(Videla Rodríguez & Piñeiro-Otero, 2017). La radio online mantiene 
en su esencia el formato de consumo lineal pero es a partir del acceso a 
la red donde el ideal participativo de la radio, planteado en los albores 
del medio por el dramaturgo y escritor alemán Bertolt Brecht (1973) 

5. Es importante notar la diferencia entre este uso inmediato y sucesivo del material 
descargado y el mecanismo de descarga de archivos para ser utilizados por el 
usuario en el momento en que éste lo decida.
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puede llegar a su realización más acabada tanto en la generación de 
contenidos como en la participación de la audiencia.

El segundo fenómeno sobre el que opera la digitalización es que los 
contenidos sonoros se pueden segmentar y almacenar para ser consu-
midos en el momento y lugar que el usuario prefiera. Hoy el consumo 
a demanda resulta natural. Hasta es considerado como un requisito, 
que define cierta interactividad de los usuarios. Pero esta nueva forma, 
que personaliza la escucha y rompe con la linealidad programática en 
el consumo de medios audiovisuales, tiene una historia con dos com-
ponentes. Primero, la aparición de un tipo de codificación que hiciera 
suficientemente livianos a los archivos de audio digitales para poder 
subirlos a la red. Y segundo, la metadata adjunta a estos archivos que 
permite su sindicación como ocurre con otras formas de blogueo (sea 
textual, sonoro o audiovisual). Estas dos herramientas tecnológicas per-
mitieron hacer más flexible la experiencia de escucha e incluso, como 
afirman Videla Rodríguez y Piñeiro-Otero (2017), desligar el consumo 
de contenidos sonoros, en este caso, del medio: la radio.

El audiobloggin dio a luz a la nueva criatura: el podcast (Espada, 
2019a). Corría el año 2004. Más de quince años después, aún no hay 
una definición unificada de podcast. Se busca explicarlo, estudiar sus 
características y ver si se lo puede conceptualizar como un nuevo medio 
en el ecosistema de la comunicación convergente.

Para los especialistas, la definición de podcast está en constante 
discusión. Según Fernández Delkader (2017), “el podcast es: un con-
tenido digital, una producción sonora y hablada. Presentada como 
contenido seriado que impulsa la suscripción y propone la agregación. 
Consumida en dispositivos conectados y bajo demanda. Que fomenta 
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el consumo personal, íntimo y atento”. Además, como señala Moreno 
Cazalla, el podcast potencia la asincronía, la suscripción y la movilidad 
(Gallego-Pérez, 2012, p. 133, como citado en Moreno Cazalla, 2017, 
pp. 18-19). Estas características hacen posible explicar el “concepto 
de la ubicuidad que aplicado a los sistemas se ha denominado de la 
triple A (Any device, Anytime, Anywhere) (Kishigami, 2004), con los 
contenidos se ha llegado a la cuádruple A (Anything), acceso global y 
universal” (como citado en Moreno Cazalla, 2017).

La digitalización, la mayor velocidad de las redes, la posibilidad 
de sindicación y tagueo de archivos sonoros, los algoritmos aplicados 
a consumos digitales y la incorporación del hábito del consumo a 
demanda, plantean un escenario de medios en redefinición. Y como des-
taca Diego Dagá, queda claro que “‘la radio personal’ está en marcha”:

Al punto de que hoy están dadas las condiciones técnicas para que 
desaparezca la radio tal cual como la conocemos. No el lenguaje 
sonoro, como modo de narrar. Sino la programación lineal de 
contenidos para una audiencia ‘desconocida’ tal como lo planteaba 
el broadcasting tradicional. Poder combinar el audio a demanda, los 
algoritmos de plataformas que puedan seleccionar de un universo de 
contenidos sonoros -de acuerdo a nuestros gustos y pedidos- aquello 
que deseemos escuchar, la Inteligencia Artificial y el Machine 
Learning vinculados a esta rama de contenidos, abre las posibilidades 
de que en poco tiempo podamos escuchar nuestra radio personal. 
Aquella que vinculará distintas producciones de acuerdo a nuestros 
intereses, lo cual abre también la perspectiva de personalizar aún 
más la publicidad para este tipo de productos sonoros y por ende 
requiere del desarrollo de un nuevo modelo de negocios para que 
este tipo de emprendimientos sea sustentable. (2019)

Para un biólogo no hay momento más fascinante que el estudio 
de campo de un bioma en el que puede estudiar las interrelaciones 



125

entre las distintas especies animales y vegetales con su hábitat natural. 
No siempre los comunicadores tienen la posibilidad de adoptar este 
punto de vista. A menudo quedan atrapados, como el individuo que es 
parte de la biosfera y pugna por sobrevivir en un entorno que cambia 
aceleradamente. Pero al tomar distancia, los fenómenos en curso causan 
la misma admiración de quien investiga un proceso natural en el que 
se reproduce la vida.

ENCUADRE TEÓRICO

Para poder abordar la interrelación en la que se redefinen medios como 
la radio tradicional y el podcast, resulta útil recuperar, tal como ocurre 
en los últimos años, las formulaciones teóricas planteadas por Marshall 
McLuhan, Neil Postman y Walter Ong. En esta línea, Scolari (2010) 
toma los planteos de Postman e integra a los medios en un contexto 
más amplio: “Usamos la palabra ‘ecología’ para sugerir que no solo 
nos interesan los medios, sino las formas en las que la interacción entre 
los humanos y los medios moldea el carácter de la cultura y, podríamos 
agregar, también ayuda a la cultura a mantener su balance simbólico” 
(Postman, 2000, como citado en Scolari, 2010, p. 22). De esta forma, 
la observación sobre los dispositivos mediáticos no queda aislada del 
entorno cultural en el que se desarrollan. Pero Scolari también destaca el 
enfoque de McLuhan quien señaló que los medios no pueden definirse 
en sí mismos, sino siempre en relación con otros (McLuhan, 1964, 
como citado en Scolari, 2010).

De manera complementaria, Roger Fidler define la mediamorfo-
sis en tanto proceso relacional que implica “la transformación de los 
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medios de comunicación, generalmente por la compleja interacción de 
las necesidades percibidas, las presiones políticas y de la competencia, 
y las innovaciones sociales y tecnológicas” (1998, p. 57).

El concepto de mediamorfosis aporta una perspectiva que amplía la 
mirada, más allá del determinismo tecnológico. Según Fidler (1998), 
la creación de un nuevo medio tiene que ver también con “necesida-
des sociales que se imponen”. El autor toma una idea desarrollada por 
Brian Winston que pone en relación el aspecto cultural con la historia 
de las tecnologías para responder a la pregunta sobre cómo nacen y se 
desarrollan los medios (Fidler, 1998, p. 52). Desde este punto de vista 
se puede analizar cómo se definen como medios, la radio y el podcast, 
a través de las relaciones que establecen entre ellos.

En este análisis es clave la mirada relacional que propone la Media 
Ecology, que estudia el vínculo y la tensión contradictoria que existe 
en el desarrollo de los medios. En este sentido, la mediamorfosis es 
un proceso dinámico. Como afirma Fidler: “los nuevos medios no 
surgen por generación espontánea, ni independientemente. Aparecen 
gradualmente, por la metamorfosis de los medios antiguos. Y cuando 
emergen nuevas formas de medios de comunicación, las formas anti-
guas generalmente no mueren, sino que continúan evolucionando y 
adaptándose” (1998, p. 57).

Para abordar el análisis de los datos sobre el desarrollo y la actua-
lidad del podcast, tomaremos en cuenta también el modelo del “doble 
nacimiento de los medios” de André Gaudreault y Philippe Marion. 
Como detalla Arnau Gifreu, esta teoría explica que la consolidación de 
un medio se da como parte de un proceso en el que se observan etapas 
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que abarcan desde la gestación hasta el desarrollo y la legitimación del 
mismo (2013, p. 182).

Este período de transición, hasta que un medio se encuentra insti-
tucionalizado, ya fue planteado por Jürgen E. Müller en el año 1987. 
La “intermedialidad” se refiere a la problemática de la identidad de 
los medios y la describe como un proceso de desarrollo específico 
con interferencias recíprocas. En consonancia, para Altman (1999), 
“la intermedialidad designa una etapa histórica, un estado transitorio” 
(Gifreu, 2013, p. 181).

DISEÑO METODOLÓGICO

En la práctica profesional, hemos encontrado a realizadores de radio 
y de podcast que polemizan en torno a si éste reemplazará a aquella; 
si el podcast es la radio del futuro y otras aseveraciones que llevan a 
discusiones bizantinas. 

Esta es una investigación exploratoria, que busca una aproximación 
al objeto de estudio dado que “aún es difícil generar hipótesis precisas 
o de cierta generalidad” (Sabino, 1996, p.34). Se trata de un nuevo 
fenómeno, que si bien lleva un desarrollo de varios años, no encuentra 
una sistematización conceptual clara (Sabino, 1996).

Desde la perspectiva cualitativa (Dalle, Elbert, Boniolo y Sautu, 
2005) desarrollamos una indagación bibliográfica a través de una serie 
de artículos académicos y periodísticos, así como estudios de audien-
cia (Amburgey, 2019 - Edison Research, 2019a - EncuestaPod, 2019) 
y de consumos de plataformas sonoras (Sabatés, 2020; “COVID-19: 
El vídeo está reemplazando al audio como el medio más utilizado entre 
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los jóvenes”, 2020) en las se destaca el desarrollo del podcast, tanto 
como se observa que la radio broadcast no desaparece.

Desde el encuadre teórico de la Media Ecology (Scolari, 2010) y 
como parte de esa indagación bibliográfica, encontramos el texto de 
Fidler (1998), en el que analiza la historia de la radio FM. Tomaremos 
los principios de la mediamorfosis formulados por el autor de origen 
checo como criterio para organizar el análisis de las mutaciones del 
formato radiofónico y la aparición de nuevos medios, y poner en diá-
logo la información relevada durante los años 2019-2020. Y así lograr 
reunir “datos dispersos en el espacio”, tal como describe Sabino a este 
diseño de investigación (1996).

¿SE PUEDE AFIRMAR QUE EL PODCAST ES UN MEDIO?

Que la radio tradicional es un medio, nadie parece discutirlo. Y el 
podcast: ¿es un medio? Según Gil González y Pardo (2018), la incipien-
cia del campo epistemológico que define la Media Ecology no permite 
establecer de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de 
medio y consideran una serie de aspectos que se combinan: “una mate-
ria/soporte de creación, un lenguaje desde el punto de vista semiótico, 
una tradición de prácticas y textos de carácter estético y una tecnología 
de comunicación dominantes, confluyendo sobre un campo cultural 
y un sistema de agentes y de prácticas sociales institucionalizados” 
(Gil González & Pérez Bowie, 2018, p. 13).

También hay acuerdo entre algunos analistas en que el material con 
el que trabaja el podcast, al igual que la radio, es el lenguaje sonoro 
(López Vigil, 2005). Y en esto comparte la mayoría de las características 
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y recomendaciones que son válidas para las estrategias de producción 
que habitualmente se identifican con el lenguaje radiofónico. El Manual 
de Estilo de la RTVE (Radio y Televisión Española) establece que el 
periodista, teniendo en cuenta que su mensaje será solamente escuchado, 
debe ser claro, utilizar una redacción sencilla y directa, sin proposiciones 
subordinadas, con verbos en forma activa y presente y frases breves. 
Los realizadores de podcast aconsejan, a la hora de redactar un guión, 
escribir “para ser escuchado”. Es decir, el podcast refuerza la estructura 
de la oralidad.

La digitalización en las distintas fases de producción, distribución y 
consumo infocomunicacional y lo que sucede en la relación entre radio 
tradicional y podcast, lleva al “corolario del principio de la metamor-
fosis” que plantea Fidler:

Las formas establecidas de los medios de comunicación tienen que 
cambiar en respuesta a la emergencia de un nuevo medio, la otra 
única opción es morir. El principio de la metamorfosis, al igual 
que varios otros principios clave de la mediamorfosis, derivan de 
tres conceptos: la coevolución, la convergencia y la complejidad. 
(1998, p. 58)

Resulta pertinente, entonces, esbozar este análisis de la relación 
entre radio y podcast a partir de los principios de la mediamorfosis 
propuestos por Fidler.

PRINCIPIOS DE LA MEDIAMORFOSIS APLICADOS AL 
PODCAST

El análisis, y la teorización posterior, que Fidler hizo en relación 
con el desarrollo de la radio FM en Estados Unidos sirve como modelo 



130

para observar este nuevo momento signado por la consolidación del 
podcast y otros contenidos sonoros que son consumidos a demanda 
por los usuarios.

Fidler reconoce la complejidad de la comunicación humana y la 
define como un “sistema adaptativo” donde cada medio en su desarro-
llo establece una relación de interdependencia con los demás (Fidler, 
1998, p.65). Ante la aparición de nuevos medios, los demás se adaptan 
y modifican sus vinculaciones dentro del mismo sistema .

Fidler reseña seis “principios fundamentales de la mediamorfosis”: 
la coevolución y coexistencia; la metamorfosis; la propagación; la 
supervivencia; la oportunidad y necesidad; y la adopción postergada.

¿Cómo es la coevolución del podcast con respecto a la radio broadcast 
dentro de un “sistema complejo adaptativo en expansión”? Según el 
primer principio de la mediamorfosis, los medios de comunicación 
“coexisten y coevolucionan dentro de un sistema complejo adaptativo 
en expansión” en el que “cada nueva forma, influye, con el tiempo y en 
diversos grados, en el desarrollo de todas las demás” (Fidler, 1998, p. 66).

Las consultoras norteamericanas Edison Research y Triton pre-
sentaron “The Infinite Dial 2019”, una encuesta telefónica realizada 
a 1500 personas mayores de 12 años entre enero y febrero de 2019, 
que permite relevar el uso de dispositivos, plataformas y medios en los 
últimos 6 años.

Entre los resultados se observa que a partir de 2011 hay un creci-
miento sostenido de la escucha de audio online. En cuanto a la curva de 
desarrollo de la escucha de podcast, presenta un crecimiento sostenido 
desde el año 2014. Pero sin embargo cuando se analiza la escucha en 
vehículos particulares, la audiencia de radio AM/FM no cayó en los 
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últimos tres años. Sí decae la presencia de quienes utilizan los repro-
ductores de CD y en una relación inversa, crecen quienes escuchan 
podcast en sus vehículos. 

El estudio pondera la aparición de los altavoces inteligentes como 
nueva plataforma para consumo de audio en línea. Uno de cada cuatro 
mayores de 12 años tienen un smart speaker (según su denominación en 
inglés), y el usuario promedio posee al menos dos de estos dispositivos.

Estas observaciones concluyen que: “El audio en línea ha alcanzado 
un nuevo récord en el tiempo de escucha semanal, potencialmente 
impulsado por podcasting y altavoces inteligentes”. Además, se destaca 
que “junto con los aumentos en la escucha de podcasts, el consumo de 
audiolibros también aumentó, lo que indica una tendencia hacia un mayor 
consumo de audio de palabras habladas” (Edison Research, 2019a).

Federico Cicone de la productora de podcast Lubi, menciona las 
cifras de EncuestaPod, un estudio colaborativo realizado por productores 
de podcast latinoamericanos. Una muestra que, aunque parcial por la 
metodología implementada, no deja de ser significativa. En su versión 
2019, los resultados demostraron que en Latinoamérica quienes escuchan 
podcast empezaron a hacerlo un año y medio antes y la plataforma más 
utilizada son los dispositivos móviles. En este caso, a diferencia del 
estudio de Edison Research, poco menos de la mitad siguen escuchando 
radio en vivo (EncuestaPod, 2019).

Agustín Espada desagrega los datos para la Argentina de este estudio 
continental y señala que “el 70% de los encuestados escuchan radio 
además de podcasts y la gran mayoría escucha los episodios comple-
tos” (2019b).



132

En Argentina no hay estudios sistemáticos sobre la relación de 
escucha de radio broadcast, radio online y otros formatos de audio 
digital. Las mediciones son sesgadas (solo se realizan en los principales 
centros urbanos), privadas y poco accesibles públicamente. Según un 
relevamiento de la firma Kantar Ibope, en Buenos Aires, en promedio se 
escucha radio en más de 2 lugares y en 2 plataformas (2019). Publicado 
como “La fuerza de la radio en Argentina”, el estudio destaca el impor-
tante reach semanal6, el alcance de la radio en los centros urbanos: 72% 
en AMBA (Ciudad de Buenos Aires y conurbano), 83% en Córdoba y 
alrededores y 72% en Mendoza y Gran Mendoza. Resulta interesante 
comprobar que, según quien interprete esta información en Argentina, 
“el vaso puede estar medio lleno o medio vacío”. Por ejemplo, mientras 
la mayoría de las interpretaciones destacaron “la fuerza de la radio”, 
Agustín Espada (2019b), con los mismos datos, pero comparándolos 
con resultados de años anteriores, sostiene que la penetración cayó 
entre seis y diez puntos en cada una de las zonas de referencia en los 
últimos dos años.

En el mismo estudio de Kantar Ibope (2019) se consigna que el 
consumo de podcast en el país se triplicó entre 2016 y 2019.

Espada vincula el retroceso del alcance semanal de la radio broadcast 
con el crecimiento del consumo a demanda de productos digitales y con-
cluye que “la radio se envejece” ya que hace diez años los jóvenes que 
escuchaban radio AM/FM eran el 28% de la audiencia y hoy es el 16%, 
en cambio la franja de mayores de 50 años creció casi un 10% (2019b).

6. Reach o alcance semanal: número o porcentaje de personas que escucharon una 
estación de radio, dentro de una semana (siete días), independientemente del 
tiempo dedicado (Marktes, s.f. como citado en Cardoso Rodrigues, M. J. ,2017).
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La investigación realizada por Edison (2019a) revela que no sólo el 
podcast está creciendo, sino que también lo hacen otras producciones 
digitales sonoras vinculados a los smartphones y a los parlantes inte-
ligentes, por ejemplo.

Quienes recurren a plataformas digitales también lo hacen porque hay 
una característica distintiva: pueden elegir sus temas de interés. Ahora 
bien, quienes escuchan plataformas digitales como primera opción, 
siguen eligiendo la radio en su formato tradicional, incluso prefieren 
el receptor común por sobre el streaming digital online.

En suma, estos datos confirman que por el momento el podcast y otros 
contenidos on line no destierran a la radio broadcast (AM/FM) que se 
emite a través de las ondas hertzianas (NPR y Edison Research, 2019).

Pero, la emergencia y desarrollo de un nuevo medio como el pod-
cast no se da de manera independiente, aislada, sino que se genera una 
metamorfosis de los medios existentes que se adaptan y no mueren. 
Tal como lo describe Fidler en el segundo principio de la mediamorfo-
sis, los nuevos medios “emergen gradualmente de la metamorfosis de 
medios más antiguos” (Fidler, 1998, p. 66). Esta metamorfosis de la 
radio en el surgimiento del podcast y otras producciones sonoras que 
se distribuyen en diversas plataformas a demanda de los usuarios, tiene 
un recorrido histórico reseñado por varios autores.

A partir del momento en que podcast y radio broadcast, coexisten, 
ya en el siglo XXI (para no remontarnos al origen de la radio hace casi 
100 años), se operan varios cambios sobre la radio broadcast en su 
formato histórico. También el podcast es una mutación. Como recuerda 
Espada (2019a), surge de los blogs. Incluso en un momento se lo conoció 
como audiobloggin.
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Para Moreno Cazalla, la convergencia mediática llevó a que la 
prensa en las redes, como los nuevos sistemas de transmisión satelital 
y 4G portátiles para la TV, le arrebataran a la radio la ubicuidad y la 
instantaneidad (2017). Pero por su parte la digitalización hizo que la 
radio ganara en personalización y en un nuevo rol del público que puede 
elegir, “consiguiendo una nueva fórmula de programación fragmentada o 
de contenidos aislados, que sustituye la oferta de programas de emisión 
única y continuada y audición masiva” (González-Conde, 2010, p. 53, 
como citado en Moreno Cazalla, 2017). 

Esos nuevos rasgos de la radio en su etapa digital, fueron apropiados 
por el podcast. Inicialmente, como formato, se planteaba como atem-
poral. Por lo cual era superador de la fugacidad propia de las emisiones 
radiofónicas. Y a partir de la movilidad de los dispositivos que funcio-
nan basados en las redes 4G pudo también apropiarse de la ubicuidad. 
En tanto, su parentesco con el blog le aportó el gen de la sindicación, 
permitiendo la suscripción y que el público pudiera enterarse de las 
novedades. Pero actualmente, con la aparición de los podcasts diarios, 
se plantea un nuevo cambio en sus rasgos que cuestionan aquella “atem-
poralidad” inicial (Moreno Cazalla, 2017).

La metamorfosis en el ecosistema no sólo afecta a los medios. 
La incorporación del público como un factor interactivo en el contexto 
de la comunicación convergente, lleva a que los medios busquen invo-
lucrarlo como parte de la experiencia de consumo. Ya que en la medida 
en que ese receptor hace algo con lo que consume, genera datos que 
enriquecen la información que brinda a las empresas proveedoras de 
contenidos y a quienes las financian. En palabras de Espada, entregar 
a las audiencias digitales producciones con alto valor informativo o de 



135

entretenimiento que promuevan acciones, “revigoriza la propuesta de 
las marcas en distintas plataformas” (2020).

Dentro de esta evolución debemos destacar que al observar en qué 
dispositivos escucha el público estos contenidos los receptores tradi-
cionales de radio retroceden y crecen los dispositivos móviles. Y en el 
último período se consolida la aparición de los smart speakers (NPR y 
Edison Research, 2019).

En Argentina el estudio de la consultora Ibope Kantar Media (2019) 
también menciona la aparición de los altavoces inteligentes. Este tipo 
de dispositivo podría transformarse en una plataforma de consumo que 
permita saltar esa oposición entre podcast y radio y empezar a ver las 
producciones sonoras como consumo de audio en general. La nueva 
interfase, la de la voz, el audio, lleva a un nuevo rescate de la oralidad. 
Y a su vez requiere incorporar la aptitud de saber “darle órdenes” a un 
aparato… ¿Quién aprenderá primero? ¿El ser humano a codificar un tipo 
de mensaje apto para esta actividad o el machine learning a entender 
qué está queriendo decir la persona y actuar en consecuencia?

Sobre las interfaces basadas en el audio hablado Andrea Fontana, 
especialista en comunicación convergente, ya planteaba en 2018 en el 
Social Media Day de Buenos Aires el desarrollo del marketing screenless, 
que se podría traducir como marketing sin pantallas (Dagá, 2019). 
Medios, productoras, plataformas y publicistas ya están operando una 
nueva metamorfosis en el podcast, tomando el rasgo de ser audio sin-
dicado a partir de un feed RSS, al trabajar sobre las nuevas formas de 
distribución que ofrecen los asistentes de voz y los parlantes inteligentes.
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Kantar Media en sus predicciones para el 2020 adelanta que este 
año “podría marcar el comienzo de una nueva era de la publicidad de 
audio” (Kantar, 2019). 

A partir del cruce de otras tecnologías, incluso, ya se generan nuevas 
transformaciones de formatos. En la carrera por mantener la atención 
del público, Google y Spotify se lanzaron a la disputa de la tendencia 
que viene creciendo sobre el consumo de productos basados en la 
palabra hablada. Google pone el acento en las noticias y en algunas 
modificaciones al trabajo que hacía con los podcasts para mejorar su 
descubrimiento, y Spotify trabaja en el descubrimiento y en el tiempo 
de permanencia de sus usuarios escuchando (Hirsh, 2020). 

Con estos desarrollos que van más en el sentido de la “radio hiper-
personalizada” (Dagá, 2019), ¿hasta qué punto se puede seguir hablando 
de radio, en el sentido tradicional, o de podcast?

Lo que permanece es lo sonoro. Los elementos que lo constituyen 
como lenguaje. Mutan algunas formas de producción y modos de con-
sumo. Aquí reside la transformación, la metamorfosis de estos medios. 
Los cambios que se operan en el acceso y demanda de contenidos 
sonoros, “generan nuevos ambientes de escucha y por tanto, una rela-
ción ecológica diferente de la generada por la radio tradicional”, según 
afirman Ángel-Botero y Alvarado-Duque (2016). 

Los rasgos de los medios existentes resultan ser fundamentales para 
el desarrollo de nuevas formas. Para Fidler, la propagación, como tercer 
principio de la mediamorfosis, es el mecanismo a partir del cual los rasgos 
característicos de formas anteriores “se transmiten y esparcen a través 
de códigos de comunicación llamados lenguajes” (Fidler, 1998, p. 66). 
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El broadcasting, al conceptualizar un público masivo al que se le 
emitía un mensaje unificado, buscaba una respuesta única y masiva al 
estímulo. Con la posibilidad de la interacción a través de la red y un 
conocimiento más personalizado del público, esa experiencia se frag-
menta. Como dice Carlos Scolari, en esta nueva ecología mediática, 
“las audiencias de nicho e interactivas han creado nuevas relaciones 
con los contenidos” (Scolari, 2015b, p. 11, como citado en Moreno 
Cazalla, 2017). 

El podcast permite, por las características del escenario en el que 
es consumido, recuperar en forma personalizada ciertos elementos y 
formatos que fueron constitutivos del lenguaje radiofónico y que habían 
quedado en desuso. Esto enriquece la experiencia de quien escucha y 
brinda más posibilidades de producción a la hora de comunicar con-
ceptos. En este sentido Prieto señala que “habría que distinguir entre 
usos conservadores del otro medio (...) y usos transformadores que 
redefinen el medio receptor y producen nuevas prácticas estéticas y 
políticas” (2017).

Empieza a surgir un lenguaje propio en los contenidos a demanda. 
Basado en el audio, pero que permite establecer otra relación con la 
audiencia. Una relación que es heredera de la que establecía la antigua 
radio broadcast, pero bajo una forma más personal y ubicua.

En el sentido común de las reflexiones sobre el cambio en el ecosis-
tema de medios de comunicación suele estar presente la idea de la muerte 
de las formas establecidas. Pero la historia demuestra que muchos medios 
lograron superar los malos presagios. Para Fidler, la supervivencia es 
el cuarto principio de la mediamorfosis. Porque el contexto del desa-
rrollo tecnológico impulsa a los medios de comunicación a “adaptarse 
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y evolucionar para sobrevivir en un medio cambiante. Su “única otra 
opción es morir” (Fidler, 1998, p. 66).

En Argentina, la radio tradicional está en crisis desde hace varios 
años. Es una crisis que presenta muchas facetas. Si bien afecta a la 
producción de contenidos, a la relación del medio con el público, a la 
necesidad social de que el medio se mantenga, en esta sociedad predo-
minantemente capitalista, el problema de la supervivencia se concentra 
en el modelo de negocios que haga posible que el medio sea sustentable.

Y en este punto también es necesario ver a la radio y el podcast en su 
relación. En la medida en que los medios vinculados a la producción de 
contenidos sonoros entiendan que las fortalezas de unos complementan 
las desventajas de otros, podrán resolver su supervivencia.

En los primeros días de enero de 2020 se reunieron en París 
representantes de distintos sectores de la industria vinculados a la 
radiofonía. Con una perspectiva un tanto moderada sobre el futuro, 
Alexandre Saboundjian, CEO de Targetspot, consideró que si bien 
la radio debe adaptarse, “no es una emergencia de alerta roja de un 
modelo comercial que se desmorona de la noche a la mañana”. Quien 
respondió a esa moderación fue Philippe Generali, CEO de RCS, 
cuando dijo: “Debe hacerse hoy. Tienes que llamarte una compañía 
de audio. Reconoce y defiende que eres una compañía de audio”. Y 
James Cridlan estableció una analogía para definir en qué consiste la 
actividad: “No estamos en un negocio de venta de transmisores AM, 
FM o DAB. Algunos periódicos pensaban que estaban en el negocio 
de operar una imprenta. Ya no están en el negocio. Las organizaciones 
de noticias que sobreviven están en el negocio de dirigir una sala de 
redacción” (Hill, 2020).
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Entonces, en la medida en que los productores entiendan que no es 
que están trabajando sobre “la radio” o “el podcast”, y que de lo que 
se trata es de “audio”, tendrán una comprensión más amplia y contem-
poránea “sobre la industria de la radio en una era cada vez más digital 
y bajo demanda” (Brad Hill, 2020). 

Según Fidler, el desarrollo tecnológico en sí mismo, no es determi-
nante, para que se adopte un nuevo medio. Por eso, el quinto principio 
de la mediamorfosis es la oportunidad y necesidad: “siempre debe 
haber una oportunidad, además de una razón social, política o económica 
que lo motive, para que se desarrolle una nueva tecnología de medios” 
(Fidler, 1998, p.66).

Este principio condensado por Fidler es uno de los que más se vin-
cula con el modelo del “doble nacimiento de los medios” establecido 
por André Gaudreault y Philippe Marion. Hay una serie de pasos que 
deben darse para que un medio se consolide. No basta con determinado 
recurso tecnológico, sino que requiere: “la aparición (de una tecnología), 
la emergencia (de un dispositivo) y el advenimiento (de una institución)” 
(2013, p. 182).

Y nuevamente Fidler, cuando trata el caso de la FM en Estados 
Unidos, establece una analogía que puede servir para entender la 
mediamorfosis del podcast vinculado a la radio. Y por qué se continúa 
discutiendo si el podcast es o no radio. Porque la definición del medio 
se da por adyacencia mientras se define qué es y qué no es.

El ejemplo del éxito retardado de la FM y la transformación de 
la radio de un medio de públicos masivos a un medio de públicos 
específicos, también se puede usar para ilustrar este principio clave 
de la mediamorfosis. Al comenzar su gran ascenso la televisión, la 
radio de público amplio entró en una profunda declinación que llevó 
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a algunos analistas a predecir la inminente muerte del medio. Pero la 
radio no murió. Ni la AM fue totalmente subsumida por la FM. En 
cambio, la AM se adaptó y con la adopción de nuevas tecnologías 
y estrategias de marketing se ha vuelto más competitiva con la FM. 
(Fidler, 1998, pp. 57-58)

Entonces, en cuanto al desarrollo del podcast como medio, en 
relación con la radio, tienen que combinarse una serie de factores tec-
nológicos, sociales y comerciales, para configurar el escenario donde 
ciertos recursos puedan constituirse como medios y despertar el interés 
de empresas y un público que permitan su viabilidad económica.

El último principio de la mediamorfosis enunciado por Fidler es 
el de la adopción postergada. “Las nuevas tecnologías de medios 
siempre tardan más de lo esperado en convertirse en éxitos comer-
ciales. Tienden a requerir al menos una generación (20-30 años) para 
progresar de la demostración del concepto a su adopción generalizada.” 
(Fidler, 1998, p. 66)

Compras de empresas, fusiones destinadas a incrementar la produc-
ción de contenidos, nuevas plataformas con herramientas para producir, 
editar y publicar, nuevas métricas para medir el alcance de los productos, 
parecen indicar que después de 16 años de historia se puede hablar de 
una consolidación del podcast como medio.

Su relación con la radio, su fisonomía mutante ante nuevas posibi-
lidades de distribución y el crecimiento de la voz como interfaz, hacen 
que los contornos de esa consolidación no se vean del todo definidos.

Los millennials, dos generaciones después de los creadores de la web 
2.0, son los que están mostrando que el consumo de audio a demanda 
es un formato que ya está maduro. La producción sonora digital se está 
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haciendo un lugar, a costa de desplazar a la radio. Pero desplazar no 
quiere decir, por el momento, desterrar. La radio aún cubre una necesidad 
que, por el momento, parece augurarle una existencia tan prolongada 
como necesaria.

DE RADIO A AUDIO: NUEVAS MUTACIONES

En enero de 2020, la compañía Spotify anunció la incorporación 
de publicidad programática, por el momento, en las series de podcasts 
que son exclusivos de la plataforma. La herramienta SAI (Streaming Ad 
Insertion, según su sigla en inglés) hará que los anuncios en podcasts sean 
orientables, es decir, relevantes para las personas a las que son dirigidos 
a partir de los datos que la plataforma tiene sobre sus usuarios. Las inno-
vaciones de Spotify no terminan en esto. Según Susana Galeano (2020), 
la compañía busca agregar interactividad a la publicidad: “los usua-
rios podrán interactuar directamente con los anuncios que se integren 
con los podcasts exclusivos de Spotify por medio de la tecnología de 
voz”. Estos cambios parecen abrir una nueva dimensión para lo que se 
conoce como marketing screenless o, en un enfoque más abarcativo, el 
desarrollo de la interfaz de la voz y el trabajo con contenidos sonoros 
(Dagá, 2019). La concreción de la radio hiperpersonalizada de la que 
hablamos a comienzos de 2019.

A tal punto se desarrollan estas nuevas interfaces y formatos que 
encuentran un nuevo canal de expansión a partir de los asistentes de 
voz y de los Smart Speakers, que en la reseña que hace Brad Hill (2020) 
sobre la reunión de los líderes de la industria radiofónica en París en 
los primeros días de enero de 2020, la pregunta fue: “¿La radio debe 
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cambiar el nombre a audio?”. Y la respuesta no deja lugar al titubeo: 
“Debe hacerse hoy”. Según Hill, los panelistas acordaron que la deno-
minación audio genera una comprensión más amplia y contemporánea 
“sobre la industria de la radio en una era cada vez más digital y bajo 
demanda” (Brad Hill, 2020).

De radio a audio. La discusión no es si el podcast es o no radio. 
A menos que creamos que porque dirigimos un diario, lo que estamos 
manejando es una imprenta. Los que se quedaron con esa idea ya no 
tienen el diario (Hill, 2020). Y los que pensaron eso desde las direcciones 
de las radios, por lo menos en Argentina, cerraron.

El debate sobre el cambio de denominación de una rama de la indus-
tria de las comunicaciones convergentes se produce en un momento en 
que crecen los contenidos con preponderancia de la palabra hablada por 
sobre los meramente musicales. A finales de enero de 2020, Amir Hirsh 
anticipó que “Google y Spotify han manifestado su intención de hacerse 
cargo de un nuevo mercado: audio personalizado para contenido de 
palabras habladas”. Mientras Google concentra su estrategia en con-
tenidos de audios vinculados a las noticias para ser difundidos en el 
asistente de voz y el parlante inteligente, además de buscar mejorar el 
descubrimiento de nuevos contenidos en su plataforma de podcasts; 
Spotify se centra en el podcasting para apalancar el descubrimiento y 
maximizar el tiempo de conexión de sus usuarios más allá de su oferta 
musical (Hirsh, 2020). Y todos se vuelcan a la utilización de la inte-
ligencia artificial para transcribir los episodios y así no sólo mejorar 
el SEO, sino aplicar algoritmos que permitan editar audios y generar 
contenidos nuevos que sean de interés para el que está escuchando y 
puedan saltear lo que probablemente no le interese.
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CONCLUSIONES

La radio tradicional, broadcast, ya no sólo se difunde por ondas 
electromagnéticas, ahora también lo hace de forma digital por la red7. 
La aparición del podcast parece amenazar su subsistencia. Sin embargo 
la radio permanece. El podcast, benjamín de la familia de las produc-
ciones sonoras, no alcanza a institucionalizarse, cuando ya aparecen 
otros formatos de distribución, vinculados a otros modelos de negocios. 
Si bien el podcast se consolida, la radio no desaparece.

Pero luego del análisis de los datos hecho en este trabajo, no alcanza 
con afirmar, que “la radio permanece”.

Con las analíticas actuales se puede reconstruir cómo los usuarios 
“trabajan” con los contenidos sonoros digitales de otra manera. Es decir, 
hay que concentrar esfuerzos en el estudio casi antropológico de los 
modos de circulación, escucha y consumo. En la aparición de nuevos 
dispositivos. En el desarrollo de interfaces que a través de la voz y el 
sonido habilitan otras acciones. Aún más con los cambios de tendencia 
derivados de las medidas preventivas contra la pandemia de Covid-19.

Y finalmente qué otras adaptaciones debe realizar la radio, sobre todo 
en su modelo de negocios, para mantener su subsistencia. Sin olvidar que 
en países como Argentina la radio broadcast, en AM o FM, es aún hoy la 
única posibilidad de conexión para comunidades enteras. Existen todavía 
los “Mensajes al poblador” como única forma de conectar, por ejemplo, 
a los habitantes distantes en la Patagonia argentina (Vesco, 2019).

7. No hemos mencionado hasta ahora la digitalización de las propias transmisiones 
radioeléctricas, ya que en Latinoamérica es una tecnología incipiente. Su 
implementación permite además una variedad de servicios conexos muy interesante.
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La mediamorfosis, como proceso en el marco de la Media Ecology, 
requiere comprender que la definición de un medio no se da sólo por la 
dependencia inicial del nuevo con su predecesor, como si la mutación 
fuera un recorrido lineal en una escala de tiempo. Sino que un medio se 
define por adyacencia con el otro, como si una “membrana permeable”, 
una interfase (esta vez sí con “s”) como la que posibilita la osmosis 
-para seguir con la metáfora biologicista-, permitiera trasvasar caracte-
rísticas de uno a otro, mientras se van redefiniendo mutuamente en esa 
“intermedialidad” a la que se refiere Müller (1987) y que Altman (2000) 
caracteriza como “período histórico”. 

Eso es lo se observa en el debate sobre qué es el podcast y si es 
radio o no. Incluso, originalmente el podcast es un recurso tecnológico, 
el feed de sindicación, que permite diversas formas de consumo, desde 
computadoras y plataformas, hasta los indexadores, los smartphones y 
los parlantes inteligentes.

El podcast podría ser sólo un formato transicional entre la radio 
tradicional y otros formatos sonoros digitales para consumo online.

Lo que permanece, como denominador común, es lo sonoro. 
Los elementos que lo constituyen como lenguaje. Lo que muta son 
algunas formas de producción, los modelos de negocios y los modos de 
consumo. Aquí reside la transformación, la metamorfosis de los medios.
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ALÉM RÁDIO: DAS VANGUARDAS AO 
CINEMA ACÚSTICO 

Vanderlei Baeza Lucentini1

ABERTURA

No imaginário popular, a percepção da palavra “rádio” está relacio-
nada a um aparelho de transmissão AM/FM caracterizado pela trans-
missão de um-para-muitos, onde o espectro está sob controle estatal e 
protocolos internacionais para uso. Mesmo com o avanço tecnológico 
crescente da internet, das redes sociais e das mídias digitais a hegemo-
nia do modelo industrial de comunicação um-para-muitos está cada 
vez mais presente. O questionamento a esse modelo concentrador e 
antidemocrático serviu de estímulo a uma geração de novos artistas e 
produtores a questionarem e buscarem novas rotas de fugas entre as 
rachaduras do sistema industrial materializado pelo broadcasting.

Nessas fissuras, o rádio encontra nos caminhos alternativos desde 
os primórdios da radiodifusão um campo fértil para alquimistas, 
visionários e vanguardistas do éter. Essa rota alternativa de expressão 
artística experimental desponta em um novo cenário rodeado pelas 
tecnologias telemáticas que exige a necessidade de compreender essa 
nova realidade. Dessa forma, o artigo apresenta uma panorâmica que 

1. Faculdade Santa Marcelina
 qoqlab@gmail.com
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passa pelas referências estéticas, técnicas e históricas realizadas pelas 
vanguardas históricas, experimentadores sônicos até encontrarmos 
as novas possibilidades de um cinema acústico aliado da radiofonia, 
experiências acusmáticas, podcast e tecnologias imersivas dos sistemas 
binaural, 5.1 e 7.1. Esses ingredientes irão pavimentar o novo cenário 
mundial do além rádio.

1. VANGUARDAS
1.1 Vanguarda I: Khlebnikov e o Rádio do Futuro

Velimir Khlebnikov [1885-1922], em parceria com Alexei Kruchneyk 
[1885-1922], traçou caminhos paralelos e traduziu o espírito do conceito 
de parole in libertá formulada pelos futuristas italianos. Em 1921, 
envolvido pelos acontecimentos da recente Revolução Russa de 1917, 
Khlebnikov trouxe à tona desejos que estavam ocultos e, utopicamente, 
vislumbra possibilidades e potencialidades do rádio como um meio de 
comunicação de massa em seu ensaio visionário O Rádio do Futuro. 
Aclamado como o “Sol espiritual do país, um grande mago e feiticeiro”, 
que através de suas ondas se espalharia por todo os pontos do planeta, 
interligando toda a humanidade que habitava as grandes metrópoles e 
também as mais distantes vilas e comunidades. Escrito um ano antes 
da primeira transmissão radiofônica na ex-União Soviética, fato que 
ocorreria somente em 1922, essa nova mídia iluminaria todos os cantos 
do planeta, permitindo a transmissão instantânea e universal de texto, 
som, imagens, sabor e aroma. 

O texto, permeado por indícios místicos, utópicos e proféticos 
revelaria as notícias vindas da vida espiritual, apresenta o rádio como 
um poderoso instrumento com múltiplas funções tais como: livros, 
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bibliotecas, auditórios, exposição de artes, telas, clubes e organizador 
de educação popular. Por meio de seus sinais possibilitaria a transmissão 
a distância de aulas e palestras para as escolas de todo o país. Assim, 
podemos associar algumas de suas ideias que brotariam futuramente - 
como a televisão, no século XX, e o advento da internet, no século XXI.

O contexto social e histórico desse artigo, escrito durante a recém-
-nascida União Soviética, é marcado, após anos de guerra civil, pela 
escassez de recursos, pobreza e fome. Khlebnikov surge como um espírito 
repleto de luz que lançou seu olhar entre as densas nuvens da realidade 
cruel do cotidiano da época e vislumbrou o mundo futuro dominado pelo 
poder da mídia. Além da utopia no plano conceitual, o ensaio faz um 
contraponto e aponta para os indícios distópicos reinantes no modelo 
de difusão radiofônica durante o século XX e que agora ganha novos 
contornos e abre outras possibilidades, principalmente com o avanço 
das tecnologias telemáticas e o desenvolvimento dos computadores e 
dispositivos móveis interligados a internet com uma velocidade crescente 
de transferência de dados. Assim, o acesso à leitura de livros, filmes, 
shows, concertos, óperas, visita a acervos de museus, vídeo-aulas, 
cursos de educação a distância tornam-se práticas comum em nossas 
vidas. Realidade vislumbrada há quase cem anos no manifesto Rádio 
do Futuro de Khlebnikov

1.2 Vanguarda II: La Radia de Marinetti e Masnata

Desde o início, os partidários do futurismo italiano promoveram a 
superação das formas tradicionais e a absorção das novas tecnologias 
em diversas áreas artísticas. O culto dos futuristas à tecnologia repre-
sentada pela mecanização e pela velocidade visavam rejeitar a arte do 
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passado com os seus valores tradicionais e iniciar uma nova dinâmica 
coetânea aos tempos modernos. Em 1912, Fillipo Tommaso Marinetti 
redige O Manifesto Técnico de Literatura Futurista, evocando o con-
ceito de “imaginação sem fios” e as “palavras em liberdade” - inferem 
o colapso da sintaxe e analogia na comunicação. Assim, os rastros 
precoces apresentados por Marinetti disseminou-se por várias latitudes, 
sendo fonte inspiradora para muitos artistas e escritores envolvidos com 
poesia, cinema, teatro e principalmente com as formulações da futura 
arte radiofônica. 

Nessa onda, Marinetti em parceria com Pino Masnata publicam 
o Manifesto futurista della radio, posteriormente conhecido como 
La Radia2 em 22 de setembro de 1933 na Gazzetta del Popolo de 
Torino. O manifesto foi estruturado em vinte e oito instruções técnicas 
e poéticas, sendo vinte propostas sobre o que o La Radia deveria ser, 
três tópicos sobre o que não deveria ser e outros cinco pontos sobre o 
que deveria ser abolido. O manifesto é uma reflexão tardia em relação 
a outros manifestos do grupo futurista como a Arte de Ruídos de Luigi 
Russolo (1913) e também a outros manifestos e práticas artísticas da 
vanguarda do início do século XX relacionados com a criação sonora 
e experimentação tecnológica, como o Rádio do Futuro de Velimir 
Khlebnikov (1922), A Arte Absoluta do Rádio de Kurt Weill (1924) 
e a poesia sonora inventadas pelos dadaístas, futuristas italianos e os 
cubofuturistas russos. 

A materialidade proveniente das ideias expressas no La Radia acon-
tece nas performances curtas denominadas de radio sintesis. Em 1941, 

2. Segundo Masnata, o nome com um final feminino relaciona-se com o gênero de 
quase todas as artes, da pintura [la pittura] à escultura, da arquitetura à poesia.
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Marinetti escreveu o ciclo de peças radiofônicas Cinque Sintesi dal 
Teatro Radiofonico: Un Paesaggio Udito [Uma paisagem sonora], 
Dramma di Distanze [Drama das Distâncias], I Silenzi Parlano Tra Loro 
[Os Silêncios falam entre si], Battaglia di Ritmi [Batalha de Ritmos] e 
La Costruzione di un Silenzio [A Construção de um Silêncio]. A estrutura 
das peças apresenta um grau de complexidade de produção e realização 
que chegava as raias do impossível devido as limitações técnicas comu-
nicacionais do período. A ideia de simultaneidade - o princípio utilizado 
pelos futuristas em diversas ações poéticas, performáticas e teatrais – 
no rádio vai em direção aos múltiplos estímulos oriundos de diversas 
regiões do planeta. A partitura-roteiro Drama das Distâncias indica a 
sucessão de eventos que se relacionam no tempo e espaço através das 
durações exatas de cada ação, a localização geográfica do acontecimento 
e o gênero musical em cada fragmento da obra, dessa forma:

11 segundos de uma marcha militar em Roma 

11 segundos de um tango sendo dançado em Santos. 

11 segundos de uma música religiosa japonesa sendo tocada 
em Tóquio. 

11 segundos de uma dança rústica animada na área rural em 
Varese. 

11 segundos de uma luta de boxe em Nova Iorque. 

11 segundos de uma rua barulhenta em Milão. 

11 segundos de uma canção de amor napolitana cantada no 
Copacabana Hotel no Rio de Janeiro.
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Essa obra, prenuncia proposições para o uso da rede com sua capa-
cidade de estar simultaneamente em muitos lugares. Conceitualmente, 
essa concepção contemporânea do fazer artístico apresenta as novas 
tecnologias de comunicação telemática que hoje se configura na forma 
de correio eletrônico aos sistemas de teleconferência. 

1.3 Vanguarda III: O radionírico de Deharme e Desnos

Na contramão dos manifestos/ensaios dos futuristas, cujos vislum-
bres radiofônicos só se concretizaram num futuro distante, encontramos 
Paul Deharme (1898-1934) - executivo e pioneiro na profissionaliza-
ção da publicidade na rádio. Antes de sua morte prematura publicou o 
ensaio Proposition d’un art radiophonique (1930) - uma teoria original 
que combinava a análise da linguagem radiofônica com os conceitos 
freudianos sobre o inconsciente, proposições defendidas pelo grupo de 
artistas surrealistas liderado por Andre Breton3. O princípio conceitual 
consistia da criação de uma estética radiofônica como expressão autô-
noma, uma forma de comunicação oral com seus próprios requisitos 
formais sem qualquer referência teatral e cênica. Deharme acreditava 
que filmar teatro não é fazer cinema, transmitir uma peça no rádio não 
é suficiente para fazer uma criação radiofônica, pois as adaptações 
radiofônicas produzidas na época não levavam em conta as especifici-
dades desse novo meio.

O rádio seria o equivalente sonoro da escrita automática dos surrea-
listas, que ao se libertar do contexto analítico permitiria a comunicação 

3. Desde a publicação do livro Surrealismo e Pintura (1929), parte do grupo de 
Andre Breton já mostrava indícios de repúdio à música e ao som, essa rejeição 
também se estendeu em relação às experiências radiofônicas. 
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instantânea entre os ouvintes do mundo inteiro. O fluxo etérico proposto 
por Deharme (1928, pp. 413-23), coloca o ouvinte no centro do pro-
cesso interativo com o veículo radiofônico e mostra que “os sentidos 
através das ondas imateriais, remotas e misteriosas seriam envolvidos 
e libertados, tais como as imagens e as sensações ainda adormecidas 
no inconsciente”. Convencido que o surrealismo só poderia ser levado 
às massas através da utilização inteligente de uma arte radiofônica que 
combinasse o entretenimento com a análise do subconsciente coletivo. 
Assim, nenhuma outra arte tradicional ou tecnológica (como o teatro e 
o cinema) teria a eficácia de alcançar um público amplo. 

Essas formulações teóricas tinham como substrato o domínio téc-
nico dessa nova mídia obtidos pelas atribuições profissionais a frente 
do estúdio Phoniric, um trocadilho de fônico (som) e onírico (sonho). 
Criado em 1932, o estúdio foi uma das primeiras empresas profissionais 
francesa especializada em campanhas publicitárias. Ao ver a possibilidade 
de explorar a publicidade no rádio, a empresa fornece à Rádio Paris e à 
Rádio Luxemburgo propagandas muito elaboradas e programas de rádio 
patrocinados por marcas como a poderosa Philips. O trabalho desenvol-
vido no Phoniric conjugava experimentação radiofônica, típica de uma 
rádio de vanguarda, em paralelo às demandas de uma rádio comercial.

Deharme vislumbrou a possibilidade de conectar os avanços estéticos 
das vanguardas artísticas com o universo em expansão da cultura de 
massa. Para essa tarefa convidou o poeta Robert Desnos (1900-1945), 
um dos signatários do primeiro Manifesto Surrealista (1924), que acabou 
rompendo com o grupo liderado por Breton por divergências ideológi-
cas. Contudo, o fascínio pelas possibilidades que o rádio oferecia levou 
Desnos a se tornar diretor literário do estúdio em companhia da direção 
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artística e musical do escritor cubano Alejo Carpentier, que também 
contou com a participação uma gama de poetas cantores, dramaturgos e 
compositores. O estúdio de gravação era equipado com recursos de ponta 
para o período (como a câmara de eco) e, provavelmente, o pioneiro 
na produção de programas pré-gravados, em contraste com a maioria 
das estações de rádio francesa que somente transmitiam programação 
ao vivo. Para tornar o local em um centro de produção artística de 
vanguarda Desnos “colocou criativamente” nuances interpretativas e 
exploratórias do mundo dos sonhos implícitos nos conceitos surrealista 
de automatismo psíquico e estados oníricos extraídas da psicanálise 
para o rádio. As iniciativas da arte radiofônica de Deharme e Desnos, 
dependentes apenas da voz e dos sons levaram, de alguma forma, os 
ideários surrealistas ao grande público, algo que a literatura, a pintura 
e o cinema jamais atingiram.

1.4 Vanguarda IV: Hörspiel

O Hörspiel [peça radiofônica] pode ser concebida como uma espé-
cie de obra acústica que abrange: textos falados, diálogos, literatura e 
música que gradativamente incluiu modos inauditos de utilização do 
som na forma de música eletroacústica, música contemporânea e algu-
mas vertentes da arte sonora/acústica. Criada pelo médico e pioneiro 
do rádio Hans Flesch [1896-1945] surgiu concomitantemente com as 
primeiras transmissões de rádio durante os inquietantes anos da Repú-
blica de Weimar na Alemanha em 1924. Desde os seus primórdios o 
Hörspiel se concentrava na busca de formas de apresentação apropria-
das ao meio radiofônico, com três concepções distintas para o gênero: 
o Sendespiel, o WortHörspiel e a MusikHörspiel. O Sendespiel é uma 
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forma tradicional rádio-teatro cujo objetivo era adaptar textos clássicos 
da literatura ao grande público; o WortHörspiel realizava adaptações 
literárias com preocupações poéticas e dramatúrgicas mais arrojadas, 
prática que continua até hoje e a MusikHörspiel, diferentemente das 
duas linhas anteriores, se desenvolveu dentro dos “departamentos de 
música” das rádios e se direcionava para a criação de trabalhos expe-
rimentais com texto, música e efeitos sonoros.

Desde os seus primórdios até os seus últimos desenvolvimentos na 
Alemanha, o Hörspiel ainda mantém o status de uma das formas de 
arte acústica, ao contrário da maioria dos países europeus que adotaram 
o rádio drama como uma forma artisticamente ligada à arte literária. 
Para Everett Frost (1987, p. 115), o Hörspiel “se parece menos como 
proscênio, narrativa, teatro realista e se aproxima mais da poesia, da 
música ou da performance art”. A experiência alemã, em especial a 
produzida nos últimos anos desse século, apresenta uma grande varie-
dade de estilos e formas de representação, e mostra que essa concepção 
radiofônica ainda está em desenvolvimento e busca novas formas e 
espaços de expressão possibilitando o surgimento de novos formatos. 
Em decorrência do desenvolvimento das tecnologias de captação, gra-
vação e mixagem de áudio, o campo das peças radiofônicas tornou-se 
um laboratório aberto ao espaço insólito, pois ampliou de ação dos 
profissionais envolvidos na área. Inicialmente com o advento da este-
reofonia, passando pelas experiências acústicas com técnica binaural 
até chegar as plataformas digitais na internet, novas modalidades de 
peças interativas reproduzidas e/ou emitidas pelo rádio, mostram que 
esta forma de arte terá novos desafios além sonoro e literário, como 
trará dimensões inteiramente novas que a revalorizaram como uma 
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arte acústica autônoma. Como pondera Maurício Kagel “a peça radio-
fônica não é nem um gênero literário nem um gênero musical, mas um 
gênero acústico de conteúdo indefinido”. Assim, o Hörspiel continua 
exercendo papel importante no desenvolvimento da arte radiofônica, 
da arte sonora, da literatura radiofônica e também da música contem-
porânea de vanguarda.

2. MÚSICA ELETROACÚSTICA E O RÁDIO
2.1. Pierre Schaeffer: do concreto ao acusmático 

A arte radiofônica foi uma das inspirações que consolidaram as dire-
trizes da música concreta de Pierre Schaeffer [1910-1995]. No início de 
sua carreira no rádio, em 1936, Schaeffer foi encarregado da montagem 
de um sistema transmissão radiofônica que pudesse transmitir ao vivo 
as produções da Ópera de Paris. A partir dessa experiência, publica 
o artigo Vingt leçons et travaux pratiques destines aux musiciens me 
langeurs, na La Revue Musicale, relatando o processo de montagem 
dessa empreitada. Em seguida, Schaeffer viaja à Alemanha para se 
atualizar sobre os novos equipamentos que eram utilizados pelas rádios 
locais. Nesta ocasião, descobriu a arte do Hörspiel, gênero consagrado 
entre os alemães desde a década de 1920 que havia alcançado um grau 
de elaboração em matéria de expressão radiofônica maior que praticada 
pelas rádios francesas. 

Em meados dos anos 1940, suas preocupações em relação à arte 
radiofônica incluíam todos os tipos de sons: palavras, música e ruídos. 
Devido à predominância do drama e da palavra falada no rádio desenvol-
veu atividades relacionadas com o ato de escuta radiofônica, em especial, 
àqueles direcionadas à escuta na intimidade. Em 1942, juntamente com 
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o teatrólogo francês Jacques Copeau e seus alunos, Schaeffer participou 
da criação do Studio d’Essai em 1942, (laboratório de arte radiofônica 
e centro de formação profissional) em parceria com a Universidade de 
Paris cuja missão era pesquisar os princípios da radiodifusão artística, 
que acabou desaguando na utilizando de sons gravadas e manipulados, 
o referencial da futura música concreta4. Em termos gerais, até então, a 
arte radiofônica poderia envolver a criação de efeitos sonoros simples, 
mas também acompanhamentos mais complexos usados para acentuar 
ou comentar aspectos da ação dramática - um papel coadjuvante que 
continua até os dias atuais.

