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RESUMO  

 

 

Nas emissoras comerciais de rádio, os anúncios desempenham uma função muito importante: 

transmitir a mensagem do anunciante para que esta chame a atenção do ouvinte e incentive-o 

a comprar os produtos e serviços divulgados. Contudo, chamar a atenção do ouvinte não é 

uma tarefa fácil, devido principalmente à ilimitada quantidade de mensagens divulgadas pelos 

meios de comunicação. Dentro deste contexto, para chamar a atenção de um público em 

particular (o gaúcho tradicionalista) essencialmente ligado à cultura regional do Rio Grande 

do Sul, o presente trabalho busca identificar as estratégias de persuasão utilizadas nos 

anúncios comerciais que foram veiculados no intervalo comercial do programa “Amanhecer 

na Querência”, da emissora Rádio Medianeira FM. Através da análise de conteúdo desses 

anúncios, sob o olhar dos estudos culturais, foi possível conhecer as práticas persuasivas 

empregadas e suas adequações ao perfil de audiência tradicionalista do programa. 

 

Palavras-chave: Rádio. Anúncio. Persuasão. Tradicionalismo. 

 

 

ABSTRACT 

 

In commercial radio stations, the ads play a very important function: to transmit their message 

to that call the listener's attention and encourage him to buy the products and services 

advertised. However, the attention of the listener is not an easy task, due mainly to an 

unlimited number of messages broadcast by the media. Within this context, to call attention to 

a particular audience (the gaucho traditionalist) essentially linked to the regional culture of 

Rio Grande do Sul, this paper seeks to identify the strategies of persuasion used in 

commercials that were broadcast on the commercial break of the program "Sunrise at 

Querencia," the station's FM Radio Medianeira. By analyzing the content of these 

advertisements, from the perspective of cultural studies, it was possible to know the practices 

employed persuasive and adjustments to the profile of its traditional audience of the program. 
 

Keywords: Radio. Advertisement.  Persuasion. Traditionalism.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 Ao concluir mais uma etapa em minha vida, gostaria de dedicar este espaço a algumas 

pessoas fundamentais, que ajudaram e contribuíram para que mais esse caminho fosse 

percorrido. 

 Primeiramente, agradeço a Deus. 

 Gostaria de agradecer à minha família e, principalmente a meu pai, Luiz, um 

verdadeiro companheiro em todos os momentos, a meu irmão Ciro, que realmente sabe o 

significado da palavra “amizade”, e a minha mãe, Carmem, pelo carinho e bondade. 

 Também agradeço à Juliana, uma pessoa muito especial em minha vida, pelo apoio, 

paciência e compreensão. 

 Por fim, dedico todo o esforço depositado neste trabalho a todas as pessoas que 

sempre estiveram ao meu lado e a professora Laise pela ajuda em mais esse caminho 

percorrido. 

 Muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................................. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO............................................................................................. 

2.1 NO AR, O RÁDIO: A HISTÓRIA E OS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NA 

MÍDIA, SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E A LINGUAGEM 

RADIOFÔNICA................................................................................................................. 

2.1.1 Breve relato da história e dos investimentos publicitários no meio radiofônico 

brasileiro............................................................................................................................... 

2.1.2 Principais características do rádio............................................................................... 

2.1.2.1 Sensorialidade: o rádio forma imagens.................................................................... 

2.1.2.2 Penetrabilidade......................................................................................................... 

2.1.2.3 Regionalismo............................................................................................................ 

2.1.2.4 Intimidade com o ouvinte: o rádio fala para cada indivíduo................................... 

2.1.2.5 Imediatismo e instantaneidade................................................................................ 

2.1.2.6 Mobilidade................................................................................................................ 

2.1.2.7 Baixo custo............................................................................................................... 

2.1.2.8 A função social e comunitária do rádio....................................................................  

2.1.3 A linguagem radiofônica............................................................................................. 

2.1.3.1 A palavra..................................................................................................................  

2.1.3.2 A música................................................................................................................... 

2.1.3.3 Os efeitos sonoros.................................................................................................... 

2.1.3.4 O silêncio.................................................................................................................. 

2.1.3.5 Mudanças na linguagem radiofônica........................................................................ 

2.1.4 O rádio e as tecnologias digitais.................................................................................. 

2.2 OS COMERCIAIS NO RÁDIO..................................................................................... 

2.2.1 Características dos comerciais no rádio................................................................... 

2.2.2 Comerciais no rádio: os formatos de anúncio............................................................. 

2.2.2.1 Spot........................................................................................................................... 

2.2.2.2 Jingle........................................................................................................................ 

2.2.2.3 Patrocínio.................................................................................................................. 

2.2.2.4 Testemunhal............................................................................................................. 

11 

15 

 

 

15 

15 

20 

21 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

26 

27 

28 

29 

29 

30 

31 

32 

33 

35 

36 

38 

41 

41 

43 

43 



 

2.2.2.5 Unidade móvel ou flash............................................................................................ 

2.2.2.6 Guia comercial......................................................................................................... 

2.2.2.7 Programete ou microprograma................................................................................. 

2.2.2.8 Programa.................................................................................................................. 

2.2.2.9 Ações especiais de comunicação de marketing........................................................ 

2.3 O REGIONALISMO DO RÁDIO: UM ESTUDO SOBRE O TRADICIONALISMO 

GAÚCHO COMO ELEMENTO DE ESTRUTURAÇÃO DA AUDIÊNCIA.................... 

2.3.1 O tradicionalismo gaúcho............................................................................................ 

2.3.2 O rádio e a cultura regional: o cotidiano de Santa Maria............................................ 

2.4 A PERSUASÃO NOS ANÚNCIOS COMERCIAIS DO RÁDIO................................ 

2.4.1 As estratégias persuasivas nos anúncios comerciais do rádio.....................................  

2.4.1.1 Estrutura circular ou circularidade........................................................................... 

2.4.1.2 Escolha lexical.......................................................................................................... 

2.4.1.3 Unidade.................................................................................................................... 

2.4.1.4 Função conativa....................................................................................................... 

2.4.1.5 Estereótipos.............................................................................................................. 

2.4.1.6 Apelo à autoridade.................................................................................................... 

2.4.1.7 Afirmação e repetição.............................................................................................. 

2.4.1.8 Substituição de nomes.............................................................................................. 

2.4.1.9 Criação de inimigos................................................................................................ 

2.4.1.10 Rede semântica....................................................................................................... 

3 METODOLOGIA............................................................................................................. 

3.1 PESQUISA QUALITATIVA.........................................................................................  

3.2 PESQUISA DESCRITIVA............................................................................................ 

3.3 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA..................................................................................... 

3.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS.......................................................................... 

3.4.1 Análise documental..................................................................................................... 

