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Objectivos

• Analisar a influência da rádio no consumo dos produtos culturais.

• Estudar a relação de influência entre a rádio e a música.

• Analisar a influência da audiência na organização dos conteúdos da rádio.

• Avaliar a adaptação da rádio aos novos cenários tecnológicos e de consumo 
dos media.

• Aferir as percepções dos profissionais da RFM, da rádio em Lisboa e da 
indústria fonográfica sobre as práticas e rotinas profissionais em contexto 
digital e a relação da rádio com o digital.



  

Método

• Pesquisa Qualitativa
Revisão de literatura
Entrevistas
Análise descritiva para caracterização da programação RFM e tabela de 

vendas AFP (análise comparativa; análise estatística)

• Pesquisa Quantitativa
Inquérito

Profissionais da RFM
Profissionais da rádio em Lisboa
Profissionais da Indústria Musical



  

“Com a entrada em funcionamento normal da Rádio 
Renascença, modificava-se profundamente o panorama 
radiofónico no país. Em terreno, ficavam três grandes 
estações de rádio - a Emissora Nacional e o Rádio Clube 
Português, para além da emissora católica -”.

SANTOS, 2005: 196



  

“A progressiva integração das tecnologias digitais e 
interactivas no campo dos media (...) veio estabelecer um 
novo modelo de acesso aos fluxos de informação. (...) um 
novo campo de mediação que é cada vez mais um novo 
espaço-tempo onde «real» e «virtual» interagem entre si”.

CÁDIMA, 1996: 205



  

“A crescente interconectividade de diferentes partes do mundo 
é um processo que desenvolve complexas formas de 
interacção e interdependência”.

THOMPSON, 2004: 149



  

“A emergência de um novo sistema de comunicação 
electrónica, caracterizado pela sua amplitude mundial, a sua 
integração de todos os media e o seu potencial interactivo 
está a mudar e mudará a nossa cultura”.

CASTELLS, 2002: 357



  

“O actual período do complexo sistema profissional de 
produção cultural funda-se num modelo no qual as novas 
tecnologias tendem a complementar as pré-existentes sem as 
substituir, conduzindo a um crescimento de novos 
dispositivos”.

HESMONDHALGH, 2002: 236



  

“A rádio é palavra, música, ambiente sonoro. Em suma, som. 
Esta é a sua originalidade e a sua exclusividade enquanto 
meio de comunicação de massas (...) e, no futuro, em relação 
às redes, produtos e serviços multimédia e convergentes”.

HERREROS, 2001: 95



  

• A rádio influencia o consumo da música.
• A rádio mantém-se como principal meio na 

estratégia de marketing musical.

Principais hipóteses

Comparação entre a playlist RFM/ tabela de vendas AFP entre 2000 e 2005.

Análise da playlist RFM e dos dados das produtoras de espectáculos.

Estudo da estratégia de marketing para promoção de artistas e concertos.



  

• Há uma reciprocidade de influências entre a 
rádio e a indústria fonográfica.

Principais hipóteses

Análise descritiva dos elementos da estratégia de marketing da música – 

artistas e lançamento de discos.

Análise descritiva dos elementos da estratégia de marketing da música – 

concertos.



  

• Os gostos e expectativas do público são 
determinantes para a programação da rádio.

Principais hipóteses

Inventário das técnicas e métodos de estudo das audiências.

Análise das estratégias de fidelização do ouvinte.

Análise descritiva da estratégia de comunicação e marketing da RFM.



  

• A rádio está a utilizar plataformas de 
difusão digitais.

• A rádio está a desenvolver um modelo 
interactivo de comunicação.

Principais hipóteses

Descrição da estrutura e conteúdos da RFM online, em comparação com a 

Rádio Renascença e Rádio Comercial.

Análise da relação entre escuta através da Internet e em FM.

Avaliar a interactividade e contributo dos ouvintes para a programação.