Em 1946, o Studio d’Essai torna-se Club d’Essai e recebe de herança 
as instalações e a equipe de técnicos do antigo estúdio. Em 1948, Pierre 
Schaeffer apresenta seus primeiros estudos de ruídos com a obra Étude 
aux Chemins de Fer [Estudo para Estrada de Ferro], construída a partir 
de gravações feitas com sons de assobios de locomotivas a vapor, ace-
leração de trens e vagões passando pelas juntas dos trilhos. Essa obra 
é a abertura do conjunto Cinq études de bruits [Cinco estudos de ruí-
dos], primeiras obras compostas a partir da montagem e manipulação 
de sons gravados auxiliados por toca-discos. Em 1949, o compositor 
Pierre Henry se junta para a composição de uma serie obras concretas, 
dentre elas a referencial Symphonie pour un homme seul [Sinfonia para 
um homem só́] (1950). Em 1951, após vários trabalhos experimentais e 
transmissões bem-sucedidos Wladimir Porché, diretor da RTF, forneceu 

4. Paralelamente as estratégias de manipulações no processo de montagem e edição, 
a outra vertente do estúdio, se apoiava sobre leituras de textos literário utilizando 
somente a voz e o microfone. As leituras foram realizadas por atores profissionais 
e também por alguns autores renomados, como: Guillaume Apollinaire, Louis 
Aragon, Gaston Bachelard, Georges Bernanos, Roger Blin, Pierre Brasseur, 
Albert Camus, Paul Claudel, Jean Cocteau, Jacques Copeau, entre outros. 



163

fundos para a criação do primeiro estúdio de áudio do mundo dedicado 
exclusivamente à produção de música concreta. Esse estúdio aglutinou 
um coletivo de compositores que posteriormente originou o lendário 
Groupe de Recherches Musicales (GRM).

Na transformação da arte radiofônica em música concreta, a busca 
por efeitos de sonoplastias para produções radiofônicas além da simples 
gravação, amplificação e justaposição levou Schaeffer a experimentar 
outros procedimentos de manipulação como a mixagem e a filtragem 
sonora. De posse desse repertório ampliado baseado na escuta e análise 
desses sons gravados e manipulados em estúdio, mostrou que eles pode-
riam funcionar além de meros efeitos ilustrativos e transformar-se em 
procedimentos da linguagem da futura música eletroacústica5. A partir 
daquele momento, o som atinge o status de objeto sonoro e adquire 
identidade autônoma e potencial para participar do discurso musical. 
Baseados nos escritos e textos teóricos de Schaeffer, Michel Chion e 
Guy Reibel enfatizam algumas propriedades da arte radiofônica no 
processo da construção da linguagem da música eletroacústica, assim

a ampliação da voz humana e de um modo geral, a ampliação do 
íntimo pelo microfone, o uso de eco artificial, a mistura de diferen-
tes planos de som, a filtragem de sons, a edição contrastante são 
processos expressivos que o rádio colocou à serviço de enunciados 
dramáticos antes que a música eletroacústica os faça processos de 
linguagem. (Chion & Reibel, 1976, p. 16)

5. A partir de 1951, o novo estúdio para Schaeffer está equipado com gravadores 
que substituiriam os antigos toca-discos. Com a intervenção do engenheiro 
Jacques Poullin foram inventados alguns equipamentos eletromecânicos para 
a execução de tarefas especiais, como a Phonogene que possibilita a mudança 
de velocidade da fita que permitia a variação de frequência. O Morphophone, 
um playback com 12 cabeças, que permitia efeitos de delay e reverberação e o 
Magnétophone, um gravador de seis pistas.
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Além da formulação da música eletroacústica, Schaeffer nos deixou 
um outro importante legado teórico: a escuta acusmática. De acordo 
com Chion o conceito de acusmática, o rádio e os ruídos, foram fun-
damentais para a invenção da música concreta, 

Foi a natureza acusmática do som no radio que, em 1948, o levou 
a desenvolver uma “música de ruídos” autônoma que ele chamaria 
de musique concrète. É por isso que estendo o significado do termo 
“acusmático” e falar da “experiência acusmática” para descrever um 
novo modo de ouvir: “entregar-se única e exclusivamente à escuta”, 
a fim de descobrir o caminho do “sonoro” ao “musical”. O grava-
dor nessa pesquisa desempenha o papel de iniciação da “cortina de 
Pitágoras”, criando não apenas novos fenômenos a serem estudados 
(através das manipulações no estúdio), mas também e, acima de 
tudo, “novas condições para a observação”. (Chion, 1983, p.98)

Em síntese, acusmática é um adjetivo proveniente do grego akousma 
que se relaciona com o fenômeno de escutar um som sem ver a sua 
causa. Segundo Brian Kane (2012, p. 79) a palavra acousmate surge pela 
primeira vez em um artigo de 1730 para descrever um estranho ruído 
escutado em uma noite na pequena aldeia francesa de Ansacq. Nessa data 
alguns habitantes locais ouviram no ar uma multidão de vozes humanas de 
diversos timbres, tessituras e idades, falando e chorando simultaneamente 
sem que os indivíduos pudessem distinguir o que diziam. Essas vozes 
emitiam gritos lúgubres e lamurientos, como pessoas aflitas, gritos de 
alegria e gargalhadas, como pessoas que se divertiam. Posteriormente, 
o termo surge na escrita subversiva de Guillaume Apollinaire em dois 
poemas da juventude chamados Acousmate. A enciclopédia Larousse 
define Acousmate (do grego Akousmo, o que ouvimos) como “ruído 
imaginário ou cujas causas não vemos, o autor”. Em 1955, ao descobrir 
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essa palavra nos poemas de juventude de Guillaume Apollinaire, o poeta 
e escritor francês Jérôme Peignot define o termo acusmática como “a 
distância que separa os sons de sua origem” e o relaciona com a música 
concreta realizado por Schaeffer, cuja realização ocorria em uma sala 
totalmente escura repletas de alto-falantes sem qualquer conexão com o 
elemento visual. Numa regressão temporal Chion (1983, p. 13) atribui a 
experiência acusmática a uma seita de discípulos de Pitágoras conhecidos 
como akousmatikoi - literalmente os “ouvintes” ou “audiência”. Segundo 
reza a lenda, a metodologia de ensino adotada tinha como objetivo 
obter proporcionar aos estudantes um nível total de concentração sem 
a interferência de fatores visuais que poderiam proporcionar o desvio 
de atenção. Num silencio total os estudantes direcionavam o campo 
perceptivo unicamente para a audição, a presença física dissimulada 
do mestre ficava oculta atrás de uma cortina ou véu. Pitágoras usou a 
cortina para desviar a atenção de sua aparência física para reforçar o 
significado de seu discurso.

2.2 Música Eletrônica na Rádio Colônia

Em outubro de 1951, sob a direção artística do compositor 
Herbert Eimert [1913-1955], surge na cidade de Colônia, então Ale-
manha Ocidental, um estúdio destinado a pesquisa e produção de música 
eletrônica dentro da emissora estatal Nordwestdeutscher Rundfunk 
(NWDR). Diferentemente da escola schaefferiana, baseada no uso de 
microfones como ferramenta de gravação de fontes sonoras da reali-
dade concreta, a concepção do grupo de Colônia estava no emprego 
de todos os recursos da tecnologia eletrônica como meio de expansão 
das técnicas da música serial de Pierre Boulez [1925-2016] e Karlheinz 
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Stockhausen [1928-2007]. A recém-batizada Elektronische Musik, 
evitava materiais concretos, gravações, em favor de sons eletrônicos 
“puros” gerados artificialmente por meio de geradores de ondas elé-
tricas conhecidos como osciladores, com o procedimento denominado 
de síntese sonora. Esses osciladores geram ondas senoidais, a forma de 
onda sonora mais simples, que por meio de um trabalho de adição ou 
subtração de muitas outras ondas senoidais possibilitava a criação de 
timbres complexos. Assim como na música concreta, o suporte também 
muda. Segundo Andrea Cremaschi e Francisco Giomi (2008, p. 15) 
“o resultado sonoro não é mais fixado em um disco (que se mostrou 
pouco eficiente para o trabalho em estúdio), mas em fitas magnéticas 
que, com suas possibilidades de manipulação - a partir do fato que pode 
ser cortada e remontada à vontade - acaba sendo um meio muito mais 
adequado para esse propósito”. 

O trabalho de engenheiros eletrônicos também foi fundamental para 
a implantação dos estúdios de música eletrônica. Na rádio Colônia, o 
engenheiro Fritz Enkel [1908-1959] construiu uma série de equipa-
mentos que tornou possível aos compositores realizarem as suas obras. 
No catálogo de suas invenções haviam mesas de som para mixagem e a 
gravação; dispositivos de geração sonora como os osciladores de ondas 
senoidais e dente de serra; gravador com velocidade variável; filtros 
de diversas espécies; modulares de anéis; gerador de ruído branco e 
também o primeiro gravador de quatro pista do mundo. Com o apoio 
desses recursos eletrônicos era possível trabalhar um som puro (onda 
senoidal), adicionar e controlar o número de harmônicos e também o 
controle preciso da envoltória do som. 



167

As primeiras composições da música eletrônica alemã como exten-
são das técnicas serialistas emulados por geradores de onda senoidais 
com, entra num beco sem saída. No início de 1952, o muro que separa 
a escola alemã e a escola francesa começa a se dissolver dando surgi-
mento a música eletroacústica. Em 1956, Stockhausen realiza a obra 
referencial dessa nova estética musical Gesang der Jünglinge [Canto 
dos Adolescentes], a primeira realizada no estúdio com a mistura de 
sons gravados por microfone juntamente com sons eletrônicos gerados 
artificialmente. Nessa transição histórica entre os antagonismos con-
ceituais existentes, a obra utiliza a voz de um menino soprano lendo 
de forma apócrifa trechos bíblicos do livro de Daniel. Ao utilizar sons 
acústicos em combinação com sons eletrônicos, Stockhausen mostra a 
sua maturidade composicional no manuseio da tecnologia sonora além 
do dogmatismo vigente e apontou novos caminhos para a música feita 
com tecnologia eletrônica contemporânea. A concepção da obra em sua 
realização exigiu tecnologia de ponta para a época com a construção 
de um gravador de cinco canais independentes. Essa obra também foi 
difundida em concertos ao vivo por meio de espacialização sonora. 
Para isso, era necessário o posicionamento de cinco caixas acústicas 
espalhadas em pontos distintos ao redor da audiência para fazer a movi-
mentação sonora pelo espaço.

2.3 Studio de Fonologia da RAI

Outra iniciativa radiofônica que favoreceu o desenvolvimento da 
música eletroacústica ocorreu no Studio di Fonologia Musicale da RAI 
em Milão. Fundado pelos compositores Luciano Berio [1925-2003] e 
Bruno Maderna [1920-1973], e posteriormente com a adesão de Luigi 
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Nono [1924-1990], foram os responsáveis pela criação das peças mais 
importantes de todo o repertório eletroacústico. O enfoque pragmá-
tico dado por esses compositores italianos mesclava ideias e técnicas 
amadurecidas tanto no estúdio parisiense quanto no alemão. Para eles, 
longe das implicações filosóficas e conceituais das técnicas e materiais 
utilizados, não era relevante se o material fosse obtido pela gravação 
sonoro oriundas da realidade ou criado por meio de procedimentos 
complexos de síntese: o que realmente importa era resultado musical 
desse material pudesse oferecer. 

Na época, o Studio foi um dos mais bem equipados tecnologicamente 
da Europa. O arsenal tecnológico era constituído por nove geradores 
de ondas sonoras, um gerador de ruído branco e um gerador de pulso, 
modificadores de som, filtros, moduladores de amplitude e anel, micro-
fones, amplificadores e gravadores (mono, estéreo e quadrifônico), entre 
outros. De posse desse aparato tecnológico, além de uma concepção 
estética e ideológica não restritiva, foi possível aos compositores a 
criação de um território livre para a experimentação composicional. 
Entretanto, ao contrário dos estúdios franceses e alemães que possuíam 
equipamentos fabricados especialmente para a criação experimental, 
os equipamentos técnicos disponíveis para a criação musical eram os 
mesmos utilizados habitualmente na operacionalização radiofônica 
da RAI. Joel Chadabe (1997) diz que “a base do estúdio era o som 
radiofônico, pois a RAI almeja alcançar um novo padrão para os shows 
musicais, onde os principais requisitos técnicos de áudio estavam na 
música, na voz, no som e nos ruídos”. Com suas particularidades, o 
Studio de Milão, ao lado os estúdios de Paris e Colônia, exerceu uma 
forte influência na vanguarda musical dos anos de 1960. Por sua abertura 
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estética irrestrita, a iniciativa italiana pode ser considerada uma das 
mais importantes nos níveis tecnológicos, composicionais e estéticos 
da música do século XX.

O Studio foi por quase duas décadas, um dos centros de música 
experimental mais importantes do mundo. Em seu catálogo de obras 
encontramos a composição da peça radiofônica Ritratto di Città (1954). 
de Maderna e Berio que, a partir daí, mostrou as novas possibilidades 
oferecidas por esse veículo para a linguagem musical. A partir desse 
impulso surgiram algumas obras-primas mais representativas do reper-
tório eletroacústico mundial: Notturno (1956) e Continuo (1958) de 
Maderna, Thema – Omaggio a Joyce (1958) e Visage (1961) de Berio, 
La fabbrica illuminata (1964), Como una ola de fuerza y luz (1971-720 
e Sofferte onde serene (1976) de Nono. 

3. ROTAS ALTERNATIVAS
3.1 Rádio contrapontístico de Gleen Gould

Em contraste ao estilo monofônico adotado previamente no gênero 
de documentários radiofônicos, o pianista canadense Glenn Gould 
[1932-1982] propõe em seus docudramas a independência vocal aná-
loga à polifonia musical. Essa técnica musical erudita foi adaptada ao 
discurso radiofônico com a utilização duas ou mais vozes simultâneas 
que preserva o caráter melódico e rítmico individualizado operando na 
mesma faixa temporal similar ao conjunto coral. Nesse procedimento 
técnico composicional que passa por uma série de variações sofisticadas 
de contraponto, aliado ao processo de montagem, a sobreposição de 
diversas camadas textuais ocasiona a quebra da linearidade dos depoi-
mentos. Esse gênero, caracterizado por camadas textuais significantes, 
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em alguns momentos quase incompreensíveis, recontextualiza a pequena 
babel textual, fruto da audácia polifônica de alguns compositores fla-
mencos renascentistas.

Entre os anos de 1967 e 1977, Gould alcança o ápice contrapontístico 
de seus docudramas com a obra Solitude Trilogy [Trilogia da Solidão] 
composta pelas obras: The Idea of North (1967), The Latecomers (1969) 
and The Quiet in the Land (1977). Nessas obras, nota-se o uso articulado 
de três ou mais vozes separadas e ouvidas simultaneamente apresenta na 
abertura da peça a ideia de fuga. O crítico Richard Kostelanetz (1988) 
relaciona o fato de Gould, como pianista, ser um magistral intérprete 
de fugas e como rádio artista um magistral criador de fugas. Esse 
gênero radiofônico singular apresenta as perspectivas oferecidas pela 
orquestração contrapontística das vozes humanas, cuja independência 
mostra uma dimensão totalmente nova ao gênero do documentário, o 
qual sintetiza a natureza democrática do “rádio contrapontístico”.

3.2 As coreografias radiofônicas do Radio Ligna

Radio Ligna é um coletivo formado pelos artistas de rádio Ole Frahm, 
Michael Hüners e Torsten Michaelsen que opera na intersecção entre 
arte radiofônica e performance art. Fundado em 1995 na cidade de 
Hamburgo - Alemanha, este projeto transversal de ativismo radiofônico 
tem forte afinidade com a Radio Alice italiana e com os experimentos 
coletivos de “artivismo” do projeto Luther Blissett6. A partir de 2002 

6. Luther Blissett é um pseudônimo multiusuário, uma identidade em aberto, adotada 
e compartilhada por centenas de hackers, ativistas e operadores culturais em 
vários países do hemisfério norte. O Luther Blissett Project adquire notoriedade 
tornando-se uma lenda, uma espécie de herói popular, um Robin Hood da era da 
informação que organiza zombarias, passa noticias falsas à coordena campanhas 
heterodoxas de solidariedade a vitimas da repressão.
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o trio adota a infraestrutura do rádio para delinear e colocar em pratica 
ações politicas radicais no espaço publico. Essa nova atitude levou o 
grupo a explorar o rádio em diversas configurações e situações expe-
rimentais inerentes ao próprio meio, que pela configuração comercial 
vigente foram soterradas, esquecidas ou abandonadas. Assim surge os 
primeiros “balés radiofônicos” ou Radio Ballets, uma forma híbrida 
entre rádio e ações coreográficas, cujo referencial estão no pensamento 
do coreógrafo alemão Rudolf von Laban e o texto O rádio como um 
aparato de comunicação (1932) de Bertolt Brecht. 

Essas ações coreográficas partiram da necessidade de questionar 
a crescente politica neoliberal de privatização e a regulamentação 
limitante da circulação no espaço público e, dentro dessa conjuntura o 
grupo começou a realizar performances intervencionistas em espaços 
como estações de trem e shopping centers. Para Brandon LaBelle (2010, 
p. 188) o trabalho do Ligna “revela a amplitude com a qual a atividade 
comercial tem condicionado o ambiente construído, levando ao senso 
de normatização, orientado pelos interesses comerciais e ganhos eco-
nômicos como fatores definidores da interação publica”. 

O primeiro balé aconteceu em 2002 na estação ferroviária de 
Hamburgo7. Ele foi estruturado como uma transmissão de radio com 
voz ao vivo e sons pré́-gravados, no qual os realizadores convidaram 
os ouvintes a participar de uma serie de ações e gestos unificados que 

7. Essa estação era um antigo espaço público que agora está sob controle privado 
da companhia ferroviária alemã (Deutsche Bahn - DB) e seus associados desde 
meados dos anos noventa. A empresa alemã Railway, concessionária da estação, 
tentou proibir a intervenção antes que ela ocorresse. O caso chegou ao tribunal que 
seguiu a argumentação da defesa cuja tese era que o Ballet não era um encontro, 
que era proibido pelos regulamentos do espaço, mas uma dispersão de ouvintes 
da rádio, que não pode ser proibida em nenhum lugar.
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deveriam ocorrer na estação ferroviária em um horário designado. 
Os participantes foram convidados a trazer rádios portáteis e fones 
de ouvido, de modo a sintonizar a transmissão de radio na estação, e 
seguir as instruções ditas pela voz da transmissão, tais como: dançar 
uma determinada música, segurar as mãos num ato de implorar, dei-
tar-se no chão, olhar para cima ou olhar para baixo, etc. A performance 
contou com cerca de duzentos ouvintes, e essencialmente se pedia aos 
participantes para ocuparem a estação, aparecendo como um coletivo 
não identificado e reunidos através da transmissão invisível, onde cada 
participante ouvia e coreografava simples ações. Para o teórico holandês 
Kai van Eikels (2010) o movimento gerado pelas formas dispersas de 
aglutinação de seres autônomos conduzidos pela transmissão radiofônica 
“não segue um objetivo direto, mas atinge sua meta indiretamente por 
meio de um gasto ornamental de energia, uma ampliação e autodiag-
nostico da própria performance ao atravessar figuras”.

Esse formato de balé radiofônico foi repetido posteriormente na 
estação central de Leipzig em junho de 2003; na área de pedestres de 
Munique, na praça Heldenplatz, em Viena; na Pariser Platz, em frente 
ao Portão de Brandenburgo, em Berlim, entre outros. 

3.3 PODCAST

O início do século XXI marca o próximo estágio das artes de 
transmissão no qual ocorre a transferência do protagonismo das ondas 
hertzianas para o emergente podcast - protocolo de distribuição de 
conteúdos localizado nas redes sociais da World Wide Web. O termo 
foi criado em 2004 por Bem Hammersley como um acrônimo de Pod 
(Personal on demand) e Broadcast (difusão, emissão) e associado à 
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convergência entre o descontinuado iPod (aparelho reprodutor de áudio 
da Apple) com a broadcasting. O podcast é a convergência que reúne 
indiretamente computadores domésticos ou dispositivos de mídia por-
tátil, infraestrutura baseada na internet, blogs, blogs de áudio, MP3 e 
players de mídia digital, cuja característica inovadora está na sua forma 
de distribuição e consumo. Em seus estágios iniciais a tecnologia da 
prática do podcasting estava baseada no sistema de assinaturas no RSS 
que possibilitava tanto a distribuição de arquivos de áudio pela internet 
como o download para reprodução posterior. Com o desenvolvimento 
das novas tecnologias telemáticas, esse sistema sofre alterações subs-
tanciais. De acordo com Eduardo Vicente:

Em comparação com o quadro atual pode-se afirmar que essa base 
tecnológica sofreu mudanças bastante significativas. Em primeiro 
lugar, a popularização dos smartphones e de outros recursos de 
acesso à internet móvel, associada ao aumento de sua cobertura e 
velocidade, levaram a uma mudança da logica do download para a 
do streaming. Com isso, de um modo geral, a prática do download 
dos arquivos de mídia e posterior reprodução foi substituída pela 
audição online do episódio de um determinado podcast, seja com a 
utilização de um computador ou smartphone – diretamente do site 
de seus realizadores –, ou de um dos muitos agregadores de podcasts 
hoje existentes. (Vicente, 2018, p. 90)

As facilidades oferecidas pelas novas tecnologias telemáticas têm ofe-
recidos múltiplos canais de acessos a produção que outrora se restringia 
apenas a esfera radiofônica no processo de difusão, circulação e escuta. 
Apesar de estar sob o controle de poucas corporações empresariais de 
mídia, as proposições micro e dinâmicas oferecidas pelo podcast abrem 
um amplo leque de possibilidade para a expressão livre e a criatividade 
individual dentro de um segmento marcado pela produção de formas 
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e conteúdos uniformizados. Devido a sua não restrição em relação à 
forma e ao conteúdo, é possível encontrar uma gama de programas de 
música, leitura, aulas sobre diversos assuntos e audioséries (versão audi-
tivas similar as séries televisivas) divididas em episódios e que podem 
ser recebidos automaticamente por assinantes ou acessados em sites 
específicos como o caso da produção independente da série americana 
Serial produzida em parceria com a rádio educativa WBEZ-Chicago. 
Outra iniciativa contemporânea de produções radiofônicas e experi-
mentais online é o Creation on Air da rádio pública France Culture. 
Nesse site são hospedados uma série de trabalhos de diversos autores 
francófonos de diversas tendências na forma de podcast. A WDR de 
Colônia, berço da música eletrônica, também hospeda em seu site uma 
série de reproduções radiofônicas “emocionantes, inovadoras e atuais”. 
Esses três exemplos são apenas algumas das iniciativas num universo 
repleto de opções.

3.4 Cinema Acústico 

A transformação radical das artes sonoras tem oferecido novos 
formatos de difusão auditiva. Apesar de sua forte conotação radiofô-
nica, ela não se restringe mais ao aparelho de rádio com sua difusão 
realizada através de ondas hertzianas. Com o desenvolvimento de novas 
tecnologias de áudio houve uma forte transformação nas transmissões 
sonoras, dessa forma, tornou-se possível realizar apresentações e difu-
sões de trabalhos que o formato tradicional do rádio tecnologicamente 
não acomodava. A conquista do espaço fora do aparelho radiofônico 
permitiu aos artistas expandirem os limites impostos pela arquitetura do 
próprio dispositivo, antes restrito ao sistema estereofônico. A partir dos 
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anos de 1980, essa nova configuração já permitia a utilização de efeitos 
surround e difusão em multicanais em instalações sonoras, eventos de 
performance e festivais de arte de transmissão. Agora, de posse desses 
dispositivos tecnológicos de transmissão telemática materializado, o 
trabalho desses artistas, na forma de podcast, podem alcançar uma 
audiência mais ampla e em diversos pontos do planeta de forma aces-
sível. Uma alternativa que pode ser difundida em apresentação ao vivo 
quanto hospedadas em sites específicos na internet é o cinema acústico.

O conceito de filme acústico - uma forma de cinema que exclui radi-
calmente o uso da imagem, não é uma forma de expressão tão recente, 
ele está ancestralmente ligado à obra Wochenende [Fim de Semana] 
(1930) do cineasta alemão Walter Ruttmann [1887-1941]. Essa obra, 
considerada por alguns estudiosos como o primeiro filme acústico 
realizado, recebeu o comissionamento da Berlin Broadcasting System 
dirigida pelo criador do Hörspiel Hans Flesch para criar uma peça para 
o rádio. Baseada no corte, montagem e amostragem de sons do cotidiano 
de uma metrópole, Ruttmann realizou essa obra com o auxílio de um dos 
melhores sistemas de gravação de som ótico para cinema no mundo, o 
sistema Tri-Ergon. Nessa linha, o autor apresenta uma paisagem sonora 
rica e evocativa de vozes, relógios, alarmes e outros sons “encontrados”, 
contudo a tela permanece em branco e imóvel durante os onze minutos 
de duração da obra. A princípio, o filme parecia pouco mais que uma 
curiosidade, um experimento idiossincrático projetado para testar os 
limites da expressão cinematográfica e que também antecipa em alguns 
a musique concrète de Schaeffer. Apesar de ser encomendada por uma 
organização radiofônica, o filme foi projetado para ser vivenciado em 
uma sala de cinema com uma tela estática e sem imagem. Dessa forma, 
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Ruttmann classificou esse trabalho como “cinema para os ouvidos” e 
“filme cego” 

Logo após a 2º Guerra Mundial, influenciados pelo espírito do dada-
ísmo e do surrealismo e também pelas reverberações do filme de Ruttman 
ocorre profundas reverberações na dinâmica cinematográfica com o 
surgimento do cinema discrepante na França nos anos 1950. Sob a égide 
da vanguarda letrista o filme acústico L’anticoncept [O anticonceito] de 
Gil Wolman (1951) é despojado de qualquer estímulo imagético, con-
sistindo apenas da projeção de um círculo branco, que ocasionalmente 
acende e apaga, em um balão meteorológico em vez de uma tela plana 
de imagem. Outra iniciativa é o filme situacionista Hurlements en faveur 
de Sade [Uivos para Sade] de Guy Debord (1952). O filme também é 
despojado de qualquer estímulo imagético, estruturado na alternância 
de vazios em preto e branco acompanhados por uma trilha sonora não 
narrativa na qual ouve-se uma série de citações provenientes das mais 
variadas fontes, observações sobre a vida dos letristas e algumas afir-
mações teóricas, tudo interrompido por frequentes silêncios. A tela se 
ilumina apenas nos momentos em que ocorrem falas e, no final, suce-
dem-se 24 minutos de total silêncio e escuridão.

Em 1993, tendo como referência direta o artista francês Yves Klein 
[1928–1962] através do uso da cor International Klein Blue, o cineasta 
britânico Derek Jarman [1942–1994] realiza o filme acústico e mono-
cromático Blue [Azul], cuja única imagem é uma tela azul imutável. 
O contraponto sonoro é complementado com narração do próprio 
autor e antigos colaboradores com uma trilha sonora musical atua 
na condução narrativa. A narração consiste de um texto poético que 
documenta o desenvolvimento de sua doença relacionada à AIDS e a 
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sua é morte iminente no momento em que ele se tornara parcialmente 
cego, cuja visão é frequentemente interrompida pela luz azul. O filme 
é o último longa de Jarman e foi concluído apenas alguns meses antes 
de sua morte. Para Justin Remes (2015, p.113), o filme é “esvaziado de 
qualquer conteúdo visual ou movimento, o filme de Jarman oferece um 
vazio ostensivo, uma ausência, um recuo de representação. Em outras 
palavras, o azul é um filme monocromático, uma obra cinematográfica 
que não apresenta nada visualmente mais do que um campo de cor”. 

No Canadá francês, um grupo de compositores da Universidade de 
Concórdia em Montreal com o apoio do compositor e produtor musical 
Jean-François Denis, proprietário do selo Empreintes DIGITALes, selo 
referencial na música eletroacústica, lança a série de CDs sob o título de 
Cinéma pour l’oreille [cinema para os ouvidos] composta com obras de 
compositores de música eletroacústica, acusmática e concreta. A ideia 
para essa empreitada foi o artigo … et vers un cinéma pour l’oreille 
[... e para um cinema para o ouvido] (1993) do compositor canadense 
Robert Normandeau. Em linhas gerais, o artigo traça um paralelo entre 
duas artes temporais: a música acusmática, que ele rotulou de “cinema 
para o ouvido” e o próprio cinema. Dessa forma, o termo acusmático, 
cada vez mais difundido, designa uma “arte de sons fixados” mais 
próxima ao cinema, ao vídeo e às artes de suportes temporais, do que 
da música, uma arte na qual a interpretação é a protagonista. Em suas 
especulações teóricas, Normandeau propõe transpor os elementos de 
análise da linguagem cinematográfica para a linguagem acústica, a fim de 
desenvolver uma melhor compreensão da mesma e também apresentar 
algumas técnicas cinematográficas que usou em seus próprios trabalhos.



178

Ao realizar o filme sem imagem e com som imersivo Le Brasier 
Shelley (2019), o engenheiro de som Ludovic Chavarot e a diretora 
Céline Ters criaram o termo Cinésonore [Cinema Sonoro] como con-
ceito motriz adotado na construção da obra. Essa forma de cinema é 
influenciada diretamente pelas tecnologias 3D, vídeo imersivo, tecnologia 
sonora 5.1, som binaural, podcast e a projeção sonora dos concertos de 
música eletroacústica. Na mesma linha conceitual o cineasta francês 
Bertrand Bonello, durante a crise pandêmica de 2020, escreveu o que 
ele denominou de cinema fantasma Madeleine dentre les morts, cuja 
referência é o filme Vertigo de Alfred Hitchcock. Essa vereda aberta por 
Ters e Bonello tem relação direta com o crescente desenvolvimento da 
tecnologia digital de áudio além do tradicional sistema estereofônico. 

4. AINDA EM CONCLUSÃO

Vanguardistas, experimentadores, compositores sônicos em conjunção 
com as inovações tecnológicas têm mostrado novas experiências sonoras 
para além de um grupo restrito de apreciadores. Com a popularização 
de aparelhos de home theater com tecnologia Blue Ray, o som em alta 
fidelidade em 24 bits e espaço sonoro imersivo dos sistemas padrões 
de surround 5.1 e 7.1 da Dolby e da DTS em conjunção com as plata-
formas digitais de hospedagem de podcasts têm servido como ponta 
de lança para esse novo cenário. Agora também é possível, de forma 
doméstica, exibir e escutar filmes com a qualidade das principais salas 
de cinema. A junção de todos esses ingredientes tem proporcionado 
outras soluções artísticas fora da camisa de força da normatividade do 
circuito comercial. Assim, essas novas possibilidade apresentará as 
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novas fissuras mostrará aos futuros artistas na busca pela confecção de 
novo cenários acústicos para o além rádio.
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INTRODUÇÃO 

No contexto do mercado atual, os atributos físicos dos produtos e 
serviços das organizações são substituídos por atributos simbólicos, dis-
cursivos, os quais competem no imaginário da sociedade. Dessa forma, 
assim como as organizações, a Comunicação também se encontra em 
um cenário de mudança de concepções e olhares.

Para atender a este movimento de deslocamento do mercado físico 
para o mercado simbólico muitas organizações desenvolvem estratégias 
comunicacionais que se alinham a valores que estão sendo incorporados 
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na e pela sociedade. Não é raro identificarmos organizações cujos 
valores ligados à responsabilidade social, inclusão da diversidade, 
sustentabilidade, dentre outros exemplos, se fazem presentes em seus 
discursos institucionais e mercadológicos. Desta forma, muitas organi-
zações buscam atrelar novos sentidos à sua imagem. Importante dizer 
que essas estratégias são uma forma de atração mercadológica, mas 
que também fazem parte dos valores organizacionais e da maneira pela 
qual algumas organizações querem ser reconhecidas na sua interação 
com seus públicos e com a sociedade.

Diante disso e instigados a ampliar o conhecimento sobre esta 
questão a pesquisa em tela tem como objetivo compreender como a 
comunicação organizacional constrói valor para atender ao mercado 
simbólico. Para se alcançar este objetivo, desenvolveu-se um estudo 
sobre a campanha “BK em dobro” da Burger King Brasil. Nela são 
destacados, em específico, a associação de uma organização aos valores 
de acessibilidade e inclusão. Adotou-se como metodologia a pesquisa 
de abordagem qualitativa e exploratória. Em um primeiro momento 
desenvolveu-se a pesquisa bibliográfica, cujo paradigma relacional da 
comunicação organizacional (França, 2001; Lima, 2008) foi convocado 
a direcionar o olhar comunicacional sobre o estudo. Em um segundo 
momento foi realizada uma análise de caráter interpretativo amparada 
por quatro categorias propostas por Manucci (2008) para a projeção 
de fatores de valoração e organizações, quais sejam: dimensão física; 
dimensão simbólica; estrutura de valor; e unidade conceitual.
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1. COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÕES: MUDANÇA DE 
PARADIGMA

Assim como as sociedades, as instituições e as organizações passam 
por transformações. Os conceitos e abordagens dirigidos à comunica-
ção enquanto um fenômeno e prática social sofrem mudanças que são 
sentidas com o advento das tecnologias digitais. 

Ao longo de todo século XX vimos emergir paradigmas que inci-
diram sobre os estudos e pesquisas do campo da comunicação. A partir 
de Vasconcellos (2002) um paradigma pode ser compreendido como 
“a globalidade de pensamentos, percepções e valores que compõem 
determinada visão de realidade” (citado em Barros, Brito & Machado, 
2015, p. 24). Em concordância, Vera França (2001, p. 12) define um 
paradigma como “o esquema organizador das teorias”, responsável 
por definir as principais perguntas a serem respondidas por uma área 
em questão.

Ao tratarmos de paradigmas da comunicação nos vemos diante da 
contribuição de inúmeras correntes de pensamento, áreas já consolidadas 
que têm profunda influência sobre seu entendimento. Não por acaso 
França (2001) se refere ao campo da comunicação como originário 
de uma dinâmica interdisciplinar/transdisciplinar, por se tratar de um 
campo em que se proliferam “pontos de vista” - “lugares de onde se 
vê e se analisa a realidade” - cuja potência se abre para as variadas 
possibilidades de leituras dos fenômenos sociais.

Sumariamente a partir de França (2001) podemos destacar quatro 
paradigmas da comunicação: Informacional; Semiótico-informacional; 
Semiótico-textual e; Dialógico. Não obstante, aqui nos interessa o 
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modelo dialógico4 “que distingue a comunicação (em contraposição à 
relação informativa) a partir da bilateralidade do processo, da igualdade 
de condições e funções estabelecidas entre os interlocutores” (França, 
2001, p. 15). 

Vale ressaltar que o paradigma informacional (também conhecido 
como paradigma clássico), se destacou como principal perspectiva para 
explicar a comunicação especialmente ao longo do século XX. Esse para-
digma “é tido como o modelo hegemônico da comunicação, o qual vê 
a comunicação como um processo mecânico e linear de transmissão de 
mensagens de um emissor para um receptor, provocando determinados 
efeitos” (Bastos & Lima, 2012, p. 32). Nesse sentido, entende-se que 
a comunicação parte de um emissor para um receptor, ativo e passivo, 
respectivamente, com finalidades “meramente operativa e consiste em 
fazer passar, por meio de um canal, o máximo de informação com o 
mínimo de distorção e com a máxima economia de tempo e de energia” 
(Bastos & Lima, 2012, p. 32).

Entretanto, esse modelo simplificador se mostra insuficiente para a 
compreensão de todo o fenômeno comunicacional. Bastos & Lima (2012) 
questionam essa visão fragmentada e instrumental da comunicação, em 
que cada parte provoca resultados específicos. Queremos dizer que “ao 
predefinir os papéis que cada interlocutor ocupa no processo, com suas 
funções específicas, passamos a analisar o fenômeno com base nesses 
parâmetros limitadores e perdemos a visão do todo” (Bastos & Lima, 
2012, p. 35).

4. Aqui também nomeado de paradigma relacional da comunicação. 
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Para se fazer avançar o olhar sobre a comunicação com objetivo de 
ampliar a complexidade do processo comunicativo e tendo a perspec-
tiva de se pensar em um esquema teórico de apreensão dos fenômenos 
sociais a partir do viés comunicacional, França (2001, p. 16) “busca 
resgatar a circularidade e globalidade do processo, a interrelação entre 
os elementos que, por sua vez, se constituem, ganham uma nova exis-
tência no quadro relacional estabelecido”.

A autora então propõe a expansão do olhar evocando a imbricação 
entre três dimensões relacionais: “a interacional (a relação dos interlo-
cutores), a simbólica (as práticas discursivas e a produção de sentido) e 
a contextual (situação sociocultural) (...) ao serem percebidas em relação 
- ou seja, afetando-se mutuamente - conformam o quadro relacional que 
compreende a comunicação” (Lima, 2008. pp. 113-114). 

Nesta perspectiva proposta por França (2001) e por Lima (2008) o 
olhar da comunicação deverá alcançar a intersecção das três dimensões 
que se constituem de forma recíproca. Esta intersecção se torna, desta 
forma, o lugar de onde se vê os fenômenos e as realidades sociais - ou 
seja, do quadro relacional existente que os instituem. Para França (2001, 
p. 16) a comunicação é viva, dinâmica e instituidora de sentidos e rela-
ções. A comunicação é “...o lugar não apenas onde os sujeitos dizem, 
mas também assumem papéis e se constróem socialmente; espaço de 
realização e renovação da cultura”. Assim, ao analisar a intersecção 
entre os sujeitos em interação, produtores de sentido, e inseridos em 
determinado contexto, forma-se a especificidade do olhar da comuni-
cação, como área própria de estudos (França, 2001).

Ademais, o viés comunicacional proposto (França, 2001; Lima, 2008) 
nos leva a reconhecer que existem múltiplos recortes empíricos que 



186

podem ser evocados em estudos e pesquisas que colocam em análise 
uma infinidade de quadros de situações sociais. Nosso interesse está 
voltado às organizações como um lugar promissor para se analisar 
diferentes fenômenos e realidades, na medida em que entendemos que 
elas se constituem comunicacionalmente. Para isto, nosso ponto de 
partida é a abordagem relacional da comunicação, cuja centralidade 
está na “relação e naquilo que ela produz” (França, 2018, p. 91) sendo 
aqui convocada como chave de leitura dessas organizações.

1.1 Comunicação nas organizações

Pretende-se analisar a comunicação organizacional de acordo com 
o recorte paradigmático do modelo dialógico/relacional. Neste aspecto, 
as organizações produzem e compartilham sentidos, assumem posi-
ções, interpretam diferentes papéis, quando em interação com os seus 
públicos de interesse, atuando como sujeitos interlocutores (Bastos & 
Lima, 2012). 

Considerando a volatilidade da sociedade, as organizações buscam 
se adaptar às exigências ambientais internas e externas para que consi-
gam alcançar seus objetivos. O ambiente social é o locus interacional 
privilegiado onde se conformam e/ou confrontam “...simbologias, 
tendências e significados, no qual se constroem a todo instante os atos, 
discursos e comportamentos sociais (Cavalcante, 2010, p. 111). É nesse 
locus contextualizado em que se constroem as relações entre os inter-
locutores (empresa e seus públicos) e onde o processo de comunicação 
se constitui enquanto estratégias, técnicas, linguagens em sua dimen-
são prática (Cavalcante, 2010) conformando discursos e produzindo e 
compartilhando sentidos. 
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Entende-se que o fenômeno da interação pode ser definido como um 
processo de afetação mútua, melhor dizendo, “um processo emergente 
[...] que vai sendo definido durante o processo. Na interação o que está 
em jogo é a construção de uma base comum pela qual os sentidos são 
produzidos” (Primo, 2000 citado por Bastos & Lima, 2012, p. 39).

Os processos de compartilhamento de sentido entre uma organização 
e seus públicos são responsáveis pela construção de sua identidade e 
protagonismo, como afirmado por Lima (2008, p. 123) “é a relação com 
o outro, portanto, que define quem a organização é, naquela interação, 
e quem são seus interlocutores”. Logo, os relacionamentos e discursos 
construídos são, de fato, o que institui a posição assumida pela organiza-
ção, ela “se institui como prestadora de serviços, posto de trabalho etc. 
apenas a partir de suas interações, ao posicionar-se, na comunicação, e 
relação ao outro” (Lima, 2008, p. 123).

Para que as interações aconteçam, os significados devem transitar 
no processo, sendo compartilhados entre os interlocutores (sendo a 
organização um deles). Porém (2019) aponta a comunicação como 
responsável por possibilitar o contato entre pessoas em um mesmo 
contexto para que haja esse compartilhamento. Ela permite entendermos 
as organizações como “resultados provisórios das permanentes intera-
ções dos vários sujeitos que estabelecem relações com a organização” 
(Baldissera, 2014, p. 121).

As organizações também são constituídas pelas informações que 
circulam no imaginário coletivo da sociedade. Com isso, Davel e Vergara 
(2007) afirmam que as organizações devem ser reconhecidas como 
fenômenos socialmente construídos, já que as interações humanas nas e 
sobre as organizações constituem os significados a elas associados (como 
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em Porém, 2019). Certamente que uma organização não é constituída 
exclusivamente por meio das trocas informacionais, mas sobretudo, é 
constituída por sentidos partilhados que dão significado e/ou ressigni-
ficam as relações. Percebe-se que as organizações são constituídas por 
processos comunicativos acionados pelos sujeitos e dos significados 
compartilhados nesta relação. Portanto, “...a comunicação é constitu-
tiva das organizações e da vida organizacional” (Deetz, 2010, p. 85), 
complementarmente pode-se dizer que: 

A comunicação organizacional é, então, um processo social que 
aciona universos objetivos e subjetivos na criação de um ambiente 
ao mesmo tempo estável e mutante. Essa definição integra a noção 
objetiva de que a comunicação ocorre nas organizações e a con-
cepção subjetiva de que a comunicação produz as organizações. 
(Casali, 2009, p. 124)

A Comunicação Organizacional, é, assim, uma perspectiva de 
estudo de “como se processa o fenômeno comunicacional dentro das 
organizações no âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, o 
funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e seus 
diversos públicos.” (Kunsch, 2003, p. 149). À luz dessa conceituação, 
entende-se que, a organização é constituída pela comunicação, mas 
também estabelece suas próprias diretrizes de comunicação para com 
os seus públicos, gerando assim, relações complexas e recursivas. 

A comunicação constitui a organização como algo inerente à sua 
existência, define o compartilhamento de ideias, repertórios, visões de 
mundo que organizam e buscam dar coerência ao cotidiano organiza-
cional. A organização existe porque há certo alinhamento nos quadros 
de sentidos sobre o “fazer” organizacional cujo processo de interação o 
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institui. E, ao mesmo tempo, a organização cria/define os instrumentos, 
as políticas, as ações de comunicação que integram suas estratégias em 
uma relação recursiva. 

Nesta perspectiva complexa que define a relação organização/co-
municação, nos apoiamos também em Edgar Morin (2015), ao explicar 
os princípios da complexidade. O autor conceitua o princípio recursivo 
como “um processo em que os produtos e os efeitos são ao mesmo 
tempo causas e produtores do que os produz” (Morin, 2015, p. 74). 
Percebe-se, portanto, que a relação estabelecida entre uma organização 
e seus públicos é complexa, uma vez que os significados compartilhados 
entre eles são parte de sua construção, mas também a construção dos 
relacionamentos com estes públicos se dá pela comunicação.

Se sustentando nessa perspectiva da complexidade, Alencar (2015) 
explica também o princípio hologramático, com base no pensamento de 
Morin (2015). A autora aponta que “a base do preceito hologramático 
desconsidera a compreensão reducionista no qual o todo é formado 
somente das qualidades das partes; ou do holismo, que negligencia 
essas partes na compreensão do todo” (Alencar, 2015, p. 39). É pro-
posto que nas relações sociais se compreenda que o todo também está 
presente em cada uma das partes, assim como cada parte carrega em 
seu interior, o todo. 

Nas organizações esse princípio se manifesta quando se reflete sobre 
as interações entre as organizações e seus públicos: “sob o viés do prin-
cípio hologramático, ganha força o incentivo e o reconhecimento das 
interações entre organizações e públicos como fontes de produção de 
ideias e conhecimentos, suscitando qualidades emergentes e formando 
um processo circular de comunicação” (Alencar, 2015, p. 40).



190

Dessa maneira, a comunicação é promotora da interação entre 
as pessoas que formam as organizações. Percebe-se mais uma vez a 
centralidade dos relacionamentos construídos pela e para a organiza-
ção, como apontado por Marchiori (2010, p. 150), reafirma-se que “o 
ser humano é o principal canal dos acontecimentos nas organizações, 
nos quais a interação humana é questão primordial”. A perspectiva 
da complexidade na Comunicação Organizacional, foi explorada por 
Baldissera (2009, 2014), que conceitua três diferentes dimensões 
(organizações comunicada, comunicante e falada) para se estudar as 
relações da organização. 

Na dimensão da organização comunicada, entende-se a comunicação 
como promotora do discurso organizacional. Baldissera (2014, p. 117) 
aponta que “no discurso organizacional, estão tensionados o contexto 
situacional imediato, o contexto institucional e o contexto sociocultural 
mais amplo”. Com essa perspectiva de “local” em que se materializam 
os contextos da organização, aponta-se que é nesses discursos que 
se dá o lugar de “dizer sobre si mesma” (Baldissera, 2014, p. 117). 
Nesta dimensão, a comunicação transmite as informações oficiais da 
organização, como suas visões de mundo. Contempla, assim, “aquilo 
que a organização, como força em interação com outros sujeitos [...] 
considera relevante sobre si mesma, identifica como potencialidade para 
trazer algum tipo de retorno” (Baldissera, 2014, p. 117). Resgatando o 
princípio hologramático da complexidade, percebe-se que as informa-
ções intencionais comunicadas pela organização, são partes, elevadas 
à categoria de “todo”, uma vez que são noticiadas como sendo a orga-
nização, quando de fato são fragmentos expostos intencionalmente.
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Na dimensão da organização comunicante são trabalhados os proces-
sos de significação materializados em diferentes contextos, em especial 
pela mídia e pelas redes sociais. Quando os públicos interagem com a 
organização acabam por atrelar significados a ela, mesmo que não sejam 
os intencionados pela organização. Baldissera (2014, p. 120) afirma que 
“grande parte da comunicação que escapa aos processos oficiais pode 
revelar outros aspectos da organização, geralmente menos visíveis, 
menos explorados, ou, em certos casos, escondidos dos públicos”. Uma 
notícia veiculada sobre a organização pode construir novas perspectivas 
perante os públicos, assim como um comentário em uma publicação 
oficial pode repercutir de diversas maneiras.

Por fim, na dimensão da organização falada se refere a tudo que circula 
sobre a organização, em diversas dimensões da vida social (Baldissera, 
2009), para além do ambiente de trabalho, como no ambiente familiar. 
Neste caso, percebe-se que a comunicação informal, também constituem 
a organização, em uma perspectiva do mundo dos significados.

Neste estudo, o enfoque é dado à dimensão comunicada da comu-
nicação organizacional. Ao se compreender que essa dimensão de uma 
organização se refere à divulgação da sua fala oficial (Baldissera, 2014), 
percebe-se que, de certa forma, ela está associada à comunicação institu-
cional. Kunsch (2003, p. 164) explica que esta forma de comunicação é 
a responsável “pela construção de uma imagem e identidade corporativas 
fortes e positivas de uma organização”, e está muito envolvida com o 
ambiente externo, o contexto em que as relações entre as organizações 
e seus públicos externos - sejam eles consumidores, influenciadores ou 
cidadãos - produzem significados que são compartilhados com e entre 
esses interlocutores.



192

2 COMUNICAÇÃO E OS VALORES ORGANIZACIONAIS

As relações de significação resultado da Comunicação Organizacio-
nal estão atreladas à maneira pela qual as organizações se relacionam 
com o ambiente externo,

a empresa não é um sistema fechado, um ator isolado; pelo contrário, 
insere-se num contexto no qual os diversos níveis de experiência 
humana, processos econômicos, tecnológicos e culturais interagem 
para compor uma estrutura social particular de cada período histórico. 
(Kaufman, 2015, p. 144)

As organizações, sendo sistemas abertos, se caracterizam pela 
volatilidade e pela necessidade de estarem em constante adaptação. 
Kaufman (2015, p. 156) acrescenta que “as empresas se estruturam para 
permitir uma circulação ininterrupta em suas redes – internas e externas 
- de informação e comunicação”. Com redes, entende-se a interconexão 
e interdependência entre todos os atores do cenário das organizações. 
Castells (2009, citado por Kaufman, 2015, p. 157) define a empresa 
em rede como “a empresa cujo sistema de meios é constituído pela 
interseção de segmentos de sistemas autônomos de objetivos. Assim, 
os componentes da rede tanto são autônomos quanto dependentes em 
relação à rede e podem ser uma parte de outras redes”.

Com isso, a relação entre os objetivos dessas redes demonstra que o 
contexto em que as organizações estão inseridas influencia sua maneira 
de atuação. Manucci (2008, p. 13, tradução nossa) aponta que

o espaço de intervenção já não é um mercado predeterminado de 
unidades conhecidas e forças previsíveis, mas sim é um tabuleiro 
de jogos com múltiplos jogadores de interesses divergentes e 
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contrapostos, com regras de jogos dinâmicas e resultados emergentes 
imprevisíveis.

Neste novo mercado, parte da importância e o sucesso das organi-
zações se desloca do físico para o simbólico. Inúmeras organizações 
buscam atrelar sentidos e valores à sua imagem, os quais se desenvolvem 
em um espaço virtual ligado ao universo cognitivo das pessoas, “com 
suas crenças, valores, ideias e atitudes” (Manucci, 2008, p. 16). Assim, 
o novo “local” de disputa dessas organizações se encontra na mente 
e nos afetos das pessoas (Manucci, 2008), onde passaram a investir 
em proposições de identificação e experiências, condizentes com as 
necessidades dos seus públicos.

É possível reconhecer que as organizações passaram a não somente 
competir umas com as outras, mas também com as visões de mundo dos 
indivíduos, e “com fatores de credibilidade, de confiança e de interpre-
tação” (Manucci, 2008, p. 17). Esses fatores, inclusive, são cada vez 
mais decisivos no momento da compra de um produto ou adesão a um 
serviço, e devem ser considerados pelos profissionais da comunica-
ção. Não por acaso, cabe a comunicação - a partir de uma perspectiva 
relacional - promover a interação e a construção de significados nesse 
ambiente de atuação das organizações.

A gestão desses significados, da percepção e valoração pelos públi-
cos, é a base de um desenvolvimento estratégico na atualidade. Essa 
gestão se mostra importante e central nas organizações, em especial 
pelo fato de que em um mercado simbólico, sempre haverá um efeito 
de interpretação e conceituação sobre a organização (Manucci, 2008), 
independente do que a organização faça. Sobre essa questão Cavalcante 
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(2010, p. 112) reforça que “os processos de comunicação das organi-
zações são marcados pela experiência simultânea de ler o mundo e pôr 
em prática ação e discurso”. 

Certamente que a produção de sentidos, os valores e sua gestão, 
estão suportados em formas de comunicação que devem ser planejadas 
considerando essas novas tendências e especificidades do mercado 
simbólico, a exemplo dos estudos de Baldissera (2009; 2014) sobre 
a organização comunicada. A carga simbólica está cada vez mais 
atrelada às interações promovidas pelas organizações e, assim, passa 
a ser um marcador estratégico importante a ser considerado no plano 
de suas ações mercadológicas e institucionais. Essa carga simbólica 
pode ser notada nos mais variados tipos de comunicação evocados por 
essas organizações e, ao observá-los, é possível perceber as intenções, 
valores, conceitos e propósitos que circunscrevem e identificam uma 
organização e a faz única.

Uma vez compreendidas as organizações como agentes sociais cons-
tituídos por relacionamentos e a carga simbólica por elas comunicada, 
iremos destacar e observar a responsabilidade com a acessibilidade e a 
inclusão, enquanto valor a ser transmitido.

2.1 Valores de acessibilidade e inclusão

À primeira vista, podemos associar às organizações esse dever de 
inclusão ao considerarmos que a deficiência é uma realidade na vida de 
aproximadamente um quarto da população brasileira (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística [IBGE], 2010), portanto, uma temática de 
interesse público. Para além disso, outra justificativa para esse encargo 
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coletivo fica evidente quando abordamos sua origem (ou “a temática”) 
de forma crítica. 

O IBGE (2010, p. 71) considera a deficiência uma “incapacidade 
como resultado tanto da limitação das funções e estruturas do corpo 
quanto da influência de fatos sociais e ambientes sobre essa limitação”. 
Assim, além da situação de incapacidade individual, fatores sociais e 
ambientais configuram a deficiência como uma construção coletiva. Aqui, 
nos referimos a entraves físicos, como ambientes ou equipamentos que 
não consideram uma variedade de corpos e capacidades, mas também 
normas e comportamentos que atrapalham, ou até impedem, a inclusão 
plena de Pessoas com Deficiência (PcD) nos mais variados ambientes 
sociais. A essa série de fatores excludentes damos o nome de barreiras 
de acessibilidade, de acordo com a lei n. 5.296 (Lei n. 5296, 2004). 

A relevância de considerarmos a presença dessas barreiras no 
ambiente social, segundo Ellis & Kent (2011), é que se torna evidente 
que pertence ao coletivo a responsabilidade de solucionar, ou pelo menos 
reduzir, essas barreiras. Com isso, conclui-se que a acessibilidade deve 
ser garantida coletivamente pela sociedade.

Considerando que as organizações, como agentes sociais, atuam 
e provocam mudanças no contexto social, como parte de uma cadeia 
cultural e política de players, elas podem dinamizar formas de inclusão, 
de mitigação das barreiras e entraves que limitam os PcDs. Numa pers-
pectiva ética, faz-se necessário que essas decisões e comportamentos 
se deem de forma responsável e buscando a atender, em algum nível, 
demandas sociais. Ao considerarmos a inclusão de PcD uma respon-
sabilidade da sociedade, as organizações também devem se mobilizar 
pela redução e eliminação das barreiras de acessibilidade.
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Para tanto, há uma infinidade de possibilidades de atuação. 
Como exemplo, podemos citar o Design Universal, considerado uma 
das principais diretrizes nas ações organizacionais para a remoção de 
barreiras de acessibilidade. Segundo Cambiaghi & Carletto (2008), 
trata-se de uma série de princípios que visam a maior abrangência 
possível quando se projetam ambientes, produtos ou serviços. Uma 
forma de aplicação prática dos princípios do Design Universal é a 
disponibilização de recursos de acessibilidade, ou então, tecnologias 
assistivas, entendidas como

produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estra-
tégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, 
relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 
qualidade de vida e inclusão social. (Ferraz, 2020, p. 19)

A presença desses recursos visa igualar as possibilidades de partici-
pação e interação de pessoas com deficiência com objetos e ambientes. 
Vale ressaltar que a Tecnologia Assistiva pode se manifestar de diversas 
formas, desde simples objetos do cotidiano, como bengalas ou tesouras 
adaptadas para canhotos, até mesmo metodologias específicas ou avan-
çados sistemas informáticos (http://emag.governoeletronico.gov.br/).

Para o recorte específico deste estudo, uma forma de tecnologia 
assistiva que merece destaque é a audiodescrição. Este é um recurso de 
acessibilidade que amplia o entendimento de pessoas com deficiência 
visual por meio de informação sonora, e pode ser aplicado nos mais 
diferentes contextos, como produções audiovisuais, eventos e ambien-
tes (Motta, 2016 citado em De Souza, 2017). A audiodescrição é uma 
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modalidade de tradução intersemiótica (Seemann, 2019), já que opera 
pela transformação da imagem em linguagem verbal. 