3.4.1.1 A Rádio Medianeira FM........................................................................................... 

3.4.1.2 O programa “Amanhecer na Querência”.................................................................. 

3.4.1.3 O perfil dos ouvintes do programa “Amanhecer na Querência”.............................. 

3.4.2 Análise de conteúdo.................................................................................................... 

3.5 CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS COMERCIAIS................................................. 

 

44 

45 

45 

46 

46 

 

48 

49 

52 

54 

55 

56 

57 

58 

58 

58 

59 

60 

60 

61 

61 

62 

62 

63 

63 

64 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

 

 

 

 

 



 

4 ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS COMERCIAIS...........................................................   71 

4.1 PRINCIPAIS PONTOS DA ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS COMERCIAIS.........    99 

5 CONCLUSÃO..................................................................................................................   102 

6 REFERÊNCIAS................................................................................................................   105 

7 ANEXOS..........................................................................................................................   109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 – Distribuição percentual dos investimentos publicitários por mídia de 1950 até 

2009 no Brasil............................................................................................................... ....... 

Tabela 2 – Programas veiculados pela Rádio Medianeira FM de segunda a sexta-feira..... 

 

 

 

 

 

 

20 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"O rádio começa de um sonho, vira uma paixão e termina numa eterna conquista" 

Cyro César



11 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Anterior ao advento do rádio como meio de comunicação
1
 de massa e mídia de 

veiculação comercial, a publicidade foi considerada a arte de vender através da letra impressa, 

ou seja, destinada exclusivamente a jornais e revistas da época. A mídia radiofônica 

modificou esse conceito e, segundo Sant‟anna (2009), fez com que surgissem novos conceitos 

sobre publicidade.  

A publicidade é fundamental para tornar pública a idéia que o anunciante deseja 

divulgar de sua empresa, marca, produtos e/ou serviços para um grande número de 

consumidores. De acordo com Adler e Firestone (2002, p. 20), “o papel da publicidade é 

simples e direto: transmitir mensagens cuja intenção é persuadir os consumidores a comprar 

determinados produtos ou serviços”. Para Sampaio (1999, p. 83) o “veículo de propaganda é 

qualquer meio de comunicação que leve a mensagem publicitária do anunciante aos 

consumidores”. 

Dentre os meios eletrônicos existentes, o rádio é o mais antigo em vigor no país, desde 

a década de 20, quando iniciou seu processo de expansão por todo território brasileiro. Seu 

papel era de simples artigo de luxo, que transmitia mensagens culturais e educativas a uma 

minoria que poderia usufruir desta “iguaria”. 

Com o advento da programação radiofônica como suporte para mensagens 

publicitárias, a partir da década de 30, muitos empresários perceberam que as emissoras 

comerciais de rádio poderiam ser o veículo capaz de transmitir a informação de seus produtos 

e serviços a uma grande massa de consumidores que vinha crescendo naquela época no país. 

O surgimento da mídia televisiva criou um clima desfavorável para o rádio, que teve um 

declínio acentuado de suas verbas publicitárias e precisou buscar seu espaço no mercado para 

enfrentar a concorrência. A alternativa encontrada por muitas emissoras de rádio foi 

direcionar sua programação a públicos específicos e adotar uma linguagem própria e singular 

do público dessas regiões.  

A mídia radiofônica vive anos de recuperação do espaço publicitário no Brasil. Desde 

seu período de apogeu nas décadas de 40 e 50 e posterior decadência nos anos 60, 

principalmente após o surgimento da mídia televisiva, o rádio fora coadjuvante até meados de 

90, quando segundo Reis (2001), houve a retomada no crescimento publicitário da mídia no 

país.  

                                                

1 Segundo Rabaça e Barbosa (2002, p. 479), meio de comunicação é “um canal ou cadeia de canais que liga a 

fonte ao receptor”. 
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Todo o dia, milhares de pessoas são expostas por uma quantidade ilimitada de 

mensagens e informações divulgadas principalmente pelos meios de comunicação. O reflexo 

deste enorme conteúdo de informações, a freqüência com que são veiculados e a escassez de 

tempo disponível ao lazer e entretenimento é a falta de atenção ou aversão aos anúncios 

comerciais veiculados nas emissoras de rádio e/ou televisão.  

Mesmo na década de 70, os indivíduos já eram expostos a milhares de mensagens 

publicitárias, provenientes de todos os lados. De acordo com o relato de Ogilvy (1970) apud 

Gomes (2003, p. 179), isso provocou uma “luta entre aqueles que procuram chamar a atenção 

do consumidor”. Ao passar dos anos, com investimentos maiores em tecnologia e facilidade 

na busca por informações, esta corrida tornou-se cada vez mais feroz, conforme Adler e 

Firestone (2002, p. 10): 

 

À medida que a tecnologia anuncia uma nova era de maior facilidade de 

comunicação de informação e novos veículos para gerá-las e transmiti-las, a 

economia da publicidade do mercado de massa passa por mudanças consideráveis. 

Como nossa capacidade de produzir e distribuir informações aumentou, somos 

bombardeados por milhares delas sob a forma de textos, imagens e sons todos os 

dias. O mercado está saturado de mensagens, todas competindo por nossa atenção. 

Nesse ambiente, a atenção torna-se uma mercadoria rara. 

 

Atualmente, por ser um veículo que não dispõe do recurso da imagem, a fugacidade da 

mensagem publicitária no meio radiofônico exige maior atenção do ouvinte. É freqüente o 

número de ouvintes que, enquanto escutam rádio, estão desempenhando outras atividades do 

seu dia-a-dia. Musburger (2008, p. 12) considera tal adversidade como um grande desafio 

para o redator, “mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade de controlar os ouvintes 

ao conquistar sua atenção”. 

Contudo, não há um grande acervo de bibliografias referentes às técnicas de persuasão 

empregadas pelos redatores no meio radiofônico. De um modo geral, o acesso a bibliografias 

sobre o meio radiofônico fica restrito a assuntos de âmbito geral e livros com temas 

específicos. Reis (2008, p. 28) descreve a pouca ênfase que se dá a temas importantes, como 

os formatos de anúncios radiofônicos, que “constitui em si mesmo um campo pouco 

explorado e que ganha maior importância com as novas diretrizes da comunicação de 

marketing, cujos postulados repercutem com intensidade nas estratégias publicitárias, em 

geral, e no planejamento de mídia e nas técnicas criativas”. 

Para transmitir as mensagens publicitárias no rádio, principalmente elaboradas com o 

propósito de vender ou promover uma idéia, produto ou/e serviço, o anúncio é o agente 

encarregado de direcioná-las ao público. Segundo Martins (2007), o anúncio transmite a 
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mensagem publicitária, utilizando a palavra como canal que conduzirá a mensagem do 

emissor ao receptor. A mensagem, no caso do anúncio radiofônico, é elaborada e dirigida de 

acordo com o público que se pretende atingir pela emissora. 