  

Inquérito: Principais resultados

Profissionais da rádio em Lisboa e RFMProfissionais da rádio em Lisboa e RFM

• Profissionais de rádio há mais de 16 anos.

• Digitalização agilizou os processos e facilitou a pesquisa e recolha de 
informação.



  

Inquérito: Principais resultados

Profissionais da rádio em Lisboa e RFMProfissionais da rádio em Lisboa e RFM

• Percepção da rádio como um sector dominado por interesses 
económico-financeiros prevalece entre os entrevistados.

• Reconhecem um fraco investimento na Internet e sistemas digitais 
(falta de recursos financeiros e pouco retorno financeiro).



  

Inquérito: Principais resultados

Profissionais da indústria fonográficaProfissionais da indústria fonográfica

• Profissionais da indústria há 16 ou mais anos (promotores rádio).

• Digitalização ameaça modelo tradicional de distribuição do sector.

• Recorrem a tecnologia e ferramentas digitais para promoção de artistas.

• Máxima rotação da música na rádio mantém-se como uma importante 
estratégia de promoção.



  

Inquérito: Principais resultados

Profissionais da indústria fonográficaProfissionais da indústria fonográfica

• Rede de relações pessoais favorece o desempenho pessoal do promotor.

• Não têm como influenciar a playlist das estações de rádio.

• Discordam da forma de construção e gestão da playlist.

• Domina uma percepção da rádio como um sector estagnado, dominado 
por interesses económico-financeiros. 



  

Principais conclusões

• Modelo de negócio da rádio: concentração empresarial - grupos 

de media globais e negócio local (lei; mercado; audiências).

• Novas estratégias de programação: formatação; especialização; 

segmentação (geográfica; conteúdos; etária; estilos de vida).



  

Principais conclusões

Em Portugal:

• Legislação desajustada em função das necessidades do sector e 

evolução do mercado.

• Concorrência entre um reduzido número de operadores: concentração 

das audiências e do investimento publicitário.



  

Principais conclusões

• Música: grande variedade e pouca diversidade – muitos artistas/ 
produção incessante nos géneros mais rentáveis.  

• Marketing multimédia, em função da imagem de marca do artista.

• Páginas de música, partilha de ficheiros e serviços de música com 

grande popularidade.

• Criação, produção, divulgação, distribuição e comercialização da 

música em transição (5% do total das vendas/ 2005) – Futuro 

interactivo e digital.



  

Principais conclusões

• Novas estratégias de financiamento: novos conteúdos 

publicitários e promocionais.

• Audiência:  influência na gestão estratégica da rádio e nas 

definições da programação.



  

Principais conclusões

• RFM: estação generalista, com segmentação empresarial e 

formatação.
. Conteúdos musicais testados junto da audiência;
. “Ouvinte +” - Ferramenta de gestão/ marketing;
. Maior precentagem de música estrangeira;
. Género principal é o rock, estilo pop rock;
. 25% de  música no último ano, nas horas de maior audiência.

Serviço Público: baseado numa lógica de grandes audiências.



  

Principais conclusões

• Internet: Sistema de difusão e modelo de comunicação da rádio em 

transição – futuro interactivo e digital.

Páginas das estações de rádio são as mais acedidas e com 
visitas mais longas. 

Ferramenta mais usada é a escuta das emissões (período 
laboral/ noite).

• Evolução: concorrência entre estações e entre meios de comunicação.



  

Em resumo...

Sector em crescimento e grande exploração comercial.

A rádio não está a contribuir para a diversidade cultural.

Interesse do público sobreposto ao interesse público.

Multimédia e interactividade potenciam a influência sócio-cultural da rádio.Multimédia e interactividade potenciam a influência sócio-cultural da rádio.

Lógica de participação e partilha inerente à Internet favorece a capacidade da Lógica de participação e partilha inerente à Internet favorece a capacidade da 
rádio em acompanhar, servir e surpreender o ouvinte.rádio em acompanhar, servir e surpreender o ouvinte.
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