A disponibilização deste recurso, de transformação de informações 
visuais em linguagem sonora, permite, de forma direta, que cerca de 7 
milhões de brasileiros possam exercer seu direito de acesso à informa-
ção, cultura e entretenimento (IBGE, 2010). O grupo de beneficiários 
indiretos abrange desde pessoas com deficiência intelectual, com disle-
xia, idosos e crianças, já que “ela traz descrições objetivas de aspectos 
visuais que poderiam passar despercebidos, seja por distração ou por 
falta de conhecimento específico” (Seemann, 2019, p. 3). 

3. ESTUDO DO CASO: PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa realizada, de abordagem qualitativa e exploratória, 
pretende compreender como a Comunicação Organizacional constrói 
valores para atender ao mercado simbólico. Nesta situação específica, 
busca-se identificar a associação de uma organização aos valores de 
acessibilidade e inclusão. Neste estudo, a análise de caráter interpretativo 
realizada se baseou nas categorias propostas por Manucci (2008) para a 
projeção de fatores de valoração em uma proposta. A análise consiste no 
uso de quatro categorias, são elas: dimensão física; dimensão simbólica; 
estrutura de valor; e unidade conceitual.

Cada uma dessas dimensões propostas busca responder questões 
primordiais para a análise do caso, sendo elas: 1) Dimensão Física: quais 
aspectos básicos sustentam a proposta corporativa? 2) Dimensão simbó-
lica: quais elementos formam o contexto de significação? 3) Estrutura 
de valor: qual promessa desenvolve e quais características diferenciais 



198

tem a proposta? 4) Unidade conceitual: qual é a definição conceitual 
da proposta?

As categorias são complementares e interdependentes, considerando 
que a soma das três primeiras resultam no alcance da última: o conceito 
construído. Para o estudo foi escolhida a campanha “BK em Dobro com 
Audiodescrição” da Burger King Brasil.

A Burger King é uma rede de restaurantes fast food presente em mais 
de 100 países, com mais de 15 mil lojas, e está atualmente entre as empre-
sas mais valiosas do segmento de quick services, avaliada em mais de 
sete bilhões de dólares americanos, segundo a Statista (2020). No Brasil, 
as atividades da empresa se iniciaram em 2004 (Burger King, 2020). 
Em seu website (www.burgerking.com.br), a Burger King afirma que 
sua missão enquanto organização é “ser a mais prazerosa experiência 
de alimentação”, e tem como visão “ser a marca de fast food mais pre-
ferida, mais rentável, com pessoas talentosas e forte presença nacional”. 
Os valores que guiam sua atuação são meritocracia, foco no cliente, 
visão de dono, alegria, ética e simplicidade. Para Pereira (2017), essa 
cultura organizacional se traduz em sua comunicação. A marca costuma 
ter como protagonistas de suas campanhas pessoas comuns em situações 
variadas, usando o interior dos restaurantes como cenário para passar 
mensagens de forma criativa.

Em julho de 2019, a marca veiculou seu primeiro comercial com 
audiodescrição aberta na televisão, tendo como protagonista Eduardo, 
um jovem com deficiência visual, consumindo lanches da promoção 
“King em Dobro” (BurgerKingBR, 2019). A audiodescrição descreve 
as ações do personagem e elementos da cena como os lanches e o 
cenário. A campanha foi construída na seguinte sequência: exposição 
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do produto, seguida pela fala do protagonista e finalizando com os 
valores da promoção.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Podemos ver a campanha “BK em Dobro com Audiodescrição” 
como uma ação pensada de acordo com a definição dada por Baldis-
sera (2009; 2014) de organização comunicada. Mais do que promover 
seus produtos e informar seus clientes sobre suas promoções, a marca 
quis atrelar certos valores à forma como é percebida por seus públicos. 
A partir da veiculação da campanha em questão, fica aparente a inten-
cionalidade de mostrar ao público o compromisso com a inclusão e a 
acessibilidade por parte da Burger King.

Percebe-se assim uma relação entre a gestão de significados e a 
percepção de valores pelos públicos. Na dimensão de organização 
comunicada, um planejamento de comunicação deve considerar as novas 
tendências e especificidades do mercado simbólico. Uma vez que o valor 
de uma proposta se dá no encontro da promessa de uma organização 
com aquilo que é percebido pelos públicos (Manucci, 2008), o papel 
da comunicação neste contexto é projetar essa proposta de maneira 
estratégica, para que ela faça sentido para o público. 

Segundo o diretor de marketing e vendas da Burger King Brasil, 
Ariel Grunkraut, o lançamento dessa campanha foi um reflexo do posi-
cionamento da marca, que trabalha a diversidade e as individualidades 
de seus clientes e colaboradores (Rogenski, 2019). Ao dar destaque 
a esses atributos, a campanha comunica um aspecto da identidade da 
Burger King para que esta se sobressaia entre outras organizações do 
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mesmo ramo. A partir disto, podemos tomar as categorias propostas por 
Manucci (2008) como parâmetro para a análise dos fatores de valoração 
nesta campanha publicitária.

Considerando, primeiramente, nos aspectos básicos de dimensão 
física da proposta, identificamos uma peça de comunicação com a pre-
sença de recurso de acessibilidade. O objeto imediato da campanha é a 
promoção em questão, “King em Dobro”, apresentada pelo protagonista 
Eduardo, pessoa com deficiência visual. O aspecto concreto da proposta 
de valoração reside no fato de que o vídeo possui audiodescrição, trans-
mitida simultaneamente.

Para a análise da dimensão simbólica, é necessário que se considere 
quais elementos formam o contexto de significação. Neste caso, é dado 
destaque ao fato de que a campanha foi projetada considerando a aces-
sibilidade e o Design Universal, em contraste com tantas outras peças 
de comunicação que não o fazem. Assim, ela ganha mais relevância 
ainda ao considerar o contingente populacional que pode ser beneficiado 
com esse recurso. 

Ao considerarmos a proposta oferecida por meio desta peça de comu-
nicação - isto é, a promessa feita ao público - é a de que todas as pessoas 
podem aproveitar as promoções oferecidas pela marca, independente 
das incapacidades que estas possam ter. Tendo escolhido uma pessoa 
com deficiência como protagonista para a campanha, a Burger King 
Brasil reconhece esse grupo social enquanto consumidor, em contraste 
com a invisibilização à qual estão sujeitos, tanto no meio publicitário 
quanto em outros ambientes sociais - midiáticos ou não. Além disso, 
o Eduardo traz um certo humor para a campanha, ao afirmar que “das 
coisas que eu falo que só acredito vendo”, e rindo logo em seguida. 
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A fala de Eduardo sugere uma remoção dos estigmas sociais e tabus aos 
quais a deficiência é comumente associada, apontando a necessidade 
de uma desassociação.

Tal proposta é reforçada com a presença do recurso de acessibili-
dade visual, evidenciando o compromisso assumido pela marca. Aqui, 
consideramos que apenas escolher um protagonista PcD, sem permitir 
que outras pessoas desse grupo social pudessem ter acesso pleno à 
campanha, demonstraria uma simpatia rasa com a causa, ou então que 
a organização se aproveita da questão social como forma de obter maior 
visibilidade.

Por fim, para identificar a definição conceitual da proposta, devemos 
considerar que esta “surge da integração dos aspectos físicos, mais o 
contexto da significação para cumprir a promessa” (Manucci, 2008, p. 
93). Portanto, é a articulação das dimensões física e simbólica e de que 
maneira ambas trabalham pela proposta. Dessa forma, podemos dizer que 
a definição conceitual, nesse caso, se manifesta quando a organização 
associa a sua marca a valores relacionados à inclusão e acessibilidade, 
a partir do reconhecimento de pessoas com deficiência visual como 
seus consumidores, ou seja, um público de interesse. 

Finalmente, a partir de uma perspectiva relacional, podemos destacar 
que a organização Burger King atuando em um contexto em mutação 
e em rede (Kaufman, 2015), compartilha sentidos e constrói relaciona-
mentos com seus públicos, os quais são responsáveis por sua formação 
discursiva, por meio de um discurso de compromisso com a inclusão 
e a acessibilidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando a Burger King estrategicamente promove a campanha com 
audiodescrição aberta e o protagonismo do Eduardo, ela apresenta o 
discurso de que PcDs também podem ser seus consumidores. Pela 
perspectiva do paradigma relacional, percebe-se que a comunicação 
organizacional é responsável por construir laços e discursos que apro-
ximem esse público à organização, transformando-os em parte consti-
tuinte da Burger King. As dimensões propostas por Baldissera (2014) 
reafirmam esta relação, pois assumir esse segmento de público é parte 
da construção conceitual dos valores da organização, uma vez que ela 
é composta por essas relações.

Por fim, evidencia-se a atuação estratégica da Comunicação Orga-
nizacional no processo de construção de valores entre as organizações 
e seus públicos. As perspectivas expostas apontam que a Comunica-
ção Organizacional, ao ser vista pelo olhar do paradigma relacional, 
considera as três dimensões essenciais: interação, trocas simbólicas, e 
contexto. Complementarmente, as dimensões apontadas por Baldissera 
(organizações comunicante, comunicada e falada) indicam a centrali-
dade da gestão dos relacionamentos com os seus públicos, constituinte 
das organizações. 

A construção de propostas de valor apontadas por Manucci (2008) 
reafirmam a necessidade de se pensar a comunicação de forma estra-
tégica para esse contexto. O cenário atual do mercado simbólico exige 
que essas perspectivas sejam consideradas na construção de valores, 
especialmente a partir da comunicação organizacional, uma vez que os 
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discursos apresentados competem diariamente, condicionando o sucesso 
e o alcance dos objetivos da organização.
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Os apontamentos apresentados neste artigo são parte de uma pesquisa 
realizada com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES) intitulada “A infância nativa digital e o 
fenômeno youtuber mirim: hibridização de entretenimento e publicidade” 
(2018/2020). A pesquisa é concernente a uma dissertação de mestrado 
que buscou identificar as estratégias publicitárias utilizadas nos progra-
mas dos chamados youtubers mirins: crianças na faixa etária entre 4 e 
12 anos que produzem conteúdo audiovisual na plataforma YouTube com 
inserções de publicidades de marcas de brinquedos, roupas entre outros 
produtos direcionados ao público infantil. Este artigo aborda questões 
referentes à migração da publicidade infantil nos programas infantis da 
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TV aberta das décadas de 1980 e 1990 e que, atualmente, encontram-se 
presentes mais expressivamente nos canais de youtubers mirins.

De acordo com o estudo, entretenimento, publicidade e infância 
sempre estiveram vinculados desde as programações do rádio. Posterior-
mente, os primeiros programas de televisão no Brasil, a partir da década 
de 1960, sempre contaram com a presença da criança. Nessa década 
inicia-se a produção direcionada ao público infantil na TV brasileira com 
produções que migraram dos modelos radiofônicos, além da inclusão 
de outros elementos estéticos e valendo-se de adaptações literárias. 

Assim sendo, de acordo com Beckmann e Canfield (2006), os primei-
ros programas infantis produzidos no Brasil, foram: Sítio do Pica-Pau 
Amarelo – adaptação da obra literária do escritor Monteiro Lobato – 
estreado em 1951 e Gurilândia, posteriormente chamado de Clube do 
Guri, em 1955, ambos produzidos pela TV Tupi. Este último importado 
do rádio e adaptado para a mídia televisiva. Originalmente, o Clube do 
Guri tinha como conteúdo da programação: cantores, declamações de 
poemas e apresentações de crianças. A TV Tupi logrou outros sucessos: 
em uma década, emplacou os programas Teatrinho Trol (1956-1966) e 
em seguida Capitão Aza (1966-1979). 

Após esse primeiro momento e o sucesso obtido, observa-se que, 
gradativamente, novos formatos foram surgindo. Embora não se apre-
sente como novidade, o formato essencialmente fundamentado em 
apresentadores de auditório e plateia infantil começaria a delinear uma 
nova direção e se consagraria nas décadas seguintes.

Posteriormente, a década de 1980 foi marcada pela inserção de ídolos 
televisivos no imaginário infantil, formato que sobreviveria até meados 
da década de 1990. O formato dos anos 1980 com apresentadores de 
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auditórios se firmaria como grande sucesso que influenciaria não só a 
comunicação infantil no Brasil, mas na América Latina. 

Junto a esse novo formato, o público infantil torna-se um nicho de 
mercado promissor com demanda de produtos específicos como brin-
quedos, roupas, revistas em quadrinhos entre outros produtos associados 
às marcas de apresentadoras e apresentadores como Xuxa, Angélica, 
Sérgio Mallandro, entre outros.

Neste artigo serão apresentadas reflexões acerca de como a comu-
nicação mercadológica consagrada e inserida nos programas infantis 
das décadas de 1980 e 1990 viu-se compelida a adaptar-se aos novos 
formatos e linguagens de conteúdo infantil, especialmente na internet 
e nos canais de crianças youtubers.

As ponderações que serão apresentadas foram propiciadas por 
meio de dados obtidos utilizando a metodologia de caráter exploratório 
qualitativo, conforme a adoção dos conceitos de Marconi e Lakatos.

Exploratórias são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é 
a formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: 
desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com 
um ambiente, fato ou fenômeno para a realização de uma pesquisa 
futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos. Empregam-
-se geralmente procedimentos sistemáticos ou para a obtenção de 
observações empíricas ou para as análises de dados (ou ambas, 
simultaneamente). Obtêm-se frequentemente descrições tanto quan-
titativas quanto qualitativas do objeto de estudo, e o investigador 
deve conceituar as inter-relações entre as propriedades do fenômeno, 
fato ou ambiente observado. (Marconi & Lakatos, 2002, p. 85)

A metodologia adotada possibilitou, simultaneamente, uma sistema-
tização e uma flexibilidade sobre o objeto de pesquisa, considerando o 
fato de ser um fenômeno recente - que se caracteriza pela volatilidade 
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das mídias digitais - observou-se que a tônica que rege o objeto é 
justamente a imprevisibilidade. Assim sendo, conforme a natureza do 
objeto, a exploração empírica mostrou-se o caminho metodológico mais 
aderente à realização da pesquisa.

AS DÉCADAS DE 1980 E 1990: PROGRAMAS DE 
AUDITÓRIO E O NICHO DE MERCADO INFANTIL EM 
ASCENSÃO

De acordo com Jupy Júnior (2001), o grande primeiro marco esco-
rado em apresentadores foi a criação do grupo infantil A Turma do 
Balão Mágico, formado pelas crianças: Simony, Jairzinho e Michael. 
O programa era direcionado ao público infantil em ascensão, a atração 
foi um primeiro esboço no formato com crianças apresentadoras. Elas 
contracenavam com o boneco Fofão, uma criatura com bochechas 
salientes e amigo dos apresentadores com programas nas manhãs das 
crianças brasileiras. Nesse mesmo período, a TV Manchete estreia o 
programa Clube da Criança (1984-1986) com a então estreante apre-
sentadora Xuxa.

Xuxa estrelou um programa chamado Clube da Criança, na TV 
Manchete, à tarde. [...] comandava as brincadeiras com assistentes 
de palco, garotas vestidas com roupas de soldadinhos de chumbo. 
O Clube da Criança (1984-1986) era gravado em um estúdio enfeitado 
com bolas de gás (era uma fórmula que engatinhava seus primeiro 
passos, daí a improvisação), e sua estrutura de apresentação era 
circular, ou seja, as crianças formavam uma roda ao redor de um 
círculo pintado no chão, o que conferia à apresentadora autonomia 
e uma certa importância cênica. (Jupy Júnior, 2001, p. 16)



211

De acordo com Carlsson e Feilitzen (1999), o formato do Clube da 
Criança tinha como conteúdo brincadeiras que consistiam em competi-
ções entre crianças de sexo oposto, alternadas com desenhos animados. 
O programa era apresentado por Xuxa, uma modelo loira que dançava, 
cantava e se divertia com as crianças no palco. 

O formato representou um ponto inicial que despontaria nos anos 
seguintes. Os programas Clube da Criança (TV Manchete) e A Turma 
do Balão Mágico (TV Globo) foram ao ar na mesma época. O programa 
apresentado por Xuxa anunciava uma fórmula que seria desenvolvida e 
difundida na televisão brasileira e posteriormente copiada por emissoras 
de outros países latinos. 

Jupy Júnior (2001) relata que, à medida que as crianças que foram 
atraídas pelo Balão Mágico foram crescendo, a TV Globo sentiu a 
necessidade de renovar o horário com uma nova atração. Ao mesmo 
tempo que a emissora almejava impulsionar a audiência visando ao 
público infantil, não obstante, não havia interesse em modificar a grade 
vespertina que contava com a exibição de filmes no Sessão da Tarde, 
assim sendo a programação infantil seria intensificada e continuaria na 
grade no horário matutino.

Tendo em vista o sucesso do Clube da Criança, com Xuxa na 
TV Manchete, a TV Globo com a proposta da renovação, contratou a 
apresentadora para um programa em formato similar ao da emissora 
concorrente. Nascia o Xou da Xuxa, em 1986, substituindo a atração 
anterior no horário da manhã.

O Programa Xou da Xuxa angariou altos índices de audiência e foi 
ao ar entre 1986 a 1993. A atração era gravada e contava com cenário 
colorido, efeitos especiais e uma plateia infantil na faixa etária média 
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de 8 a 12 anos. O programa iniciava com uma canção de abertura e 
Xuxa surgia de dentro de uma nave cantando e dançando coreografias. 

O êxito do Xou da Xuxa levou a apresentadora a se tornar um sucesso 
comercial. Outros canais começaram a imitar utilizando garotas loiras e 
outros ídolos começaram a aparecer a fim de disputar a audiência com 
o sucesso do Xou da Xuxa. “A apresentadora de programas infantis 
de maior sucesso no Brasil, Xuxa Meneghel, ou simplesmente Xuxa, 
criou um formato na TV que se espalhou por toda a América Latina” 
(Carlsson & Feilitzen, 1999, p. 335). Com o espaço conquistado por 
Xuxa, programas começaram a ser produzidos pelas emissoras concor-
rentes com o objetivo de emular o sucesso do Xou da Xuxa.

No fim dos anos 80, começam a surgir as famosas apresentadoras 
infantis, que praticamente tornaram-se uma marca registrada dos 
programas infantis no início da era moderna da televisão brasileira. 
Entre elas, podemos destacar Xuxa e seu Xou da Xuxa (1986 - 1993), 
depois Xuxa no mundo da imaginação e, desde 2004, TV Xuxa, 
Angélica e seu Angel Mix, Mara Maravilha e Show Maravilha (1987-
1993) e Eliana e Bom dia e Cia. (Beckmann & Canfield, 2006, p. 6)

A partir do sucesso de Xuxa, os novos apresentadores e progra-
mas continham conteúdo similar. Além do conteúdo, Sampaio (2004) 
afirma que as emissoras investiam no carisma de seus apresentadores. 
A empatia estabelecida entre público infantil e apresentadores era a base 
do sucesso dos programas. Dentro desse processo, tinha-se a audiência 
como um indicativo do sucesso do conteúdo apresentado e do prestígio 
dos apresentadores, os quais eram os principais fatores responsáveis 
pela avaliação e possíveis alterações dos programas.
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Figura 1
Xuxa no comando do Xou da Xuxa.

https://observatoriodatv.uol.com.br/noticias/ha-31-anos-balao-magico-dava-lugar-
ao-xou-da-xuxa-nas-manhas-da-globo

Sampaio (2004) esclarece que, com o surgimento dos programas 
infantis, a mídia gradativamente vai se introduzindo no universo 
dos infantes como uma espécie “porta-voz” de meninos e meninas. 
As crianças agora procuravam conteúdos de seus interesses e o mercado 
publicitário se atentava para o novo nicho que surgia. 

Após este primeiro momento, a autora supracitada afirma que uma 
exposição cada vez maior da imagem infantil nas esferas midiáticas – seja 
como apresentadores de talk-shows, seja como garotos(as)-propaganda, 
entrevistadores mirins – foi adquirindo visibilidade; figuras que vão 
alcançando cada vez mais protagonismo seja também como cantores, 
apresentadores e atores, tornando-se minipersonalidades. 

Nos anos 1980, os números de vendas foram bastante expressivos 
e movimentaram um mercado milionário. Alguns ícones infantis se 
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destacaram mais como as apresentadoras Xuxa e Angélica, que deti-
nham grande audiência e, ao mesmo tempo que povoavam o imaginário 
infantil da geração dos anos 1980, associavam sua imagem aos produtos 
anunciados em seus respectivos programas. 

A “rainha dos baixinhos” foi responsável pela venda de 10 milhões 
de bonecas (desde 1987), 15 milhões de pares de sandália (nos 
últimos dez anos), garantindo, ainda, a venda de 4.000 bichinhos 
de pelúcia e 5.000 lancheiras por mês. Angélica, por sua vez, tinha, 
no início de 97. 350 produtos licenciados em seu nome, impulsio-
nando, através da sua imagem, a venda de 500.000 sandálias e a 
venda mensal de 1,2 milhões de caixas de cereais matinais por mês. 
(Sampaio, 2004, p. 150).

A propaganda infantil adquiriu, gradativamente, cada vez mais 
destaque no consumo brasileiro e as crianças foram alçando cada vez 
mais poder de decisão de compra nas famílias brasileiras, tornaram-se 
“ditadoras de hábitos de consumo”.

Entretanto, os programas infantis de auditório começam a entrar 
em decadência partir ao final da década de 1990; paulatinamente as 
grandes emissoras como a TV Globo começaram a substituir os pro-
gramas infantis matinais por programas com temáticas adulta, como 
o Mais Você da apresentadora Ana Maria Braga, estreado em 1999 e, 
atualmente, programas jornalísticos e de entretenimento como Encontro 
com Fátima apresentado pela jornalista Fátima Bernardes.

Em consequência da gradativa diminuição dos programas infantis 
nas emissoras de TV aberta, os anunciantes de produtos infantis ficaram 
restritos às TVs por assinatura, sendo compelidos a buscarem alterna-
tivas em outras plataformas que surgiam, como os canais de youtubers 
mirins. A comunicação tradicional vem se remodelando desde então 
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e se adequando ao perfil de uma nova geração de crianças que agora 
produz conteúdo e lança mão das mídias digitais: surgem os youtubers 
mirins inseridos numa nova lógica de entretenimento infantil.

SOCIEDADE EM REDE, CULTURA DA CONVERGÊNCIA E 
A PUBLICIDADE EM TRANSFORMAÇÃO

Simultaneamente à escassez de programas infantis de grande alcance 
na grade televisiva houve a consolidação da internet no Brasil com seus 
aparelhos e mídias sociais como Facebook, Instagram e YouTube. A partir 
de então, novos paradigmas, como a sociedade em rede e a cultura 
da convergência começaram a delinear e reestruturar a comunicação 
mercadológica direcionada ao público infantil. 

De acordo com Castells (2000), a Sociedade em Rede consiste em 
novo paradigma tecnológico que se transforma à medida que interage 
com a economia e a sociedade, pois a informação é o fator que fomenta 
a revolução midiática e com uma característica que a difere das prece-
dentes. “A primeira característica do novo paradigma é que a informação 
é a sua matéria-prima: são tecnologias para agir sobre a informação, 
não apenas informação para agir sobre a tecnologia, como foi o caso 
das tecnologias anteriores” (Castells, 2000, p. 78).

Com a consolidação da internet, a linearidade da mensagem publi-
citária que conectava veículo e público em seu formato tradicional 
vem dando lugar à hibridização de mídias corporativas tradicionais e 
mídia alternativa produzida por pessoas comuns reconfigurando novos 
procedimentos comunicativos, o que Jenkins (2009) conceitua como 
Cultura da Convergência. 
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De acordo com esse autor, a ideia de convergência reside justamente 
na independência de qualquer mecanismo de distribuição específica que 
flui por uma multiplicidade de canais em uma relação de interdependência 
entre mídia corporativa e mídia participativa. A revolução digital trouxe 
tecnologias que democratizaram a informação, são acessíveis em razão 
do baixo custo; por meio delas emergiram canais de comunicação e a 
possibilidade de novas linguagens serem produzidas. 

Com o surgimento da sociedade em rede e, por conseguinte, da cul-
tura da convergência permeando todas as instâncias da comunicação, a 
publicidade encontra-se em processo de reformulação. As novas mídias 
oferecem o mesmo espaço para as corporações e para o público que 
agora interage com as marcas e coproduz conteúdos. É esse contexto 
e dentro dessa dinâmica que surge o fenômeno dos youtubers mirins.

Conforme Fuentes (2018), trata-se de um fenômeno surgido nos 
últimos cinco ou seis anos, período em que as crianças saíram da posi-
ção de espectadoras dando origem a uma nova era de ídolos digitais. 
Os youtubers ganham milhões de seguidores, sobretudo os que têm 
os canais mais prestigiados. Inserem-se nesses canais, que oferecem 
entretenimento, uma espécie de diário on-line, no qual as crianças 
compartilham seu cotidiano, brincadeiras, desafios, criam histórias, 
fazem tutoriais, dão dicas dos temas que lhes são relevantes. Com o 
sucesso dos youtubers mirins reconhecidos e influentes, novos canais 
surgem todos os dias com novos nomes que ambicionam o sucesso de 
seus ídolos digitais. 

Eles criam canais no site e entremeados por conteúdos regidos 
por entretenimento, apresentam produtos do universo infantil; entre 
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brinquedos, guloseimas, e outros produtos imbuídos de conteúdo publi-
citário de forma implícita. 

A presença das crianças youtubers é protagonizada por 35% dos 
canais mais assistidos do YouTube e corresponde a uma parcela signi-
ficativa. “Dos 100 canais mais vistos no Brasil, 36 deles têm conteúdo 
direcionado ou consumido por crianças de 0 a 12 anos, totalizando mais 
de 17 bilhões de visualizações” (Fuentes, 2018). 

Dentro da dinâmica da cultura da convergência, por meio de mídias 
sociais, aplicativos de comunicação instantânea, a plataforma de vídeos 
YouTube, apresenta-se como meio vital para a produção audiovisual. 
A pesquisa exploratória revelou que os youtubers mirins utilizam mui-
tos artifícios que criam facilmente laços emocionais, empatia e uma 
conexão amigável com a criança espectadora por seus atributos naturais 
do universo infantil. 

A pesquisa realizada pela Cetic (Centro regional de estudos para 
o desenvolvimento da sociedade da informação, sob os auspícios da 
Unesco) e publicada em artigo na revista digital Tic Kids Online sobre 
influenciadores mirins no Brasil e impacto mercadológico, indica o 
crescimento dos canais com conteúdo infantil. 

No que toca ao universo infantil, foram analisadas, ao longo do ano 
de 2017, o total de 500 canais no YouTube Brasil. Até dezembro 
de 2017, a audiência do conteúdo infantil disponível na plataforma 
ultrapassou os 115 bilhões de visualizações por crianças de 0 a 
12 anos. Entre os canais, destacamos que 52 deles estão presentes 
entre os 100 do ranking geral do YouTube. Os canais mapeados no 
estudo destacam sete categorias consumidas pelo público infanto-
-juvenil. (Corrêa, 2018, p. 45)
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O YouTube, além de representar um novo conceito dentro das estru-
turas de comunicação, torna-se também um catalisador de atributos 
sociais passíveis de serem expressos de forma autônoma pelo usuário, 
que produz seu conteúdo. Uma experiência diferente em relação ao que 
havia com a televisão tradicional.

Na televisão, a publicidade está em contato com o público durante 
a grade de programação, ou seja, é a marca que estabelece o contato 
com os consumidores. No YouTube, o público escolhe o canal e os 
programas a que quer assistir, onde aparecerão banners inseridos 
durante a visualização do vídeo, filmes publicitários que antecedem o 
conteúdo principal, merchandising na programação, podendo o público 
expressar-se sobre as marcas, elogiando, criticando, característica que 
distingue essa plataforma da televisão tradicional.

AS ESTRATÉGIAS PUBLICITÁRIAS UTILIZADAS PELAS 
MARCAS NOS PROGRAMAS DE YOUTUBERS MIRINS

Com o sucesso dos canais de youtubers mirins e a carência de 
programas com ídolos televisivos de décadas anteriores, as marcas 
começaram, gradativamente, a fazer parcerias com os youtubers mirins. 
Encontraram nessa nova linguagem - a princípio, surgida espontanea-
mente entre as crianças - uma nova forma de publicizar seus produtos 
presenteando-os com artefatos em lançamento para serem apresentados 
por eles em seus programas. 

O denominado unboxing é uma das estratégias mais utilizadas: 
uma ação que consiste em retirar o produto da embalagem e apresen-
tar suas características, seus atrativos, funcionamento, modelos e o 
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nome da marca (Leão, 2017). Trata-se de uma forma de divulgação 
não tradicional – como um comercial na televisão – inserida em um 
programa, em um conteúdo de interesse dos espectadores mirins, em 
que há a possibilidade de interação entre o youtuber e seu público da 
mesma faixa etária.

No canal Crescendo com Luluca que conta com mais de 10.100.000 
de assinantes e com mais de 5.740.000 de visualizações totais em seus 
vídeos, a youtuber mirim Luluca de 11 anos de idade promove um 
unboxing da marca de cosméticos infantis Florence by Mills no vídeo 
intitulado Testando produtos da Millie Bobby Brown Eleven Stranger 
Things, publicado no dia 10 de fevereiro de 2020.

Figura 2
Luluca em estratégia unboxing da marca Florence by Mills

Crescendo com Luluca (2020)
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O vídeo inicia com Luluca externando o desejo de se tornar parecida 
com a atriz Millie Bobby Brown, que vive a personagem Eleven da série 
norte-americana Stranger Things. Luluca retira da embalagem e apresenta 
uma série de produtos da marca, como blushs, bases, máscaras faciais, 
esfoliantes e massageadores de pálpebra, todos da marca Florence by 
Mills lançada pela atriz.

Conforme vai desembalando e apresentando a marca, Luluca enfatiza 
que o produto foi formulado especificamente para meninas de sua faixa 
etária e que, portanto, não contêm produtos químicos prejudiciais à pele 
das meninas. Luluca descreve detalhes do produto, suas composições 
e aromas, ao mesmo tempo, a youtuber interage com a voz em off da 
mãe. Juntas elas destacam as características, tecem elogios, exaltam a 
qualidade, as texturas dos cremes e demonstram todos eles para câmera 
conforme vão retirando das embalagens.

Conforme os vídeos explorados, o unboxing é uma das estratégias 
publicitárias mais utilizadas dentro dos canais de youtubers mirins, 
entretanto, existem outras estratégias que inserem os produtos e marcas 
de forma implícita dentro do conteúdo produzido. 

Outra forma bastante utilizada pelas marcas são as publicidades inse-
ridas em meio às narrativas roteirizadas, histórias em que os youtubers 
criam pequenos esquetes com efeitos especiais e falas ensaiadas, como 
no canal dos irmãos youtubers Maria Clara e JP, canal que apresenta o 
universo de crianças de ambos os sexos de 8 e 11 anos de idade e que 
conta atualmente com mais de 5.740.00 visualizações em seus vídeos 
e mais de 15.500.00 assinantes no canal.
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Figura 3
Maria Clara ajudando o irmão a descolar as peças do rosto. 

Maria Clara e JP. (2020, fevereiro 18). Nunca brinque com o Lego errado! ♥ 
Maria pretend play LEGO HANDS [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/
watch?v=RrkjWksL5ic

No programa Nunca brinque com o Lego errado, publicado em 
18 de fevereiro de 2020, a publicidade da marca de brinquedos Lego3 
é inserida em meio a uma narrativa que gira em torno da relação de 
amizade entre os dois irmãos. A marca é inserida de forma implícita na 
história em que o youtuber JP desmonta o brinquedo montado por sua 
irmã com as peças Lego e, usando as mesmas peças, monta o seu pró-
prio brinquedo. Nessa história, os valores de amizade entre os irmãos, 
os efeitos visuais e a versatilidades do brinquedo Lego são destacadas. 
A narrativa demonstra como o brinquedo atende tanto a meninas como 

3. Brinquedo que consiste em peças que se encaixam formando figuras de acordo 
com a criatividade do usuário.
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meninos. Como uma peça publicitária tradicional, a desavença inicial 
entre os irmãos termina em reconciliação e final feliz, com a Maria Clara 
perdoando o irmão por desmontar seu brinquedo e o ajudando a descolar 
as peças de Lego de seu rosto (Figura 3).

Observa-se que a relação entre a televisão em seu formato tradi-
cional e o telespectador de gerações passadas era totalmente diferente 
da dinâmica em que a geração de crianças atuais está estão inserida na 
atualmente. O consumo de informação era imposto pela lógica da TV; a 
programação era intercalada por anúncios comerciais ou merchandisings. 

Além dos exemplos de estratégias utilizadas pelas marcas, obser-
vou-se também que, com o surgimento dos canais de youtubers mirins, 
abriu-se um novo nicho de mercado a partir dos ídolos digitais que 
surgiram do fenômeno em questão. Semelhante aos ídolos infantis do 
passado, como Xuxa e Angélica que tinham produtos licenciados com 
suas marcas como calçados, roupas e bonecas (Figura 4).

Figura 4
Bonecas de Xuxa e Angélica nos anos 1980 e Luluca em 2019

Montagem elaborada pelo autor com o software Adobe Phothoshop. Imgens capturadas 
com base no Instagram e Pinterest. Imagem 1 (esquerda): https://www.instagram.
com/p/BRJ7k9VgK5t/?utm_source=ig_web_copy_link, Imagem 2 (centro): https://
br.pinterest.com/pin/410672059757024241/, Imagem 3 (direita): https://www.instagram.
com/p/B9hwom5BWNu/?utm_source=ig_web_copy_link
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Da mesma forma como se instaurou um formato de programas de 
auditório infantis nas décadas de 1980 e 1990 com semelhanças entre 
as atrações apresentadas pelas apresentadoras e apresentadores como 
Xuxa, Angélica, Eliana, Mara Maravilha e Sérgio Mallandro que con-
tinham plateia, atrações musicais e intervalos comerciais, embora em 
outra lógica, na dinâmica dessa geração de crianças atual e participativa, 
os canais de ídolos mirins atuais também trazem semelhanças entre si.

Similaridades entre os programas tradicionais do passado e o formato 
youtuber mirim foram identificadas, como por exemplo a identidade 
visual das apresentadoras e a dos youtubers. 

Figura 5
O mascote Pandalu. 

https://www.instagram.com/p/B_KxhywAlRE/?utm_source=ig_web_copy_link

Assim como Xuxa e as Paquitas, suas assistentes de palco se iden-
tificavam pelos cabelos louros e “xuxinhas” nos cabelos, eram todas 
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uniformizadas e com roupas idênticas, a youtuber Luluca usa óculos 
arredondados, identidade visual que se estende aos coadjuvantes do canal 
como o mascote Ursinho Pandalu e a mãe de Luluca, a personagem 
Tia Cely, ambos também fazem uso dos óculos arredondados (Figura 5).

Entre semelhanças e diferenças, o fato é que uma nova forma de 
programação infantil está consagrada e a característica mais marcante 
e em comum entre os dois formatos é a o uso do entretenimento como 
atrativo. Além disso, Werneck & Cruz (2009) destacam que a criação 
de um canal no YouTube se deve à possibilidade de publicização das 
marcas com elevado nível de audiência, como por exemplo, ao introdu-
zir um canal em suas estratégias mercadológicas e usá-lo como espaço 
para divulgação de novidades da marca, bem como o lançamento de 
novos produtos.

O relacionamento estabelecido entre os youtubers mirins e o público 
infantil, conforme os pesquisadores, é, portanto, a principal caracterís-
tica que cativa as crianças espectadoras. Consequentemente atraem os 
anunciantes a associarem suas marcas às celebridades infantis a fim 
de anunciar seus produtos nos canais dos youtubers. A escassez de 
programação e ídolos infantis com alcance massificado que havia nas 
décadas de 1980 e 1990 levou as marcas a buscarem parcerias com os 
youtubers mirins para divulgarem suas marcas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Comparando-se às estruturas comunicativas estabelecidas no passado, 
hoje as crianças espectadoras também têm voz ativa. Ao contrário de 
quando eram representadas por ídolos televisivos adultos, presentemente, 
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elas mesmas se apresentam ou se sentem representadas por outras crian-
ças. e o feedback ao conteúdo oferecido é praticamente instantâneo.

O que baliza este fenômeno deve-se ao fato de que são crianças que 
se comunicam com outras crianças em uma relação regida por intera-
tividade, em um meio de comunicação de massa, em uma dinâmica 
interativa inerente à infância atual e proporcionada pelas tecnologias 
e mídias sociais. 

Além dessa nova forma de brincar, fica claro que, ao contrário dos 
ídolos do passado, mulheres e homens adultos, os ídolos dessa geração 
são crianças referências para outras crianças e, ainda que uma criança 
youtuber detenha um protagonismo, seu sucesso depende de uma comu-
nidade da mesma faixa etária para reconhecê-la e legitimá-la como tal. A 
despeito desse destaque, a relação com as crianças seguidoras obedece 
a uma dinâmica de reciprocidade e interdependência em que ambas as 
partes se influenciam.

Como foi exposto, algumas características dos formatos dos progra-
mas de televisão tradicionais estão presentes nos canais, ao passo que 
outras se diferem a ponto de estabelecerem novos paradigmas, como a 
própria remodelagem das estratégias publicitárias que viram nos pro-
gramas de youtubers mirins uma via de acesso para se comunicarem 
com essa nova infância.
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O NÃO-LUGAR E A POÉTICA FOTOGRÁFICA 
NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO 

TORCEDOR CORINTHIANO EM TEMPOS DE 
ISOLAMENTO SOCIAL

Núbia Azevedo1

1 INTRODUÇÃO

O futebol constitui-se atualmente como a principal vertente da indús-
tria esportiva, tendo a mídia papel de destaque na sua popularização e 
posteriormente na sua espetacularização. No Brasil este esporte ultra-
passa os limites do campo esportivo e evidencia-se como uma prática 
cultural e forte elemento da identidade nacional, transformando o País, 
por meio de diversos mecanismos, em uma ‘pátria de chuteiras’. Assim, 
convertido em negócio lucrativo e cada vez mais midiático, surge a 
necessidade de se problematizar o futebol.

Como esporte mais popular do País, o futebol está em evidência 
na grade de programação de diversos canais na TV aberta e fechada, é 
fonte dos cadernos impressos e das páginas especializadas na internet, 
além de ser conteúdo de múltiplos perfis de redes sociais. Ademais, 
o ciberespaço ampliou as possibilidades dos clubes de futebol em se 

1. Doutoranda em comunicação (UNESP).
 Membro do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol (GECEF). 
 Membro do Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo (ConJor). 
 nazevedoppgcom@gmail.com
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comunicar com os seus torcedores, constituindo-se em um ambiente de 
continuidade dos comportamentos e sentimentos deste torcedor.

Dessa forma, e considerando a importância que os espaços virtuais 
adquirem na forma como nos constituímos, a presente pesquisa visa 
discutir a construção da identidade do Sport Club Corinthians Paulista 
e do torcedor corinthiano em tempos de pandemia, a partir da poética 
fotográfica criada no perfil oficial do clube no Instagram. Objetiva-se, 
ainda, analisar as temáticas e ideias veiculas nas fotografias que contri-
buem para a construção da representação do torcedor corinthiano, tendo 
como linha teórica o conceito de não-lugar (Augé, 1994). 

Para tal, o trabalho se organiza em três tópicos que discutem o 
futebol pós-moderno (Santos & Dias, 2010) e midiatizado (Brittos & 
Santos, 2012), destacando o papel do ciberespaço no relacionamento 
com o torcedor, principalmente em um período de isolamento social; 
o conceito de não-lugar (Augé, 1994) e de identidade (Hall, 2006), 
investigando o espaço virtual como possibilidade de um novo lugar de 
existência; e a análise das publicações realizadas no perfil do Corinthians 
no Instagram durante o mês de junho de 2020.

Metodologicamente o estudo se fundamenta na pesquisa bibliográfica, 
que consistirá no levantamento teórico acerca dos assuntos abordados, 
descrevendo e caracterizando o universo a ser pesquisado; e na análise 
de conteúdo das publicações que compõe o corpus de pesquisa. Tem-se 
como hipótese o uso do espaço virtual como novo território de existência, 
que oportuniza diferentes formas de subjetivação e possibilita, no caso 
do objeto de estudo, o reconhecimento e o sentimento de pertencimento 
do torcedor corinthiano.
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Pôde-se concluir que, tendo a memória como fio condutor, o Corin-
thians busca no passado momentos que edificaram sua identidade 
como ‘Campeão dos Campeões’ e um time que preza pela raça, além 
de resgatar a identidade do torcedor corinthiano como apaixonado e 
fiel. Dessa forma, ainda que se tratando de um não-lugar, este espaço 
virtual constitui-se em um novo território de existência, propício a novas 
construções subjetivas, principalmente em um momento de isolamento 
social, possibilitador de reconhecimento e sentimento de pertença.

2 MIDIATIZAÇÃO E ESPETACULARIZAÇÃO DO FUTEBOL

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) se tornaram 
peças centrais na inovação de diversos processos sociais. Novas relações 
se estabeleceram ao longo dos anos através da informação em circula-
ção, trazendo a possibilidade de novas dinâmicas informacionais, que 
levaram ao que Debord (2002) denominou de sociedade do espetáculo. 
Para este autor, toda a vida das sociedades modernas se apresenta como 
uma imensa acumulação de ‘espetáculos’. “Tudo o que era vivido dire-
tamente tornou-se uma representação” (p. 13).

Também a fim de entender esta nova conjuntura, Brittos e 
Santos (2012), por sua vez, cunham o termo midiatização, processo 
que “surge das adaptações do sistema capitalista para se manter, e está 
inscrito no desenvolvimento de um dos seus instrumentos para isso, a 
Indústria Cultural” (p. 177). 

Através do conceito de Indústria Cultural, os pensadores da Escola 
de Frankfurt, em especial Adorno e Horkheimer, definem cultura como 
mercadoria, produzida em série e fornecendo bens padronizados a fim 
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de satisfazer a demanda. Na concepção dos estudiosos da Escola de 
Frankfurt, os objetivos da Indústria Cultural eram o lucro e a aceitação, 
no sentido de alienar o trabalhador e lhe proporcionar felicidade por 
meio dos bens e produtos culturais. Os pesquisadores frankfurtianos 
criticaram ainda os meios de comunicação de massa como meio de 
propagação dos bens culturais e transmissão da cultura.

Assim, a área cultural passou a ser vista para além das características 
de lazer devido ao processo de midiatização, sendo apropriada para a 
produção de mercadorias. Mergulhada na lógica do lucro, a cultura está 
integrada ao consumismo. Produtos culturais como música e filmes 
não são mais vistos como um bem cultural, mas como mercadoria para 
consumo. E o futebol, forte elemento da cultura nacional, está cada vez 
mais vinculado à sociedade midiatizada. 

No Brasil, o jornalismo esportivo teve o seu desenvolvimento 
aliado à difusão deste esporte, fazendo com que a mídia se tornasse a 
grande responsável pela sua popularização, e posteriormente pela sua 
espetacularização. Essa interação comunicação-esporte alterou o for-
mato de ambos, resultando no cenário que presenciamos atualmente. 
Neste contexto, Vasconcelos e Rios (2012) destacam que o esporte 
é suficiente para preencher toda a grade de programação televisiva, 
e que a existência de canais voltados exclusivamente para conteúdo 
esportivo evidencia dois fatores: “a relação indissociável entre esporte 
e mídias e a importância fundamental do futebol dentro do cotidiano 
brasileiro” (p. 9).

Atualmente, o espetáculo ultrapassa os 90 minutos de duração de 
uma partida de futebol. As transmissões têm início antes dos jogos com 
análises, palpites, mostrando a chegada dos torcedores e dos ônibus dos 
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clubes nos estádios, buscando sempre uma palavra dos jogadores já 
no desembarque. Após o fim do jogo o evento continua com as mesas 
redondas dos programas esportivos, repetição dos gols e dos lances 
polêmicos. Neste cenário, Rial (2002) destaca que se repete a cada 
transmissão algumas sequências do ritual: 

a chegada do ônibus das equipes no estádio, a reunião dos jogadores 
no túnel de acesso ao gramado, a entrada dos jogadores em campo, o 
momento dos hinos nacionais, o sorteio do campo ou bola, as peque-
nas ações de caráter mágico dos jogadores e, uma vez começado o 
jogo, as reações dos jogadores protagonistas de lances decisivos. 
(Rial, 2002, pp. 19-20)

Vieira (2016) também discorre sobre o assunto e afirma que com a 
ajuda da grande mídia, o esporte mais popular do País passa por uma 
ampla transformação, deixando de ser apenas um esporte e se trans-
formando numa grande empresa, onde os amantes do futebol passam 
a ser vistos como clientes e o jogo se torna um megaespectáculo que 
atrai multidões. O futebol, transformado em produto midiático, passou 
então a ser definido pelos limites e pelas dinâmicas da midiatização.

Ademais, atualmente, observa-se uma redução da dependência dos 
clubes em relação à bilheteria como fonte de renda. A espetacularização 
do futebol trouxe a ele fontes alternativas de recurso como patrocínio, 
contratos de marketing e as cotas televisas, que hoje consiste na maior 
parte da receita de um clube. E para despertar o interesse dos investidores, 
o relacionamento com o torcedor consumidor adquire suma importância. 
Assim, as redes sociais se tornam grandes aliadas no estabelecimento 
de uma conexão clube-torcedores.
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Silva (2015) denomina os perfis relacionados ao futebol como 
arquibancadas virtuais, ou ciberarquibancadas. Segundo a autora, estas 
podem ser definidas como a reunião dos torcedores que, no campo social, 
vivenciam no ciberespaço o campo da sua torcida. Assim, páginas ofi-
ciais dos clubes de futebol, das torcidas, chats, fóruns, perfis nas redes 
sociais, grupos no Facebook, entre outros, podem ser citados como 
ciberarquibancadas. 

Ainda de acordo com Silva (2015), para os clubes de futebol, essas 
ciberarquibancadas construídas em torno da marca esportiva represen-
tam uma nova relação entre a organização e o torcedor. “Os clubes, 
independente da sua estrutura ou quantidade de torcedores, devem 
estar na internet para informar, contar a sua história, valorizar as suas 
conquistas e seu maior patrimônio: a sua torcida” (Silva, 2015, p. 79). 
Para a autora, desde um canal de vendas até um espaço de diálogo, 
a presença digital dessas organizações esportivas diferencia como o 
torcedor definirá o seu valor.

Quem também aborda a temática é Rocco Junior (2006), que destaca 
que as ciberarquibancadas oferecem uma forma de consumo do clube 
que vai além do fim da partida, “dando continuidade ao desejo de con-
sumo do torcedor que consegue manter com regularidade o sentimento 
de pertencimento ao seu clube do coração de forma mais ativa” (p. 14). 
No entanto, em 2020, os campeonatos de futebol foram suspensos em 
decorrência da pandemia de Covid-19, fazendo com que, no Brasil, o 
período sem jogos chegasse a três meses, finalizados com a volta do 
Campeonato Carioca.

Levando em conta o objeto de estudo da presente pesquisa, o 
Corinthians, o período de suspensão chegou a quatro meses, tendo fim 



234

com o retorno do Campeonato Paulista. Desse modo, o papel das cibe-
rarquibancadas, enquanto locais de extensão das partidas, foi potencia-
lizado e os clubes precisaram repensar suas estratégias de publicações 
para manter o engajamento e consequente sentimento de pertença de 
seus torcedores.

Assim, para analisar as publicações do Sport Club Corinthians Paulista 
para atingir tal objetivo durante a pandemia, o tópico seguinte abordará 
as definições de não-lugar (Augé, 1994) e de identidade (Hall, 2006).

3 O NÃO-LUGAR E A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE

Para Marc Augé (2012) o lugar é necessariamente histórico a partir 
do momento em que, conjugando identidade e relação, ele se define por 
uma identidade mínima. Assim, identitários, relacionais e históricos, os 
lugares se tornam fundamentais ao se estabelecerem enquanto criadores 
de identidade, fomentadores de relações interpessoais, que constitui-se 
“simultaneamente princípio de sentido para aqueles que o habitam e 
princípio de inteligibilidade para quem o observa” (Augé, 2012, p. 51).

Ainda de acordo com Augé (2012), presenciamos um momento 
de superabundância factual que corresponde à situação a qual o autor 
denomina de supermodernidade, definida por duas figuras do excesso: 
o excesso de tempo e o excesso de espaço. Ademais, a supermoderni-
dade impõe novas experiências às consciências individuais, diretamente 
ligadas ao surgimento dos chamados não-lugares.

Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, 
um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como 
relacional, nem como histórico definirá um não-lugar. A hipótese aqui 
defendida é a de que a supermodernidade é produtora de não-lugares, 
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isto é, de espaços que não são em si lugares antropológicos e que, 
contrariamente à modernidade baudelairiana, não integram os 
lugares antigos: estes, repertoriados, classificados e promovidos a 
‘lugares de memória’, ocupam aí um lugar circunscrito e específico. 
(Augé, 2012, p. 73)

Com a aceleração do tempo, onde tudo se torna acontecimento 
e, concomitantemente, por haver tantos fatos, nada é acontecimento; 
somada à mobilidade social e enorme fluxo de informações, as refe-
rências coletivas são enfraquecidas, motivando um individualismo 
exacerbado, porém sem identidade. Dessa forma, Augé (2012) centra-se 
nos não-lugares a fim de descobrir de que maneira espaços construídos 
com o objetivo de realizar cada vez mais coisas em menos tempo estão 
nos transformando em outros.

Para Augé (2012), os não-lugares são um espaço de passagem incapaz 
de dar forma a qualquer tipo de identidade, são “tanto as instalações 
necessárias à circulação acelerada das pessoas e bens (vias expressas, 
trevos rodoviários, aeroportos) quanto os próprios meios de transporte 
ou os grandes centros comerciais, ou ainda os campos de trânsito pro-
longado onde são alojados os refugiados do planeta” (p. 57). Portanto, os 
não-lugares são uma nova configuração social, provisórios e efêmeros, 
permeados de pessoas em trânsito, que podem provocar uma perda de 
nós mesmos como grupo e sociedade, prevalecendo apenas o indivíduo 
solitário.

Ao discorrer sobre a temática, Sá (2014) afirma que os não-lugares 
são multifuncionais, permitem uma grande circulação de pessoas, coi-
sas e imagens em um único espaço, mas, por outro lado, transformam 
o mundo em um espetáculo “com o qual mantemos relações a partir 
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das imagens, transformando-nos em espectadores de um lugar pro-
fundamente codificado, do qual ninguém faz verdadeiramente parte” 
(p. 211). Desse modo, trata-se de espaços para consumir e criar ‘novas 
necessidades’.

Nesse sentido, Augé (2012) destaca que o “não-lugar é o espaço dos 
outros sem a presença dos outros, o espaço constituído em espetáculo”. 
Segundo o autor, todos são tratados com indiferença e impessoalidade no 
não-lugar, o que acarreta uma distinção na criação de identidade. No lugar 
a identidade partilhada é criada pelas relações sociais, pela convivência; 
já no não-lugar a identidade partilhada é exigida e pré-concebida.

Enquanto a identidade de uns e outros é que constituía o “lugar 
antropológico”, por meio das conivências da linguagem, dos sinais 
da paisagem, das regras não formuladas do bem-viver, é o não-lugar 
que cria a identidade partilhada dos passageiros, da clientela ou dos 
motoristas “domingueiros”. (Augé, 2012, p. 93)

Stuart Hall (2006), por sua vez, ressalta que o sujeito possui uma 
identidade em constante construção, já que novos valores são adicionados 
à sua personalidade, à medida em que é imerso em novos contextos e 
esferas sociais. “A identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada 
e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 
representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. 
É definida historicamente e não biologicamente” (Hall, 2006, pp. 12-13).

Desse modo, Hall (2006) coloca as identidades culturais como 
híbridas, ou seja, movidas por mudanças, encontros e desencontros, 
e alega não ser possível afirmar que temos uma ‘identidade’, mas 
que somos compostos por uma identificação, suscetível a mudanças e 
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transformações. Assim, a identidade deve ser pensada dentro do pano-
rama social pós-moderno.

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através 
de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência 
no momento do nascimento. [...] Ela permanece sempre incompleta, 
está sempre “em processo”, sempre “sendo formada”. [...] Assim, 
em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos 
falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento. 
(Hall, 2006, p. 38)

Uma das grandes marcas da sociedade pós-moderna está no uso do 
ciberespaço. E, considerando as definições de Augé (2012), a internet 
poderia ser vista tanto como um lugar, quanto como um não-lugar. 
Imersos no ciberespaço fazemos compras, lemos e-mails, jogamos, 
criamos perfis em redes sociais, temos acesso a informações em excesso, 
enfim, estamos em vários lugares ao mesmo tempo. Assim, será o uso 
que o sujeito faz de seus recursos, a relação que estabelece com os outros 
e consigo mesmo que constituirá a internet como lugar ou não-lugar.

Nesse ponto, recorre-se a Lévy (1996), que amplia o conceito de 
virtual para além da alienação, do espetáculo e do vício. Para este 
autor, o virtual “tem somente uma pequena afinidade com o falso, o 
ilusório ou o imaginário. Trata-se, ao contrário, de um modo de ser 
fecundo e poderoso, que põe em jogo processos de criação, abre futuros, 
perfura poços de sentido sob a platitude da presença física imediata” 
(Lévy, 1996, p. 12).

Ainda segundo Lévy (1996), o virtual produz efeito. De acordo 
com o autor, “os coletivos mais virtualizados e virtualizantes do mundo 
contemporâneo são os da tecnociência, das finanças e dos meios de 
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comunicação. São também os que estruturam a realidade social com 
mais força, e até com mais violência” (Lévy, 1996, p. 21). Ademais, 
o ciberespaço permite a formação de novos lugares, como as chamas 
comunidades virtuais.

Uma comunidade virtual pode, por exemplo, organizar-se sobre 
uma base de afinidade por intermédio de sistemas de comunicação 
telemáticos. Seus membros estão reunidos pelos mesmos núcleos de 
interesses, pelos mesmos problemas: a geografia, contingente, não 
é mais nem um ponto de partida, nem de coerção. Apesar de ‘não 
presente’, essa comunidade está repleta de paixões e de projetos, 
de conflitos e de amizades (Lévy, 1996, p. 20).

Assim, ao permitir a interação entre os seus membros, as comunida-
des virtuais proporcionam novas formas de sociabilidade, tornando-se 
identitárias. Nesse sentido, considerando o não-lugar virtual propício a 
novas construções subjetivas, e admitindo que o processo identitário dos 
sujeitos não está separado do contexto no qual está inserido, o tópico 
seguinte analisa as publicações do Sport Club Corinthians Paulista no 
Instagram, enquanto importantes agenciadores de subjetividade.

4 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE CORINTHIANA EM 
TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL

As redes sociais digitais se tornaram um importante instrumento 
no relacionamento entre clubes de futebol e o torcedor consumidor, 
consistindo em uma plataforma fundamental para manter a fidelização 
deste público e, consequentemente, atrair novos parceiros. E o objeto 
de estudo da presente pesquisa, o Sport Club Corinthians Paulista, é 
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referência em estratégias para despertar e manter o engajamento dos 
torcedores, independente do momento vivido pelo time (Azevedo, 2019).