 

O nível socioeconômico e cultural do ouvinte ao qual se destina a mensagem 

determina como esta vai ser estruturada. O usual é considerar o público como um 

todo, mas com a crescente segmentação a forma adapta-se a parcelas mais 

específicas da audiência (FERRARETTO, 2001, p. 27-28). 

 

O regionalismo é reflexo dessa segmentação de público, citada por Ferraretto (2001), e 

tornou-se, ao longo da história do veículo, uma das características mais presentes, 

principalmente, nas emissoras radiofônicas localizadas no interior do país. O rádio surge 

como uma excelente opção de mídia direcionada a um determinado público, “uma vez que a 

grande quantidade de emissoras em operação no país faz com que seja considerável a 

segmentação de seus ouvintes, devido às condições geográficas de distribuição dos sinais e de 

conteúdo da programação do rádio” (SAMPAIO, 1999, p. 89). Dessa forma, os anúncios 

radiofônicos podem ser transmitidos e direcionados a uma ampla audiência concentrada em 

diferentes localidades de uma mesma região.  

Partindo desse contexto, o estudo foi concentrado na audiência de um programa 

tradicionalista em uma emissora radiofônica localizada na cidade de Santa Maria, Rio Grande 

do Sul: a Rádio Santuário FM LTDA, popularmente conhecida como Rádio Medianeira FM. 

A emissora possui uma programação predominantemente musical, com sucessos atuais, 

focando em diversos gêneros da música, como sertanejo, pagode, samba, dance, pop nacional 

e internacional, rock n‟ roll, entre outros. Seus programas são voltados para um público 

diversificado que vai desde crianças até idosos, de diferentes idades e classes sociais.  

Dentre os programas veiculados pela emissora santamariense, optou-se por delimitar 

para este trabalho a audiência do programa tradicionalista regional “Amanhecer na 

Querência”, composto por indivíduos que mesmo em um mundo contemporâneo e de 

profundas transformações, ainda resguardam a cultura local e a identidade do homem gaúcho. 

Esse é o caso do gaúcho tradicionalista, que possui na sua essência a valorização das raízes e 

tradições culturais do povo do Rio Grande do Sul. 

Tal cenário torna possível um estudo sobre as estratégias persuasivas inseridas nos 

anúncios radiofônicos, a fim de analisar e compreender nestas peças, os aspectos ligados ao 

tradicionalismo gaúcho veiculados no programa de uma emissora comercial de rádio. 

Conhecendo estes aspectos e como foram aplicados nos anúncios, de acordo com o público-
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alvo, abre-se uma grande possibilidade de atrair a atenção dos ouvintes, despertando neles o 

interesse e levando-os ao ato de comprar ou consumir o produto ou/e serviço anunciado.  

O objetivo principal deste trabalho é relacionar as estratégias persuasivas com aspectos 

da cultura tradicionalista gaúcha nos anúncios comerciais do programa “Amanhecer na 

Querência”, na Rádio Medianeira FM. Através desta relação, buscou-se identificar no 

conteúdo destes comerciais, as práticas persuasivas empregadas pelos anunciantes e sua 

adequação ao perfil de audiência deste programa tradicionalista. A partir do objetivo 

principal, foram realizados os seguintes objetivos específicos: identificar o perfil do público-

alvo do programa, baseado nas referências dos estudos culturais e, analisar as estratégias de 

persuasão utilizadas nos formatos de anúncios direcionados ao público-alvo. 

Por fim, foram abordados no primeiro capitulo a história e os investimentos 

publicitários no rádio brasileiro, assim como, as características e linguagem radiofônica. No 

segundo capítulo concentrou-se na propaganda do rádio, principalmente nos aspectos gerais 

dos comerciais e formatos de anúncios radiofônicos. Já no terceiro capítulo, a ênfase deu-se 

na cultura regional, como no estudo sobre o tradicionalismo gaúcho, e a relação com o rádio 

e, no quarto e último capítulo, foram analisadas as estratégias persuasivas, que intensificam a 

argumentação nos anúncios comerciais direcionados para a audiência de um programa de 

rádio. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 NO AR, O RÁDIO: A HISTÓRIA E OS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NO 

MEIO, SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E A LINGUAGEM RADIOFÔNICA 

 

Falar do rádio significa mencionar, mesmo que brevemente, a história do Brasil. Nas 

mudanças e transformações nos cenários políticos, sócio-econômicos e culturais do país, o 

rádio esteve presente, relatando todos os acontecimentos importantes do século XX para o 

ouvinte brasileiro. 

Desde o surgimento da primeira emissora legalmente constituída a entrar no ar, a 

SQ1A, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 22 de setembro de 1923, o rádio tem 

atravessado profundas mudanças no cenário comunicacional brasileiro. Ele passou de artigo 

considerado de luxo, direcionado a uma minoria privilegiada com finalidades culturais e 

educativas, conforme afirma Thomé (2001), para se tornar um dos bens duráveis mais 

encontrados em domicílios brasileiros.  

Desse modo, para conhecer o rádio, como veiculo de comunicação e mídia 

publicitária, é necessário conhecer sua evolução histórica no país e os fatos principais que 

marcaram e seus reflexos em suas características, linguagem, dentre outros. Assim, o estudo 

teórico iniciará a partir do breve relato histórico do rádio e os investimentos publicitários no 

meio radiofônico para posteriormente estabelecer suas principais características e a linguagem 

radiofônica.  

 

2.1.1 Breve relato da história e dos investimentos publicitários no meio radiofônico brasileiro 

 

O surgimento do rádio no país está atrelado à importação de receptores para um grupo 

específico de famílias brasileiras, que pagavam mensalidades a fim de desfrutar em seus lares 

de música clássica e trechos de obras literárias. A partir da década de 20, ocorreu o processo 

de expansão para todo o território brasileiro. Conforme Ortriwano (1985), “o rádio se 

mantinha com mensalidades pagas pelos que possuíam aparelhos receptores, por doações 

eventuais de entidades privadas ou públicas e, muito raramente, com a inserção de anúncios 

pagos, que, a rigor, eram proibidos pela legislação da época”.  

Nesta década, segundo Simões (1990), os anúncios eram preparados para a mídia 

impressa e encaminhados às emissoras de rádio para serem lidos pelos locutores de forma 

improvisada e sem qualquer adequação para a linguagem radiofônica, caracterizados 
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basicamente pelo ato de informar o ouvinte. É o que salienta Silva (1999, p. 24), ao afirmar 

que o “anúncio desenvolve uma linguagem singular, procurando se adequar à mídia 

impressa”. O rádio tinha caráter basicamente familiar ou individualista, e não era tido como 

veículo de comunicação de massa, fenômeno que ocorreu no início da década seguinte.  

