
 

A rádio morreu. E ninguém a avisou 
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Fala-se frequentemente da "morte da rádio". Outras tantas vezes, afirma-se que "a rádio morreu". 

Na realidade, nunca se conheceu um meio de comunicação social tão resiliente como a rádio. 

Não foi a rádio - a televisão ou mesmo a imprensa - que morreu. Também não foi o rock que 

morreu, como já afirmaram críticos de música perante a emergência de artistas com estilos 

inovadores que definiram novos géneros. Pensemos na radiodifusão da mesma forma. Porque é 

muito diferente dizer-se que a rádio morreu, que a radiodifusão morreu ou que o aparelho de rádio 

morreu. Nos dois primeiros casos, estamos a afirmar que o conceito de rádio acabou, indagando a 

possibilidade de os seus formatos de programação e modelo de negócio terem mudado. No terceiro, 

levantamos a hipótese de que existem apenas novos instrumentos para ouvir rádio. 

Nos dias de hoje, a complexa combinação de propostas de consumo de media implica que 

observemos a suposta "morte da rádio" numa perspectiva da rotina das pessoas com os meios de 

comunicação social, como parte do seu quotidiano. A ideia que temos desta indústria pode, por isso, 

estar em plena implosão. Esta é uma realidade acompanhada por uma dinâmica de mercado e de 

evolução da exigência das audiências para uma gestão que é tanto multitarefa como multiatenção, 

na exacta medida em que os indivíduos estão hoje disponíveis para procurar informação e 

entretenimento, gerindo diferentes actividades e plataformas em simultâneo. 

É, portanto, através das redes e da diversificação de plataformas que a radiodifusão encontra a sua 

oportunidade. Será por via da tecnologia que pode conquistar novos ouvintes, fidelizar os que, por 

hábito instalado, escutam rádio no carro, os que se cruzam com conteúdos radiofónicos nas redes 

sociais online e os que contactam com uma rádio essencialmente adulta também no automóvel, na 

directa dependência da experiência mediada pelos pais. 

O modelo de portefólio adoptado pelos grandes operadores de radiodifusão atenta a este aspecto, 

mas tende a descurar as audiências abaixo dos 15 anos. Não pela ausência de rentabilidade do 

segmento - sabe-se que, para além de decisores, são fortes influenciadores -, mas essencialmente 

pela inexistência de medição nas faixas etárias abaixo desta idade. 

 

http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=2644497&seccao=Convidados#AreaComentarios