O Corinthians cria, em suas redes sociais uma atmosfera que propicia 
o engajamento do torcedor corinthiano sempre disponibilizando conte-
údos exclusivos, como os bastidores de uma partida, retratando o clima 
nos vestiários e possibilitando ao torcedor conhecer a rotina da equipe 
em dias de jogo (Azevedo, 2019). No entanto, em 2020, devido a pan-
demia de Covid-19, e a decorrente suspensão dos campeonatos, o clube 
ficou impedido de divulgar este tipo de conteúdo, precisando repensar 
as publicações para manter o engajamento da chamada Fiel Torcida.

De acordo com o relatório Digital In (2019), o Instagram, rede social 
lançada em 2010, possui no Brasil 69 milhões de contas, colocando o 
País na terceira posição do ranking de usuários, atrás apenas de Estados 
Unidos e Índia. O clube do Parque São Jorge possui na referida rede 
mais de 5 milhões de seguidores2, o que o coloca, segundo levantamento 
do Ibope/Repucom (2020), na segunda posição do ranking dos clubes 
brasileiros no Instagram.

Desse modo, o presente trabalho objetiva discutir a construção da 
identidade do Corinthians e do torcedor corinthiano em tempos de pan-
demia, a partir da poética fotográfica criada por meio das publicações 
realizadas no perfil oficial do clube no Instagram durante o mês de junho 
de 2020. Ao longo dos 30 dias analisados foram realizadas 132 postagens, 
com atualizações diárias, o que gera uma média de 4,4 posts por dia.

Para analisar as publicações, tomamos como base as orientações do 
método da análise de conteúdo, proposto por Laurence Bardin (2011), 

2. 5.184.684. Dados obtidos em 20 out. 2020 (https://www.instagram.com/
corinthians/?hl=pt-br).
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e definido como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens” (Bardin, 2011, p. 37).

Em um primeiro momento todas as postagens foram coletadas e 
organizadas em categorias, a saber: Aniversários, compreendendo posts 
que parabenizavam atletas, ex atletas e ídolos do clube; Campanhas 
Sociais, publicações que traziam apoio a ações sociais; Contratações, 
postagens referentes a novas contratações do clube; Datas Comemora-
tivas, incluindo post com referência a festividades; Interações Diretas, 
contendo publicações que convocam a participação dos torcedores e suas 
eventuais respostas; Lembranças, posts que relembram fatos marcantes 
da história do clube; Outros, incluindo notícias e programações do dia 
a dia; e Publicidades; compreendendo anúncios de produtos do clube, 
dos parceiros e patrocinadores. O gráfico a seguir ilustra os dados.

Figura 1
Categorias identificadas

Elaborado pela autora
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Como elucida o gráfico, das 132 postagens do período, 90 lembra-
vam fatos marcantes do clube, o que representa 68,1% das postagens. 
Desse modo, é possível aferir que a principal estratégia do time paulista 
para despertar e manter o engajamento do seu torcedor durante a pan-
demia de Covid-19, foi relembrar momentos importantes da história do 
clube. Ao longo da suspensão dos campeonatos, o Corinthians lançou 
duas séries de publicações que recordavam pontos e conquistas da his-
tória do Timão: a #Timão110, lançada em 28 de março, antecipando as 
comemorações dos 110 anos do clube, comemorados em 1º de setem-
bro; e #OclubeMaisBrasileiro, que prometia relembrar a trajetória do 
primeiro título nacional do alvinegro paulista ao longo do mês de junho, 
como ilustra a imagem a seguir.

Figura 2
Lançamento da série #OClubeMaisBrasileiro

Corinthians. (2020, junho 1). És do Brasil... O quê!? O quê!? [Instagram]. Recuperado 
de https://www.instagram.com/corinthians/?hl=es
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Dentre as 90 publicações da categoria ‘Lembranças’, 30 se referiam 
à série #Timão110 e 15 consistiam em vídeos da #OClubeMaisBrasi-
leiro, além de outros 13 posts com referência ao título do Brasileirão 
em 1990. Assim, observa-se que a memória é bastante enfatizada nas 
postagens do Corinthians, e para Souza (2014), esta constitui-se como 
parte primordial na construção da noção de identidade. “É preciso 
revolver o passado para narrar-se, para construir uma identidade, para 
constituir-se como sujeito diante do outro e posicionar-se dentro do 
grupo” (Souza, 2014, p. 98).

Um dos elementos que compõe a identidade de um clube de futebol 
é o seu hino. E, é possível observar alusões ao hino do Corinthians na 
própria hashtag que intitula a série #OClubeMaisBrasileiro, e no texto 
da publicação que dá início a ela, com a estrofe “És do Brasil...o quê, 
o quê?”, fazendo referência à maneira como a torcida canta esta parte 
do hino. Ademais, esta postagem cita ainda a raça corinthiana, colocada 
como principal característica necessária para que um jogador se torne 
ídolo no time do Parque São Jorge.

Outro autor que relaciona a memória à identidade é Candau (2011), 
ao coloca-la como faculdade primeira que alimenta a identidade, “a 
memória é a identidade em ação” (p. 12). Para ele, a identidade se trata 
de um estado construído coletivamente, “uma construção social, de 
certa maneira sempre acontecendo no quadro de uma relação dialógica 
com o outro” (p. 9). 

O ponto de vista de Candau (2011) conversa com a concepção de 
Hall (2006) de que a identidade é formada na interação entre o eu e a 
sociedade. E dentre as publicações analisadas, oito consistiam em inte-
rações diretas entre o Corinthians e a Fiel Torcida, que foi convidada a 
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enviar fotos vestindo a camisa da conquista do Brasileirão em 1990, a 
relembrar defesas importantes feitas por Ronaldo Giovanelli, goleiro 
da equipe na época e ídolo do clube, como explicita a figura 3.

Figura 3
Publicação que traz fotos enviadas pela torcida

Corinthians. (2020, junho 14). Olha o manto de 1990! [Instagram]. Recuperado de 
https://www.instagram.com/corinthians/?hl=es

Ao interagir com o torcedor, publicando fotos enviadas por eles o 
clube desperta o sentimento de pertencimento, que para Recuero (2007) 
consiste no “sentimento que conecta os atores através de laços sociais, 
que faz com que estes sintam-se parte do grupo” (p. 4). Esta autora 
divide o pertencimento manifestado nas redes sociais digitais em duas 
categorias: o pertencimento relacional e o pertencimento associado à 
identidade. O primeiro está associado à interação mútua, como a que 
ocorre em um bate-papo; já a segunda se relaciona à interação reativa, 
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pré-agendada, e que terá um resultado previamente determinado, como 
o pedido feito para que os torcedores enviassem fotos com a camisa do 
clube, prontamente atendido.

A interação reativa implica em um processo com pouco custo para 
o ator, onde basta associar-se e todos os valores da rede tornam-se 
imediatamente acessíveis. Essa associação, no entanto, é motivada por 
um processo de identificação entre usuário e grupo. Essa identificação 
é associada a uma construção de identidade como principal motivação 
para aderir a determinados grupos (Recuero, 2007, p. 8).

Em outra publicação da categoria Interações Diretas, que retrata um 
enfeite de jardim em formato do escudo da equipe paulista, o Corinthians 
resgata a identidade do corinthiano como um torcedor que ‘respira’ o 
clube, o levando para qualquer lugar, e que nunca abandona o time, 
como destaca a figura 4.

Figura 4
Interação com o torcedor

Corinthians. (2020, junho 22). Você também é desses que leva o Timão pra todos os 
lugares? [Instagram]. Recuperado de https://www.instagram.com/corinthians/?hl=es
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A publicação em questão obteve mais de 89.700 curtidas, e 320 comen-
tários, entre elogios ao escudo e torcedores contando como ‘carregam’ o 
Corinthians no seu dia a dia. Tal postagem ilustra ainda o que é explicado 
por Hall (2006), para quem a identidade é formada e transformada pela 
forma através das quais somos representados, além de ser definida his-
toricamente. Por estar sempre ao lado do clube nos momentos difíceis, 
a torcida corinthiana carrega a alcunha de Fiel; e além disso, é comum 
as redes sociais do clube alvinegro darem destaque para casas decoradas 
com símbolos corinthianos, entre outros assessórios que constroem a 
ideia de que o corinthiano vive o clube a todo momento.

Recorrendo-se novamente a Candau (2011), a memória é vista 
como um instrumento capaz de trazer o passado para o presente, sendo 
inevitável que ocorra uma seletividade da memória, uma vez que não é 
possível recordar todas as lembranças de um indivíduo. Como ressalta 
o autor, “a memória opera escolhas afetivas” (p. 169), o que fica claro 
nas publicações do Corinthians, que resgatam títulos marcantes, defesas 
importantes, os gols mais bonitos.

Ainda segundo Candau (2011), esse seletividade da memória faz 
emergir imagens do passado que estão de acordo com as intenções 
atuais do sujeito, o que pode ser ilustrado pela postagem explícita na 
imagem da Figura 5.

Ao relembrar gols do atacante recém contratado, Jô, em uma campa-
nha vitoriosa do Corinthians, que deu à equipe o título de Heptacampeão 
Brasileiro em 2017, o clube resgata na memória do torcedor os bons 
momentos proporcionados pelo atleta, despertando nele a esperança 
de novos bons momentos vividos, fazendo com que a contratação seja 
bem vista pela torcida. O texto da referida postagem ainda ressalta que 
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‘o artilheiro voltou’, gerando a expectativa de que muitos gols sejam 
marcados por Jô em mais uma passagem pelo time.

Figura 5
Vídeo com gols do atacante Jô

Corinthians. (2020, junho 17). Gols do Jô Brasileirão 2017. [Instagram]. Recuperado 
de https://www.instagram.com/corinthians/?hl=es

Dentre as 132 publicações do período de análise apenas duas faziam 
referência à pandemia. Uma consistiu em um vídeo que mostrava fun-
cionários do clube realizando o teste para Covid-19, e elucidando no 
texto que o alvinegro dava os primeiros passos para que tudo estivesse 
seguro quando o futebol pudesse retornar. A segunda postagem ressal-
tava o impacto da pandemia fazendo relação entre o número de mortes 
e a Arena Corinthians, além de desejar força às famílias das vítimas. 
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Figura 6
Postagem que destaca saudade dos jogos

Corinthians. (2020, junho 08). Saudade, já não sei se é a palavra certa para usar. 
[Instagram]. Recuperado de https://www.instagram.com/corinthians/?hl=es

Como destaca a imagem a seguir, uma terceira postagem abordava 
a saudade dos jogos, frizando na foto a alcunha ‘Time do Povo’, que 
acompanha o clube reportando sua origem humilde, fundado por cinco 
operários. O texto da publicação traz o verso ‘Saudade, já não sei se é 
a palavra certa para usar’, da canção Versos Simples de Flávio Ribeiro.

Desse modo, ao trazer fotos e vídeos de momentos marcantes, o 
Corinthians resgata alcunhas que acompanham o time como ‘Campeão 
dos Campeões’ e ‘Time do Povo’; e reforça a identidade do torcedor 
corinthiano como apaixonado e fiel ao clube, além de despertar nele 
o sentimento de pertença ao convidá-lo a interagir e transformar essa 
interação em laços fortes, publicando suas respostas.
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O perfil do Corinthians no Instagram exemplifica a afirmação de 
Augé (2012) acerca da identidade partilhada e pré-concebida, neste 
caso a identidade de torcedor corinthiano, no entanto não o trata com 
indiferença, se preocupando em interagir com a Fiel Torcida e referên-
ciá-la em publicações que destacam sua fidelidade e amor.

CONCLUSÕES

Buscou-se nesse estudo, analisar a construção da identidade corin-
thiana em tempos de isolamento social, a partir da poética fotográfica 
criada no perfil oficial do Sport Club Corinthians Paulista no Instagram. 
Para tal, tomou-se como referencial teórico o conceito de não-lugar e 
a exigência de uma identidade partilhada pré-concebida (Augé, 2012), 
relacionados à definição de identidade para Stuart Hall (2006).

Ao observar com a análise das publicações que a principal estraté-
gia do clube paulista para manter o engajamento do seu torcedor com 
a suspensão dos jogos, durante a pandemia de Covid-19, consistiu em 
rememorar fatos marcantes da história do clube, o conceito de memória 
foi abordado como fio condutor a partir do qual se constroem identida-
des. Com a categoria ‘Lembranças’ representando 68,1% das postagens, 
pôde-se observar que o Corinthians buscou no passado momentos que 
edificaram a identidade do clube e de seus torcedores.

Permitindo a ação do passado no presente, a memória age, neste 
caso, coletivamente, como um mecanismo operante na reconfiguração da 
identidade, corroborando com Hall (2006), para quem somos compostos 
por uma identificação, construída histórica e não biologicamente. Assim, 
enquanto exemplo de comunidade virtual, e funcionando como uma 
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ciberarquibancada, o perfil do Corinthians no Instagram se organiza sob 
uma base de afinidade, com membros reunidos pelo mesmo interesse.

Tal fato consolida a hipótese de pesquisa, ao confirmar que, mesmo 
se tratando de um não-lugar, este espaço virtual constitui-se em um novo 
território de existência, possibilitador de reconhecimento e sentimento 
de pertença, além de construtor de identidade. Conclui-se assim, que 
o não-lugar digital é propício a novas construções subjetivas, princi-
palmente em um momento de isolamento social, quando o ciberespaço 
assumiu um papel central nas relações sociais, e uma vez que o processo 
identitário dos sujeitos está em constante construção e sofre influência 
de novos contextos e esferas sociais.

Por fim, é preciso ressaltar que o presente trabalho contém limitações. 
A fim de uma melhor compreensão acerca das interações faz-se neces-
sário a análise dos comentários realizados nas publicações. Ademais, 
pesquisas futuras podem investigar o engajamento da Fiel Torcida, 
analisando as curtidas e realizando um estudo comparativo entre as 
postagens de março, com os campeonatos em curso, e junho, quando os 
jogos estiveram suspensos, para então aferir de fato se o clube paulista 
consegui manter o torcedor corinthiano engajado.

REFERÊNCIAS

Augé, M. (2012). Não-Lugares: Introdução a uma antropologia da 
supermodernidade (Maria Lúcia Pereira, trad., 9a ed.). Papirus.

Azevedo, N. M. S. (2019). A tática do jogo é o engajamento: estratégias 
do Sport Club Corinthians Paulista no relacionamento com seu 
torcedor [Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP-MG)]. 



250

Bardin, L. (2011). Análise de conteúdo. Edições 70.

Brittos, V., & Santos, A. (2012). Processos midiáticos do esporte: do 
futebol na mídia para um futebol midiatizado. Revista Comunicação, 
mídia e consumo, 9(26), 173-190. http://revistacmc.espm.br/index.
php/revistacmc/article/view/350/pdf

Candau, J. (2011). Memória e identidade (Maria Letícia Ferreira, trad., 
1a ed.). Contexto.

Debord, G. (2002). A Sociedade do Espetáculo. eBooksBrasil. https://
www.marxists.org/portugues/debord/1967/11/sociedade.pdf

Digital In. (2019) Global Digital Report. https://wearesocial.com/
global-digital-report-2019

Hall, S. (2006). A identidade cultural na pós-modernidade. DP&A.

IBOPE Repucom. (2020, julho). Ranking digital dos clubes brasileiros 
– Jul/2020. http://www.iboperepucom.com/br/rankings/ranking-
digital-dos-clubes-brasileiros-de-julho2018/

Lévy, P. (1996). O que é o virtual? Editora 34.

Recuero, R. (2007). Considerações sobre a Difusão de Informações em 
Redes Sociais na Internet [Trabalho apresentado em congresso]. 
Anais do VIII Congresso de Ciências da Comunicação da Região 
Sul. http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2007/resumos/
R0464-1.pdf



251

Rial, C. (2002). Televisão, futebol e novos ícones planetários: aliança 
consagrada nas copas do mundo. Revista Motrivivência, 18, 15-
32. https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/
view/21103/19729. 

Rocco Jr, A. (2006). O Gol por um Clique: Uma incursão ao Universo da 
Cultura do Torcedor de Futebol no Ciberespaço [Tese de Doutorado, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo].

Sá, T. (2014). Lugares e não lugares em Marc Augé. Revista Tempo 
social, 26(2), 209-229. http://www.revistas.usp.br/ts/article/
view/97978/96778

Silva, M. (2015). As mídias sociais como potencializadoras da paixão 
clubística: Publicidade e interações no engajamento ao consumo 
de cibertorcedores [Dissertação de Mestrado, Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE-PE)].

Souza, M. (2014). A memória como matéria prima para uma identidade: 
Apontamentos teóricos acerca das noções de memória e identidade. 
Revista Graphos, 16(1), 91-117. https://periodicos.ufpb.br/index.
php/graphos/article/view/20337

Vasconcelos, P., & Rios, R. (2012). Esporte e midiatização: um panorama 
da trajetória do futebol a partir do programa Bate-Bola [Trabalho 
apresentado em congresso]. Anais do XXXV Congresso Brasileiro 
de Ciências da Comunicação. http://www.intercom.org.br/papers/
nacionais/2012/resumos/R7-1022-1.pdf

Vieira, L. (2016). Futebol: Do sonho do jogo ao jogo do mercado. 
[Monografia de Graduação, Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC-SC)].



Parte 3 - estratégias Persuasivas



253
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MIDIÁTICAS EM AMBIENTES DE INOVAÇÃO 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente artigo é um exercício teórico-exploratório, que busca 
caracterizar as configurações e estratégias midiáticas comuns em 
ambientes de inovação, tornando-as possíveis objetos de reflexão à luz 
da Media Ecology, teoria que estuda as tecnologias, a mídia, a comu-
nicação e como elas afetam os ambientes humanos. Essa abordagem, 
posta como lente para ler o fenômeno dos ambientes de inovação, 
objetiva ampliar a compreensão do fenômeno enquanto organizações 
dotadas de interações simbólicas mediadas pela técnica, e sua relação 
com o campo da Comunicação, diante da midiatização intuída nesses 
ambientes, visto que as interações homem-máquina no contexto atual de 
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organizações que trabalham com inovação e tecnologia são profundas e 
constantemente ressignificadas. A abordagem da Media Ecology, como 
vetor de análise para a investigação de contextos em midiatização, é 
uma possibilidade teórico-epistemológica para entender questões sobre 
o digital, sobre a virtualização e sobre as tecnologias na constituição e 
desenvolvimento de ambientes de inovação.

Para operar esse exercício, é empregada a pesquisa bibliográfica base-
ada principalmente na abordagem ecológica da mídia (Barichello, 2014, 
2017; Dall’agnese & Barichello, 2018; Strate, Braga & Levinson, 2019), 
em estudos sobre ambientes de inovação (Silva, 2017; Silva & 
Silveira, 2018; Teixeira, Almeida, & Ferreira, 2017) e sobre a relação 
da comunicação com esses ambientes (Fernandes, 2019).

A organização do artigo compreende, além desta sintética introdução 
(primeira seção), outras três seções onde, na segunda são desenvolvidos 
os conceitos e prerrogativas que estruturam a abordagem da ecologia da 
mídia, recuperando o pensamento de seus principais pensadores para, na 
terceira conceituar e posicionar os ambientes de inovação, justificando 
a inserção da comunicação em seu contexto, como também, de forma 
simples, caracterizar as configurações e estratégias midiáticas mais 
comuns nesses ambientes, ancoradas pela midiatização da Comunica-
ção Organizacional, possíveis de serem lidas à luz da Media Ecology. 
A quarta e última seção, são articulados algumas considerações preli-
minares, que recuperam os interesses do artigo e os resultados iniciais 
operados pelos diálogos das seções anteriores.
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2 ABORDAGEM ECOLÓGICA DA MÍDIA

“O meio é a mensagem” é, talvez, o aforismo mais célebre de 
McLuhan, ao passo de ser também, a síntese sobre intersecções simbó-
licas, políticas, organizacionais, de infraestrutura e culturais no contexto 
de uma mídia e sua mensagem. Posto em sua obra Understanding Media: 
the extensions of men, de 1964, o aforismo tenta explicitar o papel 
dos meios de comunicação na produção e significação de conteúdos 
midiáticos, sendo esses meios em si, também mensagens, indiferente 
do conteúdo informacional veiculado.

Mídia, partindo do Latim media, plural de medium, significa meio, 
mas no sentido de meio de comunicação. Não se trata essa significação, 
portanto, do meio de comunicação como um mero canal, mas sim o 
conjunto de meios representados por instituições sociais, dotadas de 
valores, normas e regras. É a mídia, assim, um ambiente, muito além 
de suportes técnicos, mas “com interações tecnossociais, apropria-
ções simbólicas, questões organizacionais e culturais” (Barichello & 
Carvalho, 2013, p. 237). Para McLuhan, mídia pode ser significada 
também como tecnologia. Entendimento que sustenta outro importante 
aforismo seu: a “media como extensões do homem”. Cada tecnologia 
(mídia) tende a direcionar a vida e a organização das sociedades, com 
ideologias e visões de mundo específicas. Os diferentes meios, como 
extensões de sentido, afetam indivíduos e sociedades (Strate, Braga, 
& Levinson, 2019). São essas características da mídia que ampliam 
a significação de que o meio é também uma mensagem, operando na 
forma de mediação, de técnica que se coloca entre os homens para 
efetivar a comunicação.
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A abordagem ecológica da mídia (Media Ecology ou Teoria dos 
Meios) olha para esse contexto buscando investigar como os meios de 
comunicação alteram ou ressignificam a sociabilidade, a percepção, 
a compreensão dos sentimentos e valores humanos (Strate, Braga e 
Levinson, 2019). Mídia, nessa abordagem está relacionada como um 
lugar simbólico que funda uma ambiência ancorada nos complexos 
sistemas interacionais entre a sociedade, seus sujeitos e as tecnologias 
(Barichello & Carvalho, 2013).

Neil Postman é considerado o autor do termo “ecologia da mídia”, 
definindo essa metáfora como o estudo das mídias enquanto ambien-
tes (Strate, Braga, & Levinson, 2019). No entanto, é dos pensado-
res Walter Ong, Harold Innis e o mais célebre entre eles, Marshall 
McLuhan, as prerrogativas fundantes do paradigma da Ecologia da 
Mídia (Barichello, 2014) que, por extensão, orientaram Postman a 
pensar a mídia sobre a metáfora ecológica.

Ecologia, nas acepções modernas, foi postulada pelo zoólogo 
Ernst Haeckel (final do século XIX) e pelo ecólogo Arthur Tansley (início 
do século XX). Implica no estudo de ambientes, ou seja, nas relações 
entre espécies ou entre o meio em que elas vivem, considerando com 
mesmo grau de importância, tanto os seres vivos, quanto as estruturas 
naturais (químicas e físicas) para o perfeito equilíbrio ecossistêmico.

Os ecossistemas representam a variação situacional de espécies 
e os fluxos necessários para sua sobrevivência e desenvolvimento. 
São formados por um conjunto variado de espécies que se relacionam 
entre si, de modo interno (biótico) e de modo externo (abiótico), regu-
lando o meio onde habitam (Freitas, 2016). É essa variação e os fluxos 
relacionais que tornam um ecossistema uma estrutura funcional. À luz 
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de Haeckel e Tansley, um ecossistema traz a ideia de uma comunidade 
de seres vivos e seus respectivos processos vitais.

Ecologia, nesse sentido, e como metáfora apropriada para ler o con-
texto midiático (Media Ecology), entende que cada mídia opera como 
uma espécie distinta, mas em constante estado de relação com outras 
espécies, com seu habitat e ecossistema, se adaptando as mudanças 
biotecnológicas para garantir o funcionamento e sustentação desse 
ambiente (midiático). Scolari (2010), explica que, na ecologia da mídia, 
os meios de comunicação formam um entorno, ou seja, uma ambiência. 
Enquanto ambiência, o medium modifica as percepções e a cognição 
das pessoas. Nessa ambiência, estão os meios enquanto espécies, esta-
belecendo relações e interagindo entre eles.

Nos ecossistemas da mídia, a base ecológica será formada também 
por recursos bióticos e abióticos, sendo os bióticos relacionados às 
espécies (mídias: rádio, televisão, jornal, cinema, mídias sociais, apli-
cativos) e os abióticos, referentes às infraestruturas (suportes técnicos, 
eletricidade, códigos, dataficação) que tornam possíveis a sobrevivência 
das espécies de mídia que nesse ecossistema convivem.

Na época de suas primeiras acepções, anterior a sua nomeação e 
conceituação como ecologia da mídia, o pensamento de McLuhan era 
circunscrito sobre os meios de comunicação de massa (meios tradicionais 
de comunicação: rádio, televisão, imprensa), influenciado pelos fenô-
menos da eletrotécnica. Com o digital, com a virtualização da sociedade 
(territórios, política, cultura, economia, informação, sociabilidade), suas 
concepções passam a serem lidas e revisitadas como forma de entender 
e tensionar as mudanças que o paradigma analógico-digital ocasiona 
nas sociedades.
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A abordagem ecológica da mídia preocupa-se, desde o pensamento de 
McLuhan, com as tecnologias que modificam as estruturas e a cognição. 
Considerar a importância do meio com a mesma intensidade para com 
a mensagem, e os aparatos tecnológicos como próteses ou extensões 
das habilidades humanas, pode ser entendido como a nucleação dessa 
abordagem. No entanto, não é apenas sobre a técnica que a ecologia da 
mídia centra seu campo de reflexão.

Barichello (2017) destaca que o desenvolvimento da abordagem 
ecológica da mídia na atualidade é acentuado pela proximidade de 
muitos dos pressupostos de McLuhan, Innis e outros, com a digita-
lização e virtualização da sociedade e com a mediação de tudo por 
aparatos técnicos. Nesse cenário, a ecologia da mídia, muito além das 
questões técnicas, oferece possibilidades de entender e ressignificar 
outras questões como as linguagens, as lógicas, os processos sociais e 
culturais, do contexto midiatizado das relações e comunicações sociais, 
organizacionais, políticas e econômicas.

Com a crescente midiatização da sociedade, fenômeno que decorre 
da tecnointeração, ou seja, da interação entre pessoas, organizações e 
tecnologias de mídia, a sociabilidade tecnológica, algo que sempre existiu 
por meio da mídia tradicional, se transforma por meio das novas pro-
priedades da técnica digital de comunicação e relacionamento. A midia-
tização é regida “pela tendência à virtualização ou telerrealização das 
relações humanas, presente na articulação do múltiplo funcionamento 
institucional e de determinadas pautas individuais de conduta com as 
tecnologias de comunicação” (Sodré, 2010, p. 21).

Nesse estágio de evolução tecnossocial, a mídia se desloca como 
campo específico de mediação, para se tornar ambiência, perpassando 
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todos os campos da experiência humana (Dall’agnese & Barichello, 2018). 
O medium, desde McLuhan, já afetava a experiência e a sociabilidade, 
o que dá forma ao processo de midiatização explicado por Sodré, e 
corroborado com estudos sobre midiatização de pesquisadores como 
Andreas Hepp, que entende a midiatização como um “termo específico 
para teorizar a mudança relacionada à mídia” (2014, p. 47) e Hjarvard 
com a consonância entre a midiatização e a teoria dos meios (ecologia 
da mídia), que “diz respeito à observação das diferentes formatações 
de cada meio de comunicação e dos impactos sobre as relações inter-
pessoais às quais dá origem” (2012, p. 60).

A digitalização e popularização das tecnologias de comunicação e 
informação, como afirma Barichello (2014), complexificam o ecossistema 
midiático, a partir das novas possibilidades de interação e comunicação. 
Esses mesmos aparatos técnicos digitais, aprofundam o contexto de 
midiatização da sociedade. Essa afirmação completa a ideia de que os 
analistas da ecologia da mídia, no cenário de midiatização, não estão 
preocupados apenas com a tecnologia e com os aparelhos de mídia, 
mas como as alterações que estas tecnologias (media) ocasionam nas 
estruturas de interesse pessoais: as coisas sobre as quais elas pensam, e 
no caráter dos símbolos: as coisas com que pensam as pessoas. (Strate, 
Braga, & Levinson, 2019).

Na ecologia da mídia, encontram-se possibilidades para melhorar a 
compreensão e o desempenho sobre o contexto midiatizado, ou seja, a 
media e as inúmeras formas de tecnointeração. Essa abordagem permite 
também reposicionar o olhar para a importância do relacionamento com os 
interagentes da comunicação, inseridos em novos fluxos e possibilidades 
de interação técnica midiatizada. Esta é a questão atual: ampliação das 
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possibilidades interativas entre os sujeitos e a multiplicidade de fluxos 
de comunicação, proporcionados, especialmente, pela mídia digital e 
sua relação com a constante reconstrução das culturas e dos indivíduos 
(Barichello, 2017).

Sobre essa questão, Sodré (2010) com sua concepção de bios midiá-
tico, colabora com a compreensão ecológica da mídia (tecnologias), ao 
explicar com esse conceito as transformações nas formas tradicionais 
de sociabilização. O bios midiático representa as mudanças nas pers-
pectivas de relacionamento entre indivíduos e entre organizações que, 
com o constante e acelerado desenvolvimento tecnológico, implica em 
novas ou renovadas formas de se perceber, refletir e praticar comunica-
ção. Em síntese, o autor entende a existência de três bios existenciais 
a partir do pensamento de Platão e de Aristóteles. Cada bios repre-
senta um gênero qualificativo onde se desenrola a existência humana. 
O bios midiático seria o quarto bios, a quarta esfera existencial, onde a 
midiatização é pensada como tecnologia de sociabilidade, e predomina 
a esfera dos negócios, dotada de uma qualificação cultural própria, a 
tecnocultura. Esse quarto bios é o território da mídia (Sodré, 2010), que 
é possível ser entendido como as diferentes partes bióticas e abióticas 
no ecossistema midiatizado.

No bios midiático, pelo inesgotável fluxo de informações, os indiví-
duos que o acessam nunca saem dele com a mesma perspectiva, mas sim 
modificados. Esse processo também acontece sobre a sociedade e suas 
organizações, pois um indivíduo que sofre transformações ao acessar o 
bios midiático vai, sequencialmente, transformar outros conforme sua 
esfera de relações sociais e organizacionais.



261

A partir dessa contextualização, a abordagem ecológica da mídia 
se apresenta como uma possibilidade para leitura das configurações e 
estratégias midiáticas em ambientes de inovação. Pensamento plausí-
vel por serem os ambientes de inovação, envoltos em sua constituição 
e desenvolvimento, de tecnologias, em especial as da comunicação e 
informação, que permitem diferentes formas de interação social e de 
posicionamento dessas interações a partir de territórios fisicamente 
distantes, mas aproximados pela telerrealização. Ou seja, um bios 
midiatizado que reestrutura os espaços de interação social, ao passo 
de também reconfigurar as formas organizacionais do trabalho, de 
cooperação, do compartilhamento de informação e conhecimento e da 
sociabilidade entre indivíduos e organizações. O ecossistema midiático 
nos ambientes de inovação pode ser considerado importante vetor para 
análises operadas pelo campo da Comunicação. Discussão que será 
melhor desenvolvida na seção seguinte.

3 AMBIENTES DE INOVAÇÃO: POSIÇÃO E CONCEITO

Também apropriado da metáfora ecológica, a ideia de um ambiente 
de inovação parte do entendimento sobre articulações entre estruturas 
bióticas e abióticas que formam habitats perpassados por um ecossistema 
que se constitui a partir de interações simbólicas mediadas por aparatos 
tecnológicos. É um fenômeno sistêmico onde, o agente, interagindo 
com o seu meio sistematiza processos objetivando a produção de novos 
produtos, tecnologias ou soluções (Teixeira, Almeida e Ferreira, 2016).

Um ambiente de inovação é formado por estruturas coletivas 
(habitats) que preconizam o processo criativo, a sociabilização, a 
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colaboração e o compartilhamento de experiências entre os indivíduos 
que ali pertencem, se relacionam, ou com indivíduos pertencentes 
a outros ecossistemas. É possível afirmar que seu principal objetivo 
encontra-se na criação de movimentos de mudança, onde realidades 
são transformadas através de dinâmicas de cooperação, envolvendo 
indivíduos distintos, dispostos com objetivos comuns, mas, interagindo 
entre si e sofrendo ações destas interações (Velasques, 2016).

Na perspectiva de Ba, para um ambiente ser considerado de ino-
vação, ele deve estimular a criatividade e a experimentação, ao passo 
de promover redes virtuais e presenciais de trabalho. Esses ambientes 
“devem proporcionar uma atmosfera de extração, geração, comparti-
lhamento, transmissão, combinação, utilização e reutilização do conhe-
cimento” (Nonaka e Konno, 1998 como citado em Teixeira, Almeida e 
Ferreira, 2016, p. 06). Portanto, no ciclo estrutural de Ba, um ambiente 
de inovação significa o compartilhamento de espaços onde, as relações 
sócio-organizacionais, vão propiciar a criação e a utilização do conhe-
cimento organizacional. Nele são viabilizadas plataformas (aparatos 
tecnológicos/mídia) para a criação do conhecimento coletivo e individual 
por meio do compartilhamento de habitats físicos, virtuais, mentais ou 
pela combinação de todos (Teixeira, Almeida, & Ferreira, 2016).

Conhecimento, empreendedorismo e inovação são três elementos 
entendidos como fundamentais para a estruturação e compreensão 
de habitats de inovação (Teixeira, Almeida, & Ferreira, 2016) e por 
extensão, dos ambientes de inovação. Nessa composição é inserido, 
com base em pesquisas anteriores, um quarto elemento: a comunicação 
(Fernandes, 2019).
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O conhecimento ocupa hoje na economia mundial lugar de desta-
que. Estando ele no centro das estratégias de desenvolvimento tecno-
lógico (Bencke, Dorion, Olea, Prodanov, Lazzarotti, & Roldan, 2018). 
Castells (2006), ao conceituar sociedade em rede e sociedade do 
conhecimento, já colocava o conhecimento e o compartilhamento de 
informações, no cerne da produção industrial e das relações comerciais 
da modernidade. Os ambientes de inovação têm como pressuposto a 
articulação eficiente dos ativos provenientes do conhecimento, pelo 
compartilhamento de informações e pela função de disseminador e 
amplificador das atividades de inovação e transferência de tecnologia 
(Teixeira, Almeida, & Ferreira, 2016)

Da produção e compartilhamento de conhecimentos, os ambientes 
de inovação também passam a ser usados para formar uma cultura 
empreendedora, onde os indivíduos são estimulados a desenvolverem 
novas empresas e a comercializarem as tecnologias geradas pelo seu 
processo de inovação (Teixeira, Almeida, & Ferreira, 2016).

A comunicação, como quarto elemento estrutural dos ambientes de 
inovação é posta para entender que na sociedade do conhecimento e 
em rede, as tecnologias alteram as matrizes comunicativas. As tecno-
logias da comunicação proporcionam a conexão em rede, o comparti-
lhamento do conhecimento e ampliam as formas relacionais entre os 
indivíduos. Para difundir a criatividade e a inovação, desenvolver a 
cultura do empreendedorismo, produzir e compartilhar conhecimento, 
um ambiente de inovação vai precisar de processos de comunicação que 
serão organizados para garantir os fluxos, materializar instrumentos e 
técnicas comunicacionais e relacionais. A comunicação e seu ecossistema 
midiático, nesse contexto, é considerada um elemento de unificação 
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entre os demais. Seria a comunicação nessa posição, um quarto bios 
estrutural dos ambientes de inovação, talvez com certa semelhança ao 
bios midiático proposto por Sodré (conhecimento, empreendedorismo 
e inovação são os outros três bios).

O conhecimento, a inovação, o empreendedorismo e a comunica-
ção, representando os elementos bióticos colaboram com a formação 
das estruturas abióticas dos ambientes de inovação. Ou seja, conheci-
mento, inovação, empreendedorismo e comunicação são recursos dos 
seres vivos, elementos cognitivos que vão favorecer a materialização 
das estruturas físicas necessárias para que, esses recursos cognitivos 
possam gerar recursos materiais e processuais (organizações, tecnolo-
gias, vias de acesso). 

Nos ambientes de inovação, as tecnologias podem ser colocadas como 
base de sua constituição, em especial, as tecnologias da comunicação e 
informação. A sociedade em rede e do conhecimento emerge do alarga-
mento tecnológico vivenciado no mundo todo. É este desenvolvimento 
tecnológico que, segundo Silva (2017) e Silveira e Silva (2018) têm 
propiciado os vários circuitos de mudanças sociais, culturais, políticas, 
econômicas, comunicacionais e organizacionais vivenciadas na atuali-
dade. Mudanças que, no entendimento deste texto, tem intima relação 
com a Media Ecology.

Um ambiente de inovação, portanto, é um espaço físico constru-
ído para o trabalho criativo e inventivo, organizado a partir de novos 
modelos de negócios e intimamente vinculado à tecnologia, à pesquisa 
e ao desenvolvimento, que deve gerar e compartilhar conhecimento. 
A configuração de um ambiente de inovação pode acontecer a partir 
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de agentes públicos e privados ou ainda, por iniciativa de indivíduos 
isolados, mas conectados por diferentes mídias.

Muitas são as identificações que esses ambientes recebem, as mais 
conhecidas estão circunscritas em Parques Científicos, Parques Tec-
nológicos e Científicos, Parques Tecnológicos, Parques de Inovação, 
Parques de Pesquisa, Centros de Inovação, Pré-incubadoras, Incubado-
ras, Aceleradoras, como também os Coworking Space e os Fabrication 
Laboratory (Fernandes, 2019). 

Essa identificação varia de acordo com o agente que propõe sua 
organização, um empreendedor criativo individual, uma agência gover-
namental, uma instituição de ensino e pesquisa ou grupos comunitários 
(Teixeira, Almeida e Ferreira, 2016). Uma característica principal desses 
ambientes são as conexões, os vínculos possibilitados pelo digital, onde 
diferentes aparatos técnicos estendem seu campo organizacional e seu 
alcance comunicacional.

3.1 Configurações e estratégias midiáticas nos ambientes de inovação

Para além da metáfora ecológica, os ambientes de inovação se con-
figuram como organizações por tratarem de estruturas planejadas, com 
objetivos, metas e estratégias para seu funcionamento, desenvolvimento, 
legitimação e visibilidade. Em definição, uma organização representa 
o agrupamento planejado e ordenado de pessoas que desempenham 
funções, trabalhando conjuntamente para atingir objetivos comuns. 
É uma função da administração, processo interacional onde indivíduos 
em interação formam estruturas de significados (Kunsch, 2016).

Para ser possível o processo interacional, a significação e as interpre-
tações que sustentam o fazer de uma organização, é preciso comunicação. 
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Seja enquanto fenômeno, processo ou instrumentos (media), a comuni-
cação funda as organizações, ocupando lugar central em sua constituição 
e sobrevivência. A processualidade da comunicação no contexto das 
organizações é esquematizada pela Comunicação Organizacional, um 
sistema complexo que integra a produção de expressões e o recebimento 
de impressões. Um processo que além de organizar as estratégias e usos 
diversos da mídia, ainda dá sentido ético e estético para as materialidades 
comunicativas no contexto das organizações.

 Como um instrumento de gestão, a Comunicação Organizacional 
segmenta os profissionais e atribui a eles as funções que melhor vão 
promover os relacionamentos organizacionais. Tem também a comu-
nicação organizacional, a missão de melhor desenvolver, qualificar e 
explorar o ecossistema midiático disponível para o relacionamento e para 
as comunicações com seus públicos, outras organizações e instituições.

Essa articulação colabora com a posição da comunicação enquanto 
quarto bios estrutural de um ambiente de inovação, junto ao conhe-
cimento, a inovação e o empreendedorismo. Da mesma forma, torna 
possível a leitura sobre as configurações e estratégias midiáticas dos 
ambientes de inovação à luz da Media Ecology. Visto que nesses 
ambientes (organizações), as configurações e estratégias midiáticas, se 
formam pelos diferentes aparatos tecnológicos (media) dessa ambiência 
comunicacional e de relacionamento (midiatização). Nessa abordagem, 
a media é o lugar simbólico ancorado pelos complexos sistemas inte-
racionais entre um ambiente de inovação e seus públicos.

Como a característica principal dos ambientes de inovação são as 
conexões e vínculos em redes de mídia, tem-se o pressuposto de que 
diferentes tecnologias são desenvolvidas ali, ou apropriados por eles 
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para essas conexões e vínculos institucionais, mercadológicos, para 
relacionamento ou compartilhamento teórico-técnico (Fernandes, 2019). 
Sendo cada meio de comunicação uma espécie que dá forma ao ecos-
sistema midiático. Nesse caso, o ecossistema diz respeito aos meios 
possíveis em um ambiente de inovação. 

Olhar para esses meios à luz da Media Ecology, mais que considerar 
as questões técnicas, possibilita refletir e tensionar a ressignificação 
da sociabilidade, da percepção, da compreensão de sentimentos, dos 
valores humanos e do trabalho nos ambientes de inovação que estão 
em constante midiatização. Sua perspectiva teórico-epistemológica não 
apresenta um modelo pronto para ser aplicado sobre fenômenos que 
estão sendo estudados. No entanto, a partir de suas raízes de investi-
gação, do pensamento e do trabalho de seus pesquisadores, é possível 
projetar elementos destacáveis de um fenômeno para, então, torná-los 
objetos de estudo pertencentes ou relacionados à ecologia dos meios.

Nos ambientes de inovação, os elementos destacáveis e pertinentes 
à Media Ecology são os produtos e processos comunicacionais, ou seja, 
as configurações e estratégias midiáticas percebidas e operadas pelas 
relações e interações entre os indivíduos que dele fazem parte, ou com 
outros indivíduos e organizações, pelas normas, documentos, registros 
e políticas que sistematizam essas relações e o que é produzido e gerado 
no trabalho de inovação, como também, pelas práticas para legitimação, 
visibilidade dos ambientes, divulgação científica e tecnológica.

O empreendedorismo como parte da cultura organizacional tam-
bém deve materializar estratégias midiáticas convertendo os sistemas 
e os indivíduos para o trabalho inventivo, colaborativo e comparti-
lhado. Da cultura empreendedora, dos produtos e processos gerados, 
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há a necessidade de proteção dessas inovações, controle e regulação. 
Para isso, comunicacionalmente, tem-se as estratégias de depósito de 
patentes, registro de marcas, produtos e processos, além da propriedade 
intelectual sobre a tecnologia e trabalho criativo.

A transferência de tecnologia é outra importante estratégia, interde-
pendente do ecossistema midiático dos ambientes de inovação. Um dos 
princípios de funcionalidade desses ambientes é a difusão da ciência e 
da tecnologia, produzindo e compartilhando o conhecimento, produtos 
e processos inovadores (metodologia) com a sociedade, instituições e 
organizações. É a transferência de tecnologia, mediada por diferentes 
materialidades técnicas, que fomenta muitos dos recursos bióticos e 
abióticos nos ecossistemas de inovação. Não apenas os aparatos técni-
cos (meio) empregados para a transferência de tecnologia devem ser 
considerados, mas também, as questões culturais e sociais daqueles 
que estarão trafegando esse conhecimento (mensagem). Situação que 
impacta na eficácia do processo (meio é a mensagem).

Para cada uma dessas estratégias, tipos diferentes de mídia podem 
ser desenvolvidos. Desde o tradicional uso do papel, até aplicativos para 
comunicação móvel e em rede. O ecossistema midiático em ambientes 
de inovação é formado por redes e mídias sociais, recursos audiovisu-
ais, aplicativos para smartphones, tablets e computadores, softwares, 
hardwares, jornais, revistas, tecnologias vestíveis, entre outras tantas 
tecnologias apropriadas como aparato de mídia. 

Cada uma dessas mídias, à luz da Media Ecology, colabora com o 
processo de reflexão sobre os ambientes, considerando os efeitos da 
técnica frente às transformações sociais, culturais, econômicas, políticas 
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e de trabalho influenciadas pela midiatização presente nos ambientes 
de inovação. 

4 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Caracterizar as configurações e estratégias midiáticas comuns em 
ambientes de inovação, tornando-as possíveis objetos de reflexão à luz 
da Media Ecology, foi a intenção deste artigo. A partir de perspectivas 
empreendidas por analistas ecológicos da mídia e de pesquisadores do 
fenômeno dos ambientes de inovação, enquanto exercício teórico-ex-
ploratório, foi possível aproximar e articular os estudos e pesquisas de 
modo a conceituar e posicionar uma ecologia midiática nos ambientes 
de inovação, ajustadas enquanto configurações e estratégias de comu-
nicação e relacionamento no cenário de midiatização.

Pelo diálogo exposto até aqui, a metáfora ecológica permite com-
preender diferentes fenômenos e processos considerando sua totalidade 
ecossistêmica, isolando partes e subpartes que, analiticamente, permitem 
entender seu desenvolvimento. Os ambientes de inovação, representados 
por diferentes espaços científico-tecnológicos – parques tecnológicos 
e de inovação, incubadoras, startups, centros de inovação, fabrication 
laboratory e outros -, no contexto de midiatização, tem nas tecnologias 
de mídia estratégias para sua organização, legitimação e visibilidade. 
Essas estratégias se configuram na forma de produtos e processos de 
comunicação e relacionamento esquematizados no âmbito da Comuni-
cação Organizacional, que estrutura e racionaliza a midiatização nesses 
ambientes. Cada produto e processo (estratégias midiáticas) precisam 
ser percebidos como infraestruturas diferentes de mídia (espécies), 
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articuladas enquanto ecossistema para a consolidação organizacional 
e comunicativa (ambiência).

Pela abordagem ecológica da mídia, foi possível refletir essas 
configurações e estratégias, tendo o conjunto de aparatos técnicos e as 
transformações sócio-organizacionais desses ambientes, como ponto 
inicial. Os analistas teóricos da ecologia da mídia consideram como 
base de seus estudos e intervenções, as transformações tecnológicas 
materializadas em suportes midiáticos, que reconfiguram e ressignifi-
cam as formas de sociabilização e territorialização das relações sociais, 
políticas, econômicas e culturais. Situação expressa em similaridade 
nos ambientes de inovação.

Quando McLuhan afirma ser o meio a mensagem e que a mídia é, 
de certa maneira, extensões do homem, têm-se como núcleo de análise 
a indissociabilidade entre a tecnologia, a cognição e as transferências 
simbólicas no estado de comunicação mediado e, pela virtualização e 
digitalização, ou seja, a sociedade midiatizada. É a media, prótese mecâ-
nica nos processos de comunicação e relacionamento entre indivíduos 
e organizações, em um cenário onde diferentes aparatos técnicos, dos 
mais simples aos mais complexos, são postos como uma ambiência 
que possibilita, mas também complexifica, os sistemas interacionais 
nas sociedades.

Nos ambientes de inovação, enquanto organizações, as tecnologias 
de mídia fundam sua ambiência como também, as ambiências relacio-
nais e comunicativas. Cada uma das mídias possíveis nos ambientes 
de inovação, suas apropriações, efeitos, transformações e significados 
gerados, articulando as características técnicas com as características 
sociais, culturais, políticas e econômicas, são consideradas configurações 
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e estratégias midiáticas. Elas formam o ecossistema de mídia desses 
ambientes, com estruturas internas (bióticas) e externas (abióticas) que 
garantem os fluxos interacionais.

Operar análises e reflexões sobre o contexto midiatizado dos ambien-
tes de inovação configura, assim, campo fértil e possível para a Media 
Ecology, ao considerar o conjunto de tecnologias que envolvem esses 
ambientes, em especial as da comunicação e informação, que permitem 
diferentes estratégias de interação social e de posicionamento dessas 
interações a partir de territórios fisicamente distantes, mas aproxima-
dos pela telerrealização. O bios midiático que reconfigura as formas 
organizacionais de poder, de trabalho, de cooperação, mas também no 
compartilhamento do conhecimento, que opera ações empreendedoras 
e inovadoras nesses ambientes, é também um bios estrutural para a 
constituição e desenvolvimento de ambientes de inovação. Os princípios 
analíticos da ecologia da mídia, com destaque para a compreensão dos 
meios como ambiências, operam como diretrizes para análise proces-
sual e prática comunicacional multinível nos ambientes de inovação, 
possibilitando formar um quadro explicativo para o estado atual de seu 
ecossistema midiático.

Como consideração preliminar, entende-se que o artigo cumpre com 
sua proposta, ao possibilitar ser a Media Ecology apropriada enquanto 
vetor teórico-metodológico para entender questões sobre o digital, 
sobre a virtualização e sobre as tecnologias na constituição e desen-
volvimento de ambientes de inovação. No entanto, não se apresenta 
como um campo fechado, mas como um primeiro olhar, uma primeira 
apropriação da abordagem ecológica da mídia para refletir sobre o fenô-
meno dos ambientes de inovação como um profícuo objeto de estudo 
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para o campo da Comunicação. Espera-se que o diálogo aqui exposto, 
sirva para orientar outras pesquisas e ampliar o escopo de discussão 
acerca desse fenômeno, bem como com o fortalecimento dos estudos 
da Media Ecology.
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1. INTRODUÇÃO

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19), desencadeada no final 
de 2019, já teve impactos gravíssimos ao redor do mundo e tem trazido 
transformações nas formas de organização da vida, nas relações e no 
trabalho em todos os países. O principal impacto pode ser visualizado 
nos números de casos e óbitos confirmados que crescem a cada dia. 
Entretanto, como apontado por, Denise Pimenta, a pandemia “além 
de uma questão de saúde, trata-se também de uma questão social, que 
atinge grupos distintos de maneiras diferentes” (Souza, 2020, par. 1).
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Ao trazer para o debate os aspectos sociais da crise atual, abre-se 
espaço para a problematização de desigualdades existentes antes dela 
e que são agravadas pelo seu avanço. Se em um primeiro momento o 
vírus foi classificado como “democrático”, pela sua permeabilidade 
nas variadas esferas sociais, com o avanço da pandemia ficou revelada 
a proximidade dos impactos dessa atual crise com questões políticas, 
econômicas e sociais que já estavam postas antes de sua chegada e que 
foram reforçadas, sobretudo pelas decisões dos governantes na gestão 
da pandemia (Rodrigues, 2020). Dentre elas: a fragilidade dos sistemas 
de saúde, dos sistemas financeiros e a maior exposição de populações 
em situação de vulnerabilização aos impactos da crise.

Como apontado por David Harvey (2020, online), “o progresso do 
COVID-19 exibe todas as características de uma pandemia de classe, 
de gênero e de raça”. Assim, destaca-se que especialmente para as 
mulheres, os impactos da pandemia tem consequências agravadas; 
seja em âmbito familiar devido ao acúmulo de tarefas domésticas e ao 
aumento da violência, seja na dimensão do trabalho, onde elas foram 
as mais afetadas.

Sendo o foco do presente estudo mulheres empreendedoras em 
situação de vulnerabilização social, este tem por objetivo investigar, a 
partir de uma perspectiva comunicacional, a produção de sentidos ligada 
ao empreendedorismo feminino no contexto da pandemia do Covid-19.

Para desenvolver este objetivo, adotou-se metodologia de caráter 
exploratório e qualitativo. Em um primeiro momento foi realizado a 
pesquisa bibliográfica que permitiu desenvolver um percurso reflexivo a 
partir das discussões sobre as consequências da pandemia para mulheres 
(ONU, 2020); dados sobre os impactos nos empreendimentos liderados 
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por elas (SEBRAE, 2020a; SEBRAE, 2020b; GEM-BRASIL, 2019) 
e a relação desse contexto com a desigualdade de gênero e racial que 
permeia o empreendedorismo (Ahl, 2006; Valente, 2018). Também 
foi apresentada na fundamentação teórica a perspectiva crítica sobre 
o discurso do empreendedorismo (Casaqui, 2018; Costa, Barros, & 
Carvalho, 2011); e sua relação com a ideologia neoliberal na contem-
poraneidade (Medeiros, 2017; Verbicaro, 2020), principalmente, no 
contexto da pandemia de Covid-19, intensificando os processos de 
vulnerabilização de grupos sociais e precarização das relações de tra-
balho. Adicionalmente, desenvolve-se um Estudo de Caso (EC) sobre 
o Programa Potencial Feminina. O EC de abordagem interpretativa foi 
desenvolvido a partir da aplicação de análise documental e de entrevista 
semiestruturada realizadas junto a unidade caso composta por três atores 
institucionais - a Rede Mulher Empreendedora (RME), o Instituto Rede 
Mulher Empreendedora (IRME) e o Programa Potência Feminina.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 Mulheres empreendedoras e o contexto da pandemia: 
empreendedorismo ou vulnerabilização?

Mesmo em meio a toda incerteza e insegurança que o período atual 
possa gerar, já é posto que os impactos deste contexto de crise estão 
sendo sentidos de forma mais grave e duradoura por grupos mais vul-
nerabilizados, em especial pelas mulheres. Como apontado pelo docu-
mento “Gênero e Covid-19 na América Latina e no Caribe: dimensões 
de gênero na resposta”, publicado em março pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), as mulheres são afetadas de modo diferenciado 
pela crise por diversos fatores (ONU, 2020).
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Segundo o documento, elas estão inseridas em atividades essenciais 
mais arriscadas como profissionais de saúde e cuidadoras, além de 
enfrentarem uma sobrecarga com atividades não remuneradas, como 
serviços domésticos e cuidado com crianças e idosos. Outro fator apon-
tado está no agravamento de casos de violência doméstica, ao passo 
que o isolamento social aumenta tensões familiares e dificulta a busca 
por ajuda (ONU, 2020).

Por fim, como foco do presente estudo, destaca-se os impactos 
apontados pelo relatório sobre a dimensão do trabalho feminino. Com a 
interrupção de grande parte das atividades produtivas e circulação de 
pessoas, a capacidade das mulheres de garantir sua renda é altamente 
afetada pela pandemia. Ainda segundo o documento citado, “as qua-
rentenas reduzem consideravelmente as atividades econômicas e de 
subsistência e afetam setores altamente geradores de empregos para as 
mulheres, como comércio ou turismo” (ONU, 2020, p. 1).

Sobre esse aspecto, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2020a), 
em abril de 2020, 15 milhões de negócios foram afetados pela dimi-
nuição do faturamento, devido às consequências da pandemia. Porém, 
é fundamental pontuar que este contexto se agrava, mais uma vez, por 
conta de desigualdades sociais e econômicas, no caso de grupos mais 
vulnerabilizados.

Em boletim, elaborado pela mesma instituição a partir de dados do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), em agosto de 2020, observa-se 
que os empreendimentos liderados por mulheres são os mais impac-
tados pelo contexto de crise. Isso porque, corroborando com as infor-
mações apresentadas anteriormente, elas fazem parte dos segmentos 
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mais afetados (serviços, varejo, turismo e hotelaria); também estão em 
maior proporção em setores informais e tem de se dedicar mais horas 
a tarefas domésticas (SEBRAE, 2020b), compondo duplas ou triplas 
jornadas de trabalho.

Além disso, mesmo reconhecendo que existem vários atores - orga-
nizações do setor produtivo, organizações da sociedade civil organizada, 
do terceiro setor, governamentais, dentre outras - que estruturam projetos, 
programas e ações voltados ao empoderamento econômico feminino 
estamos longe de mitigar a situação de precarização de milhares de 
mulheres subalternizadas.

Segundo a Oxfam Brasil (www.oxfam.org.br) desigualdade de 
gênero é uma das formas mais antigas e duradouras de desigualdades 
no mundo. E, apesar de alguns avanços, não há nenhum país em que 
a igualdade econômica entre homens e mulheres seja uma realidade. 
Nota-se isso quando a entidade destaca alguns pontos relevantes sobre 
a realidade das mulheres em todo mundo (quadro 1):

Quadro 1
Desigualdade de gênero no mundo

Salários 
baixos

Em todo o mundo, a diferença salarial entre homens e mulheres é de 
23%. No ritmo atual, será necessário um período de 170 anos para 
eliminar essa diferença. Hoje, existem 700 milhões de mulheres 
a menos do que homens com trabalho remunerado.