No decênio de 30, o modelo deixou de ser individual para ganhar novos ares, na 

medida em que as ondas ultrapassavam as barreiras regionais e multiplicavam o número de 

lares com receptores, a preços mais acessíveis para população. Neste momento, aumentava 

proporcionalmente o número de ouvintes que exerciam influência sobre a programação. Os 

passos que contribuíram para a massificação do meio, segundo Ferraretto (2001, p. 21), 

foram: 

 

O rádio começa, de forma embrionária, a compartilhar interesses com a produção de 

discos e de espetáculos. Desde modo, o popular vai substituir o erudito e o interesse 

comercial (...). O seguinte passo para a massificação do rádio dá-se pela busca 

crescente por verbas de anunciantes. Inicialmente quase amadora, a publicidade é 

institucionalizada em 1° de março de 1932, com o Decreto n° 21.111, que estipula o 

máximo de 10% de veiculação comercial sobre toda a programação da emissora. 

Também no início dos anos 30, surge o elenco fixo – as emissoras passam a contar 
com artistas exclusivos – e divide-se em horários a programação que, ao longo desta 

década, vai incluir radionovelas, humorísticos e programas de auditório. Com a 

busca constante por público e anunciantes, o rádio brasileiro transforma-se em meio 

de comunicação de massa. 

 

Desse modo, os empresários brasileiros perceberam uma grande oportunidade para 

exporem seus produtos e serviços para uma crescente audiência popular no país. É o que 

confirma Thomé (2001, p. 12), ao colocar que “foi uma fantástica novidade para os 

comerciantes e fabricantes de produtos de consumo popular. Uma novidade que se refletiria 

imediatamente nas vendas”, uma vez que a publicidade se incorporava ao poder de 

comunicação do rádio. 

Assim, o rádio estruturou-se como empresa, contratando artistas e produtores, 

deixando de lado o amadorismo e a improvisação, para se tornar um meio recreativo e 

informativo. Com o advento da publicidade como suporte da programação, “o objetivo 

principal passa a ser o de alcançar grandes audiências, mercado para os produtos anunciados” 

(ORTRIWANO, 1985, p. 16). Para Silva (1999), com a regulamentação da publicidade e a 

popularização dos aparelhos, através da importação de modelos com preços mais acessíveis, 

houve uma transformação na estrutura da programação e na linguagem das emissoras de 

rádio.  

Os anúncios também sofreram alterações e contribuíram para o desenvolvimento de 

uma linguagem própria do veículo, principalmente no que se trata ao conteúdo, anteriormente 
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caracterizados pela improvisação e mera leitura de textos direcionados à mídia impressa. É o 

que destaca Silva (1999, p. 25): 

 

Os anúncios radiofônicos desempenharam um importante papel, pois o amadorismo 

e desconhecimento da linguagem adequada ao veículo, que se faziam presentes 

através da improvisação da mensagem pelo locutor e/ou através da simples leitura de 

textos preparados para a mídia impressa sem qualquer adaptação ao meio, começam 

a ceder espaço para a introdução de textos pré-elaborados por um redator e que eram 

posteriormente lidos ao vivo pelos locutores das emissoras ou gravados com 

antecedência. 

  

Aos poucos, o meio deixou de sofrer com a influência da mídia impressa, da 

linguagem associada à informação e ao “visual”, para buscar “uma programação mais 

dinâmica, aliada a uma linguagem singular apropriada às características do veículo” (SILVA, 

1999, p. 25). Nesse sentido, os anúncios preparados para o meio radiofônico desempenharam 

um papel importante para a construção da linguagem e apropriada às características do 

veículo. 

A “época de ouro do rádio brasileiro”, assim ficou conhecida a década de 40, como 

considera Ortriwano (1985, p. 19), marcada pela disputa entre as emissoras de rádio por 

maiores índices de audiência e, consequentemente para garantir o faturamento, através das 

verbas publicitárias dos anunciantes. A popularidade surgiu como fator terminante para a 

decisão dos anunciantes e agências de publicidade em investir suas verbas em uma 

determinada emissora.  

Este foi o momento que o rádio gozou de maior prestígio desde seu surgimento e de 

acordo com o que Simões (1990, p. 182) considera, foi “o mais importante meio de 

comunicação de massas dos anos 40”. O rádio influenciou muitos artistas a se projetarem em 

âmbito nacional, difundiu a cultura popular brasileira em suas transmissões, informou a 

população sobre os acontecimentos da época, enfim, exerceu, de certa forma, influência na 

história do país. As radionovelas fizeram grande sucesso nas principais emissoras de rádio do 

país, como a Rádio Nacional, e transformaram artistas em verdadeiros ícones nacionais.  

Após o apogeu na década anterior, os anos 50 foram marcados pelo início da 

decadência do rádio. Com o surgimento da primeira emissora de televisão no país, muitos 

profissionais deixaram o rádio, atraídos pelo novo meio que acabara de surgir, assim como 

boa parte da verba publicitária. Com o faturamento menor, as emissoras passaram a investir 

menos, tanto em produção quanto em equipamento, e pessoal técnico e artístico, passando a 

atender às necessidades da audiência regional. Tal fato, como cita Ortriwano (1985), levou as 

emissoras radiofônicas a buscarem seus próprios públicos específicos. 
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A partir da expansão e massificação da televisão, os anos 60 e 70 foram marcados pela 

queda de faturamento do meio radiofônico, principalmente na década de 60, quando chegou a 

23,6%, no qual a crise foi mais acentuada, devido, principalmente, ao crescimento de 

investimentos publicitários na mídia televisiva. A chegada do transistor, em 1965, deu fôlego 

ao rádio, principalmente pela substituição das antigas e nada econômicas válvulas pelo uso de 

pilhas comuns como fontes de energia dos aparelhos receptores. Essa “tecnologia” trouxe 

dinâmica ao rádio, possibilitando levar o “radinho de pilha” a outros locais antes improváveis, 

conforme Silva (1999, p. 35) “o transistor, por exemplo, (...) libera o rádio da sala para os 

mais diferentes e inusitados lugares, incorporando-se inclusive à paisagem sonora e 

anunciando o aspecto intimista que se faz presente na linguagem radiofônica presente”. 

Nos anos 70, houve grande disseminação de emissoras de rádio FM no país, muitas 

com uma programação predominantemente musical, conforme destaca Silva (1999), isso 

resultou no resgate de uma faixa de audiência anteriormente perdida em sua totalidade para a 

televisão: os jovens. Mesmo com o surgimento das transmissões em freqüência FM e sua 

conseqüente popularização em todo o país, a participação publicitária no rádio continuava 

caindo.  