Ausência de 
empregos 

dignos

75% das mulheres que vivem em regiões em desenvolvimento 
trabalham sem contrato formal, carecem de direitos e não possuem 
acesso à seguridade social. O pouco salário que recebem também 
não as permite sair da pobreza. Estima-se que 600 milhões das 
mulheres estejam nas formas mais inseguras e precárias de trabalho.
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Trabalhos 
domésticos 

não 
remunerados

As mulheres assumem entre duas e dez vezes mais o trabalho não 
remunerado que os homens, como tarefas domésticas e cuidado 
com as crianças. Estima-se que esse trabalho contribua para a 
economia mundial o equivalente a 10 bilhões de dólares ao ano 
(mais de 12% do PIB mundial).

Jornadas de 
trabalho mais 

longas

As mulheres trabalham mais horas no dia que os homens quando 
somados os trabalhos remunerado e não remunerado. Dessa forma, 
nos dias atuais, uma jovem trabalhará, em média, 4 anos a mais 
que um homem ao longo de sua vida.

Igualdade 
econômica e 
redução da 

pobreza

Calcula-se que a desigualdade econômica de gênero custe 9 bilhões 
de dólares ao ano aos países em desenvolvimento. Este montante 
não daria apenas maior poder aquisitivos às mulheres, mas também 
beneficiaria seus familiares e comunidades e patrocinaria um 
enorme impulso para o conjunto da economia.

https://www.oxfam.org.br/noticias/por-que-ha-mais-mulheres-que-homens-pobres-
no-mundo/

Nesse sentido, a partir do que foi exposto até aqui, é reforçada a 
percepção de que o cenário da pandemia agrava e precariza as condi-
ções socioeconômicas existentes antes dela. A defasagem de negócios 
liderados por mulheres no Brasil é um relevante exemplo sobre esta 
questão. Como apontado pela pesquisa GEM, em 2019, quase metade 
das pessoas envolvidas com alguma atividade empreendedora eram 
mulheres (26 milhões). Contudo, as brasileiras ainda enfrentam dificul-
dades para manter seus negócios por mais tempo no mercado; o empre-
endedorismo representa para elas uma necessidade de sobrevivência; 
além dos segmentos de mercado reduzidos em que seus negócios são 
mais presentes (GEM, 2019).

Sendo possível inferir, a partir daí, que o empreendedorismo, 
enquanto um fenômeno social e cultural, é perpassado e reproduz as 
desigualdades de gênero presentes na própria sociedade. Aspecto que 
pode ser visualizado, por exemplo, na oferta de crédito à mulheres 
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empreendedoras. Como debatido por especialistas nos resultados da 
pesquisa GEM 2019, as oportunidades de crédito e apoio financeiros 
são um dos principais limitantes ao desenvolvimento de empreen-
dimentos no Brasil (GEM BRASIL, 2019) e para as mulheres essas 
oportunidades são ainda mais dificultadas. Em estudo realizado pelo 
Sebrae, em março de 2019, os dados indicam que as mulheres buscam 
menos por empréstimos bancários em relação aos homens, cenário que 
pode estar associado às taxas de juros mais altas que são cobradas das 
empresárias (3,5% a mais), mesmo as mulheres tendo uma menor taxa 
de inadimplência (SEBRAE, 2019).

Como discutido por Ahl (2006), o empreendedorismo e o empreen-
dedor são conceitos associados ao gênero masculino por uma tradição 
acadêmica e midiática que invisibiliza mulheres empreendedoras. 
Assim, nos estudos da autora, a feminilidade geraria atributos conside-
rados opostos ao empreendedorismo, como por exemplo: dependente, 
subordinada, fraca, insegura, desorganizada, inapta, sem talentos para 
os negócios, etc. O que poderia indicar a discriminação sofrida por 
mulheres em conseguir empréstimos bancários.

Outro ponto a ser tensionado diz respeito à desigualdade racial a 
que muitas empreendedoras negras estão submetidas. Mais uma vez, 
esse contexto é reforçado em meio as consequência da pandemia de 
Covid-19, onde elas representam o segmento mais atingido. Segundo 
pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), as empreendedoras negras são o maior grupo em que 
as empresas ainda estão com as atividades paradas, possuem maior 
dificuldade de utilizarem as ferramentas virtuais em seus negócios e 
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também representam a maior taxa de empréstimos negados pelos bancos 
(SEBRAE ASN, 2020).

Contudo, além de todo esse cenário que marca desigualdades de 
acesso, oportunidade e manutenção dos empreendimento liderados 
por mulheres, ainda é preciso considerar que no contexto do empreen-
dedorismo as desigualdades que permeiam a realidade das mulheres 
tendem a ser diluídas ou desconsideradas (Valente, 2018), e, mais uma 
vez, transportadas para dimensão simbólica da superação individual.

É possível perceber, portanto, a consolidação de uma tradição 
discursiva que se concentra nos processos e atributos que levam um 
empreendedor ao sucesso, compondo assim um forte campo comunica-
cional a respeito do empreendedorismo. Como destacam Costa, Barros 
e Carvalho (2011, p.183) “nesse processo discursivo, entretanto, não 
são questionadas as implicações para as relações de trabalho contem-
porâneas da (re)produção da ideia de empreendedorismo”. 

Perseguindo o caminho proposto por Casaqui (2018), é possível 
observar no tecido social um processo de disseminação de narrativas 
ligadas ao empreendedorismo, denominada de cultura empreendedora. 
Esta, por sua vez, é considerada uma estratégia retórica de engajamento 
no vigente modelo capitalista neoliberal, no qual se determinam com-
portamentos, valores e habilidades necessárias para se atingir o sucesso 
financeiro; utilizando para isso a figura simbólica do empreendedor.

O neoliberalismo, de modo geral, corresponde a uma ideologia sobre 
o mercado que ultrapassa o âmbito da economia, passando a integrar 
as políticas de estado com impactos diretos nas dimensões social e 
cultural. É por meio da implantação de tais políticas que valores intrín-
secos a esse sistema passam a integrar também a subjetividade social, 
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ou seja, a racionalidade neoliberal espraia-se para diversas instâncias 
da vida em sociedade e da personalidade das pessoas, “determinando 
que os indivíduos vejam-se como empresas de máxima performance” 
(Verbicaro, 2020, p. 4) e como únicos responsáveis pelo seu próprio 
bem-estar (Medeiros, 2017).

No momento atual, em meio ao contexto da pandemia da COVID-19, 
as consequências dessa construção ideológica podem ser particularmente 
agravadas; na medida em que, as responsabilidades sobre os impactos 
econômicos e sociais sejam transferidas para a dimensão individual. 
Ou seja, ao invés de se estabelecer projetos coletivos para superação das 
problemáticas, prevaleça o “cada um por si”, intensificando privilégios 
e desigualdades (Verbicaro, 2020). Visto que: 

o pressuposto normativo do igual valor dos indivíduos é rompido 
sistematicamente no cotidiano das sociedades liberais contemporâ-
neas. São desiguais as condições, materiais e simbólicas, nas quais 
os indivíduos exercem sua liberdade e buscam determinar autono-
mamente as suas vidas, assim como são desiguais as garantias de 
integridade individual (física e psíquica) e de igual participação nas 
decisões que lhes afetam (Biroli, 2013, posição 58).

Desse modo, o conceito de vulnerabilização indica todo um processo 
de exposição de determinadas populações a maiores riscos sociais, eco-
nômicos, territoriais, sanitários e culturais. Processo esse relacionado 
a uma negação de direitos sociais e proteção do Estado. Entretanto, a 
vulnerabilidade, de modo geral, é vista como passível de ser superada 
por políticas e programas que focam no indivíduo, em fornecer condições 
para que os sujeitos possam contornar os riscos a que são submetidos, 



284

ou seja, “sempre uma suplementação de uma carência e não uma ação 
sobre o processo de vulnerabilização” (Acselrad, 2006, p. 2).

1.2 Empreendedorismo feminino a partir de uma perspectiva 
comunicacional

A perspectiva comunicacional do empreendedorismo feminino que 
adotamos nesta pesquisa busca desvelar as estruturas visíveis e invi-
síveis que demarcam as dimensões social e econômica, estabelecem a 
articulação entre as esferas micro e macro da experiência vivida dos 
indivíduos e, definem parâmetros para a construção das realidades. Essas 
realidades são encarnadas de sentidos subjetivos e objetivos, individuais 
e coletivos fortemente influenciados pelas instituições sociais e os seus 
mais diversos atores e mecanismos de institucionalização, controle e 
coesão social. 

Essas instituições, por meio de processos socioculturais, definem a 
ordem social cujo objetivo é o de estabelecer um mundo comum - mundo 
social que deve ser experienciado como realidade objetiva. Para tanto, 
atores potenciais de ações institucionalizadas são convocados a torna-
rem esses processos pedagogicamente aprendidos pelas sociedades a 
tal ponto que os significados institucionais se tornem parte inexorável 
dos indivíduos (Berger; Luckmann, 2014).

A sedimentação dos significados institucionais baseia-se na inte-
ração entre esses atores institucionais e os indivíduos/sociedades e no 
consequente reconhecimento social da instituição “como uma solução 
“permanente” de um problema “permanente” da coletividade dada” 
(Berger & Luckmann, 2014, p. 95). Esses atores são parte estruturante 
da vida ordinária dos indivíduos, incorporados à cultura, aos modos de 
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viver de determinada sociedade, compõem o tecido social e interferem 
na forma como os sujeitos constroem a sua realidade.

Além disso, as instituições procuram controlar a conduta humana, na 
medida em que estabelecem os padrões, as regras, as normas e as tipifi-
cações pelas quais buscam, por meio da ordem institucional, objetificar 
o mundo. Entretanto, essa institucionalização não é total e o grau de 
significação pode variar de acordo com as contradições e conflitos que 
nascem dos processos socioculturais e das subjetividades, por mais que 
as instituições busquem criar universos comuns de significação, estes 
tendem a se fragmentar quando em interação com outros subuniversos 
de significação (Berger & Luckmann, 2014), desenvolvendo fissuras nas 
realidades sociais - inclusive de resistências e oposição a ordem dada. 
Não por acaso os atores institucionais, que são parte destas instituições, 
utilizam-se de estratégias discursivas de convencimento, intimidação 
e/ou sedução para legitimar e objetificar a ordem institucional cujo 
resultado é a reificação da realidade social. Essas estratégias discursivas 
são as mais variadas possíveis, podem abranger desde a mitificação dos 
fenômenos ao uso de tecnologias e inovações no campo da comunica-
ção, por exemplo.

Neste sentido, os atores institucionais são um marcador determinante 
daquilo que discursivamente é dito e do que não é dito nas situações de 
legitimação e construção das realidades sociais e, certamente, de sua 
reificação. Desta forma, instituições variadas produzem ou reproduzem 
marcadores culturais e identitários que definem as coordenadas pelas 
quais alguns discursos devem tornar determinadas situações inteligíveis, 
daquelas que devem ser apagadas, omitidas, silenciadas.
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Por meio dessa reflexão, partindo da perspectiva comunicacional, 
entende-se que o empreendedorismo feminino é visto como parte da 
teia discursiva que forma a cultura empreendedora frequentemente 
difundida por vários atores institucionais. Nele as narrativas de mulheres 
bem-sucedidas são postas como exemplos de comportamento autônomo 
e empoderamento feminino a serem perseguidos por outras mulheres. 
Neste sentido, “a mulher independente e responsável por sua autoria e 
construção de trabalho e vida se converte em ideal produzido e consu-
mido coletivamente” (Valente, 2018, p. 36).

Porém, é fundamental notar que esse discurso não é representativo 
da realidade de mulheres em situação de vulnerabilização e pode con-
tribuir para um contexto de maior precarização das mesmas, ao indicar 
uma superação das desigualdades apenas por meio da autonomia finan-
ceira. Pois como reflete Juliane Acquaro (2018) para muitas mulheres, 
aquelas marginalizadas, que realizam trabalhos flexíveis e informais, 
o status de empreendedora oferece apenas uma nova roupagem para 
suas atividades, não representando de fato mudanças reais. Nas pala-
vras da autora, “a retórica do empreendedorismo, ao lançar luz sobre 
o prestígio e sucesso da imagem do empreendedor, acaba por oblite-
rar as relações de precariedade existentes nas atividades autônomas” 
(Acquaro, 2018, p. 39).

Neste sentido, vale ampliar a reflexão sobre as ações de atores 
envolvidos no movimento do empreendedorismo feminino, que se con-
solidam em meio ao contexto da pandemia. O ponto de inflexão sobre 
tais ações recai sobre a capacidade de mitigar os problemas que tiram 
os direitos dessas mulheres, na medida em que são ações atravessadas 
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por condição histórica, social, política e cultural das sociedades que as 
precarizaram e as vulnerabilizam ao longo da sua vida.

Assim, os discursos oficiais desses atores envolvidos com o empre-
endedorismo feminino nos servem como uma “lupa” para compreender 
a complexidade que envolve o fenômeno e que não está aparentemente 
expressa, comunicada. Para decifrá-la, traduzi-la, é necessário reconhecer 
as regras e os princípios não declarados nas interações entre os atores 
nesta trama que permeia o empreendedorismo feminino. Esses discursos 
permitem entender como os sentidos são produzidos, compartilhados e 
interpelam as relações entre esses atores e seus públicos interlocutores 
e, portanto acontecem na e pela comunicação.

2. METODOLOGIA

Com base em uma metodologia de caráter exploratório e qualitativo, 
busca-se investigar, a partir de uma perspectiva comunicacional, a pro-
dução de sentidos ligada ao empreendedorismo feminino no contexto da 
pandemia do Covid-19. Para tanto, utilizou-se dos preceitos do método 
de estudo de caso (EC) com abordagem interpretativa. Pode-se dizer 
que este método em resumo “contribui para a compreensão dos fenô-
menos sociais complexos, sejam individuais, organizacionais, sociais 
ou políticos. É o estudo das peculiaridades, das diferenças daquilo que 
o torna único e por essa mesma razão o distingue ou aproximada dos 
demais fenômenos” (Duarte, 2011, p. 234).

Adicionalmente, é um método que se estrutura pela intersecção entre 
a fundamentação conceitual e o objetivo empírico da pesquisa e suas 
fontes de dados, neste caso, busca-se identificar os elos interpretativos 
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na confrontação das perspectivas conceituais apresentadas na revisão 
teórica com os dados coletados junto à unidade caso.

A unidade caso escolhida para análise do estudo de caso é o Programa 
Potência Feminina ligado à Rede Mulher Empreendedora e ao Instituto 
Rede Mulher Empreendedora. A unidade caso, portanto, é composta por 
três atores institucionais reconhecidos enquanto uma marca institucional 
que produz sentidos a respeito da questão que motivou este estudo.

Reconhece-se que a unidade caso é representante de outros casos 
típicos constituídos enquanto um fenômeno contemporâneo ligado ao 
empreendedorismo.

O percurso metodológico do estudo de caso se apoia na análise 
documental de caráter descritivo a partir da leitura interpretativa dos 
discursos oficiais publicados nos sites e redes sociais da unidades caso. 
Complementando esta análise, realizou-se uma entrevista semi-estru-
turada com uma funcionária do Instituto Rede Mulher Empreendedora 
(IRME) envolvida na estruturação e execução do Programa Potência 
Feminina, que representa, por sua vez, uma voz institucional. Nos refe-
rimos à voz institucional, uma vez que a fala da entrevistada é produto 
da sua interlocução com a  cultura, interesses e a ideologia da institui-
ção. Dessa forma, sua fala nos parece ser um lugar onde se produz e se 
reproduz o discurso institucional no qual os sentidos podem ser lidos 
mesmo não estando aparentes. Sua fala, portanto, é regulada e modulada 
por sua experiência que se articula às estruturas institucionais cuja a 
comunicação é mediadora desta articulação. Desta forma, a entrevistada 
representa um ator institucional cuja interação produz significações 
expressas nos quadros de sentidos que são comunicados na entrevista.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Rede Mulher Empreendedora, Instituto Rede Mulher 
Empreendedora e Programa Potência Feminina

Como apontado por Ahl et al. (2016, p. 371), no contexto atual, cada 
vez mais, a igualdade de gênero é buscada “através da mobilização de 
mulheres em iniciativas empresariais”, sendo este um campo discursivo 
formado por muitos atores. São entidades, fundações, governos e etc 
que reforçam a importância do empreendedorismo feminino unicamente 
em prol da autonomia e empoderamento financeiro das mulheres.

Existem exemplos que respaldam tal afirmação, dentre eles, des-
tacam-se as iniciativas da Rede Mulher Empreendedora (RME), uma 
organização cuja importância  junto ao ecossistema empreendedor 
feminino brasileiro tem ganhado força na última década. A organiza-
ção foi criada pela empresária Ana Fontes a partir de um blog, com o 
objetivo de compartilhamento de dúvidas, informações e dificuldades 
do empreendedorismo feminino. A RME, segundo o próprio portal 
(https://rme.net.br/redemulherempreendedora/): “É a primeira e a maior 
plataforma de apoio ao empreendedorismo feminino do Brasil, com o 
propósito de empoderar empreendedoras economicamente, garantindo 
independência financeira e de decisão sobre seus negócios e suas vidas”.

No portal da RME é possível encontrar notícias relacionadas ao 
empreendedorismo feminino; resultados de pesquisas realizadas com as 
empreendedoras; informações sobre eventos; um espaço de Marketplace, 
onde as mulheres podem divulgar seus produtos e serviços; matérias 
relacionadas ao universo do empreendedorismo feminino; e detalhes 
sobre os programas que a Rede realiza. Também, além de suas páginas 
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nas redes sociais, a RME administra um grupo no Facebook, que atu-
almente já possui mais de 84 mil membros. 

Em conjunto com a forte presença online, a Rede também realiza 
eventos e programas em diversos estados do Brasil, isso é possível a 
partir da articulação de voluntárias, também de chamadas de embai-
xadoras e influenciadoras. Essas ficam encarregadas de organizar os 
eventos e aplicar as capacitações oferecidas pelos programas. A RME 
também possui parcerias para a realização dos programas e eventos com 
diversas empresas nacionais e internacionais, entre elas: Google, Uber, 
Itaú, Bradesco, Eudora, Avon, Mercado Pago, Dell e etc.

Em 2017, a RME fundou o Instituto Rede Mulher Empreendedora 
(IRME) que, de acordo com seu portal (https://institutorme.org.br/), 
“é uma organização sem fins lucrativos com foco em causas sociais, 
políticas públicas e mulheres em situação de vulnerabilidade social”. 
Sua principal atuação ocorre por meio de programas de capacitação 
de mulheres em temas relacionados a empreendedorismo e empre-
gabilidade. Apesar de uma organização separada da RME, o Instituto 
também compartilha algumas das parcerias em seus programas, como 
por exemplo, Google, Itaú e Bradesco. Entre os projetos desenvolvidos 
pelo IRME estão: Programa Ela Pode; Elas Prosperam; Heróis Usam 
Máscara e Programa Potência Feminina. 

O Programa Potência Feminina, foco do presente estudo, foi pensado 
como uma resposta a crise da pandemia de Covid-19 com o objetivo 
de “capacitar e impactar a vida de 50 mil mulheres de 10 comunidades 
espalhadas pelo país”. Para isso, foi desenvolvido em parceria com a 
Google.org (https://www.google.org), uma filial da multinacional Google, 
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responsável por ações filantrópicas; e que atua no mundo todo ofere-
cendo financiamento de programas que visam capacitar grupos sociais. 

O programa foi lançado em julho de 2020 por meio de um edi-
tal online (https://www.potenciafeminina.net.br/), onde poderiam se 
cadastrar OSCs (Organizações da Sociedade Civil) de todos os estado 
brasileiros. Após enviar a documentação exigida, seriam selecionadas 
10 OSCs que ficariam, então, responsáveis pelo desenvolvimento do 
programa em suas respectivas comunidades. Após finalizada a seleção, 
cada organização, segundo o edital, irá receber o valor de 150 mil reais 
para custear o projeto e mais a doação de 7 computadores. Também, 
ao final do projeto, serão selecionadas 180 mulheres para receber um 
capital semente para aplicar em seus empreendimentos. 

Juntos - o IRME e o Projeto Potência Feminina - constituem a marca 
institucional incorporada à RME capaz de imprimir uma identidade 
representativa no ambiente do empreendedorismo feminino. 

Importante salientar que a RME utiliza-se de outros atores insti-
tucionais que repercutem e reverberam seu propósito. Destacamos, as 
voluntárias e as empregadas que compõem o quadro funcional desses 
três atores institucional - RME, IRME e o Potência. Elas representam 
outras vozes institucionais que atuam como catalisadoras da marca e 
ajudam a construir sua identidade junto aos mais variados públicos. 

Como já posto, o Instituto Rede Mulher Empreendedora foi fun-
dado em 2017 com o objetivo de levar programas de capacitação para 
mulheres em situação de vulnerabilidade social. Para elucidar os sentidos 
que permeiam a criação do Instituto Rede Mulher Empreendedora, foi 
questionado na entrevista o que a instituição entenderia por “mulheres 
em situação de vulnerabilidade”:
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Então muito diferente das.. outros públicos que eles vem pra rede, 
no Instituto a gente tem alcançar essas mulheres. Então é muito um 
público de pessoas com menores escolaridade, a maior parte tem no 
máximo ensino médio completo, a maioria é negra, a maioria é classe 
C,D, E. Então é um público que muitas vezes empreende por neces-
sidade, porque não encontram um trabalho formal. (Entrevistada)

Os sentidos presente na afirmação de que mulheres em situação 
de vulnerabilidade “naturalmente não chegam na Rede” é tensionado 
justamente por ser esse o grupo que compõe maioria das mulheres 
consideradas empreendedoras ou envolvidas em um empreendimento. 
No Brasil, segundo dados da pesquisa GEM 2018, grupo de mulheres 
empreendedoras, na maioria dos anos em que a pesquisa foi realizada, 
esteve a frente da categoria de “empreendedores por necessidade”; a 
maior porcentagem de empreendedoras, em todas as taxas estabelecidas 
pela pesquisa, ganham até 2 salários-mínimos; e de acordo com dados 
extraídos segundo raça/cor, empreendedoras brasileiras são majoritaria-
mente pretas ou pardas, em todas as categorias de empreendedorismo 
(SEBRAE, 2019).

Desse modo, chama a atenção a criação de uma segunda organização 
como o objetivo muito próximo ao da RME, porém, com um público 
diferente. Ao relacionar as informações disponíveis no site e a fala 
da entrevistada foi possível constatar que por meio do crescimento e 
popularização da RME, o público atingido pela organização mudou e 
esta passou a focar em negócios de faturamentos mais altos e startups 
(negócios escaláveis).

No começo da atuação da Rede era uma atuação muito voltada pra 
[sic] mulheres que tem micronegócios, então a gente tá falando aí 
de um público que tem um faturamento pequeno, de até 2 mil reais 
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por mês, que normalmente não tem funcionário e que trabalha com 
atividades mais voltadas pra [sic] o que a gente chama de “cuida-
dos”, então tanto ramo alimentício, quanto beleza e também muito 
consultoria. [...]teve um momento que houve uma diversificação 
pra [sic] um público mais de startups né. [...] Aí ano passado tam-
bém teve o programa do Conecta, que a ideia era conectar também 
empreendedores que já tem aí uma estrutura maior, um faturamento 
maior para serem fornecedoras de grandes companhias. E no outro 
lado, o Instituto nasceu muito no intuito de tentar alcançar mulheres 
mais em situação de vulnerabilidade, é um público que naturalmente 
não chega na Rede.(Entrevistada)

Segundo a entrevistada, a presença online foi priorizada ao longo do 
desenvolvimento da Rede, o que pode ser um dos indicativos do porque 
a RME não consegue atingir mulheres de classes sociais mais baixas, 
pois elas teriam pouco acesso a ferramentas digitais; e também pela 
RME ser mais conhecida na região sudeste. Contudo, em um aprofun-
damento analítico, a necessidade da fundação do IRME para se chegar 
até “mulheres em situação de vulnerabilidade social”, chama a atenção 
por comportar também sentidos sobre o apagamento de realidades que 
não condizem com os ideias criados pela cultura empreendedora. É pos-
sível compreender, então, que ao se fortalecer enquanto um ator dessa 
cultura, a RME acabou se dirigindo a outro público, se distanciando do 
público que inicialmente surgiu para apoiar.

Também, os sentidos desprendidos a partir da criação do Instituto 
refletem a visão da RME sobre a noção de vulnerabilidade e o também 
papel pedagógico exercido pelo IRME em difundir a prática do empre-
endedorismo. Conforme é possível notar nas falas da entrevistada, 
existe uma percepção de quais grupos representam essas populações 
submetidas a maiores riscos, contudo, a visão expressa não leva em 
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conta a vulnerabilização como um processo complexo, engendrado 
em raízes históricas e culturais; e em estruturas sociais mais amplas. 
Os sentidos expressos pela voz institucional demonstram que a visão 
da organização sobre a vulnerabilidade se limita ao situacional e ao 
individual, podendo essa ser superada pela conquista de autonomia por 
meio do empreendedorismo.

Esse público de vulnerabilidade é um público que muitas vezes ele 
nem sabe que existe (sic) iniciativas de apoio ao empreendedor, ou 
se sabe conhece o Sebrae, mas não sabe como acessar ou não tem 
como acessar. Às vezes não tem o Sebrae na cidade dele. Então eu 
acho que eu diria que é principalmente isso, É um público que ele 
está muito vulnerável no sentido de que ele não consegue dar o 
passo inicial, sabe? Você precisa que alguém consiga acessar essa 
pessoa.(Entrevistada)

A partir disso também é possível considerar como o empreendedo-
rismo é visto pela instituição e como os sentidos são reforçados por seus 
discursos. O empreendedorismo se torna, em discursos de atores como 
a RME, o foco principal; não as mulheres, ou o processo de vulnera-
bilização, mas sim o desenvolvimento das “atitudes empreendedoras” 
(termo utilizada pela entrevistada). Como discutido, é essencial para o 
projeto neoliberal de sociedade que o empreendedorismo seja fenômeno 
de massa (López-Ruiz, 2004).

ser empreendedor é uma exigência para qualquer um, pois representa 
uma atitude, um modo de produzir a si mesmo que é tido como 
ideal, como modelo de cultura, como exemplar. É dessa forma que 
a hegemonia opera, não como controle, mas sim na conquista do 
consentimento, do desejo, na autorregulação dos sujeitos em função 
da incorporação desses ideais. (Casaqui, 2019, pp. 188-189) 
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Desse modo, instituições como o IRME assumem para si a missão de 
“capacitar”, de “pegar na mão” (expressão utilizado pela entrevistada) 
e “empoderar” mulheres através do empreendedorismo. Como aponta 
Acquaro (2018, p. 52), se formou, portanto, diversos espaços e eventos 
de interação com as mulheres empreendedoras, que “orbitam em torno 
da capacitação”: cursos; palestras motivacionais; compartilhamento 
de histórias de sucesso de mulheres que empreenderam e servem de 
inspiração para outras; formação de redes de apoio e fortalecimento 
entre as empresárias e etc. Sendo recorrente nesses momentos o uso de 
expressões como “empoderamento feminino”. Porém, ao se tensionar, 
por exemplo, os sentidos presentes no termo “empoderamento”, muito 
utilizado nas comunicações da RME, este acaba sendo esvaziado de seu 
complexo sentido político, quando atrelado apenas ao sucesso financeiro. 
Segundo, Joice Berth (2019, p. 21), que pesquisa o conceito:

Quando assumimos que estamos dando poder, em verdade estamos 
falando na condução articulada de indivíduos e grupos por diversos 
estágios de autoafirmação, autovalorização, autorreconhecimento e 
autoconhecimento de si mesmo e de suas mais variadas habilidades 
humanas, de sua história, e principalmente de um entendimento 
quando a sua posição social e política e, por sua vez, um estado 
psicológico perceptivo do que se passa ao seu redor.

Como identificado nas falas da entrevistada, existem programas 
elaborados pelo instituto que seguem justamente essa linha de desen-
volver “atitudes empreendedoras” nas mulheres, gerar a percepção de 
autonomia e empoderá-las para o empreendedorismo; um exemplo 
citado por ela foi o programa Ela Pode.
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O Ela Pode ele era um programa de capacitação empreendedora 
né. A ideia era muito desenvolver atitude empreendedora né, nas 
mulheres. Porque a premissa da Ana foi que ela percebeu que por 
mais que você ensinasse toda a técnica, não era suficiente; Porque 
existiam várias crenças, vários comportamentos, que acabavam 
fazendo com que muitas mulheres não conseguissem ser bem-su-
cedidas no ambiente do empreendedorismo (Entrevistada).

Contudo, o programa Potência Feminina veio, por outro lado, nesse 
momento de pandemia, desenvolver mais aspectos técnicos nas mulhe-
res, ou seja, as etapas de abertura dos empreendimento, administração e 
finanças, elaboração de currículos (para aquelas em busca de empregos), 
conceitos básicos de programação e etc. Sendo essa mudança de foco, 
justificada com o objetivo de “apoiar, mulheres vulneráveis, comuni-
dades vulneráveis, a tentar se manter financeiramente nesse período da 
pandemia” (Entrevistada).

Mas, embora seja elaborado com o sentido de apoiar essas mulheres, 
a perspectiva comunicacional lançada no estudo de caso do programa 
Potência Feminina remete, ao mesmo tempo, a um reforço discursivo 
da individualização dessas mulheres. Pois, relacionando a discussão 
anterior sobre a lógica neoliberal, a cultura empreendedora e ao empre-
endedorismo feminino em tempos de pandemia, é possível notar que ela 
se constitui em uma trama potencializada no/pelo processo discursivo 
de apagamento da vulnerabilização dessas mulheres, ao passo que fica 
sob suas responsabilidades e esforços encontrar formas de superar a 
crise econômica agravada pela COVID-19. Além disso, apesar de a 
independência financeira ser um dos passos para a autonomia, essa não 
elimina as desigualdades estruturais a que as mulheres em situação de 
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vulnerabilização estão submetidas, não sendo de fato alcançadas suas 
potencialidades.

REFLEXÕES FINAIS

Diante do exposto até aqui, é possível destacar que a perspectiva 
comunicacional possibilita desvelar sentidos ocultos, que, mesmo posi-
tivados e revestidos de aparente caráter emancipatório, ainda possui 
nuances e reforços de práticas discursivas opressoras e desiguais. Isso 
porque os discursos não são neutros, mas perpassados por relações de 
poder; sendo consolidados, difundidos e reiterados por atores institucio-
nais que possuem interesses e visões de mundo próprias. “Em resumo: os 
discursos não apenas são influenciados pelos acontecimentos e relações 
em sociedade, mas também acabam por influenciá-los, numa relação 
mútua e constante” (Salgado, 2014, p.4).

Desse modo, como reflete Acquaro (2018, p.15), no processo de 
reestruturação e flexibilização das relações trabalhistas, “o discurso do 
empreendedorismo e da autonomia se intensifica como alternativa ao 
emprego formal e aos valores a ele relacionados”. A atividade autônoma 
e seus riscos são positivados e incentivados em um cenário com cada 
vez menos postos de trabalhos fixos, intensificando a terceirização e a 
precarização de direitos dos trabalhadores. Contexto muito discutido, 
por exemplo, nos meses que se seguiram a pandemia devido às condi-
ções de trabalho dos entregadores de aplicativos, também chamados de 
empreendedores (Alves, Bagno, & Gonçalves, 2020).

Ainda segundo Acquaro (2018, pp. 33-32), citando Sennet (2009) 
e Lima (2010):
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A flexibilização das relações de trabalho, embora aparente liberar o 
trabalhador da rotina ou da burocracia, acaba por exigir uma respon-
sabilidade ainda maior, bem como um esforço grande para adaptar-se 
constantemente a fim de manter-se inserido no mercado. Se, por um 
lado, o trabalhador se sente mais autônomo frente às suas atividades 
na empresa, a subordinação se torna ainda maior e desenvolvem-se 
complexos meios de controle das atividades desempenhadas.

Esse contexto, segundo discutido por Casaqui (2018), consolida 
toda uma cultura com o objetivo de mitificação do empreendedor ideal 
bem-sucedido, servindo de inspiração e modelo de valores e atitudes. 
Não sendo diferente com relação ao empreendedorismo feminino, onde 
a empreendedora ideal de sucesso se torna exemplo de empoderamento 
e independência financeira para outras mulheres (Valente, 2018).

Entretanto, com relação ao empreendedorismo feminino, a igual-
dade de gênero e demais aspectos ligados ao pleno empoderamento de 
mulheres, tais como a conquista ampla e a garantia dos direitos sociais 
e humanos (saúde, educação, alimentação, habitação, etc) deveriam 
estar atrelados às ações que são criadas e empreendidas pelos mais 
variados atores. Isso significa, portanto, que não bastaria, por parte 
destes atores, a mobilização de mulheres para o empreendedorismo, mas 
sobretudo, uma atuação política que requer a incorporação de pautas 
que historicamente não estão presentes em suas agendas. Em outras 
palavras, entende-se que as ações de mobilização de mulheres para 
o empreendedorismo deveriam considerar a promoção de instrumen-
tos, condutas e mecanismos claros, explícitos e declarados sobre as 
mais variadas violências, preconceitos e discriminações que atingem 
mulheres e que as interpelam, em maior ou menor grau, na conquista 
e garantia de seus direitos. Há que se perguntar, então, de qual mulher 
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empreendedora - ou qual empreendedorismo feminino - esses atores se 
referem quando elaboram suas ações?

No caso do programa Potência Feminina, investigado neste estudo, 
percebe-se que mesmo o objetivo estando em atingir mulheres em 
situação de vulnerabilização, a realidade dessas mulheres não é vista 
em sua totalidade e complexidade. Os sentidos apreendidos a partir das 
comunicações oficiais e da voz institucional possibilitam a compreen-
são de existe um apagamento dessas mulheres no contexto da cultura 
empreendedora e o empreendedorismo é visto como solução única para 
as desigualdades e desafios enfrentados por elas, inclusive por aqueles 
reforçados pela pandemia de COVID-19.

Por hora, este estudo de caso pode representar vários outros casos em 
que atores institucionais na busca por promover o empreendedorismo 
acabam que reverberando - consciente ou inconscientemente - uma 
agenda mais simplificada sobre as mais diversas realidades dos empre-
endedores. São essas realidades que precisam ser cada vez mais ques-
tionadas, tensionadas e trazidas para o palco da discussão. Os sentidos 
quando são produzidos trazem consigo os quadros das realidades que 
pretendem tornar inteligíveis daqueles que pretendem silenciar. Dar voz 
às mulheres empreendedoras sujeitadas à vulnerabilização requer dos 
atores envolvidos encontrar caminhos para superação da opressão, da 
desigualdade e da injustiça social histórica e social que está introjetada, 
mas não aparente, no empreendedorismo feminino.
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A COMUNICAÇÃO DO BAURU BASKET TEAM: 
RELACIONAMENTO COM PÚBLICOS DE 

TODAS AS GERAÇÕES?

Tatiana Cristina Molini 1
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Na contemporaneidade, os processos de comunicação precisam 
considerar as mudanças tecnológicas em suas estratégias. Para que uma 
organização se desenvolva, se posicione e se destaque a sua comunicação 
organizacional deve ser integrada, buscando se relacionar e interagir 
com seus públicos.

A marca Bauru Basket é um time da cidade de Bauru, cuja modalidade 
esportiva é de alto rendimento e atinge uma massa de torcedores locais. 
A comunicação dessa organização e a gestão de sua marca oferecem 
aos seus torcedores entretenimento que experienciam em seus jogos. 
Para alcançar seu público de diferentes faixas etárias, a marca Bauru 
Basket aposta na convergência de mídias on e off-line. Este estudo, 
portanto, reflete sobre a cultura digital, a convergência de mídias tradi-
cionais e digitais, a interatividade que esse meio de comunicação pode 
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promover, a gestão de marcas e o seu relacionamento com o público. 
Essa fundamentação permitiu analisar as ações e mídias utilizadas pela 
marca esportiva local Bauru Basket e sua comunicação centrada na 
mídia digital, seus conteúdos e o relacionamento com seus torcedores 
de diferentes gerações. 

A CULTURA DIGITAL E DE CONVERGÊNCIA

Santaella (2003) introduz a Internet em uma das etapas da história 
da comunicação. A autora a decompõe em seis fases da cultura: oral, 
escrita, impressa, de massa, das mídias e digital, e esta última, ainda 
considerada um novo meio da comunicação de massa. Conforme 
Jenkins (2009), porém, todas essas formas de comunicação coexistem 
e as mídias consideradas tradicionais – impressa, radiofônica e televi-
siva – não foram excluídas e estão em convergência com as digitais. 

O paradigma da revolução digital alegava que os novos meios 
de comunicação digital mudariam tudo. Após o estouro da bolha 
pontocom, a tendência foi imaginar que as novas mídias não haviam 
mudado nada. Como muitas outras coisas no atual ambiente de mídia, 
a verdade está no meio-termo. (Jenkins, 2009, p. 32)

A convergência de conteúdos e mídias ocorre em um mesmo apa-
relho, mas em diferentes plataformas de mídia, complementando-se, 
fugindo de cenários apocalípticos de que o surgimento de uma nova 
mídia é uma ameaça à existência e permanência de todas as outras.

O surgimento e popularização da Internet, portanto, é um fenômeno 
cultural, social e não meramente técnico de substituição de uma tec-
nologia por outra. A cibercultura instaura a inteligência coletiva como 
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parte fundamental das relações e dos conhecimentos disseminados na 
web, cujos três princípios orientam o desenvolvimento do ciberespaço: a 
interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. 

Podemos dizer que existe uma relação simbiótica entre o homem, 
a natureza e a sociedade. A cada época da história da humanidade 
corresponde uma cultura técnica particular. [...] a cultura contem-
porânea, associada às tecnologias digitais (ciberespaço, simulação, 
tempo real, processos de virtualização etc.), vai criar uma nova rela-
ção entre a técnica e a vida social que chamaremos a cibercultura. 
(Lemos, 2008, p. 15)

Para Rocco Júnior e Padeiro (2018, p. 55), o digital tem tido papel 
fundamental nos esportes, especialmente com os torcedores da NBB, 
Novo Basquete Brasil, liga oficial do Campeonato Brasileiro de Basquete, 
do qual o Bauru Basket participou em diversas edições. “A comunicação 
via mídias sociais atinge boa parcela desse público, que aprova ações de 
entretenimento durante o evento esportivo. Portanto, há um potencial 
para estreitar o relacionamento com os torcedores”.

Dado o atual momento cultural que a sociedade vive, cabe às mar-
cas traçar estratégias digitais de comunicação organizacional com esse 
novo público, transmitindo claramente os valores e a filosofia da marca.

RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO 
ORGANIZACIONAL

As relações públicas dizem respeito à atividade responsável por con-
solidar uma marca, disseminar seu conceito organizacional e estabelecer 
estratégias de relacionamento com seus públicos para que conquistem 
seus objetivos institucionais e mercadológicos. 
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A identificação dos públicos e de seus desejos, suas necessidades, 
seu comportamento permitem a construção de estratégias de relacio-
namento com elas. A tradicional classificação dos públicos em interno, 
externo e misto não atende as necessidades das organizações atualmente. 
É preciso defini-los caso a caso, pois a relação organização-público é 
extremamente variável (França, 2012).

França sugere que público essencial é aquele imprescindível e 
vinculado à atividade-fim e público não-essencial aquele que contribui 
para seu aperfeiçoamento, manutenção ou sobrevivência. Também 
complementa e traz conceitos como: a) dependência de maior ou menor 
grau, constitutiva (proprietários, acionistas e diretores) ou não consti-
tutiva (empregados, fornecedores e clientes); b) participação em que 
se esclarece o nível de comprometimento e de troca de informações de 
interesse que ocorrem por razões legais, associativas ou de promoção 
e redes de interferências que são os grupos externos à organização, não 
constitutivos, não essenciais, independentes, mas que exercem pressão 
favorável ou desfavorável.

No caso do Bauru Basket, são públicos: jogadores, funcionários, 
patrocinadores, apoiadores, torcedores, conselheiros, diretores, consulto-
res, fornecedores diretos, terceirizados, imprensa, canais de transmissão, 
ONGs e representantes do poder público. Considera-se como público 
essencial jogadores, torcedores, funcionários e patrocinadores.

GESTÃO DE MARCAS NA CIBERCULTURA E MARKETING 
DIGITAL

O nascimento do marketing e das primeiras marcas ocorreu no 
período Pós-Guerra quando produzir, distribuir e comercializar já não 
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era suficiente, com grandes ofertas de produtos semelhantes, os clientes 
começaram a ter opções de escolha. 

Para Kotler (2010), marketing é o processo social por meio do qual 
pessoas e grupos de pessoas satisfazem desejos e necessidades com a cria-
ção, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros.

Kotler (2017) também define a era do Marketing 4.0, em que a faci-
lidade e a velocidade é o que importam para o consumidor. O marketing 
passou a integrar o digital com o físico e instaura-se o marketing de con-
teúdo, a interação, o relacionamento do consumidor com o processo de 
compra mais pessoal, requisitos para a imagem e manutenção da marca.

Trata-se do branding, a essência da organização, que faz dela única 
no mercado e na história, é a sua capacidade de se manter, positivamente, 
na mente das pessoas (Troiano, 2017). A razão de ser do branding é 
alimentar o poder das empresas e ter um impacto significativo na socie-
dade, mais especificamente no consumidor, do que apenas no mercado. 

O valor de uma marca só prospera quando penetra profundamente 
nos hábitos e costumes de seus clientes e consumidores. Mas prin-
cipalmente, quando adquire relevância em suas vidas. Ninguém é 
capaz de contar com a preferência e compra de uma determinada 
marca se antes o consumidor não tiver sido compreendido (Troiano, 
2017, p. 129).

Digital, assim como presencialmente, as marcas precisam apresen-
tar coerência e consistência para conquistar mais do que consumido-
res, fãs. Na web, pessoas que só consumiam conteúdo também podem 
produzi-lo e quem não tinha acesso nenhum à informação passa a tê-lo. 
“Nesse ambiente online contemporâneo, a circulação de informações 
não obedece ao esquema da difusão centralizada da informação massiva 
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um-todos; a mídia digital permite a interação todos-todos” (Gonzales 
& Seridório, 2016).

As autoras complementam apresentando que atualmente as redes 
sociais possibilitam o conhecimento compartilhado, onde cada indivíduo 
contribui com um fragmento de informação, isto é, inteligência coletiva, 
dividindo suas experiências em escala digital e global.

Na era das redes sociais, a publicidade online utiliza-se de estratégias 
de marketing digital como o marketing de conteúdo, mídias sociais 
– blogs, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram –, interagindo em 
graus diferentes com seus consumidores para a gestão das marcas 
(Gonzales & Seridório, 2016).

No âmbito organizacional, Terra (2011) aponta que o avanço tecno-
lógico possibilita o desenvolvimento de novas formas de as empresas se 
relacionarem com os seus públicos. Hoje, o que forma o conhecimento 
de uma pessoa sobre uma marca não se restringe mais às informações 
institucionais: acrescentam-se a elas opiniões e demais dados facilmente 
encontrados eletronicamente.

A internet evidencia a trajetória e a reputação das organizações, 
o que acarreta cobrança frequente e cuidados redobrados com a 
imagem corporativa, visto que por um simples mecanismo de busca 
é possível verificar o que organização diz sobre si própria e o que 
dizem dela. (Terra, 2011, p. 16)

Por serem bidirecionais, as mídias sociais trouxeram a possibilidade 
de interação, estabeleceram mudanças de comportamento e impuseram 
transformações profundas de relacionamento.
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A internet é um meio de comunicação bidirecional, interativo. 
As pessoas sempre sentiram falta de se expressar na mídia, seja pela 
televisão, pela mídia impressa ou pelo rádio. Esses meios sempre 
significaram alguma forma de interação mas, em geral, com um 
volume e destaque muito inferior ao que se dá em uma matéria ou 
à publicidade. (Torres, 2009, p.36).

Primo (2008) surge com dois novos parâmetros para se compreender 
a interatividade mediada por computador: a interação mútua e a interação 
reativa. Não são processos dissociados ou dependentes, são conceitos 
que explicam a interatividade na comunicação mediada por computador. 

A interação mútua é aquela caracterizada por relações interdepen-
dentes e processos de negociação, em que cada integrante participa 
da construção inventiva e cooperada do relacionamento, afetando-se 
mutuamente; já a interação reativa é limitada por relações deter-
minísticas de estímulos e resposta. (Primo, 2008, p. 57)

Para Torres (2009), é preciso conhecer o público e os seus anseios 
para a estruturação de um plano de marketing digital que explore o 
marketing de relacionamento. Por outro lado, Primo (2008) argumenta 
que o relacionamento mediado por computador é negociado por inte-
rações imprevisíveis.

OS JOGOS E A SOCIEDADE DE MASSA 

Levando-se em consideração que a maioria das modalidades esporti-
vas tal qual como são conhecidas hoje nasceram no período da Revolução 
Industrial, quando a sociedade inglesa burguesa do século XIX buscava 
formas de disciplinar as massas nos contra turnos, períodos em que 
não estavam nas linhas fabris. Os jogos passaram a ocupar um papel 
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anteriormente desempenhado pelo teatro, o do intervalo da vida cotidiana, 
mas com certa ação disciplinadora (horários, regras e obediência) sobre 
as massas, com administração do prazer lúdico e controle civilizatório. 

De acordo com Huizinga (2000) o jogo é anterior à cultura e se 
não é biológico é, no máximo, simultâneo aos fatores biológicos. 
O homem primitivo procurava dar conta dos fenômenos da vida por 
meio do mito, atribuindo a este um fundamento divino, por essa razão 
os jogos também são um espaço de culto (arena, quadra, estádio) ao 
sagrado (não é qualquer um que pode entrar, não tem profanação, há 
ritos, apresentações, coleta da grama, jogada de símbolos para a torcida 
como camiseta, meia ou toalha).

Os jogos em geral sempre estiveram presentes em nossa sociedade e 
possuem uma função sociocultural. Caillois (1990) acrescenta Huizinga, 
na medida em que afirma que além de livres, delimitados, improdutivos 
e regulamentados, os jogos são incertos (não se sabe como vão terminar) 
e fictícios (descolados da vida real de certa forma). Independentemente 
da cultura, os jogos estão inseridos em um contexto social e influenciam 
o cotidiano tanto de quem os pratica, como de quem os acompanha 
enquanto torcedores, admiradores, apoiadores, imprensa etc.

Bourdieu (1983), por sua vez, explica a popularidade das moda-
lidades de massa que, se não têm uma gênese popular, ao longo dos 
tempos adquiriram esse viés, tanto para quem joga, como para quem 
assiste (futebol, vôlei, basquete), uma vez que esportes coletivos acu-
mulam todas as razões para repelir as classes dominantes e os de elite, 
que conversam bem menos com o público geral e têm em sua plástica 
e sintaxe nuances da aristocracia (golfe, tênis, esgrima). 
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Eco (1984) aprofunda-se no papel do público quando menciona o 
esporte elevado ao quadrado que explica como o jogo praticado em 
primeira pessoa (pelos jogadores) passa a ser uma espécie de discurso 
sobre o jogo, um espetáculo para os seus espectadores, torcedores em 
geral, estejam eles na arquibancada, em um bar ou no sofá de suas 
casas. O autor também faz referência ao esporte midiatizado e o explica 
como sendo aquele que intensifica o seu alcance por meio da imprensa 
e da mídia.

Huizinga (2000) também menciona o papel social dos jogadores e 
dos torcedores, ao abordar que o jogo “promove a formação de grupos 
sociais com tendências a rodearem-se em segredo e a sublinharem sua 
diferença em relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros 
meios semelhantes” (Huizinga, 2000, p. 16).

Nesse contexto, a relação do Bauru Basket com a cidade e um breve 
histórico do time e das estratégias de comunicação da equipe para se 
relacionar com todas as gerações serão apresentados a seguir.

O BAURU BASKET E AS SUAS GERAÇÕES DE 
TORCEDORES

Desde a década de 60, a história do Bauru Basket se confunde com a 
história dos moradores da cidade-lanche. A Associação Luso Brasileira 
de Bauru foi o primeiro clube do município a ter equipes praticantes de 
basquetebol dos gêneros masculino e feminino e todas as faixas etárias, 
do infantil ao adulto. Nos anos 90, a equipe adulta de basquete mascu-
lino do clube evoluiu ao longo do tempo, chegou à segunda divisão do 
Campeonato Paulista de Basquete e o time conquistou apoio financeiro 
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para custear a sua participação na competição, da empresa de papelaria 
bauruense conhecida nacionalmente, Tilibra.

Em 1996, pela primeira vez, a equipe conquistou o título de campeã 
da segunda divisão do Campeonato Paulista, adquirindo o direito de 
competir com a elite do basquete do Estado. No entanto, o estatuto do 
clube proibia a participação em competições profissionais. A solução 
foi o time se desvincular da Luso, fundando, em 1997, a Associação 
Bauru Basquete Clube que passou a ter como presidente Caio Coube, 
ex-jogador de basquete da Luso e presidente da Tilibra na época, e como 
vice José da Silva Martha Neto, também ex-jogador de basquete e filho 
do fundador da Associação Luso Brasileira de Bauru. 

No ano seguinte, a equipe conquistou, pela sua boa participação 
no Campeonato Estadual, uma vaga para o Campeonato Brasileiro. 
E, em 1999, o time alcançou seu primeiro Título Paulista, e foi vice-
-campeão do Campeonato SulAmericano de Clubes Campeões.

O time passou por muitos altos e baixos, títulos conquistados, segui-
dos de cortes de patrocínios, até que, em 2007, o basquete bauruense 
retornou ao cenário nacional com uma nova agremiação, a Associação 
Bauru Basketball Team, passando por muitos patrocinadores distintos 
ao longo dos anos.

A história de superação do time que perpassou por inúmeros episó-
dios de dificuldades financeiras fez a equipe se profissionalizar organi-
zacionalmente para conquistar e fidelizar patrocinadores e torcedores. 
Esses últimos passaram a demonstrar uma grande simpatia pelo time ao 
longo dos últimos anos, seja pela falta de representatividade de equipes 
de outras modalidades como o time de futebol local, o Noroeste, seja 
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pela excelente atuação em alguns campeonatos como a NBB e contra-
tações de renome como Larry Taylor. 

Desde então, o time tem investido em estratégias de marketing 
e comunicação digitais, presenciais e, em menor escala, tradicionais 
como: atuação nas mídias digitais, fortalecimento da figura do mas-
cote (o Dragão), programa para sócio-torcedor estruturado, periódicas 
promoções para os jogos que acontecem em Bauru, parcerias para 
transmissões televisivas ou digitais oficiais e alternativas (via mídias 
digitais ou aplicativos). Exemplo de convergência midiática, onde velhas 
e novas mídias se encontram, mídia corporativa e alternativa.

Jenkins (2009) ressalta a diferença entre os antigos consumidores 
que poderiam ser definidos como passivos, previsíveis, isolados, silen-
ciosos e invisíveis e dos consumidores modernos: ativos, migratórios 
(declinante lealdade a meios de comunicação e redes), conectados 
socialmente, barulhentos e públicos (a privacidade não é algo importante 
e preservado pela maioria deles).

Complementar a essa classificação entre público de consumidores 
passivos e ativos, público não pode ser definido como um todo mono-
lítico: “trata-se de uma mescla de grupos com diversas características 
culturais, étnicas, religiosas e econômicas, cujos interesses podem 
coincidir ou não (Wilcox, 2001, p. 249)”

Mesmo em tempos de definição de persona (definição detalhada do 
cliente ideal), ainda é comum traçar as características gerais do público 
(ou público-alvo para a publicidade). De acordo com a pesquisa “O 
consumidor esportivo e o Novo Basquete Brasil”, no perfil do consu-
midor dessa modalidade, em território nacional, há
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Predominância de um público masculino, jovem e de alto poder 
aquisitivo (57% têm renda familiar mensal acima de R$ 4,5 mil). 
Os torcedores apresentam um envolvimento afetivo com o basquete 
e com os times, porém não têm uma relação formal ou dispendiosa 
com as equipes – é baixo o número de torcedores que pagam algum 
valor para se filiar ao clube ou que comprem produtos oficiais. 
(Rocco Júnior & Padeiro, 2018, p. 55)

Percebe-se que há a necessidade de aumentar a conexão dos torcedores 
com o basquete, seja a seleção brasileira ou os times locais. Essa ligação 
é possível desde que se identifiquem quais são os conectores que unem 
os públicos ao produto basquete, que parece passar pelo entretenimento 
e estratégias de comunicação bem delineadas.

Num mundo onde as novas tecnologias de comunicação encurtam 
e globalizam o mercado e há uma aproximação das indústrias do 
esporte e do entretenimento, a concorrência vem de todos os lados. 
No caso do NBB, é preciso atrair o admirador de basquete, que tem 
à sua disposição na TV fechada e na Internet um produto muito 
melhor, que é a NBA. Há um outro tipo de público, que aprecia o 
esporte como um todo e eventos de entretenimento (Rocco Júnior 
& Padeiro, 2018, p. 56)

AS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DO BAURU 
BASKET TEAM

Para este estudo, selecionaram-se algumas das principais estraté-
gias de comunicação do time esportivo utilizadas no mês de dezembro 
de 2019. A metodologia de análise do conteúdo postado nas mídias 
digitais da marca Bauru Basket inicia-se com uma leitura dos documen-
tos: comunicados, informativos, posts, vídeos e playlists. Desse modo, 
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pode-se aproximar do contexto no qual essas comunicações estavam 
inseridas e iniciar as impressões sobre o objeto de estudo. 

Assim, na fase de exploração de material fez-se um recorte das 
comunicações, focando a gestão da marca e a identificação do conte-
údo de cada mídia social, além de temas, palavras ou frases, elementos 
visuais, entre outros, que auxiliam na sua decodificação. Nesta etapa, 
foram categorizados alguns dos principais canais para possibilitar a 
visualização dos resultados e em seguida interpretá-los de forma crítica 
e reflexiva.

Os canais digitais do Bauru Basket utilizados para a comunicação 
com os seus públicos em dezembro de 2019 foram: o site oficial do 
time, a fan page no Facebook, as contas oficiais no Instagram e no 
Spotify, o canal no YouTube e a página no Twitter. A equipe se destaca 
por possuir essa variedade de mídias, sendo considerado o terceiro 
time de basquete brasileiro com mais curtidas no Facebook. Nesse 
mês analisado, a comunicação do Bauru Basket focou suas estratégias 
e esforços para os canais digitais.

SITE

O site oficial do time apresenta notícias atualizadas, conquistas, 
agenda de competições, relação de patrocinadores, informações insti-
tucionais como a história, fatos marcantes, área para a imprensa, links 
para os canais oficiais nas redes sociais, galerias de fotos e vídeos, loja 
on-line e planos para se tornar sócio torcedor.

O portal possui um visual clean e intuitivo, o que proporciona uma 
fácil navegação. Na home, na parte superior, há um campo de busca e 
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link para as principais redes sociais. O menu superior traz seis itens: 
O time (equipe, jogadores, o trabalho social, base, gestão, diretoria 
executiva, projetos incentivados e prestação de contas), Competições, 
Imprensa, Sócio Torcedor, Loja e Contato. Há um banner randômico 
com três destaques fixos: chamada e link para a loja virtual do Dragão, 
como o time é carinhosamente chamado direciona para um e-commerce 
de produtos da marca; chamada e link para conhecer a empresa patro-
cinadora máster, a Sendi, chamada e link para se tornar sócio torcedor, 
site externo que apresenta os planos e os diferentes benefícios de cada 
categoria de sócio. 

Além disso, o link para os planos para sócio torcedor, que é externo 
e leva o usuário para um outro site, pode fazê-lo abandonar a navegação 
no site oficial. O link “Já sou torcedor” leva à mesma área externa de 
quem é convidado a se tornar sócio, o que é bastante confuso e pode 
frustrar os atuais sócios torcedores que buscam promoções e experiências 
inovadoras. Na área dos planos, não há uma comunicação personalizada 
ou espaço restrito para quem é sócio poder tirar a segunda via do boleto, 
receber informações privilegiadas ou comunicados.

Percebe-se pouca ou nenhuma exploração da figura do mascote, 
principalmente visando o público infantil, torcedores mirins e futuros 
apoiadores do time. A área de notícias possui os botões para tuitar e 
compartilhar no Facebook, mas não há um espaço para comentários 
dentro do próprio site. O site é pouco interativo e sugere-se incluir um 
chat on-line ou botão para uma conversa pelo WhatsApp. Em “contato” 
sente-se a falta de uma opção para cadastro e recebimento de e-mails 
marketing e/ou newsletters. 
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No fim, além da apresentação do logo dos patrocinadores e apoia-
dores, as empresas que investem no time são muito pouco exploradas 
no site da equipe, com exceção do destaque no banner na home para o 
patrocinador máster; os demais são divulgados apenas quando há um 
fato novo, em forma de notícia. Sugere-se uma área que valorize os 
apoiadores financeiros da equipe e outra, os sócios-torcedores. Uma boa 
opção seria explorar via storytelling histórias de apaixonados pelo time 
que tivessem relação com os momentos cruciais da equipe nos últimos 
anos, além de humanizar a marca Bauru Basket, para aproximá-la ainda 
mais de seus fãs.

De modo geral é um site de fácil navegabilidade, responsivo (se 
adapta para acesso em celulares e tablets), é rápido e bem formatado 
quanto às palavras-chaves, fotos e vídeos para boa pontuação nos 
mecanismos de busca orgânica. Porém, deixa a desejar nos quesitos 
mercadológicos (maior destaque e visibilidade para os patrocinadores 
e opções de interatividade com os torcedores).

FACEBOOK

O Facebook ainda é a rede social com mais seguidores ativos no 
Brasil e no mundo. Globalmente, de acordo com dados divulgados pelo 
próprio Facebook em janeiro de 2019, já conta com 2,3 bilhões de usu-
ários (de uma população de 7.5 bilhões de pessoas), pode-se afirmar que 
1 a cada 4 pessoas no mundo tem conta na rede. Desses, mais de 130 
milhões são brasileiros (de uma população de 206 milhões). O Brasil 
é o terceiro país com maior presença.
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De acordo com a pesquisa de 2019 da Social Media Trends, 97,5% das 
empresas utilizam o Facebook em sua estratégia de comunicação, e com 
o Bauru Basket não é diferente. Considerada a terceira fan page com mais 
fãs entre os times brasileiros de basquete, perdendo apenas para Franca 
e Brasília, a equipe possui mais de 104 mil fãs no Facebook, apresenta 
volume considerável de postagens periódicas (chegando a 5 posts em 
dias de jogos) sobre temas variados (placares, ações sociais, avisos de 
peneira, divulgação de agenda de jogos, escalação do time, preços de 
ingressos e pontos de venda, datas comemorativas, anúncio de novos 
jogadores etc.). Em dezembro de 2019, foram 39 posts que receberam 
4.261 reações (curtir, amar, rir, uau, triste e raiva), 785 comentários e 
286 compartilhamentos, por essa razão pode-se dizer que a página tem 
considerável engajamento.

O visual dos posts, da capa e do avatar são mais elaborados visual 
e conceitualmente e com um toque de modernidade quando compara-
dos ao visual do website do time. Também se nota uma diferença na 
linguagem, na fan page é mais informal, muitas vezes leve e divertida 
e carregada de gírias, alguns memes e hashtags, enquanto que no site é 
mais formal e sem nenhuma pegada humorística. Há menção às páginas 
dos adversários, dos patrocinadores etc.

Entre os pontos a melhorar, pode-se destacar que as lives (recurso 
de transmissão ao vivo) não são tão exploradas quanto poderiam, além 
disso nem todos os comentários têm sido respondidos e percebe-se 
que não há um critério pré-estabelecido de como responder, se é uma 
diretriz que o social media do time curta ou não os comentários. Tam-
bém se observa que os posts de modo geral não seguem uma mesma 
linha editorial, o que é um ponto de extrema atenção, afinal um post é 
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muito mais do que um post, deve refletir os objetivos do time enquanto 
organização corporativa, apresentar ou reforçar a sua personalidade e 
linguagem própria e conversar com quem ele quer interagir. O foco 
principal deve ser a essência da marca. 

Nota-se a ausência de uma brand persona, uma personificação da 
marca que dialogue com os seguidores como se ela fosse humana, no caso 
poderia utilizar-se do Dunker, como o mascote dragão é carinhosamente 
chamado, para que ele fosse o porta-voz oficial da equipe e teclasse 
com seus fãs de igual para igual, sem infantilizá-lo, mas mostrando que 
pode ser um jovem, descolado, ligado ao esporte, torcedor fanático, 
entre outras características que o reforçariam enquanto porta-voz oficial. 

Também não há nenhuma menção ou destaque para os sócios 
torcedores. E, para driblar o algoritmo da rede que mostra apenas 2% 
do conteúdo postado organicamente, é importante criar conteúdo de 
valor, encorajar o engajamento na página, avisar os maiores fãs que 
eles podem seguir suas notificações e, por fim, é necessário investir em 
Facebook Ads, o que não foi observado no período da análise o mês 
todo de dezembro de 2019. 

INSTAGRAM

De acordo com dados divulgados pelo Instagram tem mais de 1 bilhão 
de usuários cadastrados ao redor do mundo e cerca de 50 milhões 
de brasileiros. A pesquisa Social Media Trends 2019 aponta que no 
Brasil, 60% dos usuários se logam diariamente utilizando, em média, 
53 minutos nessa rede social. Também pode se destacar que foi a rede 
que mais cresceu no ano de 2018. E o engajamento das marcas nela é 
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10 vezes maior do que nas outras. É mais informal e divertida e ideal 
para mostrar o dia a dia e os bastidores.

A análise realizada em dezembro de 2019 do Bauru Basket no 
Instagram mostra que a página tem mais de 41.700 seguidores, 
3.694 publicações e segue 152 perfis. Possui 10 destaques: Apoiado-
res, Spotify, Facebook, Twitter, Site Oficial, Loja Oficial, Ingressos, 
Sendi, Sócio Torcedor e Bauru Basket TV. Porém, com exceção da 
aba Apoiadores que possui alguns posts destacados, todas as outras 
encontram-se vazias. 

Os conteúdos divulgados são os mesmos publicados no Facebook. 
Em 2019, a página divulgou muitos vídeos e artes inspirados no uni-
verso dos games, tanto para anunciar os novos patrocinadores, como 
para a apresentação dos jogadores. As hashtags mais utilizadas foram 
#FogoNeles #LetsPlay #VemPraPanela. E em menor quantidade #Dragão 
e #SócioDragão.

No mês de dezembro de 2019, foram divulgados 16 posts de temas 
variados, número que mantém a média de postagens dos meses ante-
riores. Em novembro, 23 e, em outubro, 19. Mais importante do que a 
quantidade, deve-se analisar a qualidade, periodicidade e estratégia por 
trás de cada conteúdo. Observando-se a qualidade, todos os posts são 
bem escritos e possuem estética condizente com a marca, mas não se 
nota rigor na periodicidade e uma certa despretensão quanto a utilizar 
algumas táticas para fortalecer a marca, dialogar com os torcedores ou 
destacar a parceria com os patrocinadores. 

Entre os pontos a melhorar do time nessa mídia digital estão: aumentar 
a interação entre os torcedores e a marca, responder e curtir todos os 
comentários e dúvidas, publicar mais conteúdos produzidos por fãs e 
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explorar mais a apresentação de quem são os seus torcedores. É também 
importante ampliar o número de vídeos publicados, explorando, por 
exemplo, jogadas incríveis, trechos dos jogos, entrevistas, entre outros 
conteúdos mais dinâmicos. A mídia em vídeo consegue transmitir a 
vibração dos jogos e, cada vez mais, tem engajado os usuários ansiosos 
por informações rápidas, diretas e objetivas. 

Além disso, recursos como os Stories e o IGTV são muito pouco 
explorados. Esse último, por exemplo, tem apenas dois vídeos que juntos 
possuem pouco mais de 7 mil visualizações. Sem contar os destaques 
dos Stories que se encontram, em sua maioria, vazios.

YOUTUBE

Referência quando se fala em vídeos na Internet; se fosse um canal 
de televisão seria o mais assistido em todo o mundo. Para se ter uma 
ideia, mais de 100 horas de vídeo por minuto são inseridos no YouTube, 
de acordo com a Pesquisa Social Media Trends 2019. Dados do próprio 
YouTube apontam que a rede possui mais de 1,5 bilhão de usuários ao 
redor do mundo e é a 4ª mais usada no Brasil, considerado o segundo 
país que mais consome vídeos.

O canal oficial do time Bauru Basket no YouTube, criado em 28 de 
junho de 2017, possui 67.884 visualizações, 1.610 inscritos, 81 vídeos 
distribuídos em 10 playlists, sem contar os vídeos que não estão em 
nenhuma lista. Os vídeos possuem baixa visualização, o que mais tem 
views soma 3.200 e há 4 meses não é postado nenhum conteúdo no canal.

Um dado que chama a atenção na pesquisa Social Media Trends 
2019 é que 91% dos usuários buscam diversão nos vídeos, temática 
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que tem bastante potencial quando a marca em questão é esportiva e 
de entretenimento como o Bauru Basket, porém não se vê a exploração 
disso no canal do time.

Entre os pontos a melhorar estão o estabelecimento de uma periodi-
cidade para subir conteúdos no canal, vê-se muito pouco os torcedores 
representados em suas produções, quase nenhuma postagem sobre as 
cheerleaders e de outras atrações que tornam o basquete um produto de 
entretenimento, além disso a história do time e a relação com a cidade 
também não é relatada em nenhum vídeo. 

Para aumentar o reconhecimento de marca, a venda de produtos 
e de ingressos, a quantidade de sócios-torcedores e a visibilidade dos 
patrocinadores, seria interessante produzir conteúdos que emocionem 
mais e que contem histórias que engajem. Além disso, seria estratégico 
patrocinar via YouTube Ads alguns vídeos mais relevantes.

Também seria de extrema importância produzir tumbnails chama-
tivas, afinal as capas bem elaboradas chamam a atenção dos usuários 
e aumentam o número de visualizações. Explorar melhor a utilização 
de palavras-chaves e descrições mais elaboradas dos vídeos (também 
levando em conta as palavras) são outras estratégias que contribuem 
para a melhoria dos resultados do canal.

TWITTER

O Twitter apresenta os seguintes dados: mais de 330 milhões de 
usuários ao redor do mundo e cerca de 40 milhões de brasileiros na 
rede (métricas divulgadas pelo próprio Twitter em 2019). O Brasil é o 
segundo país no mundo em número de usuários. 



324

O perfil do Bauru Basket na rede possui 45.300 seguidores, o time 
segue 372 perfis e até hoje já publicou 17.400 tweets desde o início de 
sua atuação em agosto de 2009. Os conteúdos divulgados são os mesmos 
publicados no Facebook e Instagram e o volume de postagens é bem 
reduzido, o que faz com que a rede fique ociosa por bastante tempo.

No mês de dezembro de 2019 foram realizados apenas 15 tweets, 
sendo um deles retweet da NBB. O recurso de narrar os melhores 
momentos dos jogos pelo Twitter não é explorado, assim como posts 
mais enxutos de comentários e memes (terra oficial deles).

SPOTIFY

O Bauru Basket possui um canal oficial no Spotify bem recente. 
Ele tem 30 seguidores e pouco mais de 100 músicas. Entre os pontos a 
melhorar podem ser destacados o fato de o time não explorar as músi-
cas que tocam no intervalo das partidas que são apresentadas pelas 
cheerleaders e a ausência na produção de podcasts sobre as diversas 
facetas da modalidade esportiva.

CANAIS TRADICIONAIS

O Bauru Basket utilizou muito pouco os meios tradicionais de 
comunicação em 2019. Essa opção por direcionar 100% das ações e das 
estratégias de comunicação para o digital é bem arriscada, uma vez que 
o público torcedor é bastante heterogêneo, de crianças a idosos de todos 
os gêneros, o time é paixão local quase unânime entre os munícipes.

Recomenda-se que o time proporcione algumas experiências 
com os pequenos torcedores para que a admiração pelo basquete e 
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consequentemente pelo time comece cedo e se perpetue ao longo dos 
anos. É importante que pessoas com mais idade acostumadas ao rádio 
e ao impresso também sejam contempladas.

E, para completar, os sócios-torcedores poderiam receber em sua 
casa algum informativo ou revista personalizados, com periodicidade 
a definir para ampliar a lembrança de marca. Outra possibilidade é o 
envio por e-mail ou WhatsApp das principais notícias do período, apesar 
de os canais digitais parecerem saturados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretendeu-se com essa pesquisa refletir sobre como a gestão de marca 
e a interatividade cumprem sua finalidade de informação e persuasão, 
com o objetivo de analisar e comparar as estratégias de comunicação 
do time Bauru Basket com seus públicos, em especial os torcedores que 
possuem comportamentos e faixas etárias distintas. Público composto 
por jogadores, funcionários, patrocinadores, apoiadores, torcedores, 
conselheiros, diretores, consultores, fornecedores diretos, terceirizados, 
imprensa, canais de transmissão, ONGs e representantes do poder público.

Seja a comunicação mercadológica ou institucional, todas devem 
refletir os valores da marca de forma coerente. No entanto, pela aná-
lise das ações de comunicação do time com seus públicos no mês de 
dezembro de 2019, foi possível constatar que a marca direcionou suas 
estratégias apenas para os canais digitais. A comunicação não convergiu 
mídias tradicionais e digitais. Uma arriscada decisão para uma equipe que 
pode ser considerada paixão por unanimidade por todos os moradores 
da cidade e arredores, incluindo crianças, adultos e idosos. E mesmo no 
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âmbito digital, há recursos pouco ou mal explorados como a ausência 
de podcasts, pouca interatividade com patrocinadores e escassas opções 
de relacionamento com os novos torcedores mirins.

Com base na análise das ações realizadas em dezembro de 2019, a 
gestão da marca da marca Bauru Basket indica a necessidade de realizar 
posts periódicos nas mídias digitais elencando seus públicos; definir as 
melhores estratégias e canais para se comunicar com cada um e planejar 
e elaborar conteúdos consistentes e coerentes para esse público; tratar 
a marca de acordo com a sua performance, reputação e os seus valores. 

Observou-se que, mesmo se tratando de um esporte de massa, muito 
ligado ao entretenimento, a marca prioriza a comunicação institucional 
quando poderia explorar as ações que ampliam as possibilidades de 
interação, reforço de marca e da cultura de fãs, já que seu impacto é 
emocional. 

Inspirada nas ações dos times da NBA (National Basketball 
Association, a Liga Norte-Americana de Basquete), a marca poderia 
explorar conexões com o público para ampliar seu relacionamento e 
obter mais fãs com espaço especial para fãs assistirem playoffs ao vivo, 
visitação aos vestiários, réplica do vestiário e mini-quadra de basquete 
para oficina com crianças, enfim, proporcionar experiências inesque-
cíveis com seus públicos
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RELAÇÕES COM INVESTIDORES, 
SUA ATUAÇÃO E SEU DISCURSO: ESTUDO DE 

UM FACT SHEET DA PETROBRAS

Marta Cardoso de Andrade1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Presencia-se, na atualidade, um mercado altamente competitivo, no 
qual as empresas precisam se destacar cada vez mais para conseguir 
perpetuar o seu negócio. Esse é resultado do desenvolvimento e estabi-
lização do sistema capitalista, como também da revolução tecnológica. 
Segundo Fortes (2009), essa disputa acirrada não ocorre só por causa 
dos públicos empresariais mais tradicionais e amplamente trabalhados 
pelos comunicólogos/relações-públicas, mas também devido a um 
público específico os investidores/acionistas. Este grupo de pessoas 
são detentoras de recursos financeiros disponíveis e estão dispostas a 
adquirir partes das organizações na forma de ações ou ainda investir seu 
dinheiro nestas. Essas corporações candidatas a receber esses investi-
mentos se caracterizam: pelo seu nível de normatização; por possuir de 
capital aberto em bolsas de valores; e serem sociedades anônimas, com 
inúmeros proprietários (acionistas e investidores) com necessidades e 
pontos de vistas nem sempre convergentes.

1. Pós-Doutora em Ciências da Comunicação e Doutora em Letras; Professora e 
Pesquisadora da Universidade Salvador (Unifacs).

 dramartaandrade@gmail.com
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Dessa forma, uma área ganhou e ganha, cada vez mais, importân-
cia e destaque nesse cenário corporativo que é a das Relações com 
Investidores (RI), a qual pode ser definida “(...) como parte da admi-
nistração estratégica de uma empresa, pois envolvem atividades em 
que a comunicação contribua positivamente para uma justa avaliação 
da empresa” (IBRI, 2008, p. 5). Sabe-se que com disputa mencionada 
por fatias de mercado,

a atividade de Relações com Investidores é crucial para o sucesso 
não somente da abertura de capital quanto para o relacionamento 
com essa variação de agentes externos e internos à companhia. O 
profissional de RI é responsável pela troca mútua de informações 
entre empresa e mercado de modo que a integração com os diver-
sos departamentos da organização é fundamental. (IBRI & CVM, 
2015, p. 50)

Dessa forma, gerir o diálogo entre as organizações e esses stakeholders2 
é função das RI, cabendo a esses profissionais atuar simultaneamente 
em dois sentidos: levando as informações da companhia para seus 
públicos de interesse e trazendo para a empresa o necessário feedback 
acerca das demandas e necessidades desses públicos, contribuindo 
para a manutenção ou a correção de estratégias comunicacionais ou do 
próprio negócio. O resultado desse trabalho é o aperfeiçoamento das 
práticas internas e o melhor atendimento das solicitações do mercado.

2. “Stakeholder é um termo que se refere às partes interessadas (...). O sucesso de 
qualquer empreendimento depende da participação dessas partes interessadas 
e, por isso, é necessário assegurar que suas expectativas e necessidades sejam 
conhecidas e consideradas pelos gestores. De modo geral, essas expectativas 
envolvem satisfação de necessidades, compensação financeira e comportamento 
ético” (Andrade & Castro, 2015, p. 23).
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Diante da demanda pelas RI, este artigo tem como objetivos: 1) deli-
mitar o campo de atuação das RI; e 2) analisar como o discurso dessa 
área é construído, focando-se a edificação do ethos das RI, e como esse 
visa a concretização dos princípios éticos que regem a atividade deste 
campo (a saber: transparência, equidade, franqueza e independência, 
integridade e responsabilidade).

Para tanto, a investigação partiu da necessidade de se analisar textos, 
os quais materializam os discursos presentes no cotidiano das RI. Assim, 
escolheu-se trabalhar com uma comunicação dirigida produzida pelos 
RI: o fact sheet. Quanto à corporação escolhida, foi a Petrobras, por ser 
uma sociedade anônima de capital aberto que atua de forma integrada 
e especializada na indústria de óleo, gás natural e energia, estando pre-
sente nos segmentos de exploração e produção, refino, comercialização, 
transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia 
elétrica, gás-química e biocombustíveis.

Para se empreender este estudo, foi utilizado como aporte teórico 
pressupostos da Relação com Investidores e da Análise do Discurso 
(AD) de linha francesa.

A metodologia adotada é a da AD. Segundo Pêcheux (1997), na AD, 
ocorre um batimento entre teoria e interpretação; outrossim “tendo em 
vista que, neste campo disciplinar, teoria e metodologia são indissociáveis, 
ou seja, só é possível se falar em metodologia envolvendo elementos 
teóricos, a partir de alguns conceitos próprios à Análise do Discurso” 
(Fernandes, 2008, p. 60). Além disso, nota-se que o objeto de análise 
igualmente demanda a teoria, fazendo com que o analista discursivo 
recorra a conceitos ou busque esclarecimentos teóricos para sua com-
preensão e análise. Assim, cada conceito fornecido pela AD apresenta as 
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pistas do que será analisado a partir daquele e também há a possibilidade 
metodológica de análise desenvolvida por Andrade (2005, 2010 e 2020).

Cabe ainda destacar que o discurso, neste trabalho, é vislumbrado 
através da formação discursiva (FD) e do ethos das RI, o qual é depre-
endido através das escolhas linguística, bem como da constatação da 
presença dos princípios éticos que regem as RI, o que termina por 
construir a imagem corporativa da própria Petrobras. 

Há igualmente a necessidade de destacar a importância deste estudo 
tanto para os profissionais que trabalham com as RI, um dos públicos 
estratégicos principalmente grandes organizações, como é o caso da 
Petrobras, escolhida para esta investigação; como também avultar o 
apego que a sociedade tem com os assuntos referente a essa corporação, 
por sê-la uma empresa com destaque nacional e internacional, outros-
sim, pelo sentimento de pertencimento que o brasileiro possui frente 
a essa companhia. Assim, este trabalho possui essa dupla relevância: 
comunicacional e social.

RELAÇÕES COM INVESTIDORES E OS SEUS PRINCÍPIOS 
BÁSICOS

Originalmente, as Relações com Investidores era um dos campos 
de atuação dos relações-públicas, uma vez que investidores e acionistas 
fazem parte dos públicos mapeados para serem trabalhados por estes 
profissionais. Todavia, como aquela área começou a trabalhar muito 
voltada para conhecimentos financeiros e de mercado de capitais, estes 
comunicólogos foram deixando (pelo menos aqui, no Brasil) as RI para 
outros profissionais que se aventuraram a exercê-la, por ser esse um 
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stakeholder muito importante para as organizações não importando a 
formação que o profissional responsável pelas RI tenha. 

Assim, as RI tornaram-se, por volta da década de 1990, uma 
obrigatoriedade implementada pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) para todas as empresas de capital aberto, as quais “são aquelas 
sociedades anônimas cujo capital é formado por ações, partes essas 
que são livremente negociadas no mercado” (Sage, s.d.) ou aquelas 
caracterizadas por ter um capital que está disponibilizado e investido 
em ações na bolsa de valores, isto é, qualquer investidor/acionista pode 
dispor seu dinheiro para fazer parte do negócio organizacional, passando 
a ser um dos seus “proprietários”. 

Como já mencionado, os profissionais de RI possuem a função de 
facilitar a comunicação entre os investidores/acionistas, a empresa e o 
mercado financeiro, visando atingir as metas de comunicação com os 
seus stakeholders, as quais muitas vezes são impostas por esses públi-
cos, devem ter conhecimentos de finanças, contabilidade, administra-
ção, marketing, comunicação e direito societário ou legislação ligada 
ao mercado de capitais ou emissão de títulos e valores mobiliários, 
sejam de dívidas ou de ações, tendo que ser um profissional com perfil 
multidisciplinar. Igualmente deve atuar dentro dos princípios éticos 
preconizados pelo Código de Conduta (IBRI, 2008) do Instituto Brasi-
leiro de Relações com Investidores (IBRI), os quais são: transparência, 
equidade, franqueza e independência, integridade e responsabilidade, 
cabendo entender cada um desses para melhor compreender as RI e 
delimitar o seu campo de atuação.

Para o IBRI (2008), a prática da transparência é indispensável 
para a construção de um clima de confiança no mercado de capitais, 
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cabendo aos RI divulgar os dados acerca do seu contratante para os 
investidores/acionistas da corporação em questão. A matéria-prima do 
trabalho dos RI são todas as informações (financeiras e não-financeiras) 
relacionadas à empresa e à sua atividade, divulgadas para permitir que 
o investidor tenha entendimento e faça uma avaliação fundamentada 
sobre a organização, além de conseguir acompanhar as decisões, os 
riscos envolvidos e, principalmente, as perspectivas de crescimento da 
organização. Assim, o RI é considerado “guardião da transparência” 
(título igualmente fornecido aos relações-públicas). São deveres do RI 
segundo esse princípio:

• conhecer em profundidade a organização e o setor em que 
essa atua;

• manter a comunicação aberta, clara e compreensível entre 
a companhia e os públicos; 

• zelar pela exatidão, consistência e tempestividade na divul-
gação de informações;

• assegurar-se de que todas as informações reflitam fielmente 
as transações havidas;

• cuidar para que os controles e procedimentos de informação 
sejam apropriados e passíveis de verificação e avaliação 
externa e independente; e

• empenhar-se num diálogo aberto com todas as partes inte-
ressadas.

A disseminação de informações, na visão do IBRI (2008), deve 
observar igualmente o princípio da equidade, segundo o qual nenhum 
usuário de informação possa ser beneficiado por tratamento privilegiado. 
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Cabe, dessa maneira, ao RI assegurar-se de que qualquer informação 
seja disponibilizada ao mesmo tempo a todos os públicos interessados. 
Segundo esse princípio, são deveres dos RI:

• zelar pela tempestividade e agilidade das informações; 

• recomendar à empresa a adoção de Política de Negociação 
com Ações de Própria Emissão3, além de difundir interna-
mente a política para a conscientização dos colaboradores 
sobre eventual divulgação de informação privilegiada; 

• ampliar a acessibilidade, utilizando soluções tecnológicas 
que viabilizem e assegurem a simetria na comunicação; e

• zelar para que as informações cheguem aos acionistas/
investidores/órgãos/fiscalizadores/ mercado, não só no prazo 
legal, mas de forma clara, objetiva, consistente e equânime. 

Ainda seguindo o defendido pelo IBRI (2008), o princípio da franqueza 
preconiza que o RI deve zelar pela veracidade da informação que distribui, 
visando esta ser completa, confiável e sem distorções. Em sentido 
inverso, deve levar para a administração da empresa todas as informações 
que conseguir captar no mercado. Já o princípio da independência, 
apresentado igualmente pelo IBRI (2008), defende que o RI deve ter a 
autonomia necessária para comunicar aos demais órgãos da empresa, 
notadamente à Diretoria e ao Conselho de Administração, qualquer 
descumprimento de disposições previstas em lei, da regulamentação dos 

3. “A POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS é o documento 
que prevê as regras para negociação de ações de emissão da companhia por 
ela própria, por seus acionistas controladores (diretos ou indiretos), diretores, 
membros do conselho de administração, membros do conselho fiscal, e membros 
de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição 
estatutária da companhia” (“Novo Guia Relações com investidores”, 2013, p. 65).



336

órgãos reguladores e autorreguladores ou mesmo da política interna. 
São deveres dos RI segundo esses dois princípios:

• empenhar-se para que a franqueza seja parte integrante da 
cultura da empresa;

• criar a convicção de que essa franqueza é fator de peso 
na construção de uma sólida imagem interna e externa da 
organização;

• zelar pela veracidade de qualquer informação que distribua;

• assegurar-se de que sejam confiáveis as fontes das infor-
mações;

• promover a cultura empresarial para que a relação empresa/
mercado seja construída sobre o fundamento da franqueza; e

• acreditar firmemente que só terá benefícios em trabalhar 
numa empresa que tenha conquistado uma reputação de 
plena credibilidade.

O princípio da integridade assevera que o primeiro aspecto a ser 
observado pelo RI, de acordo com o IBRI (2008), é o respeito total pelas 
leis do país e pela regulamentação oriunda dos órgãos que disciplinam 
o mercado. Nenhuma ação deve ser iniciada antes que a indagação 
sobre legalidade tenha sido respondida afirmativamente. Enquanto, 
seguindo o raciocínio defendido pelo mesmo Instituto, o princípio da 
responsabilidade afirma que, embora vinculado à organização, o RI, em 
situação de conflito (ainda que aparente) entre os interesses da empresa 
e os da sua reputação, deve prevalecer os desta última. Segundo esses 
princípios, são deveres dos RI:
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• cumprir e fazer cumprir todas as normas legais e regulamen-
tares que incidem sobre a atividade da companhia; 

• ficar atento às situações que possam afetar a integridade da 
informação, ato ou fato relevante ocorrido, zelando para 
que esta seja elaborada em tempo hábil para divulgá-la e 
comunicá-la aos órgãos fiscalizadores e ao mercado;

• solicitar a suspensão da negociação dos valores mobiliários 
de emissão da companhia aberta pelo tempo necessário à 
adequada disseminação da informação relevante;

• manter-se em contato e informado acerca dos participantes 
dos demais órgãos da companhia sobre a existência de fatos 
relevantes passíveis de divulgação;

• manter rigoroso sigilo sobre a informação acerca dos negócios 
da companhia e sobre a que ainda não tenha sido divulgada;

• evitar que qualquer colaborador venha a oferecer vantagem 
de qualquer natureza a terceiros, bem como se recusar a 
receber de terceiros vantagem de qualquer natureza;

• zelar para que sejam observadas a política de divulgação de 
ato ou fato relevante;

• reportar à alta administração a suspeita ou o reconhecimento 
de atos ilegais na companhia;

• esclarecer as dúvidas dos agentes do mercado; e

• zelar pela sua própria reputação profissional até o ponto de 
fazê-la prevalecer.

Esses princípios éticos resumem a atuação dos RI nas corporações 
e, dessa forma, o que se observa é que são muitas as responsabilidades 
e afazeres as quais incidem sobre a atuação e o labutar dos RI. Também 
se nota que muito há em comum entre as RI com as Relações Públicas 
(RP), aliás, diga-se de passagem, aquela originou-se desta, como já 
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citado. “Relações com Investidores é uma atividade que visa aproximar 
a relação de empresas com seus investidores potenciais, e é uma função 
estratégica, pois combina comunicação corporativa, finanças e marke-
ting dentro de uma empresa” (Kernchen, s.d.). Assim, observa-se que 
as RI desempenham um trabalho bem próximo do das RP, adicionando 
apenas a parte financeira à atuação destas.

CONCEITOS DA ANÁLISE DO DISCURSO QUE EMBASAM 
A ANÁLISE EMPREENDIDA NESTE TRABALHO

Para este trabalho, faz-se necessário compreender o conceito de 
discurso. Sabe-se que esse adentrou a Comunicação via Análise do 
Discurso (AD) e ganha destaque, cada vez mais, na Comunicação 
Organizacional, pois as empresas devem entender que os discursos 
produzidos em seu interior e sobre elas são de extrema importância 
para a construção de uma imagem corporativa sólida e positiva. Assim, 
para Orlandi, discurso pode ser definido como sendo “efeitos de sentido 
entre locutores” (2002, p. 21). 

Neste artigo, importa também entender o que é o discurso empresarial 
(DE) e a importância da sua construção para a organização. Segundo 
Halliday, esse tipo de discurso seria “o conjunto de práticas linguísticas, 
semânticas e retóricas das pessoas jurídicas” (2009, p. 32) e ainda afirma 
que: “os textos produzidos pelas organizações – difundidos seja por 
meio de fala, seja por escrito – são a manifestação primordial de seu 
discurso e a unidade discursiva preferida pelos analistas” (p. 32), já 
que é a partir deste que os stakeholders formam a imagem empresarial 
com a qual termina estabelecendo relacionamentos duradouros ou não. 
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Outra definição de interesse da AD que se faz necessário delimitar, 
neste estudo, é o do ethos, elemento retórico. Esse “é um conceito híbrido, 
social/discursivo, ligado ao processo interativo de influência sobre o 
outro. (...) resulta da combinação das identidades social e psicológica 
do sujeito com a identidade discursiva construída por ele” (Antunes & 
Pauliukonis, 2018, p. 289). Para Charaudeau, esse “é voltado ao mesmo 
tempo para si e para o outro. Ele é uma construção de si para que o outro 
adira, siga, identifique-se a este ser que supostamente é representado 
por um outro si-mesmo (sic) idealizado” (2013, p. 153).

Na visão de Maingueneau, “Além da persuasão pelos argumentos 
[intrínseca a todo texto/comunicação gerada pela organização], a noção 
de ethos permite refletir sobre o processo mais geral da adesão dos 
sujeitos a uma certa posição discursiva” (2005, p. 69) e que é gerada a 
partir da persuasão pelo caráter apresentado justamente na construção 
do ethos. Andrade defende que, 

Para se conseguir persuadir pelo caráter, o discurso deve ser mon-
tado/proferido de tal forma a passar a impressão de que o orador é 
digno de fazê-lo, ou como dizia o próprio Aristóteles ([V a.C.] 1998, 
p. 22) “(...) é digno de fé”. Esse expoente da Retórica acreditava que 
o ser humano está sempre mais propenso a crer com maior firmeza, 
convicção e de maneira mais rápida em pessoas tidas como de bem 
e honestas – para usar os valores de hoje em dia, essas seriam clas-
sificadas como ‘competentes naquilo que fazem’ – ou seja, um dos 
segredos da persuasão está no orador passar uma imagem favorável 
de si mesmo, imagem essa que deve seduzir o auditório e captar 
a benevolência e a simpatia deste. Esta representação é o que se 
denominou de ethos (...) (2020, pp. 41-42)

Neste trabalho, observa-se a construção intencional da imagem 
corporativa, a qual se defende como análoga a elaboração do ethos 
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organizacional, que terá as seguintes características: ser transparente, 
imparcial, franco, independente, íntegra e responsável, princípios que 
regem a atuação do RI que, em última instância, é a voz da empresa.

Dessa forma, urge entender o que seria essa imagem. De acordo 
com Lang, Marinho e Boff, “A construção da imagem envolve a auto-
apresentação (sic) dos elementos que a empresa deseja demonstrar 
para a sociedade, é o processo desenvolvido para compor e manter sua 
representatividade perante aos (sic) stakeholders” (2012, p. 6), daí se 
poder afirmar que coincide com o ethos organizacional. “Imagens são 
representações, impressões, convicções e redes de significados de um 
objeto (produto/marca, corporação, loja) armazenado na memória de 
forma holística” (Toni & Schuler, 2007, p. 134). Ao estudar a imagem, 
estes estudiosos ainda defendem a ideia de uma imagem de personalidade, 
a qual seria derivada não somente de exposições de imagens físicas, 
mas fruto de interpretações e associações psicológicas, sendo, então, 
recriada por um determinado público, justamente o que se faz também 
com o ethos empresarial.

Igualmente “Utiliza-se [ainda] a noção de ‘cena’ para a representação 
que um discurso faz de sua própria situação de enunciação” (Maingueneau 
& Charaudeau, 2004, p. 95), ou seja, essa deve ser entendida, neste 
artigo, como as diversas situações vivenciadas nas organizações.

Ainda se sabe que os analistas do discurso, inspirados nas correntes 
pragmáticas, recorrem à metáfora teatral estoica, segundo a qual a 
sociedade seria um vasto teatro onde um papel seria atribuído a cada um 
dos atuantes (Maingueneau, 1997). Pode-se, dessa maneira, dizer que a 
língua comporta todo um arsenal de relações inter-humanas, isto é, toda 
uma coleção de papéis os quais o sujeito pode escolher para si próprio, 
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apresentando-se a partir desses como enunciador(es) comunicacional(is) 
e impô-los ao destinatário. 

Na AD, há ainda o conceito de formações discursivas (FD), as quais 
“determinam o que se pode e deve ser dito a partir de uma conjuntura 
dada” (Maingueneau y Charaudeau, 2004, p. 241). Para Michel Foucault, 
“entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas 
temáticas, se puder definir uma regularidade (...) diremos, por convenção 
que se trata de uma formação discursiva” (2002, p. 43).

Ao se partir deste conceito, sabe-se igualmente que, quando se passam 
de uma FD para outra, as palavras alteram o seu sentido, uma vez que, 
na visão de Ducrot, o sentido “é uma representação da enunciação” 
(1987, p. 172). Daí, poder-se falar em “efeito de sentido”, já mencionado 
anteriormente, que é a infinita variedade de valores de que se podem 
revestir os itens lexicais no discurso, em função do contexto/da FD em 
que esses estejam inscritos. Dessa forma, pode-se asseverar que os efeitos 
de sentido nada mais são do que o resultado dos valores atribuídos pelo 
discurso ao significado previamente estabelecido na língua quando os 
interlocutores a utilizam. Contudo, Orlandi alerta que

o sentido não existe em si, mas é determinado pelas posições ideo-
lógicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico (sic) em que 
as palavras são produzidas. As palavras mudam de sentido segundo 
as posições daqueles que as empregam. Elas ‘tiram’ seu sentido 
dessas posições, isto é, em relação às formações ideológicas nas 
quais essas posições se inscrevem. (2002, pp. 42-43).

Pode-se observar isso com extrema clareza, por exemplo, quando 
um chefe fala algo com um subordinado terá mais força (de ordem) que 
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quando um colega com o seu par, mesmo que esses, a priori, usem a 
mesma estrutura linguística.

Ainda se faz necessário abordar a problemática que envolve a 
embreagem. Essa estaria exposta nas marcas linguísticas por meio das 
quais se manifesta a enunciação, visto que os enunciados têm como 
ponto de referência o próprio ato de enunciar, do qual são produtos. 
Porém, só algumas características desses são levadas em consideração, 
aquelas que são definidoras da situação de enunciação linguística, que 
são: as pessoas, o tempo e o espaço enunciativo. Esses três elementos 
formam a denominada embreagem textual à situação de enunciação, sendo 
apresentadas comumentes pelo “EU” e “TU” – embreagem de pessoa, 
marcada pela subjetividade enunciativa –, pelo “agora” – embreagem 
de tempo –, e pelo “aqui” – embreagem de espaço (Andrade, 2020).

Assim, neste trabalho, advoga-se que a imagem corporativa é 
construída via discurso (a partir dos “ingredientes” deste já apresentados) 
e este é expresso nas comunicações dirigidas escritas pelas organizações, 
via RI, levando-se em conta os princípios preconizados pelo Código de 
Conduta do IBRI (2008). 

Sabe-se que toda a comunicação dirigida escrita (CDE) tem uma 
função específica para o estabelecimento da comunicação numa empresa 
e deve estar em consonância com os objetivos propostos e a imagem 
a ser construída acerca da organização, mesmo porque a CDE só terá 
eficácia se estiver inserida no planejamento global da Comunicação. 
Dessa forma, cumprirá o seu papel de formadora de ethos organizacional, 
uma vez que até a mais simples CDE levará imagem da organização 
para os diversos públicos dessa (Andrade, 2010). Estudar as CDE como 
instrumentos elaborados em concordância com a o que se quer projetar 
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em nível de percepção corporativa e dentro da FD da Administração, 
portanto, verbalizadoras dos discursos que vão alicerçar a imagem 
empresarial transparente, imparcial, franca, independente, íntegra e 
responsável, que é a da dos RI.

Para efeitos deste estudo, das CDE produzidas pelos RI, foi escolhida 
o fact sheet. Assim, precisa-se entender o que vem a ser essa comuni-
cação. Para Guy Bergstrom, “A fact sheet provides readers from your 
target audience with compelling information in a clear and concise 
format. A fact sheet can be presented on a piece of paper or digitally, 
and it informs people about a business, organization, product, service, 
campaign, event, or another topic”. Segundo o Collins Dictionary (s.d.), 
“A fact sheet is a short, printed document with information a particular 
about subject, especially a summary of information […] a printed sheet 
containing information” (2019). 

Em tradução livre, fact sheet seria “folha informativa”, “folha de 
fato”, “ficha informativa” ou “informe”. É uma CDE que possui a apre-
sentação de dados num formato que enfatiza os pontos-chave retirados 
de um documento maior e expostos de forma concisa. O layout é simples 
e, muitas vezes, padronizado. Contêm normalmente informações de 
produtos, dados técnicos, listas, estatísticas, projeções almejadas, res-
postas a perguntas frequentes (FAQs), por exemplo, material educacional 
ou instruções ou até conselhos “faça você mesmo”. São instrumentos 
importantes, pois traduzem, em linguagem simplificada, informações 
que determinados stakeholders necessitam saber, mas que se fossem 
adquiri-las na fonte (documento original) não conseguiriam entender 
devido a complexidade dos dados divulgados.
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Feitas essas considerações teóricas, passa-se à analise proposta para 
este estudo.

ANÁLISE DISCURSIVA DE UM FACT SHEET DA 
PETROBRAS

Para empreender esta análise e examinar como o discurso das RI 
é construído para gerar imagem empresarial positiva da Petrobras, foi 
escolhido uma fact sheet (Petrobras, 2020) publicada no site dessa com-
panhia, mais especificamente na página destinada ao relacionamento 
com os investidores. A CDE escolhida tem três páginas, nas quais são 
apresentadas as principais notícias de interesse do público em questão, 
contendo matérias que resumem informações oriundas de extensos 
documentos, no caso o Plano Estratégico 2020-2024 (Petrobras, 2018). 

Destaca-se que o documento selecionado para se empreender este 
estudo começa com a apresentação da própria Petrobras no Quem somos:

Somos uma empresa brasileira com 58 mil colaboradores [4] empe-
nhados em prover energia para a sociedade. Somos uma das maiores 
produtoras de petróleo e gás do mundo, atuando, principalmente, 
nas atividades de exploração e produção, refino, geração de ener-
gia, comercialização e distribuição de derivados. Adquirimos um 
conhecimento especial sobre exploração e produção em águas pro-
fundas e ultra-profundas (sic) em decorrência dos quase 50 anos de 
desenvolvimento das bacias offshore (sic) brasileiras, nos tornando 
líderes mundiais nesse segmento. (Petrobras, 2020, p. 1)

Nota-se que, no texto, as RI constroem um discurso no qual a Petro-
bras é apresentada a partir de um ethos muito positivo a partir da sua 

4. “Data-base em 31/12/2019”, informação dada no fact sheet com formato de nota 
de rodapé do texto em questão.
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atuação e expertise no segmento em que está inserida tanto no nível 
nacional como internacional.

Observa-se, ao ler o exemplar escolhido (Petrobras, 2020), que 
os principais dados acerca da Petrobras são apresentado de forma 
objetiva com exposição de números das projeções que cobrirá os anos 
2020 a 2024, constantes no documento maior que é Plano Estratégico 
2020-2024 (Petrobras, 2018), como já foi dito, apresentando um ethos 
organizacional que, apesar de ter uma linguagem dentro do preconi-
zado para transmitir a almejada transparência, é totalmente construído 
a partir do papel dessa corporação desempenhado na sociedade e sobre 
a formação discursiva inserida na ideológica centrada no capitalismo 
de orientação mercadológica, bem como a própria escolha peculiar da 
publicação possibilita que os dados apresentados sejam oriundos de 
documentos extensos e complexos, como já foi mencionado, mas que 
foram resumidos de forma a satisfazer e informar os shareholders5 e 
demais stakeholders que tenham interesse neste tipo de informação.

Para expor essa transparência, a área das RI adquire um ethos detentor 
das seguintes características:

• conhece, em profundidade, a Petrobras e o setor em que 
essa atua; 

• usa a linguagem adequada aos públicos a quem se dirigem;

• mantém-se em/com comunicação aberta, clara e compreen-
sível entre a companhia e esses stakeholders; 

5. Refere-se a um público estratégico específico e muito importante para companhias 
de capital aberto, como é o caso da Petrobras, os quais são os acionistas/
investidores.
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• zela pela exatidão (principalmente pela singularidade dos 
dados a serem expostos), pela consistência e pela tempesti-
vidade (ou ao se perder essa de vista, a fact sheet não teria 
mais sentido de ser veiculada) na divulgação de informações;

• garante que todas as informações reflitam fielmente as tran-
sações havidas (o que pode ser facilmente comprovado no 
documento estudado e em outros publicados pela própria 
Petrobras ou em auditorias pelas quais essa corporação passa);

• assim, assegura para que os controles e procedimentos de 
informação sejam apropriados e passíveis de verificação e 
avaliação externa e independente; e

• empenha-se num diálogo aberto com todas as partes inte-
ressadas e isso é comprovado pela própria divulgação numa 
mídia (site) aberta na Internet, em tese, a todos os stakeholders 
da Petrobras.

Essas características do ethos da área de RIda Petrobras corroborar 
com a construção do ethos desta companhia, o que resulta numa imagem 
organizacional positiva. 

Laurretti afirma que documentos os quais embasam a transparência têm

três aspectos comuns: 
a) a ênfase nos aspectos relevantes da informação; 
b) uma exposição muito didática e de fácil compreensão mesmo 
para leigos; 
c) alto nível de franqueza. (2009, p. 42)

Esses três aspectos também são presenciados no fact sheet anali-
sado, ratificando a construção do ethos da Petrobras. Nota-se, assim, 
que esse elemento retórico também se orienta para os princípios de 
autonomia, independência, franqueza, integridade e responsabilidade, 
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destacando-se as seguintes características adquiridas pelas RI para a 
construção daquele: 

• cria a convicção de que a franqueza é fator de peso na cons-
trução de uma sólida imagem interna e externa da organização 
(publicando dados positivos ou não);

• dessa forma, pode zelar pela veracidade de qualquer infor-
mação que distribuam;

• assegura que sejam confiáveis as fontes das informações 
(escolhendo os documentos adequados e os necessários a 
serem conhecidos pelos públicos estratégicos da corporação);

• cumpre e faz cumprir todas as normas legais e regulamentares 
que incidem sobre a atividade da companhia; 

• como já afirmado, divulga os atos, os dados ou os fatos que 
sejam relevantes para os stakeholders em questão.

Sobre o papel desempenhado pela Petrobras, percebe-se que é o de 
uma companhia detentora de dois bem delineados: um ente que possui 
responsabilidade social e ambiental – isso pode ser comprovado no item 
encontrado na fact sheet e intitulado de Sustentabilidade –; igualmente 
é detentora de diretrizes bem determinadas para as suas práticas de 
Governança Corporativa, item também apresentado na CDE estudada.

Quanto às embreagens textuais, tem-se: 

• para as de pessoa, o EU está presente em todo o texto 
nas formas de explicitação da primeira pessoa do plural 
(nas desinências verbais e nos pronomes possessivos), 
estratégia utilizada para demonstrar uma voz una, a das RI, 
que representa o quadro funcional da Petrobras e o orgulho 
que esses sentem em fazer parte dessa organização, enquanto 
o TU sofreu apagamento, uma vez que se acredita que quem 
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lê essa publicação o faz no papel de público interessado nas 
questões apresentadas, entretanto, pode-se ainda pensar nessa 
pessoa apagada, mas em diálogo com o EU presente em toda 
a CDE, uma vez que o ethos se forma ao se pensar neste TU; 

• para as de tempo, o AGORA foi construído no presente 
dêitico, ou seja, ao aparecer no texto, organiza a situação de 
enunciação como se essa transcorresse no ato de enunciação, 
isto é, os verbos remetem diretamente ao momento da 
enunciação, estando, assim, no sistema temporal enunciativo, 
bem como há os tempos marcados na não-concomitância 
com esse presente apontando para o futuro ao apresentar 
a “Petrobras do futuro” e as projeções para os próximos 
quatro anos, como também existem os tempos marcados na 
não-concomitância com aquele presente indicando passado, 
esses cumprem o papel de indicar os resultados obtidos pela 
corporação no último ano; 

• para as de espaço, o AQUI foi subtendido e representado 
por todas as unidades da Petrobras, das administrativas até 
as plataformas espalhadas no território nacional, caso se 
considere ainda a presença da Petrobras nas bolsas de valores 
como um espaço, há também a presença explícita na de São 
Paulo e na de Nova York.

A partir do analisado, observa-se que o discurso das RI, expresso 
neste fact sheet, tem: 1) ethos organizacional pautado no preconizado 
pelo Código de conduta do IBRI; 2) embreantes de pessoa presentes 
visando a ideia de pertencimento dos stakeholders à corporação em 
questão, de tempo pautado no sistema enunciativo e de espaço estendido 
a todas as unidades da própria Petrobras, inclusive presença nas Bolsas 
de Valores; 3) papel assumido de responsabilidade social e ambiental 
(SE) comprometida com os stakeholders, como também de uma GC 
implantada e vivenciada; 4) há formações discursivas permeando esse dis-
curso organizacional principalmente a financeira e a da sustentabilidade 
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empresarial (SE); e 5) a formação ideológica está centrada na de lógica 
capitalista voltada para as leis do mercado de capitais. 

Cabe ainda destacar que a ferramenta fact sheet tem um papel essen-
cial para a divulgação de informações de forma simplificada – mesclando 
textos propriamente ditos com gráficos/infográficos como os encontrados 
na CDE estudada neste trabalho – e com destaque para aquilo que as RI 
acreditam ser de mais relevante para os shareholders e os shareholders. 
Observa-se, no informe analisado, o resumo, em apenas três folhas, do 
Plano Estratégico de uma organização do porte da Petrobras, bem como 
se sabe que esse documento é a “voz” da companhia e como essa quer 
ser vista pelos seus stakeholders. Dessa forma, esse é um instrumento 
importante de transmissão de informações relevantes, construção de 
imagem positiva, demonstração de transparência e exercício de equidade.

Por fim, salienta-se a necessidade de uma revisão da língua portuguesa 
nos textos que compõem a fact sheet estudada, pois é inadmissível erros 
como os presenciados num documento produzido por uma companhia 
como a Petrobras, depondo contra a imagem que essa empresa quer 
construir e cristalizar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade das RI tem sido cada vez mais demandada. Instituições 
como a Petrobras têm, em seus sites, espaços destinados a essa área, uma 
vez que se entende que estabelecer um diálogo claro e constante com 
os investidores/acionistas é imprescindível, principalmente, à atração 
e manutenção de investimentos.
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Dessa forma, cabem estudos como o empreendido neste artigo, os 
quais versem sobre o discurso construído pelos RI nas organizações 
hodiernas. Esses serão responsáveis pela construção da imagem corpo-
rativa junto aos públicos estratégicos, como é o caso dos investidores e 
dos acionistas, bem como pelo estabelecimento de um diálogo com esses. 

Os objetivos propostos para serem atingido ao final deste trabalho 
foram alcançado, a saber: 1) “delimitar o campo de atuação das RI” 
foi atingido ao se apresentar os princípios éticos da área, os quais 
delimitam o trabalho desse profissional nas organizações; e 2) analisar 
como o discurso das RI é construído e como esse visa a concretização 
dos princípios éticos que regem essa atividade (que são: transparência, 
equidade, franqueza e independência, integridade e responsabilidade), 
observando-se que a fact sheet analisada é elaborada a partir do preco-
nizado por esses princípios e seguindo-se os percurso delineado pela 
AD neste trabalho.

Também se faz necessário ressaltar que corporações, como é o caso 
da analisada neste documento (Petrobras), já possuem em sua essência 
uma aderência natural e original para dialogar com os shareholders, 
outrossim para ter as características demandadas pela formação discursiva 
e ideológica do tipo peculiar de discurso que examinado neste trabalho.

Esse estudo é igualmente importante por se debruçar sobre uma 
CDE (a fact sheet) que não é tão presente em outras áreas que trabalham 
com relacionamento com públicos estratégicos. Cabendo salientar que, 
para as RI, essa CDE possui peculiaridades que respondem as carac-
terísticas do discurso, neste documento, analisado. Assim, tornar esse 
instrumento de conhecimento para comunicólogos também é algo a ser 
destacado neste artigo.
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Por fim, tem-se como resultado alcançado com este artigo a cons-
trução discursiva das RI, focalizada na contribuição dessa área na 
edificação do ethos corporativo da Petrobras, o que contribui com o 
trabalho comunicativo dos profissionais que atuam neste campo, os quais 
têm que conhecer as singularidades do discurso em questão para poder 
exercer a sua atividade dentro do preconizado pelos princípios éticos 
que regem o seu laborar e poderem construir uma imagem positiva da 
corporação em questão.
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LITERACIA MIDIÁTICA E MELHORES 
PRÁTICAS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Christiane Delmondes Versuti1

INTRODUÇÃO

Literacia midiática refere-se a três etapas principais. A primeira diz 
respeito ao acesso às mídias e à informação. A segunda é a capacidade 
de filtragem, seleção e análise crítica das informações disponíveis nas 
mídias. E a terceira caracteriza-se pela habilidade de criar comunicações 
de forma criativa e assertiva nos mais variados contextos. Tais comu-
nicações também podem ser realizadas a fim de criar articulações e 
melhores relacionamentos entre públicos e organizações, função dos 
profissionais de Relações Públicas.

 Adquiridas e praticadas as competências em literacia midiática, o 
profissional de Relações Públicas é capaz de selecionar as melhores 
fontes de informações e formar as melhores bases de dados sobre 
organizações e públicos de interesse (público interno, consumidores, 
fornecedores, comunidade local, organizações parceiras, instituições 
de ensino, instituições de pesquisa e desenvolvimento, governo, entre 
outras).
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e Comunicação, na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – 
UNESP Bauru.

 Bolsista FAPESP, processo número 2017/199812.
 christianedversuti@hotmail.com
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De posse dessas informações, esse profissional é habilitado a realizar 
análise crítica e estratégia das informações obtidas, selecionando as 
mais relevantes em termos de planejamento estratégico de comunicação.

Após os níveis de acesso à informação e de análise e seleção, é pos-
sível elaborar com mais assertividade o planejamento de comunicação 
com ações melhor embasadas e mais criativas em termos de expressão 
comunicativa, de maior relevância e impacto para o alcance dos objeti-
vos da empresa. Tais ações podem estar ligadas a informar melhor seus 
públicos (com destaque para o público interno, ou seja, os colaboradores 
da empresa) sobre determinado tema; articular e mobilizar grupos de 
interesse; e promover engajamento em relação à empresa ou a causas 
ligadas à marca, entre outras, enfim, ações que promovam melhores 
relacionamentos institucionais e desenvolvimento da organização.

LITERACIA MIDIÁTICA E PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES 
ÀS ESTRATÉGIAS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

O Ofcom (Office of Communications) define literacia midiática (ou 
media literacy, em inglês) como “a capacidade de acessar, entender 
e criar comunicações em diversos contextos” (Ofcom, 2004, p. 2). 
O contexto atual, de uma sociedade midiatizade e com elevado uso da 
internet, apresenta uma capacidade comunicativa exponencialmente 
ampliada, possibilitando diálogos entre indivíduos, mercados, gover-
nos, dispositivos eletrônicos, bancos de dados e organizações das mais 
diversas áreas ao redor do mundo.

Nas mais variadas mídias, existem informações disponíveis em dife-
rentes formatos, como texto, imagens, sons, vídeos, além dos hiperlinks, 
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o que nos coloca diante uma avalanche midiática e informacional. E para 
lidar com esses exessos e aproveitar da melhor maneira a potencialidade 
das mídias, a literacia midiática apresenta-se como importante elemento 
para refinar a escolha de fontes; realizar análise crítica dos meios e das 
informações disponíveis; e também escolher canais e formatos para a 
realização de uma comunicação mais criativa, dialógica e participativa. 
Tais habilidades são essenscias para qualquer cidadão, mas para a área 
de Relações Públicas pode ser apresentada como competência ainda 
mais relevante do ponto de vista da comunicação estratégica.

Ainda sobre o conceito de literacia midiática, para os autores 
Perez Tornero, Paolo Celot e Tapio Varis (2007), apresenta-se como um 
processo de três etapas básicas: 1) Acesso as mídias e as informações; 
2) Compreensão do processo de produção midiático e capacidade de 
análise crítica das informações; 3) Criação de produtos midiáticos, ou 
seja, ser habilidade para realizar a ação comunicativa e apropriar-se das 
mídias para desenvolver seus próprios conteúdos e contar sua própria 
narrativa.