Tal cenário criou um clima desfavorável para a mídia radiofônica no país, que não 

conseguia concorrer com a televisão e percebeu seus lucros diminuírem acentuadamente. 

Com o forte declínio das verbas publicitárias, chegando a 13,2% no início da década de 70, 

houve a necessidade de mudanças para enfrentar a concorrência e buscar seu espaço no 

mercado.  

Dentre as alternativas, as emissoras radiofônicas optaram, de uma forma geral, pelo 

reposicionamento no mercado. Os investimentos em pesquisas de mercado contribuíram para 

que as rádios pudessem compreender, por exemplo, o contingente de ouvintes em uma 

determinada região. Para Ortriwano (1985, p. 24), “a tendência à especialização mostrou-se 

cada vez maior”, e este cenário tornou possível as emissoras direcionassem sua programação 

a audiências mais específicas. 

Para acompanhar a mídia televisiva e sua audiência maciça, as principais emissoras de 

rádio do país abandonaram, de acordo com Silva (1999, p. 37), “o conceito de „público em 

geral‟, assumindo sua audiência atomizada e partindo para a exploração de segmentos cada 

vez mais específicos”. Contudo, segundo a autora, as redes de rádios nacionais continuaram 

direcionando sua programação para um público diversificado, pois a meta é retransmitir o 

sinal por satélite para diferentes regiões no país.  
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Desde então, tal cenário provocou debates e questionamentos sobre as redes de 

emissoras e suas programações diversificadas, assim como, a linguagem direcionada a 

população em geral. É o que Silva (1999, p. 37) descreve, ao considerar que “as redes pela 

programação e linguagem centralizadas, tem enfrentado críticas devido à possibilidade de 

„descaracterização‟ das culturas locais, bem como resistência por parte de algumas „praças‟”. 

Dentre as “praças”, como a do nordeste citada pela autora, também pode-se destacar na região 

sul, o caso específico do Rio Grande do Sul, onde há uma forte valorização da cultura local. 

Leal (1991) apud Jacks (1999, p. 72) considera “uma espécie de negação da identidade 

nacional como um todo e muito mais uma identidade do gaúcho como ser único”. 

A década de 80 seguiu os mesmos parâmetros de queda das duas décadas anteriores, 

chegando aos anos 90 com apenas 4,8% da participação do mercado publicitário. Esses 

números são reflexos da consolidação da televisão como líder absoluta dos investimentos em 

publicidade e o aparecimento de novas tecnologias em informação e mercados midiáticos em 

ascensão, como no setor da informática, com destaque principal para os investimentos na 

Internet.  

A partir da década de 90, a queda da verba publicitária no rádio deixou de ser 

acentuada como em décadas anteriores e, aos poucos, as emissoras foram se estabilizando nos 

anos posteriores. César (2005, p. 207) descreve os anos 90 como “a década das novas 

tecnologias e dos avanços digitais dentro do veículo”, marcados pela difusão da informática e 

da Internet, que desde então passou a fazer parte do cotidiano do cenário empresarial no país.  

 Segundo dados atuais levantados pelo jornal Meio & Mensagem (2009), 91,5% dos 

domicílios brasileiros possuíam pelo menos um aparelho radiofônico em 2009. No Rio 

Grande do Sul, este número passa para 96,4% das residências. Com o advento de novas 

tecnologias é possível ouvir rádio não apenas nos aparelhos destinados a tal finalidade, mas 

também no computador, telemóveis, automóveis, dentre outros. 

O levantamento dos investimentos publicitários demonstra, segundo dados obtidos de 

todas as regiões do país, o forte declínio das verbas em publicidade no meio radiofônico desde 

a década de 50, conforme a tabela a seguir: 
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Tabela 1 - Distribuição percentual dos investimentos publicitários por mídia de 1950 até 

2009 no Brasil 

Meio 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2009 

Jornal 38,0% 18,1% 21,0% 16,2% 25,8% 21,5% 14,1% 

Rádio 26,0% 23,6% 13,2% 8,1% 4,8% 4,9% 4,4% 

Televisão 

Aberta 

- 24,7% 39,6% 57,8% 57,1% 56,1% 60,9% 

Televisão 

por 

Assinatura 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1,7% 

 

3,7% 

Revista 10,0% 27,1% 21,9% 14,0% 9,6% 10,6% 7,7% 

Mídia 

Exterior 

9,0% 6,4% 3,8% 1,5% 2,0% 3,0% 3,0% 

 

Fonte: Reis (2004), a partir de Leite (1950), Ortriwano (1960 a 1980), Meio & Mensagem (1990) e Projeto 

Inter-Meios (2000 e 2009) 

 

De acordo com o Projeto Inter-Meios (2010), nos últimos anos, os percentuais se 

mantiveram constantes, com pequenas variações entre 4% a 5% de participação da mídia no 

bolo publicitário. Estes números refletem o investimento em tecnologias que trouxeram 

melhorias na programação e transmissão do sinal das emissoras de rádio.  

Apesar da crise que abalou a economia em todo o mundo, seus reflexos não foram 

sentidos profundamente nos investimentos publicitários em algumas mídias no Brasil. Em 

2009, em plena crise mundial, a Internet cresceu 25,2% em relação ao ano anterior, seguido 

pela mídia exterior com 12,3% e o rádio, que aparece com crescimento de 9,35% da verba 

publicitária em comparação com 2008, o que representa R$ 986 milhões em valores 

acumulados, ocupando o quarto lugar do bolo publicitário com 4,4%. 

Os números apresentados confirmam a tendência de que os anunciantes voltaram a 

confiar seus investimentos no meio radiofônico e que as crises econômicas trouxeram novas 

oportunidades para o rádio participar em maiores proporções no bolo publicitário. Além disso, 

implantação do sistema de rádio digital, promete revolucionar tanto como meio de 

comunicação, como mídia publicitária, criando uma grande expectativa em relação ao seu 

impacto no mercado comunicacional do país. Estes fatores podem ser os primeiros passos 

para o rádio voltar “a ocupar seu espaço merecido”, conforme salienta Sant‟anna (2009, p. 
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176), e recuperar o terreno perdido no bolo publicitário e, principalmente, a adoção do sistema 

digital pode provocar uma grande mudança no conceito que se tem de rádio hoje, tanto em sua 

linguagem como em suas características. 