Em relação a contar sua história, pode ser de grande valia para o 
aprimoramento de estratégia de storytelling, que consiste justamente na 
narração de histórias, e para a área de relações públicas, tais histórias 
têm o objetivo de provocar determinadas reações do público. Como 
colocado por Domingos, narrar é: 

o ato de narrar é inevitavelmente um ato de deslocamento e de 
negociações entre a consciência e a inconsciência, gerando signifi-
cadas formas de ser e estar do mundo. É uma forma de se mostrar 
e esconder-se, ao mesmo tempo. É o ponto de vista que determina 
a sequencialidade das ações narradas em que o narrador seleciona 
da vida o que ele deseja narrar. Portanto, não há jamais na narrativa 
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um eu puro; ele sempre será um ser humano que traz em si não só os 
primórdios de sua existência, como os adaptam às novas maneiras 
de narrar a vida. (Domingos, 2009, p. 8)

Enquanto estratégia de comunicação, o storytelling caracteriza-se 
como histórias atrativas de fácil compreensão e que visam alcançar 
determinados públicos e falar sobre determinadas situações. É uma 
forma das organizações tocarem seus públicos. Para, Salmon (2007) 
trata-se de um instrumento audiovisual com linguagem persuasiva, que 
busca formar pensamentos. Também pode ser direcionado ao entrosa-
mento do público interno, com narrativas que falem sobre experiências 
profissionais; ou que estimulem autoconfiança em tempos de crise, e 
ainda que promovam novos aprendizados. E novo aprendizado a ser 
estimulado seria a própria literacia midiática.

Assim, tendo a habilidade de selecionar as melhores fontes de infor-
mações e realizar uma curadoria do material coletado, é possível compor 
uma narrativa assertiva, que dialogue com o público da organização 
e seja capaz de criar empatia e engajamento ao redor da história e da 
marca, o que pode ser desdobrado em outras ações.

Ressalta-se que a literacia midiática é um conceito complexo e 
também um processo, pois trata-se de um “fenômeno dinâmico, como 
um processo de interação comunicativo entre diferentes agentes num 
contexto em rápido desenvolvimento conduzido pela experiência do 
utilizador e ambição tecnológica.” (Pereira et al, 2015, p. 9), dessa forma, 
além da importância da literacia midiática no ensino dos cidadãos, para 
os profissionais de comunicação, ela tem ainda mais destaque.
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RELAÇÕES PÚBLICAS E CONTRIBUIÇÕES DAS 
COMPETÊNCIA EM LITERACIA MIDIÁTICA PARA 
MELHORES PRÁTICAS

De acordo com Grunig, Ferrari e França (2009) relações públicas 
é a área responsável pela administração dos relacionamentos das orga-
nizações com seus públicos, com a finalidade de estabelecer diálogos 
duradouros e eficazes, que proporcionem simetria entre os agentes de 
cada ação. Dessa forma, a atividade das relações públicas implica fun-
ções como: analisar cenários; estabelecer a hierarquia entre os públicos 
estratégicos; desenvolver políticas e diretrizes de comunicação; planejar 
a gestão de assunto públicos com o objetivo de manter uma relação 
sustentável entre os negócios e os interesses dos públicos envolvidos.

Nessas funções já é perceptível a importância das competências em 
literacia midiática, pois para analisar cenários é preciso saber como 
buscar informações, em quais mídias, e saber como apurar o que foi 
obtido. Sobre hierarquizar os públicos estratégicos; também é neces-
sário acessar informações, bancos de dados e realizar uma curadoria. 
Para o desenvolvimento de polícias de comunicação, planejamento e 
diálogo com os públicos, além da habilidade de acesso é análise das 
informações, é imprescindível saber utilizar as informações e mídias de 
maneira criativa e assertiva, a fim obter a compreensão dos públicos, 
mas também estabelecer diálogos de confiança, transparência, engaja-
mento e empatia.

Em uma abordagem estratégica, segundo Grunig (2009) a atividade 
de relações públicas é a responsável pela construção de relacionamentos 
com os públicos estratégico. Nesse sentido, públicos são definidos como 
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[...] grupos sociais que respondem às consequências que as organizações 
exercem sobre eles e que, por sua vez, tentam participar das decisões 
que sirvam aos seus interesses (Grunig et al., 2009, pp. 72-73). Tais gru-
pos representam sistemas estruturados, e seus membros são capazes de 
detectar problemas ou temas em comum com as organizações, e bus-
cam interatuar com elas, seja face a face (público interno em reuniões, 
treinamentos, e no dia a dia do trabalho), e também público externo 
por meio de visitas e até mesmo manifestações); ou por meio de outros 
canais (carta, telefone, e-mail, mídias sociais etc), buscando a solução 
de controvérsias ou se engajando em causas que considerem relevantes.

Para Grunig, Ferrari e França (2009) os relacionamentos corporativos 
agregam valor às organizações, pois seu bom gerenciamento possibi-
lita a diminuição de conflitos das organizações diminuem conflitos e 
permitem a prévia detecção de assuntos que possam ser prejudiciais à 
reputação. Por isso, saber em quais canais buscar informações; avaliar 
criticamente o que pode trazer benefícios ou prejuízos à organização; 
e produzir diálogos eficientes, apresenta a literacia midiática como 
capacidade de grande valia ao profissional de relações públicas. 

Além disso, o boa gestão dos relacionamentos das organizações 
com seus públicos pode reduzir custos operacionais, evitar boicotes, 
processos e pagamentos de multas. Ou seja, por meio da boa gestão 
de informações, mídias e relacionamentos, não se agrega apenas valor 
intangível (reconhecimento de marca, valorização de imagem e repu-
tação), mas também se aumenta rentabilidade.

Como aponta Grunig (2009) as organizações devem estar atentas para 
ouvir e incorporar o que opinião pública tem a dizer, com o apoio de 
profissionais que o façam com compromisso e de maneira responsável, 
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em uma comunicação de mão dupla. Nesse sentido, o profissional de 
Relações Públicas destaca-se no gerenciamento das interações entre 
organizações e públicos. E como aponta Roseane Andrelo no livro “As 
relações públicas e a corporativa: uma interface possível”,

A compreensão dos interesses mútuos somada à análise de contextos 
interno e externo – em suas dimensões social, econômica, política, 
tecnológica e comunicacional – são essenciais para traçar estratégias 
de comunicação, que deve ser planejada (e não pontual), conectada 
aos objetivos organizacionais, com mecanismos de avaliação e de 
geração de significado para diferentes públicos. (Andrelo, 2016, p. 24)

Dessa forma, analisar contextos internos e externos em suas várias 
dimensões, requer a capacidade de busca e seleção de informações nas 
mais variadas fontes, e assim elaborar estratégias, planejar e realizar a 
comunicação de forma que faça sentido para os públicos envolvidos e 
também esteja alinhada aos objetivos da organização. 

De acordo com Grunig et al (2009), as atribuições dos profissionais 
de relações públicas são: 1) identificar os públicos mais estratégicos 
da organização; 2) planejar, implantar e avaliar planos de comunicação 
para a construção do relacionamento com esses públicos; e 3) mensu-
rar e avaliar tais relacionamentos a curto, médio e longo prazo, para o 
refinamento das estratégias utilizadas.

E como apresenta Ferrari, ao propor objetivos e mentas, além de 
considerar somente à organização, é preciso também levar em conta 
os propósito e anseios dos demais agentes que interatuam junto a ela, 
considerar desejos e metas de seus diversos públicos. Nesse contexto, 

o processo de comunicação torna-se estratégico não apenas quando 
está direcionado para os objetivos do negócio, mas também quando 
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desenvolve significados compartilhados, transcende a dimensão 
tangível dos produtos e serviços, e gera um conceito em torno do 
qual mantém seus vínculos internos e estabelece relacionamentos 
com os diferentes setores da sociedade. (Ferrari, 2009, p.157) 

Dessa forma, utilizando-se também das habilidades de literacia 
midiática, é possível acessar informações qualificadas para obter 
conhecimento sobre as características da organização, de seus públi-
cos e de todo o cenário de interações, e, de maneira dialógica, realizar 
uma comunicação que promova o desenvolvimento da organização e o 
alcance dos objetivos estabelecidos, sejam elas relacionados a aspectos 
tangíveis ou intangíveis.

Essa forma dialógica, tão presenta na literatura sobre Relações 
Públicas e também sobre literacia midiática, pode ser relacionado 
ao quarto modelo de comunicação apresentado por Grunig (2011), o 
“modelo simétrico de duas mãos”, que tem como base a pesquisa e 
utilização da comunicação na administração de conflitos e também para 
aperfeiçoamento dos relacionamentos com os públicos estratégicos. 
Nesse modelo, além de toda a parte de pesquisa e análise, também é 
atividade de relações públicas o diálogo e a negociação, considerando 
os interesses de cada parte em busca de soluções e objetivos comuns, 
com o reconhecimento de que as opiniões dos diversos públicos possam 
ser incorporadas pelas organizações.

Como apresenta Kunsch (2003), as atribuições de relações públicas 
referen-se geração e produção de discurso, em analisar e transmitir 
informações e monitorar continuamente a recepção dessas mensagens 
por seus públicas. Ou seja, os relações públicas “cuidam essencial-
mente da qualidade do processo da comunicação nas organizações e se 
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distribuem em áreas estratégicas nas quais é possível controlar, coordenar, 
supervisionar, executar e avaliar, enfim, administrar a comunicação.” 
(Iasbeck, 2009, p. 105).

De acordo com Kunsch (2003) a práxis das Relações Públicas trata 
de atividades específicas da utilização de mídias e instrumentos que 
permitam o diagnóstico, prognóstico, proposição de políticas e implan-
tação de programas e instrumentos que possam assegurar a interação 
com os públicos.

Sobre tais atividades, com referência na literatura sobre Relações 
Públicas e nas normas apresentadas por órgãos reguladores da profissão, 
foi elaborada uma lista de 27 estratégias de comunicação consideradas 
como práticas norteadoras. Essa lista é apresentada na tabela a seguir.

Tabela 1
Estratégias norteadoras de Comunicação em Relações Públicas.

Estratégias Norteadoras de Comunicação em Relações Públicas
1. Apresentação da organização: fundação e história

2. Pontos de identidade visual
3. Missão e visão

4. Sinalização virtual
5. Hierarquia organizacional

6. Normas e regimento organizacional
7. Agenda de eventos

8. Publicações institucionais
9. Acesso em língua estrangeira

10. Sistema de busca interna de informações
11. Mapa do portal

12. Contato, “fale conosco”, ouvidoria
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13. Pesquisa e enquete on-line
14. Presença de notícias institucionais

15. Projetos institucionais
16. Visita virtual

17. Serviços on-line
18. Clipping virtual

19. Comunicação dirigida
20. Espaço para imprensa: releases e galeria de imagens

21. Uso do hipertexto (texto + som + imagem)
22. Personagens virtuais

23. Presença de tevê e rádio on-line
24. Transmissão de eventos ao vivo;

25. Disponibilização de “fale conosco” interativo;
26. Presença de chats;

27. Link de blog organizacional.
Elaborado pela autora com base em Barichello e Stasiak (2009 p. 171).

Se observarmos cada um dos itens da lista, podemos notar que todos 
relacionam-se às competências em literacia midiática, resumidas aqui 
para fins didáticos em: 1. Acesso às mídias e informações; 2. Avaliação 
e análise crítica; 3. Produção de conteúdo e comunicação dialógica nos 
mais variados contextos. E no contexto atual, com as possibilidades 
trazidas pela internet e dispositivos móveis, tais competências tornam-
-se ainda mais importantes do ponto de vista estratágico. A internet e 
mídias sociais são os maiores expoentes de inteção com os públicos de 
uma orranização na atualidade, e saber como planejar e realizar essa 
comunicação apresenta-se como grande diferencial.

Em relação à imagem e reputação organizacional, manter uma imagem 
e reputação positivas perante seus públicos é fator imprescindível para 
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alcançar resultados mercadológicos satisfatórios. Por isso, a gestão dos 
relacionamentos com diversos públicos é essencial. Para Bueno (2008), 
as organizações devem “privilegiar o diálogo, a gestão de conhecimentos, 
a partilha de saberes e experiências e, sobretudo o compromisso com o 
desenvolvimento pessoal e profissional, [...] respaldada no humanismo, 
no conhecimento do outro e no respeito às suas demandas e expectati-
vas” (Bueno, 2008, on-line). 

Nessa perspectiva, a capacidade de utilização das mídias de forma 
criativa e que promova a real expressão do propósito da organização 
e também o diálogo com os variados públicos estratégicos, mostra-se 
como importante pilar na construção e manutenção de uma boa imagem 
e reputação corporativa.

Já para Farias (2009, p. 144), as Relações Públicas “são a atividade 
que corresponde às ações concretas e/ou simbólicas de comunicação 
no âmbito das organizações (ecossistemas sociais)”, dessa forma, 
apresentam” uma função dialógica, por meio da qual criam um campo 
de pensamento que permite o equilíbrio entre interesses por meio de 
interpretação de significados” (Farias, 2009, p. 145). Ou seja, por meio 
de construções simbólicas que ganham vida pelo uso material das 
mídias, profissionais de Relações Públicas promovem a integração da 
organização com seus públicos; conferem representações e significa-
ções à acontecimentos; criam espaços simbólicos nos quais ocorrem 
disputas, conflitos, mas principalmente busca-se pelo encontro, pela 
compreensão e cooperação através do diálogo.

Em complemento, Ferrari (2009) afirma a necessidade de tratar os 
relacionamentos de maneira coerente. Ao realizar a análise de cená-
rios (que envolve analisar informações e buscar os melhores canais 
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para encontrá-las) o relações públicas torna-se apto para identificar e 
classificar os públicos de interesse de uma organização, e além disso, 
verificar suas necessidades e expectativas.

De acordo com a autora, “A visão contemporânea de Relações 
Públicas reforça a importância dos relacionamentos com os públicos 
para a existência e permanência das organizações no seu ambiente.”. 
(Ferrari, 2009, p. 139). 

Relacionamento pode ser definido como:

uma série de interações de interdependência entre duas ou mais 
partes. Ele é intrinsecamente dialógico e, portanto, o profissional de 
relações públicas deve conhecer as características de cada um dos 
públicos estratégicos da organização para se relacionar de forma 
efetiva com cada um deles. (Ferrari, 2009, p. 139)

Esse relacionamento possibilita o surgimento de identificação dos 
públicos em relação às organizações, e o ponto chave do trabalho de 
Relações Públicas, segundo a autora, é justamente “conhecer as expec-
tativas dos públicos para adequar o formato dos relacionamentos com 
cada um deles.”. (Ferrari, 2009, p.139).

Ferrari também destaca a importância de buscar a simetria entre as 
partes, e para a autora, essa simetria caracteriza-se pelo estabelecimento 
do diálogo, do consenso e da mediação. Essa simetria não é perfeita, 
porém, “é o espaço no qual se equilibram forças e é assim que as orga-
nizações funcionam, produzindo sentidos e trocando expectativas”. 
(Ferrari, 2009, p. 139).

A autora aponta que a verdadeira simetria a ser buscada pelo relações 
públicas na comunicação de uma organização deve ser baseada 
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no conhecimento sobre ela, sua história, trajetória, seus heróis, suas 
crenças, seus valores, ou seja, é a cultura da empresa que trans-
parece por meio de suas ações e seus comportamentos diante de 
seus públicos. Quando a organização reconhece que sua missão é 
interagir e dar vida ao propósito estabelecido pelos seus membros, 
a comunicação é o processo que facilitará o seu entendimento e a 
sua razão de ser. (Ferrari, 2009, p. 139)

Nesse sentido, para a aquisição desse conhecimento sobre a organi-
zação, sua história e cultura, mais uma vez podemos retomar à questão 
do acesso, filtragem e análise das mídias e informações acerca dela e dos 
diversos públicos estratégicos. E para interagir e dar vida ao propósito 
ou missão definidos, a etapa da ação comunicativa (mais assertiva e 
criativa por conta de toda a bagagem adquirida nas etapas de acesso e 
análise) é fundamental para a criação de sentidos, interação e relacio-
namentos profícuos.

A autora também retoma a questão dos ativos intangíveis, e afirma 
a necessidade de sua valorização. E como elucidado por Domeneghetti 
e Meir (2009), a riqueza de uma organização não está ligada apenas ao 
acúmulo de bens materiais e posse de terras, mas também aos valores 
“intangíveis”. Entre os ativos intangíveis podemos elencar marca; ima-
gem; reputação; sustentabilidade; capital intelectual; cultura corporativa 
relacionamentos com seus diversos públicos, entre outros.

Nesse sentido, Ferrari aponta que “profissionais de relações públicas 
sempre tiveram como função ajudar as organizações a definir sua iden-
tidade e verificar a percepção e sua reputação por meio de seus públicos 
estratégicos.” (Ferrari, 2009, p. 140). Por isso, é essencial que os fatores 
intangíveis sejam considerados não só pelos profissionais responsáveis 
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pela comunicação, mas também pela alta diretoria das organizações, 
como fator de relevância perante o mercado. 

Conforme destaca a autora,

Tal é a força dos intangíveis que o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Social (BNDES), a partir de 2008, passou a avaliar também 
os ativos intangíveis como critério essencial para a liberação de 
empréstimos para as empresas brasileiras. Assim, quesitos como 
capacidade de inovação, relacionamento com stakeholders, reputação, 
marca, riscos ambientais inerentes ao negócio responderão por pelo 
menos 50% do peso da avaliação que o banco fará da companhia 
que solicitou o empréstimo. (Ferrari, 2009, p. 140)

Dessa forma, para contribuir nos processos de inovação, sustenta-
bilidade e diálogo com públicos de interesse, podemos mais uma vez 
apontar as competências em literacia midiática como impulsionadoras, 
na medida em que aperfeiçoam o acesso; análise e coleta de dados; e 
por fim, a produção de conteúdo e utilização de diversas mídias para a 
ação comunicativa criativa, assertiva e eficiente. 

Por fim, para trazer a questão do gerencialmente de crises, o profis-
sional de relações públicas, Ferrari afirma que esse profissional: 

analisa os cenários, identifica os públicos estratégicos e dá tratamento 
diferenciado a cada um deles, age em sintonia com o modelo de gestão 
organizacional e estabelece simetria no processo comunicacional, 
pode-se dizer que trabalha de forma a diminuir o risco do surgimento 
de crises e situações de emergência. (Ferrari, 2009, p. 140)

Podemos trazer como exemplo que uma notícia falsa é criada e 
compartilhada sobre a organização e causa uma crise. É importante ter 
profissionais habilitados a buscar as fontes daquele boato e também 
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agrupar informações verdadeiras para a construção de argumentos que 
refutem a mentira. E, acima de tudo, profissionais capazes de dialogar com 
os diversos públicos e compreender como cada um é afetado e percebe 
a situação, e assim, produzir conteúdos claros, didáticos e objetivos e 
que consigam obter a compreensão e empatia de tais públicos. Sujeitos 
que saibam escolher os melhores canais de comunicação para que esses 
conteúdos cheguem ao maior número de pessoas em um menor período 
de tempo para dissolver e até mesmo reverter um cenário de crise em 
cenários de ganhos e oportunidades.

Em complemento, de acordo com Grunig (2003), existem quatro 
princípios norteadores a serem praticados antes e durante as crises na 
comunicação organizacional. O primeiro princípio é o Relacionamento, 
e para o autor, as organizações estão menos vulneráveis às crises quando 
já possuem relacionamentos fortes estabelecidos com seus públicos. 

Esses relacionamentos podem ser estabelecidos com o público interno 
através de uma cultura organizacional pautada na ética, respeito e reco-
nhecimento. Com o público externo via atendimento on-line; programas 
de visitação; realização de concursos e campanhas que estimulem a 
participação e co-criação com os consumidores, por exemplo, entre 
tantas outras possibilidades em relação a toda a cadeia de stakeholders 
para a criação de relacionamentos.

O Segundo é o da Responsabilidade, pelo qual as organizações já 
apresentam pré-disposição em aceitar a responsabilidade por suas ações 
e em administrar qualquer crise que possa resultar delas, e até mesmo 
gerenciar crises que não causaram. 

Por exemplo, a crise imigratória não foi causada pela organização 
em si, mas ela pode realizar um programa de estágio para imigrantes. 
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A homofobia e o racismos não são crises causadas por ela, mas podem 
trabalhar por uma cultura organizacional que não tolere preconceitos 
e promover ações afirmativas com processos seletivos que priorizem 
negros e público LGBTQI+.

Uma celebridade ligada à marca pode estar envolvida em algum 
escândalo, e cabe à organização tomar medidas para apurar os fatos, 
ser transparentes com seus públicos e tomar medidas de desligamento 
com tal celebridade e promover campanhas de conscientização sobre 
o tema em questão, um exemplo pertinente seria a cultura do estupro.

O terceiro princípio refere-se à Transparência, ou seja, manter 
uma postura clara, objetiva e rápida para informar seus públicos sobre 
fatos e ações relativas à organização, principalmente as relacionadas à 
momentos de crise. Isso pode ser feito com a produção, distribuição e 
divulgação de relatórios de balancetes; vídeos institucionais que mos-
trem os resultados e ações realizados pela empresa, tanto para público 
interno como para público externo; declarações e depoimentos da 
diretoria, funcionários, investidores e clientes sobre a organização ou 
determinado acontecimento, entre tantas outras possibilidades.

E o quarto princípio é o da Comunicação Simétrica, que pressupõe 
que a organização crie maneiras de dialogar com seus públicos e que 
considere suas demandas, interesses, anseios e opiniões tão relevantes 
quanto os seus próprios. Dessa forma, ela incorpora em suas estratégias 
e ações as respostas de seus públicos. Por exemplo, o respeito à diver-
sidade humana e a preservação do meio ambiente, incorporados não 
apenas nos discursos de suas campanhas, mas refletivas e confirmadas 
em seu quadro de funcionários múltiplo e nos processos operacionais 
realizados de maneira sustentável que garanta menor impacto ecológico. 
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Para todas essas ações seriam demandadas habilidades apuradas 
de acesso, análise de informações plataformas de mídia, e produção 
de comunicações assertivas que promovam a empatia, engajamento e 
reflexão dos públicos da organização, enfatizando que o público interno 
também deve ser sempre ouvido e contemplado, o que caracteriza habi-
lidades essenciais de literacia midiática. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizado o panorama sobre o conceito de Relações Públicas e sobre 
as atribuições dos profissionais dessa área, é possível notar uma varie-
dade de atividades relacionadas à comunicação, estratégia e interação 
com diversos atores sociais. Coordenar o diálogo e a compreensão entre 
público interno e externo requer uma ampla base de informações que 
serão analisadas e utilizadas para a produção de comunicações eficien-
tes e que sejam capazes de promover a compreensão e a cooperação 
desses públicos.

Todas as atividades e estratégias elencadas neste artigo prescindem 
do acesso e avaliação de mídias e informações que serão norteadoras das 
estratégias de comunicação, e tais competências são as bases essenciais 
do processo de literacia midiática, que se configura pela capacidade 
de escolher as melhores fontes de informação e utilização das mídias 
mais apropriadas para o desenvolvimento de uma comunicação criativa, 
assertiva e dialógica, que permita a participação e retroalimentação.

A questão da participação e retroalimentação está fortemente ligada 
ao quarto modelo de comunicação proposto por Grunig, o simétrico de 
duas mãos, pois considera o diálogo e incorporação da opinião pública 
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como fatores impulsionadores do sucesso organizacional. Dessa forma, 
de modo sistêmico, organizações e públicos interagem e alcançam seus 
objetivos.

Coloca-se então a literacia midiática como diferencial para a atuação 
do profissional de Relações Públicas, mas não apenas dele, e sim de 
todos os sujeitos envolvidos com a organização. Ela pode ser ensinada 
em treinamentos para profissionais envolvidos diretamente à comunica-
ção, com foco na obtenção de melhores resultados, mas também pode 
ser levada ao público interno de modo geral, para seu aprimoramento 
enquanto sujeito que vive em uma sociedade midiatizada, e precisa 
lidar com fenômenos excesso de informações; fake news; teorias da 
conspiração e até mesmo interpretação de textos, vídeos e imagens.

Assim, a literacia midiática pode ser um tema importante na educação 
corporativa, trabalhada através de atividades e exercícios direcionados, 
tanto para que os profissionais da área de comunicação possam usá-la 
para melhorar suas práticas, quanto para a atuação do público interno, de 
modo amplo, enquanto cidadãos habilitado a buscar, analisar informações 
nas mais variadas plataformas e capazes de aproveitar a potencialidade 
das mídias para se comunicar, interagir e colaborar em sociedade.
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RETRATOS LGBT NA PUBLICIDADE: UM 
OLHAR SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO 
INTERCOM, COMPÓS E PRÓ-PESQ PP ENTRE 

2000 A 2020 – REPRESENTAÇÕES E TEMAS

Francisco Leite1

INTRODUÇÃO

O objetivo deste artigo é apresentar alguns fragmentos dos primei-
ros resultados de um levantamento que identifica e analisa a produção 
científica no Brasil, entre 2000 a 2020, que aborda as expressões LGBT 
na publicidade. Nessa direção, estão sendo consideradas como fontes 
os artigos publicados nos anais de três tradicionais eventos nacionais 
do campo das Ciências da Comunicação, a saber: o Pró-Pesq PP – 
Encontro Nacional de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda 
realizado desde 2010, pela Associação Brasileira de Pesquisadores em 
Publicidade (ABP2) (https://www.abp2.org/); o Encontro Anual da 
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comuni-
cação (Compós), que ocorre desde 1992 (https://www.compos.org.br/); 
e o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom), que 
acontece a datar de 1977 (https://www.portalintercom.org.br/), especi-
ficamente, nesse último evento estão sendo considerados os trabalhos 

1. Doutor em Ciências da Comunicação pela ECA-USP. Professor colaborador na 
ECA-USP. Pós-doutorando FAPESP.

 fcoleite@usp.br
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publicados nos anais do evento nacional, na Divisão Temática (DT) 2 
– Publicidade e Propaganda. Dessa forma, este trabalho se posiciona 
para pensar e tensionar a partir das seguintes questões gerativas: O que 
se sabe sobre as representações LGBT nos estudos nacionais com foco 
na publicidade? Quais são as representações e as principais temáticas 
exploradas nas investigações?

Nesta oportunidade, ressalta-se que devido aos limites do espaço deste 
capítulo, os resultados do levantamento que estão sendo compartilhados 
neste trabalho enquadram, especificamente, a identificação dos artigos 
levantados nas fontes indicadas, as principais e secundárias áreas temá-
ticas utilizadas nesses textos, bem como as representações consideradas 
no conjunto dos anúncios focalizados como unidades de análise dessas 
produções científicas. Desse modo, é pertinente registrar e informar que 
outros recortes complementares dos resultados deste levantamento (p.ex. 
termos-chave, aspectos teóricos, abordagens metodológicas, mídias de 
interesse, etc.) estão contemplados em outra produção que, de modo 
profícuo, integra o esforço2 acadêmico deste levantamento. 

Posto isso, avança-se neste introito para pensar que, segundo a 
pesquisa TODOX, divulgada em 2018, a representatividade LGBT na 
publicidade televisiva representa apenas 0,33% (Abdo, 2018), ou seja, 
não alcança nem 1%. Já considerando os anúncios em redes sociais, a 
pesquisa da Elife e agência SA365 mostra que a representação LGBT 
está presente em apenas “4% das publicações, sendo [identificada] a 
partir de figuras públicas e demonstrações afetivas” (“Negros ainda são 

2. Recomenda-se a busca desse trabalho complementar nos anais do GP Publicidade 
e Propaganda, do XX Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do 43º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 
em 2020.
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minoria em peças publicitárias nas redes sociais”, 2020, par. 3). Especi-
ficamente sobre a intersecção da representatividade de pessoas LGBT 
negras nos anúncios, não foram encontrados dados relativos nesses 
levantamentos, bem como também não foram localizadas referências em 
outras fontes similares divulgadas em anos anteriores. A não divulgação 
desses dados interseccionais é um ponto relevante a ser considerado com 
muita atenção e criticidade. Essa desconsideração acaba por apagar a 
possibilidade de compreensão dos significados que esses dados podem 
também reportar. Mas, como se aprendeu com Eni P. Orlandi (1995), o 
silêncio e as suas formas também significam. 

A publicidade brasileira, com muita parcimônia, vem abrindo 
espaços para que a representatividade LGBT seja considerada em suas 
comunicações de marcas com expressões de visibilidade mais humani-
zadas e positivas. Essa abertura, ainda não adequada, não é voluntária, 
bem como provavelmente esteja sendo articulada de modo estratégico 
e cuidadoso para acenar/encenar uma resposta para as “práticas de 
contestação” (Wottrich, 2019) e aos anseios de expressiva parte da 
sociedade que vem se posicionando por uma publicidade mais diversa. 
Há expectativas que a partir dos espaços, e limites, da produção publi-
citária sejam inscritas contribuições mais engajadas e conscientes que 
apoiem o desenvolvimento social no cotidiano. 

A complexidade desse movimento reflete-se nos resultados de pes-
quisas de mercado realizadas no contexto brasileiro em tempos recentes. 
Por exemplo, o estudo da Insights & Data Analytics Croma, denominado 
Oldiversity (2017). Os resultados desse levantamento apontam que 72% 
das pessoas entrevistadas não acreditam na autenticidade das marcas 
quando elas utilizam temas associados à diversidade; 53% não têm 
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propensão a aderir a marcas que evidenciam comportamentos precon-
ceituosos; 78% apoiam a diversidade. Já 47% não se identificam com 
mensagens publicitárias associadas ao tema porque não confiam no que 
leem, escutam e veem quando a comunicação vem do marketing, bem 
como 45% concordam que esse tema é um tabu para as marcas e 51% 
gostariam de ver ainda mais propaganda abordando as temáticas com 
foco nas diversidades. Esse levantamento ainda aponta que

35% [das pessoas entrevistadas] acreditam que as marcas correm 
muitos riscos quando levantam a bandeira sobre a diversidade. Ainda, 
48% defendem que as marcas deveriam ser imparciais. [...]. Apenas 
30% concordam que os brasileiros gostam de ver propagandas que 
mostrem cenas de diversidade, o que contribui para formar um imagi-
nário asséptico e neutro da realidade social do país. Os entrevistados 
respondem de forma paradoxal: dizem apoiar a diversidade, mas 
não necessariamente a querem por perto. (Oldiversity, 2017, p. 69).

Essa pesquisa, em especial, compartilha dados bem controversos, 
que refletem o contexto de transformação que a sociedade brasileira vem 
enfrentando e construindo sobre o tema da diversidade sexual entre o 
regredir e progredir. Por exemplo, de um lado, o Brasil ainda é o país 
que mais mata indivíduos LGBT no mundo, segundo o Grupo Gay 
da Bahia3, 4 e, por outro lado, há avanços, tal como, em 2019, o poder 
judiciário brasileiro criminalizou LGBTfobia, via os dispositivos da 
Lei de racismo (7716/1989) (Barifouse, 2019). Desse modo, pesquisas 
ainda mais recentes sinalizam quadros mais nítidos e otimistas, como 
o levantamento, da Edelman Earned Brand 2018. Essa pesquisa indica 

3. Em 2019 foram registrados no país 329 mortes violentas (“Brasil registra 
329 mortes de pessoas LGBT+ em 2019, uma a cada 26 horas”, 2020)

4. Para aprofundamentos: Mendes e Silva (2020). 
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que há muita expectativa dos consumidores brasileiros para com as suas 
marcas, pois “63% dos entrevistados afirmam que as marcas podem 
fazer mais para solucionar problemas sociais do que o governo e 62% 
acreditam que é mais fácil fazer com que as marcas resolvam problemas 
sociais do que conseguir que o governo aja” (Edelman, 2018, par. 2).

Outras duas pesquisas que agregam para o entendimento desse cenário 
foram apresentadas pela empresa Samsung, em parceria com o Bridge 
Research e divulgada em 2019; e outra feita pelo Instituto Pew, publicada 
em 2020. De acordo com os resultados da primeira pesquisa, 85% dos 
brasileiros consideram relevante que as marcas abordem a diversidade 
em sua comunicação; para 73% dos entrevistados “a diversidade ainda 
não é respeitada no Brasil e as empresas devem evoluir. Mais de 80% 
justificaram que uma comunicação diversa demonstra respeito às pessoas 
e suas diferenças. Já para 67% dos pesquisados, o assunto é relevante e 
ajuda a remover barreiras e preconceitos.” (“Mais de 80% dos consu-
midores veem relevância em falar de diversidade”, 2019, par. 2). Por 
fim, a pesquisa do Instituto Pew retrata que 67% da população acredita 
que a comunidade LGBT deve ser aceita pela sociedade (Lott, 2020).

Obviamente, o interesse mercadológico também integra essa cena 
com destaque, como deve ser, pois o radical da publicidade está inter-
ligado ao mercado e à lógica capitalista que articula e investe nessa 
indústria criativa fomentando os seus processos de inovações constantes 
para estimular os consumos (materiais e imateriais). Esse investimento 
assegura aos espaços da produção publicitária o trabalho gerencial e 
criativo, entre outras práticas, para a construção de ações comunicativas 
de marcas direcionadas aos espaços dos consumos, com o objetivo-fim 
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de “construir vínculos de sentido entre pessoas e marcas (produtos, 
serviços, ideias, propostas, etc.)” (Perez, 2019, p. 120).

Por fim, cabe registrar também nessa introdução, que este trabalho 
reflete um recorte extraído da pesquisa de pós-doutorado do autor deste 
capítulo intitulada “Experiências de consumo midiático de famílias 
brasileiras com publicidades contraintuitivas5 que midiatizam expres-
sões de relações homoafetivas: um estudo em Grounded Theory”. Essa 
investigação está em desenvolvimento, entre 2019 a 2021, na Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), com 
apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

DESENHO E PROCESSO DA PESQUISA/ LEVANTAMENTO

Da referida produção científica, estão sendo considerados os trabalhos 
completos, de autoria de doutores, doutorandos, mestre, mestrandos (os 
trabalhos desses pesquisadores com graduados e graduandos também são 
também considerados), que constam publicados e disponibilizados nos 
anais online dos respectivos eventos. Os cuidados metodológicos deste 
estudo orientaram-se pela articulação dos direcionamentos propostos por 
Siddaway, Wood e Hedges (2019); Kim, Hayes, Avant e Reid (2014); 
Ursi (2005); e Trindade, Peruzzo e Perez (2018).

5. A comunicação publicitária contraintuitiva pode ser considerada como uma 
proposta do campo profissional publicitário que, estrategicamente, faz uso em 
suas narrativas de “outros/novos” conteúdos acerca de estereótipos dirigidos às 
minorias sociais, isto é, de “moderadores contraestereótipos” (Blair & Benaji, 
1996; Blair & Lenton, 2001, Dasgupta & Greenwald, 2001), com o objetivo 
principal de inovar e promover as suas tentativas de apelo para o consumo 
mercadológico, “violando expectativas intuitivas” (Boyer, 2001; Leite, 2014; 
Upal; 2007) dos receptores acerca dos discursos tradicionalmente veiculados 
pela mídia.
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Por conseguinte, com o levantamento operado nos anais dos eventos 
foi contabilizado e considerado um conjunto de 4.837 trabalhos, sendo 
que 2.936 (61%) desses foram extraídos dos anais do Encontro Compós 
(2000-2020); 1.082 (22%) do DT 2 – Publicidade e Propaganda do 
Congresso Brasileiro Intercom (2001-2019); e 819 (17%) dos anais 
do Pró-Pesq PP (2010-2019)6. Como estratégia para a identificação e 
seleção dos trabalhos pertinentes, em uma primeira fase de triagem, 
todos os artigos que integravam os anais online dos referidos eventos 
tiveram os seus títulos, resumos e palavras-chave lidos. Essa atividade 
foi operada distintamente para cada trabalho registrado nas páginas 
dos sites (Compós e Intercom) e livros (Pró-Pesq PP) dos anais dos 
eventos em seus respectivos anos. Esse proceder não automatizado foi 
necessário, tendo em vista que apenas o site da Compós possuía um 
sistema de busca nas páginas dos seus anais. 

Por conseguinte, da triagem dos artigos seguiu-se uma leitura guiada 
que considerou inicialmente aqueles trabalhos que apresentassem os 
seguintes termos, ou nos títulos, ou nos resumos, ou nas palavras-chave: 
“anúncio”; “campanha publicitária”; “marca”; “propaganda”; “publi-
cidade”; “user-generated content”; “branded content”; e “consumo”. 

6. É importante pontuar que devido à pandemia da Covid-19, o novo coronavírus 
(Sars-CoV-2) que, desde o início de 2020 , vem assolando o Brasil e o mundo, 
muitos eventos que ocorreriam no primeiro semestre de 2020, por segurança 
sanitária, foram cancelados como, por exemplo, o Pró-Pesq PP. Outros eventos 
que ocorreriam, em meados do início do segundo semestre de 2020, foram 
adiados e replanejados para o final desse ano, como o Encontro Anual Compós 
com realização para 24 a 27 de novembro e o Intercom com realização agendada 
para 1 a 10 de dezembro. Esses eventos estão sendo viabilizados remotamente 
pela internet. Desse modo, considerando os artigos publicados nos anais desses 
eventos em 2020, pontua-se que já estão sendo considerados nas análises deste 
trabalho os anais do Compós 2020 recentemente publicados. Posteriormente, na 
atualização da pesquisa de pós-doutorado acima referida, serão considerados os 
trabalhos publicados nos anais do Intercom 2020.
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Esses termos precisavam estar associados aos vocábulos: “LGBT”; 
“GLS”; “lésbica”; “bissexual”; “gay”; “transexual”; “travesti”; “queer”; 
“família LGBT”; “família gay”; “família lésbica”; “homoparentali-
dade”; “casal homoafetivo”; “casamento gay”; “casamento lésbico”; 
“casamento LGBT”; “casamento homoafetivo”; “diversidade sexual”; 
“homossexual”; e “homossexualidade”. Os plurais desses termos tam-
bém foram considerados. 

Da leitura direcionada dos 4.837 trabalhos registrados nos anais 
dos três eventos, após etapas de triagens, foram identificados como 
pertinentes e aceitos para a análise desta pesquisa 31 artigos publicados 
entre 2009 a 20197. Esses trabalhos representam 0,64% do conjunto de 
artigos considerados preliminarmente. Dessas produções, 15 (48%) arti-
gos integram os anais do Pró-Pesq PP, 14 (45%) trabalhos do Intercom 
e 2 (7%) estudos do Compós (vide gráfico 1). 

Dos textos selecionados foram analisados a seguinte mescla de carac-
terísticas organizada e adaptada a partir dos trabalhos de Kim, Hayes, 
Avant e Reid (2014); Ursi (2005) e Trindade, Peruzzo e Perez (2018), 
a saber: (1) nome completo dos autores, (2) vínculos institucionais, 
(3) título dos artigos, (4) ano da publicação, (5) eventos, (6) teorias/ 
disciplinas utilizadas, (7) autores seminais, (8) abordagens de pesquisa 
(qualitativa, quantitativa ou mista), (9) metodologias, (10) unidades de 
análise, (11) mídias de interesse, (12) abordagem sobre indivíduos LGBT. 
Essas características, especificamente, foram exploradas e discutidas 
em outro espaço (ver nota 5). Neste capítulo, o foco está direcionado 
para o resgate da reflexão sobre representações de indivíduos LGBT 

7. A operação desse trabalho de levantamento, identificação, seleção e análise 
desses artigos foram realizadas durante abril e setembro de 2020. 
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expressas nos anúncios utilizados nesses textos e inscrever um olhar 
sobre as (13) áreas temáticas utilizadas nesses artigos, como já indicado. 

Gráfico 1
Artigos aceitos (31 trabalhos) (gráfico esquerda), Artigos publicados 
por ano (31 trabalhos) (gráfico direita)

Elaborado pelo autor.

Os esforços deste trabalho somam-se a outras iniciativas similares 
já desenvolvidas e ofertadas ao campo como, por exemplo, as pesquisas 
de Lucas Lazarin e André Iribure “Um levantamento dos estudos das 
homossexualidades nos programas de Pós-Graduação em Comunicação 
Social” (2014) e “Um panorama dos estudos LGBT nos Programas de 
Pós-Graduação em Comunicação Social no Brasil: um olhar sobre a área 
de publicidade e propaganda” (2016), ambos os trabalhos consideram 
pesquisas realizadas entre 1992 a 2008. Mais recentemente identifica-se 
o esforço da investigação “O estado da arte dos estudos sobre publi-
cidade e representação LGBT nos Programas de Pós-Graduação”, de 
Scherer e Petermann (2019).
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Nesse enquadramento, também é relevante destacar alguns dos 
atuais trabalhos, que fortalecem a conjuntura desses esforços agre-
gando perspectivas e dimensões mais abrangentes sobre as expressões 
de gênero e sexualidade tal como as reflexões sobre os feminismos, as 
novas masculinidades, entre outros temas que tangenciam e implicam 
as temáticas não-hegemônicas e dissidentes das representações LGBT. 
Entre esses trabalhos têm-se a pesquisa “Genealogias dissidentes: os 
estudos de gênero nas Teses e Dissertações em Comunicação do Brasil 
(1972-2015)”, de Tomazetti (2019); “Tendências das pesquisas sobre 
gênero e sexualidade na publicidade e consumo em revistas científicas 
da Comunicação Qualis A2 entre 2006 a 2018 no Brasil”, de Eneus 
Trindade, André Peruzzo e Clotilde Perez (2018); e “ Um panorama 
dos estudos sobre mídia, sexualidades e gêneros não normativos”, de 
Colling et al. (2012), entre outros. 

Postos esses direcionamentos, na sequência são apresentados os 
31 artigos que estruturam o racional deste trabalho, bem como as suas 
respectivas análises agendadas para este capítulo. Pontua-se também 
que como apoio para o gerenciamento da pesquisa desenvolvida uti-
lizou-se o software StArt. Esse programa é uma ferramenta gratuita 
desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Software 
da UfScar (http://lapes.dc.ufscar.br) para suportar a operação de projetos 
de revisões da literatura. 

SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS E AUTORIAS

Dos artigos detectados e selecionados, no período de 2000 a 2020, 
os primeiros trabalhos sobre a temática em foco nesta pesquisa estão 
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publicados nos anais do Congresso Nacional Intercom, em 2009, e do 
Encontro Pró-Pesq PP, em 2011, ambas as produções são de autoria 
de Adriana Tulio Baggio (PUC-SP/ Facinter-Curitiba). Já nos anais 
do Encontro Compós, o primeiro trabalho identificado nesse período 
consta publicado em 2017, sendo de autoria de José Maria Mendes 
(UFPE), conforme quadro 1, que também traz os artigos organizados 
por evento, ano, títulos, autores e autoras e as instituições que sediaram 
o desenvolvimento dos trabalhos analisados. 

Quadro 1
Artigos selecionados Anais Intercom, Pró-Pesq PP e Compós (2000-2020).

Título Autores/as Ano Evento Vínculo Institucional
1 A temática homossexual na publicidade: representação e estereótipos Baggio, Adriana T. 2009 Intercom Facinter 

2
O Endosso Publicitário e as Exposições das Celebridades de suas Intimidades 
Homoafetivas

Loyola, Viv iane D.;
Campos, Daniel R. 2013 Intercom FUMEC 

3

A publicidade rende-se à diversidade sexual: um estudo de recepção sobre a 
campanha ‘Casais’ do perfume Egeo de O Boticário Oliveira, José Aparecido

 

2015 Intercom

Centro Universitário 
Metodista Izabela Hendrix ;

Faculdade de Estudos 
Administrativos FEAD-MG

4
As sutis tentações: análise do vídeo publicitário O Dia dos Namorados 
da marca O Boticário

Reino, Luciana da S. S.; 
Carvalho, Cristiane M. 2015 Intercom PUCRS 

5

A Representação das Minorias nas Propagandas Brasileiras da Copa do Mundo 
de 2014

Soares, Sérgio A.; 
Alves, Luiz Eduardo de C.; 
Loyola, Viv iane D.; 
Borges, Admir Roberto 2016

Intercom FUMEC

6
Propaganda e diversidade: mudanças de paradigma no contexto 
de inclusão da diversidade na mensagem publicitária brasileira Silva, Renato de A. V. 2016 Intercom FIRB–SP

7
A publicidade brasileira está saindo do armário? Análise crítica 
de filmes publicitários do Dia dos Namorados

Mozdzenski, Leonardo; 
Silv ia, Keliny Cláudia da 2016 Intercom UFPE

8
Propaganda e Representatividade: Análise do Discurso Publicitário 
em Uma Nova Conjuntura Social

Mulatinho, José Igor M.;
Bezerra, Josenildo S. 2016 Intercom UFRN

9

Me Representa ou não me Representa: Percepções de um Público LGB sobre as 
Representações das Homossexualidades na 
Publicidade da TV Aberta Brasileira

Santos, Marta Oliveira dos; 
Marmitt, Gustavo

2017 Intercom FEEVALE

10

Parte 2 - Quase Homem, Quase Mulher: As Repercussões na Rede Social 
Facebook de Gênero e Sexualidade Trans da Publicidade Veiculada na Televisão 
Aberta Brasileira

Iriburé, André 2018 Intercom UFRGS

11 Estética da Diferença na Publicidade Audiovisual Brasileira Brandão, Vanessa C. 2018 Intercom UFMG

12
Dia Internacional contra a LGBTfobia: diferentes abordagens sobre a diversidade 
sexual e de gênero em duas campanhas publicitárias Alonso, Laiara 2018 Intercom USP

13 Pabllo Vittar e a construção de um personal branding na sociedade contemporânea
Souto, Juliana;
Cariolano, Danilo 2019 Intercom 

UFPE;
UNIFAVIP

14
Uma Interação entre Marcas: da censura do comercial do Banco do Brasil na TV 
aberta à representação da diversidade na postagem do Burger King no Facebook Iribure, André 2019 Intercom 


UFRGS

15
O percurso do prazer homossexual: uma análise semiótica da 
publicidade do preservativo Prosex Baggio, Adriana T. 2011 Pró-Pesq PP PUC SP

16 Preconceito e Propaganda: um relato de experiência Tomita, Iris 2012 Pró-Pesq PP
Unicentro;

UFPR

17
“Webgay, Gaymobile, Advergay”: o fluxo da homossexualidade 
em rede Leal, Jorge Tadeu B. 2014 Pró

‐

Pesq PP PUC-Rio

18
Publicidade no Facebook: colaborações para o debate brasileiro 
sobre o casamento civil igualitário

Leite, Francisco; 
Batista, Leandro L.; 
Souza, Joseane T. 

2014 Pró-Pesq PP USP

19
Entre as representações e as repercussões das homossexualidades: uma análise da 
publicidade veiculada na tv aberta e seus desdobramentos na rede social Iribure, André 2016 Pró-Pesq PP UFRGS

20
‘O Boticário vende perfumes, não água benta’: a reação patêmica do público diante 
de uma publicidade polêmica Mozdzenski, Leonardo 2016 Pró-Pesq PP UFPE

21
A publicidade utilizada como elemento retórico para a desconstrução de 
Preconceitos na sociedade

Cruz, Diego Edir T. C.;  
Villegas, Greicy M. L. G. C. 2016 Pró-Pesq PP

UNAMA; 
PUC-SP 

22
Um panorama dos estudos LGBT nos Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação Social no Brasil: um olhar sobre a área de publicidade e propaganda

Lazarin, Lucas; 
Iribure, André  2016 Pró-Pesq PP UFRGS

23
Nem para eles, nem para elas: uma reflexão sobre o “@gênero" 
na publicidade e no mercado de moda França, Eduardo 2016 Pró-Pesq PP PUC-Rio

24
"Personas sexuais" para uma abordagem comunicacional das representações 
LGBT na publicidade. Um estudo de caso Gonçalves, Renato 2017 Pró-Pesq PP USP

25
Quando as publicidades sexo-diversas tocam o real: a voz e 
a visibilidade queer na publicidade-documentário Mozdzenski, Leonardo 2018 Pró-Pesq PP UFPE

26 Capital Cultural e Diversidade de representações na publicidade
Scherer, Anderson A.;
Petermann, Juliana 2018 Pró-Pesq PP UFSM

27
Reverberações da política na publicidade: discursos sobre diversidade sexual 
em campanhas online

Machado, Mônica; 
Oliveira, Arize 2019 Pró-Pesq PP UFRJ

28
As diferentes representações nas narrativas publicitárias do 
mês do orgulho de 2018

Silv ia, Arthur Henrique M.;
Hansen, Fábio 2019 Pró-Pesq PP UFPR

29
Muito mais do que uma festa: comunicação, consumo e sociabilidade nas redes 
sociais do Coletivo Drag Noite Suja

Ferreira, Emanuele C.; 
Vieira, Manuela do C.;
Luz, Matheus Henrique C.

2019 Pró-Pesq PP UFPA

30
Entre dinâmicas de mercado e identitárias: os youtubers e 
a controvérsia publicitária d’O Boticário Mendes, José Maria 2017 Compós UFPE

31

Comunicação e Estudos de Gênero: imagens diaspóricas, 
imaginários insurgentes

Rocha, Rose de M.; 
Postinguel, Danilo;
Santos, Thiago H. Ribeiro; 
Neves, Thiago T. 2018 Compós

ESPM
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Título Autores/as Ano Evento Vínculo Institucional
1 A temática homossexual na publicidade: representação e estereótipos Baggio, Adriana T. 2009 Intercom Facinter 

2
O Endosso Publicitário e as Exposições das Celebridades de suas Intimidades 
Homoafetivas

Loyola, Viv iane D.;
Campos, Daniel R. 2013 Intercom FUMEC 

3

A publicidade rende-se à diversidade sexual: um estudo de recepção sobre a 
campanha ‘Casais’ do perfume Egeo de O Boticário Oliveira, José Aparecido

 

2015 Intercom

Centro Universitário 
Metodista Izabela Hendrix ;

Faculdade de Estudos 
Administrativos FEAD-MG

4
As sutis tentações: análise do vídeo publicitário O Dia dos Namorados 
da marca O Boticário

Reino, Luciana da S. S.; 
Carvalho, Cristiane M. 2015 Intercom PUCRS 

5

A Representação das Minorias nas Propagandas Brasileiras da Copa do Mundo 
de 2014

Soares, Sérgio A.; 
Alves, Luiz Eduardo de C.; 
Loyola, Viv iane D.; 
Borges, Admir Roberto 2016

Intercom FUMEC

6
Propaganda e diversidade: mudanças de paradigma no contexto 
de inclusão da diversidade na mensagem publicitária brasileira Silva, Renato de A. V. 2016 Intercom FIRB–SP

7
A publicidade brasileira está saindo do armário? Análise crítica 
de filmes publicitários do Dia dos Namorados

Mozdzenski, Leonardo; 
Silv ia, Keliny Cláudia da 2016 Intercom UFPE

8
Propaganda e Representatividade: Análise do Discurso Publicitário 
em Uma Nova Conjuntura Social

Mulatinho, José Igor M.;
Bezerra, Josenildo S. 2016 Intercom UFRN

9

Me Representa ou não me Representa: Percepções de um Público LGB sobre as 
Representações das Homossexualidades na 
Publicidade da TV Aberta Brasileira

Santos, Marta Oliveira dos; 
Marmitt, Gustavo

2017 Intercom FEEVALE

10

Parte 2 - Quase Homem, Quase Mulher: As Repercussões na Rede Social 
Facebook de Gênero e Sexualidade Trans da Publicidade Veiculada na Televisão 
Aberta Brasileira

Iriburé, André 2018 Intercom UFRGS

11 Estética da Diferença na Publicidade Audiovisual Brasileira Brandão, Vanessa C. 2018 Intercom UFMG

12
Dia Internacional contra a LGBTfobia: diferentes abordagens sobre a diversidade 
sexual e de gênero em duas campanhas publicitárias Alonso, Laiara 2018 Intercom USP

13 Pabllo Vittar e a construção de um personal branding na sociedade contemporânea
Souto, Juliana;
Cariolano, Danilo 2019 Intercom 

UFPE;
UNIFAVIP

14
Uma Interação entre Marcas: da censura do comercial do Banco do Brasil na TV 
aberta à representação da diversidade na postagem do Burger King no Facebook Iribure, André 2019 Intercom 


UFRGS

15
O percurso do prazer homossexual: uma análise semiótica da 
publicidade do preservativo Prosex Baggio, Adriana T. 2011 Pró-Pesq PP PUC SP

16 Preconceito e Propaganda: um relato de experiência Tomita, Iris 2012 Pró-Pesq PP
Unicentro;

UFPR

17
“Webgay, Gaymobile, Advergay”: o fluxo da homossexualidade 
em rede Leal, Jorge Tadeu B. 2014 Pró

‐

Pesq PP PUC-Rio

18
Publicidade no Facebook: colaborações para o debate brasileiro 
sobre o casamento civil igualitário

Leite, Francisco; 
Batista, Leandro L.; 
Souza, Joseane T. 

2014 Pró-Pesq PP USP

19
Entre as representações e as repercussões das homossexualidades: uma análise da 
publicidade veiculada na tv aberta e seus desdobramentos na rede social Iribure, André 2016 Pró-Pesq PP UFRGS

20
‘O Boticário vende perfumes, não água benta’: a reação patêmica do público diante 
de uma publicidade polêmica Mozdzenski, Leonardo 2016 Pró-Pesq PP UFPE

21
A publicidade utilizada como elemento retórico para a desconstrução de 
Preconceitos na sociedade

Cruz, Diego Edir T. C.;  
Villegas, Greicy M. L. G. C. 2016 Pró-Pesq PP

UNAMA; 
PUC-SP 

22
Um panorama dos estudos LGBT nos Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação Social no Brasil: um olhar sobre a área de publicidade e propaganda

Lazarin, Lucas; 
Iribure, André  2016 Pró-Pesq PP UFRGS

23
Nem para eles, nem para elas: uma reflexão sobre o “@gênero" 
na publicidade e no mercado de moda França, Eduardo 2016 Pró-Pesq PP PUC-Rio

24
"Personas sexuais" para uma abordagem comunicacional das representações 
LGBT na publicidade. Um estudo de caso Gonçalves, Renato 2017 Pró-Pesq PP USP

25
Quando as publicidades sexo-diversas tocam o real: a voz e 
a visibilidade queer na publicidade-documentário Mozdzenski, Leonardo 2018 Pró-Pesq PP UFPE

26 Capital Cultural e Diversidade de representações na publicidade
Scherer, Anderson A.;
Petermann, Juliana 2018 Pró-Pesq PP UFSM

27
Reverberações da política na publicidade: discursos sobre diversidade sexual 
em campanhas online

Machado, Mônica; 
Oliveira, Arize 2019 Pró-Pesq PP UFRJ

28
As diferentes representações nas narrativas publicitárias do 
mês do orgulho de 2018

Silv ia, Arthur Henrique M.;
Hansen, Fábio 2019 Pró-Pesq PP UFPR

29
Muito mais do que uma festa: comunicação, consumo e sociabilidade nas redes 
sociais do Coletivo Drag Noite Suja

Ferreira, Emanuele C.; 
Vieira, Manuela do C.;
Luz, Matheus Henrique C.

2019 Pró-Pesq PP UFPA

30
Entre dinâmicas de mercado e identitárias: os youtubers e 
a controvérsia publicitária d’O Boticário Mendes, José Maria 2017 Compós UFPE

31

Comunicação e Estudos de Gênero: imagens diaspóricas, 
imaginários insurgentes

Rocha, Rose de M.; 
Postinguel, Danilo;
Santos, Thiago H. Ribeiro; 
Neves, Thiago T. 2018 Compós

ESPM

Elaborado pelo autor.

Considerando as regiões brasileiras e as universidades que sediaram 
o desenvolvimento dos artigos observa-se o seguinte quadro: as pro-
duções são oriundas de instituições de ensino superior localizadas nas 
regiões norte, nordeste, sudeste e sul. Não foram identificados trabalhos 
da região centro-oeste do país.