 

2.1.2 Principais características do rádio 

 

A breve história do rádio no Brasil mostra as profundas transformações que ocorreram 

durante todo esse tempo e marcaram as principais características atuais do meio. Conforme 

Barbosa Filho (2003, p. 44) “essa história do rádio que não para de tecer os seus próprios fios 

é o reflexo das características que foram, pouco a pouco, consolidando-se”. O foco na 

regionalização, por exemplo, é reflexo da crise decorrente ao aparecimento da mídia 

televisiva no país, a partir da década de 50, fato que marcou profundamente o rádio e os 

outros veículos de comunicação de massa no país. 

A revolução global levou as empresas a se adaptarem ao mundo norteado pela 

velocidade das informações atualizadas e disponíveis para um número maior de pessoas, 

refletindo diretamente na mudança de comportamento e hábitos de consumo da sociedade. 

Influenciados por essas novas mudanças, os meios de comunicação também precisaram se 

adaptar a estas novas condições, havendo uma necessidade de investir em profissionais e 

equipamentos mais modernos para garantir melhores condições de transmissão da informação 

ao seu público. 

Além do investimento em profissionais e equipamentos tecnológicos, com o número 

crescente de emissoras de rádio FM (Frequência Modulada) e AM (Amplitude Modulada), 

houve uma mudança de postura, que ocasionou no posicionamento em busca de diferenciação 

frente à concorrência. O foco na programação musical e comercial em um ou mais segmentos 

de públicos, como gêneros, classes sociais e faixas etárias, marcou um novo espaço que as 

emissoras radiofônicas estão ocupando no concorrido mercado comunicativo.  

Após a delimitação do contexto histórico e os investimentos publicitários na mídia 

descritos nas seções anteriores, serão abordadas as principais características do rádio 

atualmente. 

 

2.1.2.1 Sensorialidade: o rádio forma imagens 

 

Dentre os cinco sentidos, o rádio estimula apenas um deles: a audição, de modo que o 

som seja o estímulo necessário para despertar a imaginação na mente do ouvinte. Por 
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trabalhar freqüentemente com a individualidade, a mensagem radiofônica deve ser dirigida 

para cada ouvinte para que este possa “visualizar” aquilo que está sendo dito. Para Blois 

(1996, p. 18), “o rádio trabalha com sons e a palavra falada, ingredientes fortes o suficiente 

para fazer de cada ouvinte um construtor individualizado de imagens, das suas imagens”.  

Para elaborar os textos radiofônicos, o redator deve ter consciência da capacidade 

particular do ouvinte em formar imagens e que cada palavra pode ter inúmeros 

significados/interpretações. Por isso, deve planejar e escolher as palavras que utilizará para 

que a mensagem seja compreendida conforme as idéias e objetivos do anunciante. É o que 

confirma Mcleish (2001) citado por Barbosa Filho (2003, p. 45): “quem faz textos e 

comentários para o rádio escolhe as palavras de modo a criar as devidas imagens na mente do 

ouvinte e, assim fazendo, torna o assunto inteligível”. 

Dentro desse contexto, faz-se necessário abordar esta característica, do ponto de vista 

publicitário, para que os anúncios comerciais radiofônicos possam transmitir a mensagem 

para que esta seja compreendida e canalizada, conforme Cidade (2006), para envolver e 

estimular o ouvinte à ação pretendida pelo anunciante. O texto radiofônico, bem como a 

sonoplastia
2
, deve ser capaz de atrair a atenção e, ao mesmo tempo, possibilitar ao público do 

rádio formar a imagem do conteúdo que está sendo anunciado: uma marca, instituição, 

produto e/ou serviço. Dessa forma, o anúncio pode convencer o ouvinte da necessidade em 

adquirir um produto, por exemplo, e como a compra ou consumo deste pode trazer benefícios 

para o consumidor. 

 

2.1.2.2 Penetrabilidade 

 

Por meio da unissensorialidade, ou seja, dispor de um único suporte de comunicação 

(o som), as pessoas podem ouvir rádio enquanto realizam outras tarefas, ao mesmo tempo, no 

seu dia-a-dia. Por estar inserido no cotidiano da população brasileira, conforme César (2005), 

o meio pode penetrar na vida de milhões de pessoas diariamente, o que abrange indivíduos de 

diferentes gêneros, classes sociais e faixas etárias.  

O rádio é o veículo de comunicação mais presente nos lares brasileiros. Como descrito 

anteriormente, mais de 91% da população possui pelo menos um aparelho receptor em sua 

                                                

2
 Sonoplastia representa o estudo, a seleção e a aplicação de recursos sonoros, de acordo com Ferraretto (2001), 

fundamentais para a elaboração de um programa radiofônico. 
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residência, ou seja, equivalente a quase um aparelho radiofônico por brasileiro. Assim, 

milhões de pessoas podem sintonizar uma emissora de rádio em diferentes lugares no país. 

De acordo com a área de cobertura do sinal, o rádio pode transmitir suas informações a 

milhares de pessoas, ou seja, para uma grande audiência heterogênea, “o que marca a era da 

radiofusão
3
” (BARBOSA FILHO, 2003, p. 45-46). Segundo o autor, assim como também 

considera Mcleish (2001), são necessários dois instrumentos para avaliar a radiofusão: a 

parcela e o alcance de audiência. No primeiro, é medido o tempo gasto que um indivíduo 

ouve uma determinada emissora de rádio e o último expressa o número de pessoas que 

ouvem, pelo menos uma vez, uma emissora em um período de um dia ou uma semana, 

expresso em porcentagem de uma população total. 

 

2.1.2.3 Regionalismo 

 

As tecnologias de transmissão de sons e sinais sem a utilização de fios dão suporte a 

chamada tecnologia radiofônica, usada pela maioria das emissoras de rádio no Brasil. 

Segundo Ferraretto (2001), nesta tecnologia, o aparelho receptor capta as ondas 

eletromagnéticas provenientes de uma antena, e transforma estas ondas em sinais elétricos, 

via auto-falante, para finalmente se tornar vibrações sonoras capazes de serem compreendidas 

pelo ouvinte. 

Com o advento de novas tecnologias de informação, as rádios passaram a adotar novos 

equipamentos que possibilitaram um grande salto na qualidade da transmissão da mensagem 

radiofônica e atingir distâncias cada vez maiores, alcançando lares e novos ouvintes em 

potencial. Esse é o caso das transmissões via satélite e das novas tecnologias digitais que 

estão transformando o ambiente radiofônico e provocando mudanças significativas nos 

conteúdos da programação das emissoras de rádio. César (2005, p. 169) confirma esta 

tendência de crescimento no meio: “com rapidez e versatilidade, ele permite aos ouvintes 

captar tudo que acontece no mundo em tempo real, pois o alcance de suas ondas via satélite 

cresce a cada ano”.  

Mesmo com todo esse aparato tecnológico, geralmente utilizado por emissoras de 

alcance nacional, o regionalismo é uma característica bastante presente em grande parte das 

emissoras de rádio do país. A audiência heterogênea do veículo, segundo César (2005, p. 