Os 31 estudos selecionados foram sediados em 22 instituições de 
ensino superior brasileiras, sendo 17 (77%) Universidades, 3 (14%) 
Faculdades e 2 (9%) Centros Universitários. Dessas instituições 10 
(45%) são públicas e 12 (55%) não-públicas. Entre 

as regiões o sudeste se sobressai com a maior produção registrando 
14 artigos (45,2%), seguido pelo sul com 10 produções (32,3%), nordeste 
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com 6 publicações (19,3%) e norte com 1 artigo (3,2%). Observando 
essas instituições de ensino superior destacam-se a UFPE como 5 (16%) 
produções, a UFRGS com 4 (13%) trabalhos e a USP com 3 (10%) 
contribuições registradas no período analisado. 

Da autoria dos 31 artigos tem-se 46 autores e autoras, sendo que 
16 (52%) trabalhos apresentam autoria individual e 15 (48%) são de 
autoria coletiva. Dessas produções coletivas, 11 (73%) foram produzidos 
por dois autores e ou autoras, 2 (13,5%) artigos têm a parceria de três 
autores e ou autoras e 2 trabalhos com autoria de 4 (13,5%) autores e ou 
autoras. Entre os autores e autoras que mais contribuições inscreveram 
no período estão André Iribure (UFRGS) com 4 (13%) publicações, 
Leonardo Mozdzenski (UFPE) com 3 (10%) artigos e Adriana Tulio 
Baggio com 2 (6%) trabalhos publicados.

Figura 1
Graduação dos/as autores/as

Elaborado pelo autor
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Tabela 1
Formação/titulação dos/as autores/as. 

 

Doutor/a em 
Comunicação 8 17%
Doutorando/a em 
Comunicação 10 21%
Doutor/a em 
outra área 4 9%
Doutorando/a em 
outra área 2 4%
Mestre/a em Comunicação 2 4%
Mestrando/a em 
Comunicação 6 13%
Mestre/a em outra área 7 15%
Mestrando/a em 
outra área 2 4%
Especialista em outra área 1 2%
Graduação em Comunicação* 5 11%
Total** 47 100%

* Esses autores participaram de artigos coletiv os.
** Um dos autores possui 2 doutorados.

Elaborado pelo autor

Sobre a formação acadêmica/titulação dos 46 autores e autoras, na 
época da publicação dos trabalhos, tem-se o seguinte perfil (vide tabela 1): 
como primeira formação 32 (70%) indivíduos têm a graduação em 
Publicidade e Propaganda; 5 (11%) em Comunicação (não há informa-
ção sobre a especialidade do curso no artigo e nem no currículo lattes 
desses autores e autoras); 5 (11%) são formados em jornalismo; 4 (8%) 
em outras áreas como Letras, Teologia, Educação Física e Direito. 
Dos 46 autores e autoras, 5 (11%) possuem duas ou mais graduações.

Das formações/titulações em nível de pós-graduação, 8 (17%) 
possuem doutorado e 10 (21%) são doutorandos e doutorandas em 
Comunicação; 4 (9%) têm doutorado e 2 (4%) são doutorandos e dou-
torandas em outras áreas; 2 (4%) possuem a titulação de mestrado e 
6 (13%) são mestrandos e mestrandas em Comunicação; 7 (15%) são 
mestres e mestras e 2 (4%) mestrandos e mestrandas em outras áreas. 
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Registra-se também a participação na construção desses trabalhos de 
1 (2%) especialista e 5 (11%) estudantes de graduação e profissionais 
graduados com os seus orientadores e orientadoras. 

SOBRE AS REPRESENTAÇÕES LGBT NOS ANÚNCIOS 
OBJETOS DOS ESTUDOS

Sobre as representações de indivíduos LGBT nos anúncios, registra-se 
que foram identificadas 41 produções (excluindo repetições) veiculadas 
tanto na televisão quanto na internet. Desses anúncios, observando a 
possibilidade da mesma narrativa conter mais de uma representação 
LGBT, pontua-se que foram detectadas 13 narrativas publicitárias que 
abordam a representação de lésbicas, 17 que consideram imagens de 
gays, 11 que mostram transexuais (10 mulheres e 1 homem), 5 peças 
publicitárias que trazem representações acerca de drag queens e agê-
neros e 8 anúncios que utilizam iconografias (p. ex. bandeira LGBT, 
arco-íris, um par de sapatos e tênis masculinos juntos perto de uma 
cama, duas cuecas penduradas no varal, ilustrações de casais do mesmo 
sexo com vestimentas de casamento etc.). É interessante ressaltar ainda 
que os enredos dos anúncios inscreviam, demarcavam características 
que direcionavam à identificação e associação dos indivíduos como 
LGBT (expressões afetivas, trejeitos, etc.). Entre os anúncios não foram 
identificadas explicitamente representações de bissexuais, travestis, 
assexuais, entre outras. 

Levando em consideração o recorte raça/cor, apenas 16 anúncios 
trazem indivíduos negros (pretos e pardos). É significativo também 
registrar, de modo atencioso, que uma expressiva parte dessas peças 
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publicitárias, ou seja, 7 delas quando focam representar a intersecção 
raça e gênero (indivíduos negros e LGBT), geralmente, recorrem as 
imagens de artistas celebrados que tenham esse perfil. Nos anúncios, 
unidades de análises dos trabalhos considerados, se destacam as cantoras 
Liniker, Mel, Raquel Virgínia e Assucena Assucena (todas mulheres 
transexuais), as cantoras drag queens Gloria Groove, Lia Clark, etc. 
Por fim, tem-se uma campanha protagonizada pelo ator estadunidense, 
Jaden Smith, filho do também ator Will Smith, que se assume como um 
indivíduo agênero (sem gênero). É pertinente ressaltar tal abordagem, 
pois essa recorrência, talvez estratégica, não é observada nos anúncios 
que inscrevem representações de LGBT a indivíduos não negros. 

Já levando em consideração as representações afetivas, 11 anúncios 
mostram 13 casais LGBT, dos quais 9 deles são casais gays, 8 casais 
lésbicos e 1 casal é formado por uma mulher transexual e um homem 
heterossexual. Entre as representações desses pares há apenas um casal 
LGBT interracial, formado por uma parceira branca e outra negra (parda). 
Ainda nesse recorte, entre os artigos analisados tem destaque o filme 
da campanha do dia dos namorados de O Boticário denominada “Um 
dia dos namorados para todas as formas de amor”, para o seu perfume 
Egeo, em 2015. Essa peça mostra a representação de diversos pares, 
entre eles dois casais LGBT (lésbico e gay). A projeção e os efeitos 
sociais que a veiculação desse anúncio produziu, quando da sua veicu-
lação, são enquadrados nas análises de 8 (26%) trabalhos publicados 
nos anais dos eventos considerados neste levantamento. Esses artigos 
foram publicados entre 2015 a 2019.
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Posto esse cenário sobre as representações registradas nos traba-
lhos em tela, cabe neste ponto também relatar quais as principais áreas 
temáticas que estão sendo consideradas nas abordagens desses estudos. 

SOBRE AS ÁREAS TEMÁTICAS 

Para identificar quais áreas temáticas são abordadas nos 31 arti-
gos levantados no período de 2000 a 2020, recorre-se as orientações 
de Kim, Hayes Avant e Reid (2014). Esses autores, ao realizar uma 
pesquisa de levantamento da literatura de estudos publicitários, com 
base em Laura Yale e Mary C. Gilly (1988), sugerem sete tópicos para 
organizar um conjunto de trabalhos identificados na literatura, a saber: 
1) Prática publicitária - questões de gestão do negócio publicitário 
(p.ex. orçamento, resposta de vendas, promoções), assuntos de mídias, 
questões de agências de publicidade; 2) Efeitos da ação publicitária - 
qualquer um dos efeitos individuais, sociais e econômicos que sejam o 
resultado direto de uma ação publicitária como anúncio ou patrocínio 
(p.ex. recall, reconhecimento, percepção, atitude, consciência, envol-
vimento, persuasão, desgaste, atenção, boca a boca, etc.); 3) Efeitos 
relacionados à publicidade - efeitos individuais, sociais e econômicos 
que são resultado indireto de um anúncio ou patrocínio ou o resul-
tado direto de outro conteúdo ou contexto de marketing; 4) Questões 
Sociais - propaganda política, raça, ética, “preço” social / econômico 
da publicidade, questões dos idosos, regulamentação governamental 
da publicidade, questões infantis, estereótipos de papéis sexuais, etc.; 
5) Conteúdo das ações publicitárias – tipos de apelos, publicidade 
subliminar, fatores-fonte em publicidade, conteúdo informativo, uso 
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de sexo ou nudez em publicidade, imagem, propaganda institucional, 
etc.; 6) Metodologia - artigos sobre métodos de pesquisa com ênfase 
especial nas necessidades do pesquisador de publicidade; e 7) Outros: 
serviços de publicidade, publicidade industrial, educação, história, etc. 

Tabela 2
Número de artigos por área temática

           Áreas temáticas n %
Conteúdo das ações publicitárias 15 48%
Efeitos da ação publicitária 5 16%
Efeitos relacionados à publicidade 5 16%
Metodologia 2 7%
Outros 4 13%
Prática publicitária 0 0%
Total 31 100%

Questões sociais

Elaborado pelo autor

Desses pontos elencados, de imediato, é preciso reconhecer como 
bem alertam Yale e Gilly (1988) o fator subjetivo que implica as deci-
sões para estabelecer a priorização “de um tópico sobre outro para 
desenvolver as categorias de áreas temáticas mutuamente exclusivas” 
(Yale & Gilly, 1988, p. 16). Essa atenção é relevante, tendo em vista que 
alguns trabalhos podem vincular-se a mais de um desses tópicos. Desse 
modo, levando em consideração essa observação, bem como a sensível 
singularidade que recorta e atravessa os interesses deste levantamento, 
com a leitura dos artigos foi possível ratificar a percepção de que todos 
os 31 (100%) trabalhos analisados têm como direcionamento limiar 
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para as suas construções teóricas e empíricas o tópico “questão social” 
(ver tabela 2). Com outras palavras, a produção de saber dos trabalhos 
é motivada e tensionada pelas problemáticas associadas às represen-
tações ou não de indivíduos LGBT e suas implicações nos espaços da 
produção e consumos publicitários brasileiros.

Desse modo, esse tópico está sendo estrategicamente extraído da 
lista indicada buscando demonstrar com transparência os tópicos mais e 
menos abordados nos estudos publicitários que pensam as representações 
LGBT nos anais do Intercom, Pró-Pesq PP e Compós entre os anos de 
2000 a 2020. Nessa direção, se observa o seguinte quadro: 15 (48%) dos 
trabalhos analisam os conteúdos de materialidades publicitárias, 5 (16%) 
textos buscam tensionar os efeitos diretos produzidos por anúncios que 
abordam a temática LGBT, quando da recepção desses por indivíduos, 
5 (16%) artigos focalizam os efeitos indiretos da produção publicitária 
no contexto social, 4 (13%) trabalhos exploram outras perspectivas com 
foco na educação, no serviço de consultoria como tendência, estratégia 
de personal branding e reflexões sobre consumo e práticas de socia-
bilidade, 2 (7%) textos abordam propostas metodológicas e , por fim, 
nenhum dos textos estudados inscreve direcionamentos para a gestão 
e prática do negócio publicitário. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Da leitura direcionada dos 4.837 trabalhos que integram os anais 
online dos eventos a priori indicados, 31 (0,64%) textos pertinentes aos 
objetivos deste trabalho foram identificados, selecionados e analisados. 
Nesse enquadramento, é interessante observar que mesmo sendo o mais 
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novo evento entre os três focalizados, o Pró-Pesq PP – Encontro Nacio-
nal de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda, com sua primeira 
edição em 2010, vem despontando como um espaço privilegiado para 
acolher e dar visibilidade aos estudos sobre a temática em tela, seguido 
pelos tradicionais Congresso Intercom e Encontro Compós. Nesse 
tocante, é necessário também notar que apesar da relevância plurissíg-
nica (sociocultural, mercadológica, política, etc.) que o tema inscreve, 
há pouquíssimos trabalhos produzidos e registrados nos anais desses 
eventos. No entanto, essa percepção não é restrita a essas fontes, como 
bem confirmam trabalhos produzidos anteriormente que exploraram 
outras fontes científicas, aos quais este levantamento busca agregar 
reflexões (Lazarin & Iribure, 2014, 2016; Scherer & Petermann, 2019). 

Com efeito, é preciso destacar também entre os trabalhos iden-
tificados, o significativo empenho de pesquisadores e pesquisadoras 
como Adriana Tulio Baggio, André Iribure e Leonardo Mozdzenski 
que, ao longo do período observado neste trabalho (ver tabela 1), vêm 
inscrevendo colaborações contínuas e potentes sobre a articulação 
temática publicidade e as expressões LGBT nas agendas de discussão 
dos eventos científicos considerados neste levantamento, demonstrando 
e pontuado entre outras perspectivas a significância, as oportunidades 
e os desafios que o assunto carrega para ser analisado teórica e empiri-
camente. Nessa linha, ainda é motivador observar o papel de destaque 
dos e das discentes de doutorado e mestrado, bem como a participação 
e interesse de graduados e graduandos do campo da comunicação na 
produção dos trabalhos identificados. Essas colaborações podem suge-
rir o interesse ascendente que a temática vem suscitando nos novos e 
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futuros pesquisadores, muitos atualmente já formados e atuantes no 
campo desdobrando as suas investigações.

Sobre as representações LGBT observadas nos anúncios utilizados 
como objetos de análise dos artigos estudados, salienta-se a presença 
mais recorrente da imagem de gays, inclusive performando a arte drag 
queen, seguida por expressões de lésbicas e, posteriormente, transexu-
ais (em sua maioria mulheres). Nesse quadro, também se observou a 
representação de agênero. Não foram identificadas expressões explíci-
tas de indivíduos bissexuais, intersexuais, travesti, assexuais, etc., por 
isso, talvez, se localiza nessas representações um desafio a ser melhor 
observado e tensionado em futuros estudos e abordagens. 

Levando em consideração a interseccionalidade raça/cor e gênero 
observa-se um relativo equilíbrio, porém, nas sutilezas desse recorte é 
preciso indicar o desconforto de perceber entre parte significativa desses 
anúncios, em específico, a contumaz adoção estratégica de utilização 
de imagens de celebradas e celebrados artistas LGBT negros e negras 
para inscrever essa representação interseccional. Não se discorda dessa 
estratégia, porém chama atenção que ela não tenha a mesma expressão 
e recorrência quando busca-se representar indivíduos LGBT não negros 
nos anúncios adotados como unidade de análises dos artigos explorados 
neste levantamento. 

Outro aspecto, nesse enquadramento, a ser considerado é a repre-
sentação afetiva entre LGBT. Entre os anúncios analisados nos artigos 
estudados, 11 deles mostram 13 casais LGBT, dos quais 9 deles são 
pares gays, 8 casais lésbicos e 1 casal é formado por uma mulher 
transexual e um homem heterossexual. No entanto, quando se aplica a 
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lente interseccional na formação desses casais, se encontra apenas um 
indivíduo negro (pardo) que forma um casal lésbico interracial, como 
já pontuado 

Frente à essas observações, é profícuo resgatar os dados da pesquisa 
já citada da Elife e agência SA365, que mostra que a representação LGBT 
está presente em apenas “4% das publicações, sendo [identificada] a 
partir de figuras públicas e demonstrações afetivas” (“Negros ainda são 
minoria em peças publicitárias nas redes sociais”, 2020, par. 3). Esses 
achados do estudo foram observados nos anúncios que integram os arti-
gos em estudo neste trabalho, porém suas expressões se fragilizam e se 
alteram de modo díspar quando a visada interseccional é considerada, 
como indicou-se anteriormente, tendo em vista que há um expressivo 
número de figuras públicas representando a imagem de LGBT negros 
e quase nenhum indivíduo negro figura pública ou não construindo nos 
anúncios a representação de casais LGBT negros ou interraciais. Esses 
são pontos a serem meticulosamente observados e adequadamente 
analisados, frente a uma amostra de anúncios mais ampla.

Por conseguinte, considerando as principais áreas temáticas adotadas 
nos artigos, foi observada ampla adesão de todos os textos às questões 
sociais que implicam a representação ou não de indivíduos LGBT nas 
materialidades publicitárias. Nessa direção, observou-se que há uma 
preferência na maioria dos artigos por abordar temas direcionados a 
explorar o conteúdo e os efeitos direto e indiretos das produções e ações 
publicitárias nos espaços sociais. Com menor adoção apenas dois artigos 
foram enquadrados na temática metodológica, apresentando distinta-
mente um levantamento da literatura e uma proposta de abordagem 
metodológica para análise comunicacional de anúncios. 
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Já o tema “outros” acolheu alguns textos de abordagens diversas 
direcionadas à educação, à estratégia de personal branding, à presta-
ção de serviços focando a tendência de mercados de empreendimentos 
especializados em prestar consultoria criativa/estratégica para marcas 
e agências que necessitam dialogar com públicos não hegemônicos e, 
por fim, uma reflexão sobre consumo e sociabilidade. Não foram iden-
tificados artigos que priorizassem às questões sobre a gestão do negócio 
publicitário como, por exemplo, a presença ou não de profissionais 
LGBT nos quadros de colaboradores de agências de publicidade e nos 
processos decisórios dessas organizações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo foram compartilhados alguns recortes dos resulta-
dos do levantamento da produção científica brasileira, que abordam e 
articulam as temáticas acerca da publicidade e representações LGBT, 
registrada entre 2000 a 2020, nos anais disponíveis online do Pró-Pesq PP 
– Encontro Nacional de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda, 
do Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-
-Graduação em Comunicação (Compós) e do Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação (Intercom), especificamente, nesse último 
evento estão sendo considerados os trabalhos publicados nos anais do 
evento nacional, na Divisão Temática (DT) 2 – Publicidade e Propaganda.

Espera-se que os achados compartilhados neste trabalho despertem 
o interesse e estimulem novos pesquisadores e novas pesquisadoras 
a associarem as suas propostas de investigação social, considerando 
direta ou indiretamente abordar a articulação da temática publicidade 
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e representações LGBT no Brasil. Nessa direção, como observado nos 
achados deste estudo, bem como de outros já estabelecidos na mesma 
direção, observa-se que esse tópico temático é ainda pouco explorado 
em pesquisas no Brasil, dessa forma, ele oferece lacunas, caminhos e 
profícuas oportunidades de desenvolvimento de pesquisas originais, 
isto é, significativas que efetivamente podem inscrever contribuições 
transformativas para a sociedade brasileira, a partir do campo dos 
estudos publicitários. 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 
COMO CONSTRUÇÃO DE IMAGEM POSITIVA 

VIA DISCURSO: ESTUDO DE CASO DA 
ODEBRECHT S.A.

Marta Cardoso de Andrade1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) pode ser definida pela 
relação existente entre a ética e a transparência de uma empresa com 
todos os seus públicos de interesse com os quais ela se relaciona, como 
também pelo estabelecimento de metas empresariais e cumprimento de 
normas que estejam de acordo com o preconizado para o desenvolvimento 
sustentável. 

Dessa forma, a organização, quando elabora uma política de gestão 
voltada para a RSE, termina por ganhar tanto interna quanto externa-
mente, pois constrói uma boa imagem de si mesma frente aos seus 
públicos estratégicos, resultando, consequentemente, em retornos de 
cunho econômico, social e institucional.

Assim, para divulgar as informações acerca da RSE e verbalizar os 
discursos circulantes acerca dessa pelas/nas empresas, estas produzem 
comunicações dirigidas escritas (CDE) para seus stakeholders. Entre 

1. Pós-Doutora em Ciências da Comunicação e Doutora em Letras; Professora e 
Pesquisadora da Universidade Salvador (Unifacs).

 dramartaandrade@gamil.com
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essas, estão as CDE que agregam um número extenso de assuntos acerca 
da organização, como é o caso dos Relatórios Corporativos, uma vez 
que cobrem períodos extenso, tendo periodicidade anual. 

Há também de se salientar que empresas listadas na Bolsa de Valores 
são obrigadas a publicarem seus resultados de RSE anualmente nesses 
Relatórios, seguindo regras imposta por organizações internacionais, 
como é o caso da Global Reporting Initiative (GRI), e a Odebrecht S.A. 
é uma dessas. 

Essa corporação foi selecionada para este estudo dada a sua impor-
tância no cenário brasileiro/mundial, bem como ter sido alvo, em 2015, 
da Operação Lava Jato (OLJ), a qual é um conjunto de investigações, 
ainda em andamento, empreendido pela Polícia Federal, que visa apurar 
esquemas de lavagem de dinheiro que movimentam bilhões de reais 
em propinas e em desvio de verbas para a corrupção.

Diante do exposto, este artigo objetiva identificar como o discurso 
da Responsabilidade Social Empresarial é construído visando se obter 
uma imagem favorável da organização. Para tanto, foi escolhido um 
instrumento da CDE, o qual, por essência, como já mencionado é 
considerado o texto explicitador da RSE, na atualidade, que é o Relatório 
Anual (RA). Neste estudo, selecionou-se três RA de anos díspares da 
Odebrecht S.A., a saber: 2015, documento referente ao ano anterior ao 
que a OLJ imputou culpa a essa empresa; 2016, relatório selecionado 
para se observar se houve mudança na construção discursiva; e 2020, 
RA de cinco anos depois pós a referida Operação, quando a corporação 
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tenta recuperar a sua imagem2 e manter positiva a sua reputação3. 
Empreendeu-se um estudo de caso com a corporação em questão e 
um comparativo entre o exposto nos documentos em questão, sendo 
usado como aporte teórico o da RSE e o da Análise do Discurso (AD) 
de linha francesa, bem como do preconizado para a elaboração da CDE 
escolhida, sendo igualmente a AD a metodologia adotada para a feitura 
deste trabalho.

Ainda há de se destacar, neste trabalho, que o discurso é entendido 
como produção de sentidos oriundos e situados em contextos sociais 
e históricos determinados, os quais são vivenciados pelas empresas. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

A primeira definição de Responsabilidade Social Empresarial vem 
de Portugal. Costa a conceitua como “uma atitude relacionada com 
o cumprimento de um conjunto de deveres e obrigações das pessoas, 
singulares ou coletivas, para com a sociedade em geral” (2015, p. 13). 
Entretanto, o Instituto Ethos defende que “RSE está além do que a 
empresa deve fazer por obrigação legal. Cumprir a lei não faz uma 
empresa ser socialmente responsável” (2007, p. 6). 

Ainda na visão desse Instituto, a RSE 

é definida pela relação que a empresa estabelece com todos 
os seus públicos (stakeholders) (sic) no curto e no longo prazo. 
Os públicos de relacionamento da empresa envolvem inúmeras 

2. Imagem empresarial é a percepção que os públicos estratégicos e a sociedade 
possuem de uma determinada organização.

3. Reputação é o acúmulo das imagens corporativas ao longo do tempo, cristalizando 
estas sob aquele rótulo.
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organizações de interesse civil/social/ambiental, além daqueles que 
usualmente reconhecidos pelos gestores. (Instituto Ethos, 2007, p. 5)

Segundo Nichels e Wood (2011), seria um conceito que impulsionaria 
as empresas a olharem além dos seus próprios interesses e contribuir/
investir com algo para a sociedade na qual está inserida. Por mais que 
convoque o caráter altruísta da organização, com vistas a interesses 
maiores, sabe-se que esses investimentos se justificam ou pelos fins 
mercadológico ou de relações públicas: mesmo que a curto prazo de 
tempo, o investido represente custos para a companhia; os lucros viriam 
a longo prazo, devido à melhora da imagem/reputação da corporação 
perante a sociedade beneficiada. 

Dessa forma, na visão de Melo Neto e Froes (2001), a organização 
capaz de estruturar uma política de gestão com vistas à RSE, ganha tanto 
internamente, quanto externamente, uma vez que proporciona uma boa 
imagem dela frente aos seus stakeholders, o que, geralmente, conduz a 
um bom retorno econômico, social e institucional.

Grajew (2000) igualmente ressalta que a estratégia de adotar esse 
tipo de política pode trazer inúmeros benefícios para a corporação, a 
saber: valorização da imagem/reputação, como já explicitado, e da marca 
institucional; maior lealdade de todos os seus públicos, entre esses os 
investidores; maior capacidade de recrutar e de manter talentos; flexi-
bilidade e capacidade de adaptação e inovação; além da sobrevivência 
da empresa a longo prazo. Diante disso, as empresas terminam por 
aderirem ao discurso da RSE.

A demanda dos stakeholders por RSE, bem como a transformação 
da mentalidade empresarial (às vezes por exigências inclusive de cunho 
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jurídico) vêm exigindo inúmeras modificações na forma de gerir as 
corporações (De Luca, 1998). Fornecer informações reais à sociedade e 
aos públicos sobre a forma de utilização dos recursos naturais, humanos, 
financeiros, entre outros, são atitudes importantes e que geram uma real 
credibilidade à organização.

 Ainda nas palavras do Instituto Ethos, 

RSE abrange temas que vão desde códigos de ética, práticas de boa 
governança corporativa, compromissos públicos assumidos pela 
empresa, gestão e prevenção de risco, até mecanismos anticorrup-
ção, diversidade, apoio às mulheres e aos não-brancos, bem como a 
extensão desses compromissos por tida a cadeia produtiva envolvida 
na relação com os fornecedores. (2007, p. 6) 

Assim, o que se observa é que de posse do que vem a ser a RSE, 
a sociedade começou a pressionar as empresas para que essas adotem 
posturas aderentes ao preconizado por essa Responsabilidade, bem 
como algumas por estarem listadas na bolsa de valores têm a obriga-
ção de documentar as suas ações neste tocante em Relatórios que são 
normatizados pela GRI, como já mencionado. 

ANÁLISE DO DISCURSO

Inicialmente, urge entender o que vem a ser o “discurso”, para efeitos 
deste trabalho, utiliza-se o conceito advindo da Análise do Discurso de 
linha francesa. Dessa forma, Para Orlandi, esse termo pode ser conceitu-
ado como sendo “efeitos de sentido entre locutores” (2002, p. 21). Assim, 
atualmente, na sociedade, os discursos existentes constituem objetos 
significativos de sentidos para os envolvidos no ato comunicativo, ou 
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seja, sentidos estabelecidos entre os ditos polos do ato de comunica-
ção, os quais foram pensados por Aristóteles ([V a.C.] 1998), a saber: 
o ethos, quem fala (ou escreve) o texto que concretiza o discurso e o 
pathos, aquele que ouve (ou lê) essa mesma produção textual. Ambos 
são considerados elementos retóricos e, com o logos, o qual, de forma 
bem geral, seria o próprio discurso/texto. Na visão de Maingueneau, 
“a noção de ethos (sic) permite refletir sobre o processo mais geral da 
adesão dos sujeitos a uma certa posição discursiva” (2005, p. 69) e

é interessante por causa do laço crucial que ela mantém com refle-
xividade enunciativa, mas também porque permite articular corpo 
e discurso em uma dimensão diferente da oposição empírica entre 
o oral e escrito. A instância subjetiva que se manifesta por meio do 
discurso não pode ser concebida como um estatuto, mas como uma 
“voz” associada a um “corpo enunciante” historicamente especi-
ficado (...) qualquer texto escrito, mesmo se ele o nega, tem uma 
“vocalidade” específica (e não, bem entendido, ao corpo do locutor 
extra-discursivo (sic), a um “fiador” que, por meio de seu “tom”, 
atesta o que é dito (o termo “tom” tem vantagem de valer tanto para 
o escrito quanto para o oral). (Maingueneau, 2006, p. 61)

Dessa maneira, o ethos da organização poderia ser corporificado 
a partir dessa vocalidade e voz àquela associado, igualmente ao tom 
adotado para, inclusive, se adequar ao seu pathos. 

Também cabe se falar em “cena” enunciativa, que os analistas do 
discurso, inspirados nas correntes pragmáticas, recorrem à metáfora 
teatral estoica, segundo a qual a sociedade seria um vasto teatro onde 
um papel seria atribuído a cada um dos indivíduos em cada situação 
vivenciada (Maingueneau, 1997). Pode-se, dessa forma, dizer que a 
língua comporta todo um arsenal de relações inter-humanas, isto é, toda 
uma coleção de papéis os quais o locutor pode escolher para si próprio 
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dependendo da cena em que esteja inserida, apresentando-se a partir 
desses como enunciador(es), e impor ao destinatário. Assim, “Utiliza-se, 
mais particularmente, a noção de ‘cena’ para a representação que um 
discurso faz de sua própria situação de enunciação” (Maingueneau & 
Charaudeau, 2004, p. 95). 

Para efeitos desse trabalho, os conceitos de AD que fizeram parte da 
análise foram os seguintes: os três elementos retóricos, com destaque 
para o ethos; tom adotado pelo enunciador; cena e papéis enunciativos. 
Isso deve ficar claro, pois a AD é tanto teoria quanto metodologia de 
investigação escolhida para a feitura deste estudo, entretanto, para que 
esta se estabeleça ancora-se nos conceitos daquela. Nas palavras de 
Fernandes (2008, p. 60) “tendo em vista que, neste campo disciplinar, 
teoria e metodologia são indissociáveis, ou seja, só é possível se falar 
em metodologia envolvendo elementos teóricos, a partir de alguns con-
ceitos próprios à Análise do Discurso”. Assim, se pode dizer que em a 
AD é uma área do conhecimento complexa e completa, perpassando e 
alcançando de forma imbricada teoria e metodologia. 

RELATÓRIOS ANUAIS

Existe, atualmente, a necessidade de se comunicar a públicos de 
interesse das empresas sobre a tomada de decisões e ações organizacionais, 
como também de se “criar instrumentos de acompanhamento e controle 
do desempenho social e ambiental” (Félix, 2009, p. 26). Uma ferramenta 
da comunicação dirigida escrita (CDE) que respondeu a essas funções e 
teve uso amplo pelos gestores empresarias é a denominado de Balanço 
Social.
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Os principais objetivos da publicação do Balanço Social referem-se 
à transparência das ações, à possibilidade de acompanhamento, 
diálogo e participação dos atores e da sociedade com a empresa 
e ao acompanhamento dos resultados e desafios na gestão empre-
sarial com base na responsabilidade social. Outro ponto bastante 
positivo é ampliar a discussão para outras empresas, sejam elas do 
setor ou não, comparando possibilidades e trocando experiências. 
(Félix, 2009, p. 26)

Na visão de Chiozzotto (2010), “O Balanço Social já foi ultrapassado 
e substituído pelo Relatório de Sustentabilidade que além de ações 
sociais, relata o desempenho social, econômico e ambiental das 
empresas”. Algumas empresas brasileiras optam por denominar este 
documento de Relatório Anual (RA), como é o caso da empresa objeto 
de estudo deste artigo e, segundo Duarte, essa CDE é 

Resultado de um conjunto de dados e de indicadores dos investimen-
tos, além das iniciativas de cunho social direcionadas aos diversos 
públicos com os quais a empresa interage, esses relatórios cumprem 
a função de conferir transparência e dar visibilidade desses feitos, 
levando informações não apenas aos acionistas das companhias 
(shareholders, no jargão do mercado), mas também a um número 
maior de públicos estratégicos (stakeholders) (...). (2008, p. 85)

Chiozzotto (2010) ainda afirma que a normatização imposta pela 
GRI é, na atualidade, o modelo de RS mais usado no mundo, sendo 
adotado por milhares de organizações espalhadas pelo planeta. De acordo 
com Ramos, 

A metodologia GRI aponta, de forma extremamente pormenorizada, 
a estrutura do relatório e as diretrizes básicas para a elaboração dos 
documentos. A estrutura visa servir como um modelo geral, aplicável 
a organização de qualquer porte, setor ou localidade e prevê uma 
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estreita relação como os stakeholders, incluindo o conteúdo geral 
e os específicos, organizados por setores. (...) 
Já as diretrizes para elaboração dizem respeito a princípios para a 
definição do conteúdo do relatório e a garantia da qualidade das 
informações relatadas, considerando também orientações sobre 
temas técnicos específicos, indicadores de desempenho e outros 
itens de divulgação. (2009, pp. 170-171)

Pode-se perceber que este tipo Relatório se constitui de uma 
ferramenta de gestão e, principalmente, de comunicação que visa 
informar aos stakeholders e, principalmente, aos shareholders4, de 
forma mais transparente possível, as informações contábeis, econômicas, 
ambientais e sociais do desempenho organizacional. 

Dahlstrom destaca que “Estas informações permitem que os stakeholders 
(...) de todos os tipos tomem decisões sobre seus relacionamentos e 
compromissos com a empresa” (2011, p. 345), uma vez que se percebe 
que a capacidade desses públicos estratégicos de empreender as suas 
avaliações sobre uma determinada organização depende da visualização 
das operações realizadas, interna e externamente, por aquela. 

ODEBRECHT S.A.

A Odebrecht S.A.5, objeto de estudo de trabalho, é uma organização 
de atuação global, de origem brasileira, que verbalizava, em 2015, ter 

4. Shareholder corresponde aos acionistas e/ou investidores, os quais são públicos 
estratégicos específicos e muito importantes para companhias de capital aberto, uma 
vez que disponibilizam seu dinheiro em investimentos nesse tipo de corporações.

5. S.A. é a abreviatura de Sociedade Anônima, que é um tipo de sociedade empresarial 
dividida por ações e, portanto, presente em Bolsa de Valores. A Odebrecht possui 
esse perfil, mas, para efeitos de fluidez textual, essa informação será suprimida nas 
próximas menções a essa organização. Contudo, foi suprimida essa abreviatura 
do nome da empresa para garantir uma maior fluidez textual.
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“compromisso permanente com a satisfação de clientes, a geração de 
valor para os acionistas, o desenvolvimento das comunidades em que 
está inserida e a realização de seus integrantes” (Odebrecht, 2015b).

A Odebrecht foi responsável por obras de relevância na Bahia e teve 
o destaque pela inovação construtiva, planejamento e produtividade 
na execução dessas construções. Em 1958, o Teatro Castro Alves foi 
construído pela corporação em apenas onze meses e isso demonstra a 
eficiência e eficácia dessa organização feitura de construções monumentais 
(Odebrecht, 2020a). 

Os primeiros anos de atuação da Construtora no mercado baiano 
mostraram transformações substanciais nas relações de trabalho da 
época e na forma de gerir. Há mais de 70 anos, quando quase nada se 
falava sobre participação nos lucros, os colaboradores da Construtora 
Norberto Odebrecht já eram sócios do então líder da empresa, possuíam 
produtividade estimulada por meio de recompensa financeira e repartiam 
os resultados alcançados em cada obra entregue. Esta e outras práticas 
foram sistematizadas por Norberto Odebrecht na década de 1970 no 
compêndio Tecnologia Empresarial Odebrecht (Odebrecht, 2015b).

A Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), considerada como sendo 
a filosofia empresarial da corporação, é a base da cultura organizacional 
da companhia. De acordo com o site da referida empresa, a TEO é 
descrita como “um conjunto de princípios, conceitos e critérios, com foco 
na educação e no trabalho, que provê os fundamentos éticos, morais e 
conceituais para a atuação dos integrantes do Grupo” (Odebrecht, 2020c). 

A Tecnologia Empresarial Odebrecht é o instrumento que os Acio-
nistas colocam à disposição do Empresário para que este possa coor-
denar o trabalho dos Seres Humanos que dominem as tecnologias 
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específicas indispensáveis à Satisfação do Cliente, integrá-los em 
Equipes sinérgicas e contributivas e levá-los a produzir riquezas 
morais e materiais sempre melhores e maiores, à disposição do 
Cliente e da Comunidade. (Odebrecht, 2020c) 

Na atualidade, a Odebrecht (2020b), em seus mais de 75 anos, tem 
35 mil integrantes envolvendo 20 nacionalidades; estando presente, 
com operações, em 14 países e exporta para 100. Sua Fundação possui 
da atuação social e do amplo conjunto de programas socioambientais 
e culturais nas comunidades em que está presente (Odebrecht, 2015b). 
dessa forma, pode-se observar a extensão de atuação dessa corporação.

OPERAÇÃO LAVA JATO

A Operação Lava Jato (OLJ) é considerada pelo Ministério Público 
Federal (MPF) como a maior investigação de corrupção e lavagem de 
dinheiro conduzida no Brasil até hoje. 

Iniciada em março de 2014, perante a Justiça Federal em Curitiba, 
a investigação já apresentou resultados eficientes, com a prisão e a 
responsabilização de pessoas de grande expressividade política e 
econômica, e recuperação de valores recordes para os cofres públicos. 
O caso se expandiu e, hoje, além de desvios apurados em contratos 
com a Petrobras, avança em diversas frentes tanto em outros órgãos 
federais, quanto em contratos irregulares celebrados com governos 
estaduais. (MPF, s.d.)

De acordo com a Folha de S. Paulo (s.d.), o esquema funcionava da 
seguinte forma: diretores e funcionários da Petrobras cobravam propina 
de empreiteiras e outros fornecedores para facilitar seus negócios 
com a estatal. Além das propinas, os contratos eram superfaturados, 
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justamente para permitir o desvio de dinheiro dos cofres da estatal 
para os beneficiários do esquema. Uma parte desse dinheiro recebido 
pelos fornecedores da Petrobras foi desviada para lobistas, doleiros e 
outros operadores que ficaram encarregados de repassá-lo a políticos e 
funcionários públicos. Também beneficiava os partidos políticos, uma 
vez que eram os responsáveis pela indicação dos diretores da Petrobras 
que colaboravam com o processo criminoso na estatal.

A Odebrecht 

é o maior entre as integrantes do cartel acusado de corrupção na 
Petrobrás (sic). Em 2014, possuía operação em 24 estados da federa-
ção e em mais de 70 países, tendo uma intrincada e complexa movi-
mentação de recursos financeiros. Entre 2004 e 2014 movimentou 
R$ 35 bilhões em contratos diretos e em parcerias com a Petrobrás 
(sic). Em contratos diretos de suas unidades (sem contar consórcios 
e sociedades que ela integra) são R$ 17 bilhões em contratos com 
a estatal. Ao Grupo Odebrecht é estimado o pagamento de R$ 1 
bilhão em propinas, entre 2004 e 2014. O prejuízo provocado por 
sobrepreço nesses negócios pode chegar a R$ 7 bilhões, estima 
perícia contábil da Polícia Federal. (Estadão, s.d.)

No balanço de 2014, segundo a Petrobras (2015), que foi publicado 
com atraso em abril de 2015, a Petrobras estimou as perdas provocadas 
pela corrupção em R$6,1 bilhões. Para essa estimativa, a estatal examinou 
todos os contratos com as empresas sob investigação e aplicou sobre o 
seu valor o percentual de 3% indicado por Paulo Roberto Costa como 
a propina cobrada pela área de Abastecimento, na qual era diretor. 

Alguns acordos de delação premiada foram estabelecidos e deram 
um grande impulso às investigações. Os delatores se comprometem a 
explicar tudo o que sabiam sobre os crimes de que participaram, além de 
fornecerem provas e devolver recursos obtidos ilegalmente. Um desses 
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foi o de Marcelo Odebrecht, então diretor-presidente da Construtora na 
época da realização do esquema em questão.

Na delação de Marcelo Odebrecht, considerada a maior da OLJ, 
o esquema envolvendo a empresa que presidia foi esclarecido. De 
acordo com o apurado pelo Estadão (s.d.), havia um setor na Odebrecht 
denominado de Operações Estruturadas, mais que, em realidade, era 
o “departamento da propina” nome dado pelos investigadores da OLJ. 
Ainda segundo o mesmo jornal, esse setor esteve em funcionamento 

como órgão para pagamento de propinas e caixa-2 no grupo desde 
2006 e foi dissolvido em julho de 2015, um mês após Marcelo Ode-
brecht e executivos do grupo (sic) serem presos pela Lava Jato. Foi 
instalado dentro da estrutura empresarial para controle, organização 
e operacionalização de pagamento ilícitos. Incluía em seus serviços 
não só a contabilidade e o controle financeiros desses dispêndios, mas 
também da “dissimulação da origem ilícita” dos pagamentos. (s.d.)

Atualmente, a construtora tenta recuperar-se da imagem de 
envolvimento com esquemas de corrupção que a OLJ comprovou ser 
uma realidade e não só percepção. Isso pode ser comprovado com uma 
simples leitura do site da própria Odebrecht.

ANÁLISE DOS RELATÓRIOS ANUAIS SELECIONADOS

Os Relatórios Anuais são documentos que apresentam quatro 
grandes eixos de assuntos, a saber: a Governança Corporativa (GC) 
e os indicadores de responsabilidade: econômica, social e ambiental. 
Assim a Responsabilidade Social Empresarial seria expressa a partir 
da explicitação desses. A Odebrecht como toda S.A. é obrigada a 
publicitar esses assuntos, seguindo o normatizado pelo GRI, e o faz 
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nos RA publicados, como o nome indica, a cada ano com os dados do 
ano anterior. Mesmo que não siga completamente essa mesma dispo-
sição e utilize uma nomenclatura diferente, as informações estarão no 
documento publicados pela organização em questão. 

Cabe dizer que esses RA se destinam a um principal pathos: os 
shareholders, mas acabam atingindo outros stakeholders, formando 
imagem ou até imagens da corporação. 

Neste trabalho, como já mencionado, foram analisados os RA da 
Odebrecht de 2015 (ano anterior à OLJ deflagada nesta corporação); o 
de 2016 (referende ao ano da OLJ) e o de 2020 (último disponível até 
a feitura deste artigo e por já ter se dado um espaço temporal para se 
ter uma análise do que se alterou). Cada um desses situado, como se 
pode notar, numa cena enunciativa diferente entre si.

Os Relatórios Anuais selecionados iniciam-se com as mensagens que 
expressam/concretizam o ethos do presidente do Conselho de Adminis-
tração (CA) e, na sequência, a do Diretor Presidente, papeis que são bem 
demarcados nas corporações. Pegando-se o destaque das segundas, no 
RA de 2015, tem-se a “fala” de Marcelo Bahia Odebrecht, que afirma:

Temos aumentado o diálogo com Integrantes e suas famílias, Clientes, 
Parceiros, Investidores e com diversos atores sociais, de modo a 
fortalecer a confiança mútua e a união comum, tornar ainda mais 
transparentes as nossas estratégias e contribuir para que sejam sanadas 
as incertezas do momento. A Organização Odebrecht se mantém 
em coerência com o legado ético de seu fundador, confiante em seu 
propósito de servir e de promover o desenvolvimento de pessoas, 
comunidades e países. (Odebrecht, 2015a, p. 12)

Cabe afirmar que, até então, a OLJ ainda não tinha alcançado, em 
suas investigações, essa corporação. Enquanto, no RA de 2016, o então 
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diretor-presidente, Newton de Souza, asseverou o seguinte: “Apesar das 
dificuldades, cumprimos nossos compromissos: a infraestrutura para 
os Jogos Olímpicos do Rio foi um exemplo disso” (Odebrecht, 2016, 
p. 14). “As transformações em curso nos permitirão manter a solidez 
da Odebrecht e construir as bases para um novo ciclo de crescimento” 
(p. 15). Já no de 2020, Ruy Sampaio, diretor-presidente atuante, salienta 
que “São os nossos jovens que, em permanente evolução, e com espírito 
de servir com integridade, inovação, e muita energia, começam a moldar 
a Odebrecht do futuro” (Odebrecht, 2020d, p. 21) e que “As possibi-
lidades nas nossas áreas de atuação, e fora delas, são ilimitadas, assim 
como é a capacidade dos nossos jovens para inovar, sempre” (p. 23).

 Para o cargo de gestão maior da empresa em questão, o que se 
observa é que são ethos organizacionais completamente diferentes. 
Marcelo Odebrecht, mesmo como já se atestou, mantinha em sua gestão 
um “departamento da propina”, mas ainda fala de ética, de relaciona-
mento transparente e de desenvolvimento de públicos estratégico às 
vésperas de se descobrir todos os esquemas de corrupção em que tanto 
esse diretor presidente quanto a empresa estavam envolvidos. Newton 
de Souza vai destacar o ethos da corporação em termos de solidez, de 
entrega do acordado, bem como da construção de uma nova empresa 
no futuro, uma vez que o diretor presidente anterior já estava preso e a 
corporação já tinha o seu nome envolto em um “mar de lama”. A orga-
nização estava sendo investigada pela OLJ, mas tentava se reinventar, 
Ruy Sampaio destaca justamente a juventude como o ator que pode 
inovar, criando uma Odebrecht que continuará a servir a seus públicos 
de interesse, bem como destaca a capacidade de atuação diversificada 
da companhia em questão. 
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São três ciclos e cada um expressa um ethos corporativo completa-
mente diferente do outro. O que comprova que esse elemento retórico 
expressa o sentido discursivo que se quer imputar a partir da cena enun-
ciativa vivenciada. No primeiro caso, ainda se tinha a toda poderosa 
e intocável Odebrecht, fundada e gerida pela família com sobrenome 
igualmente dado à empresa, tendo ainda atuantes nesta Emílio e Marcelo 
Odebrecht, a RSE parecia estar garantida. No segundo, Souza já tentava 
recuperar a imagem de outrora, uma vez que a investigação da OLJ 
estava em curso e havia levado muito da reputação construída ao longo 
do tempo, cena adversa e se comprovava o total descaso com a SER, 
sendo essa apenas falatório discursivo. No último, Sampaio já encontra 
uma cena neutra, já sem a atuação incisiva da OLJ, mas que demanda a 
dita reinvenção e a renovação do quadro de colaboradores, “injetando 
sangue novo”, tentando-se comprometer-se em reestabelecer a RSE.

Quanto ao tom, pode-se observar: em 2015, a Odebrecht poderosa 
e até um pouco arrogante, guardiã da ética e transparência; em 2016, 
tem-se um tom bem humilde, mas que “lança mão” da solidez que a 
empresa possui; enquanto, em 2020, o tom é o da reinvenção.

Acerca da estrutura de divisão dos RA, esses se mostram documen-
tos completamente diferentes entre si. O que ratifica que a construção 
discursiva é empreendida a partir do que a realidade histórica e social 
impõe, bem a sua concretização textual dá-se a partir do tom do discurso 
organizacional vigente no momento. Dessa forma, cabe entender como 
se estruturou cada um desses Relatórios e destacar as peculiaridades 
individuais dos documentos estudados.

No RA de 2015, foi encontrada a seguinte divisão: A organização 
Odebrecht: aqui, se apresenta, discursivamente, com sua presença 
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gigantesca, confirmando o tom de nenhuma modesta ao se apresentar, 
o que sempre garante uma segurança aos investidores em dispor seu 
dinheiro neste Grupo. Fornece uma panorâmica acerca da holding e dos 
negócios, do TEO e do Código de Conduta (documentos que norma-
tizam a postura ética que a empresa deveria ter), bem como explicita 
sua presença do mundo; Mensagens (separadas em dois tópicos a do 
Presidente do Conselho de Administração e a do Diretor-Presidente): já 
comentadas anteriormente; Indicadores: esta parte totaliza 26 páginas e 
está subdividido em: Econômico-Financeiros, Pessoas e Socioambientais 
e Culturais; Negócios: neste tópico, detalha-se o que foi apresentado 
en passant no primeiro. Discursivamente, continua criando o um ethos 
que se pode confiar e fazer investimentos devido a solidez e grandiosidade 
dos empreendimentos em que a empresa está envolvida; Investimentos: 
apresenta as informações sobre como investe o que ganha e garante 
rendimentos aos seus investidores também; Empresas auxiliares: indica 
as empresas que não diretamente envolvidas na produção do que o 
Grupo Odebrecht dispõe no mercado como produtos, mas que ajudam 
nos negócios da holding; Ação Social: aponta a atuação da Fundação 
Odebrecht, entretanto, só foi destinado uma única página para verbalizar 
essa ação, o que ratifica o descaso com a responsabilidade social da 
corporação; Administradores: são elencados os gestores da organização, 
demonstrando todo o orgulho que a empresa tem de possuí-los, mas, 
quando a OLJ começa a investigar a organização, esses nomes não serão 
mais tanto motivo de orgulho e muitos desses começaram a desejar não 
ter sua nome constando naquela lista. 

No RA de 2016, acontece algo muito interessante: a estrutura utili-
zada é exatamente a preconizada pela GRI, usando a versão G4, a mais 
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atualizada. Cabe dizer que, até então, mesmo seguindo as determinações 
da GRI, a Odebrecht empregava uma nomenclatura díspar à preconi-
zada por aquela Instituição. Acredita-se que por estar no meio da crise 
imputada pela OLJ, a empresa optou por seguir à risca as regras da GRI, 
inclusive, no último tópico do RA, é explicado as regras seguidas do G4. 
Dessa maneira, a estrutura encontrada é a seguinte: Dialogar. Renovar. 
Evoluir.: constitui-se da apresentação do documento e da nova postura 
discursiva da própria Odebrecht frente a crise que estava atravessando; 
Resultados de 2015 e iniciativas em 2016: parte em que se apresenta 
apenas os números empresariais, discursivamente, bem fácil de enten-
dimento; Sobre o Relatório: verbaliza que é o primeiro Relatório da 
organização que segue totalmente o preconizado pela GRI, como já 
foi mencionado. Essa postura demonstra, em discurso, a submissão da 
Odebrecht as regras que lhes são impostas, o que desemboca na criação 
de um ethos submisso e humilde nunca visto antes nesta corporação. 
Inclusive traz a própria voz da GRI com as suas normatizações para 
compor o texto desta parte; Mensagens (separadas em dois tópicos a do 
Presidente do Conselho de Administração e a do Diretor-Presidente): já 
analisadas anteriormente; Perfil: apresentação de dados sobre a Odebre-
cht, destacando o TEO e a presença organizacional no mundo; Gover-
nança Corporativa (GC): neste, são apresentados os princípios éticos, 
de integridade e de transparência que a organização passou a seguir; 
Gestão Social: demonstra um discurso em consonância com os direitos 
humanos e expressa compromisso com as pessoas, bem como evidencia 
a necessidade de engajamento das partes relacionadas visando o diálogo 
e a comunicação aberta com essas; Gestão Ambiental: em harmonia 
com o preconizado pelo discurso ambiental, estabelece a necessidade de 
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empreender a educação ambiental, como também o uso de consciente 
de recursos desse tipo e a gestão de resíduos; Perfil do Negócio: aqui, 
foram apresentados todos os negócios da holding e o que foi destaque 
em cada unidade desta, bem díspar do apresentado no RA de 2015, em 
que a holding era o assunto principal. Este tópico só tem 27 páginas; 
Índice de conteúdo GRI G4: como já exposto, obtém-se, neste tópico, 
a visualização de que o RA seguiu completamente o preconizado pela 
GRI para a feitura de Relatórios Empresariais, demonstrando, mais uma 
vez a submissão da Odebrecht às regras imputadas a esta. 

Por fim, tem-se o RA 2020, o qual teve até o nome alterado para 
Relatório Integrado, contudo, continua tendo o mesmo objetivo dos 
anteriores, mas, discursivamente, já demonstra a tentativa de inovar até 
nas mínimas mudanças, como é o caso da denominação do documento. 
Assim, se observa igualmente que a Odebrecht abandona a estrutura 
recomendada pela GRI, a qual foi seguida no RA de 2016, como já 
destacado, todavia, isso pode ser uma estratégia de demonstrar também 
a inovação almejada pela corporação.

Empreendidas essas notificações, segue-se para a estrutura encontrada 
no RA 20206: Apresentação: aborda o momento vivido pela corpora-
ção, salienta que ainda sentem a crise reputacional desencadeada pela 
OLJ e mostram os destaques do Relatório em questão. Cabe destacar 
que quatro anos após a OLJ atingir a organização, essa ainda sente os 
danos de imagem que a atingiu, algo que chega a alcançar a reputação 
empresarial, o que, em tese, é muito difícil de recuperar. Um fator, que 
auxilia a Odebrecht neste processo, é que antes dessa crise a companhia 

6. Foi mantida a denominação de RA para o documento de 2020, visando manter 
a uniformidade da terminologia dos Relatórios estabelecida neste artigo.
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detinha uma reputação extremamente positiva, o que pode ser atestado 
no ethos organizacional exposto no RA 2015; Mensagens (separadas 
em dois tópicos a do Presidente do Conselho de Administração e a do 
Diretor-Presidente): já examinadas anteriormente; A Recuperação: trata 
do futuro almejado para o Grupo e a GC existente nesta corporação 
(tópico imposto pela GRI G4). Falar de GC comprova, em discurso, o 
compromisso com a RSE; Inovação, Indústria e Infraestrutura: este 
item apresenta o Desempenho Financeiro da organização, mas se nota 
que a primeira palavra é “inovação”, causando o efeito de sentido de 
que mesmo em algo que não se pode alterar (as finanças) a Odebrecht 
abandonou as antigas formas de ganhar dinheiro (“departamento de pro-
pina”); Compromisso dos integrantes: em consonância com o discurso 
da GC, no quesito de cumprimento de obrigações/normas, é expresso 
que os colaboradores da Odebrecht as seguirão em conformidade com 
o prescrito pelo Código de Conduta da organização; O cenário após a 
crise: neste tópico, é construído o ethos da Odebrecht para um futuro 
em que se trabalha em nível de Perspectivas para a corporação e com 
foco nAs ações de solidariedade do Grupo Odebrecht, seria o papel 
enunciativo a ser a adotado pela empresa no futuro, determinando um 
“novo” comportamento, vinculado com a RSE que a corporação deve 
ter; por fim, o Centenário de Norberto Odebrecht: destaque e home-
nagem ao fundador do Grupo e o mentor de todo o pensamento ético e 
de gestão que permeia, discursivamente, a organização, inclusive, é o 
escritor do TEO e de várias outras publicações norteadoras de como a 
empresa deveria se portar (ethos fornece para esta ao longo do tempo).

Dos RA, o de 2020 é o que possui mais fotos coloridas e, nas pri-
meira páginas, há frases de efeitos, que impulsiona a corporação para 
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uma nova era. Como efeito de sentido, são indicadores da “nova” fase 
da empresa: inovadora e jovens, ethos construído para o pós-crise 
descolando-se do ethos com ares arrogante do RA 2015 e do humilde 
do RA 2016.

Também se deve destacar que se presencia tanto no RA 2016 como 
no de 2020, uma verbalização como as ações de RSE.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar as organizações a partir do que verbalizam em seus canais 
de comunicação com os stakeholders é um exercício necessário para 
que se entenda como essas constroem o seu ethos/imagem ao longo 
da sua história, contribuindo para a construção da sua reputação em 
termos de discurso.

Este trabalho buscou identificar os tons utilizados em cada cena 
enunciativa – 2015, antes da OLJ atingir a corporação estudada; 2016, 
em plena crise de imagem; 2020, ainda sob o efeito da referida crise, 
mas já vislumbrando um pós-evento – adquiridos pelos papeis desem-
penhados pelo ethos construído para a Odebrecht em cada um desses 
momentos. O que se comprovou é que, discursivamente, esse elemento 
retórico desempenhou papeis completamente díspares e formou imagens 
igualmente diferentes.

Conclui-se assim que os profissionais que elaboram os Relatórios 
Anuais devem ter consciência de qual sentido querem imprimir no 
pathos, pois são ferramentas carregadas de significados em nível de 
discurso, como se pode atestar na análise empreendida neste trabalho.
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Fica atestado igualmente, com este artigo, que imagem se construí 
a partir da concretude do discurso, ou seja, com os textos produzidos 
pela e sobre a corporação.

Assim, outra contribuição deste estudo está em sua perspectiva 
de análise dos dados e na sua interdisciplinaridade, uma vez que para 
empreender o estudo foi utilizado uma teoria da Administração (RSE), 
uma da Comunicação (CDE/Relatório) e uma das Letras (AD). 
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