                                                

3
 Segundo definição de Rabaça e Barbosa (1987) apud Ferraretto (2001, p. 23) radiofusão é o “serviço de 

radiocomunicação cujas transmissões se destinam a ser recebidas diretamente pelo público em geral, podendo 

compreender rádio, televisão, telefacsímile, telex ou outros tipos de transmissão”. 
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163), é reflexo da “abrangência de pessoas de diversas classes socioeconômicas, com anseios 

e necessidades diferentes”, sendo assim, o regionalismo surge como opção para as emissoras 

locais atingir um grande número de ouvintes em sua área de cobertura. O regionalismo e a 

importância do rádio na cultura de cidades do interior são retratados da seguinte maneira, de 

acordo com a radialista Cristina Braga, da Rádio Gazeta de São Paulo: 

 

Incrível mesmo é sair pelo Brasil afora e ver que em muitas cidades do interior desse 

nosso Brasil, o que move seus habitantes são os programas característicos e 

regionais. É a identificação total de sua cultura retratada na emissora local. E, em 

muitas ocasiões, o que vale mesmo é o esquema de alto-falante na praça.  (BRAGA, 
1996, p. 92). 

 

Como se viu anteriormente, a história do rádio está relacionada, de certa forma, à 

história do povo brasileiro, relatando todos os fatos cotidianos da época para o público 

ouvinte do país. Hoje, o rádio está tão presente no cotidiano do brasileiro, que até passa, por 

vezes, despercebido pelas pessoas, como acordar com o rádio-relógio, ligar o “radinho” para 

ouvir as notícias e informações locais durante as refeições, enquanto dirige seu veículo ou sob 

pano de fundo em seu trabalho. Essa relação entre a emissora local de rádio e o público 

ouvinte da região possibilita, de acordo com Barbosa Filho (2003, p. 47), “uma aproximação e 

uma intimidade únicas, fazendo do rádio um velho companheiro”. 

Em busca dessa aproximação com o ouvinte, muitas emissoras direcionaram suas 

programações, assim como seus programas, a audiências regionais. Vale lembrar que, 

segundo César (2009, p. 145), “os valores regionais são muito distintos e bem definidos 

quando o assunto é audiência regional”. Desse modo, a possibilidade de abordar conteúdos de 

natureza regionalista, abre caminho para uma aproximação íntima entre um programa 

radiofônico e o ouvinte. 

 

2.1.2.4 Intimidade com o ouvinte: o rádio fala para cada indivíduo 

 

Ao falar com o ouvinte, o rádio envolve sua audiência de tal forma que parece estar 

falando particularmente, com cada indivíduo. O tom pessoal e íntimo com que o locutor 

direciona suas palavras para este está relacionado ao caráter individualista atual de sua 

audiência, em contrapartida ao coletivo visto com bastante freqüência durante muitas décadas 

no Brasil. O uso do transistor permitiu atingir uma audiência mais específica, individual, 

proporcionando uma aproximação e intimidade cada vez maior do veículo com o ouvinte, 
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conforme explica Sampaio (1999, p. 90): “o rádio é uma presença constante na vida de todos, 

representando, muitas vezes, o papel de único companheiro em momentos de solidão”.  

A intimidade por estar relacionada com a linguagem que uma emissora de rádio adota 

para falar com sua audiência. Uma rádio local, por exemplo, com caráter regionalista pode 

empregar diversos termos e expressões que possibilitem interagir com maior facilidade com 

os ouvintes. Nestes casos, como afirma Prado (2006, p. 95) “uma boa pronúncia é 

fundamental”, para que a linguagem empregada pelo locutor seja compreendida pelo público 

ouvinte. Entretanto, a autora reitera que o uso de sotaques pode não ser uma linguagem 

apropriada para ser usada no rádio, salvo em algumas particularidades. 

Já Barbosa Filho (2003, p. 46) sugere expressões que possibilitem falar com o ouvinte 

intimamente, mas de uma forma generalizada, sem que haja a necessidade de uso de 

terminologias regionais, como por exemplo: “„amigo ouvinte‟, „caro ouvinte‟, „querido 

ouvinte‟”. Ainda segundo o autor, “as palavras, a forma de falar, são pensadas para o ouvinte 

com suas particularidades e expectativas” (BARBOSA FILHO, 2003, p. 46). 

 

2.1.2.5 Imediatismo e instantaneidade 

 

O fato de a mensagem radiofônica ser transmitida praticamente no exato momento em 

que ocorre um fato ou evento, permite que o ouvinte esteja a par imediatamente do ocorrido, 

principalmente em transmissões “ao vivo”, como em eventos esportivos, cobertura do trânsito 

local e de acidentes, reportagens policiais. É o que confirma Barbosa Filho (2003, p. 47) com 

a seguinte afirmação: “o rádio acelera a disseminação das informações em curto espaço de 

tempo, subsidiando a sociedade, os grupos e indivíduos em dada formação cultural”.  

Por ser um meio de comunicação ágil e bastante flexível, como afirma Mcleish (2001), 

as informações e notícias podem ser transmitidas rapidamente do local onde ocorreram, 

proporcionando rapidez na divulgação do conteúdo para o ouvinte, “basta que um repórter 

coloque um telefone celular diante de um entrevistado para que esse sinal seja recebido na 

emissora e re-transmitido instantaneamente” (FIGUEIREDO, 2005, p. 111). 

Assim, sabendo que a mensagem radiofônica vive apenas no momento em que é 

veiculada e para estar rapidamente informado dos eventos atuais, o individuo tem que estar 

sintonizado na emissora radiofônica durante o tempo necessário para ser informado. É o que 

afirma César (2005, p. 164) “por conta da sua instantaneidade, para ouvir uma informação, o 

ouvinte tem de estar presente, diante do rádio, na hora da transmissão”.  
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2.1.2.6 Mobilidade 

 

 Os reflexos do surgimento do transistor e fabricação de rádios à bateria propiciaram 

um caráter mais individual da audiência e a possibilidade da maioria da população de adquirir 

um aparelho receptor de rádio a custos relativamente mais baratos se comparados a outras 

mídias. A partir de então, sem que haja a necessidade de estar conectado à energia elétrica, o 

aparelho de rádio passou a ser transportado a diferentes lugares, dependendo da vontade do 

indivíduo. Além disso, pode-se ouvir rádio em lugares onde outros meios eletrônicos, como a 

televisão, ainda não atingiram com tanta veemência, como no interior dos elevadores, dentro 

dos automóveis, em partidas de futebol, vias públicas, dentre outros. 

Por fazer parte do cotidiano do povo brasileiro, como fora mencionado anteriormente, 

o rádio transformou-se em fonte de informação e entretenimento e passou a ser o 

companheiro diário do ouvinte. Segundo César (2009, p. 143) “o rádio passou a se misturar 

com a vida dos ouvintes, libertando-se das tomadas para entrar nos automóveis e nos bolsos 

deles”. O baixo custo do aparelho, por exemplo, pode ser apontado como um dos motivos que 

explique sua presença maciça nos lares brasileiros. 

 

2.1.2.7 Baixo custo 

 

Segundo pesquisas do jornal Meio & Mensagem e do anuário on-line mídia dados 

Brasil, ambos de 2009, apresentadas no capítulo anterior, mais de 90% da população 

brasileira possui pelo menos um aparelho radiofônico em casa. O porquê dessa percentagem 

tão elevada, que chega a quase um aparelho por pessoa, pode ser explicado pelo baixo custo 

em adquirir tal aparelho, o que torna acessível sua compra por grande parte da população. 

Além de ser barato, sua abrangência alcança lugares remotos, mesmo onde a energia 

elétrica ainda não chegou, como em áreas rurais. O rádio atinge todos os tipos de públicos: da 

criança ao idoso, da dona de casa ao executivo; “o veículo acumula uma audiência que supera 

a de quase todos os meios de comunicação” (CÉSAR, 2005, p. 169). 

Comparado aos outros meios de comunicação, os custos com o rádio são mais baratos, 

seja do ponto de vista de investimento na mídia ou das despesas com manutenção e 

equipamentos. Através da mensagem publicitária, o anunciante pode atingir um grande 

número de ouvintes ao mesmo tempo, a um custo relativamente mais baixo se comparado à 

televisão e às outras mídias eletrônicas. A produção das peças radiofônicas, ou seja, dos 

formatos de anúncios no rádio, como spots e jingles, também são mais baratas se comparadas 
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com a TV
4
. Já para “criar” uma emissora de rádio, uma das principais dificuldades está em 

obter a licença da freqüência de transmissão, protegida pelos governos como signatários de 

acordos internacionais. Conseguir a concessão não é tarefa das mais fáceis, o que pode levar 

anos para ser obtida, e este pode ser uma das razões do aumento do número de rádios piratas 

no país. 

 

2.1.2.8 A função social e comunitária do rádio 

 

 Tanto para a função social como comunitária, o rádio atua como agente de prestação 

de serviços, seja de cunho informativo ou/e formação do coletivo. De artigo de luxo, voltado 

principalmente à literatura e à música clássica, o rádio transformou-se em serviço de utilidade 

pública, informando a população, estimulando o debate a cerca da sociedade, política e 

cultura do país e agindo na divulgação de novos ideais e crenças, dentre outras. 

 Assim, a partir de Barbosa Filho (2003) e Mcleish (2001), serão apontados as 

seguintes funções sociais do rádio: 

 Informa a população: o rádio divulga informações importantes a respeito de 

oportunidades de emprego em determinadas áreas, produtos e serviços, auxiliando 

no crescimento do mercado de trabalho e incentivando a renda e o consumo da 

população. Atua com rapidez na transmissão da informação para a população. 

 Estimula o debate social, político e cultural: a mídia possibilita o debate no campo 

social, político e cultural, trazendo à tona temas e questões importantes para serem 

discutidos com a sociedade. Além disso, estimula a cultura e o intelecto dando 

oportunidades a artistas ainda desconhecidos e consagrados de divulgarem seus 

trabalhos para a audiência. 

 Agente divulgação de novos ideais, crenças e valores: o rádio pode divulga idéias e 

novas crenças e valores, por mais radicais que sejam, proporcionando uma 

discussão a respeito destas diversidades e as mudanças ou transformações que 

poderão ocorrer na mentalidade das pessoas se forem postas em prática. 

 Agente de divulgação entre grupos elitistas e o público: propicia a comunicação 

entre grupos que detêm o poder e a população em geral. 

                                                

4 Quando se menciona a mídia televisiva está se considerando, de uma forma geral, a televisão aberta e por 

assinatura.  
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 Mobilização pública: o rádio mobiliza a sociedade e a opinião pública para fins 

pessoais ou comunitários. 

O estudo a respeito das características gerais do rádio nesta seção é importante para o 

conhecimento de suas particularidades e compreensão da dinâmica do próprio veículo como 

meio de comunicação. Partindo desse conhecimento e dessa compreensão, é possível dar os 

passos seguintes para se conhecer melhor o meio radiofônico. Assim, como considera Mcleish 

(2001), para ser competitivo em um mercado tão acirrado como dos meios de comunicação, 

disputam cada um seu espaço e a atenção do público. Portanto, é essencial para os 

profissionais de comunicação conhecer o meio e suas particularidades em relação aos demais.  

 

2.1.3 A linguagem radiofônica 

 

Por ser uma mídia fundamentalmente sonora, o rádio possui uma particularidade 

própria de trabalhar com um único sentido, a audição. Apesar de estimular apenas um sentido, 

o som desperta a sensibilidade do ouvinte e, de acordo com César (2005), exercita sua 

imaginação, criando em sua mente a imagem daquilo que está sendo dito.  

 

O rádio envolve o ouvinte, fazendo-o participar por meio da criação de um “diálogo 

mental” com o emissor. Ao mesmo tempo, desperta a imaginação através da 

emocionalidade das palavras e dos recursos de sonoplastia, permitindo que as 

mensagens tenham nuances individuais, de acordo com as expectativas de cada um. 

(ORTRIWANO, 1985, p. 80). 

 

Nesse sentido, a linguagem radiofônica desempenha papel fundamental para que a 

mensagem consiga alcançar o objetivo de formar a imagem no intelecto do ouvinte. 

 Em geral, as bibliografias referentes ao rádio consideram quatro elementos que 

servem de suporte para a linguagem radiofônica: a palavra, a música, os efeitos sonoros e o 

silêncio. Segundo Ferraretto (2001, p. 26), “a linguagem radiofônica engloba o uso da voz 

humana, da música, dos efeitos sonoros e do silêncio, que atuam isoladamente ou combinados 

entre si de diversas formas”. Para César (2005, p. 143), “a linguagem do rádio tem suas bases 

em quatro elementos: a palavra, a música, os efeitos sonoros e o silêncio”. Já Ortiz e 

Marchamalo (2005, p. 23) consideram “a linguagem oral, a linguagem musical, o silêncio e a 

linguagem do ruído”. Eles definem os efeitos sonoros como a linguagem dos sons e dos 

ruídos propriamente ditos.  

 Assim, de acordo com os estudos de André Barbosa Filho, Cyro César, Clóvis Reis, 

Júlia Lúcia de Oliveira Albano da Silva, Luis Artur Ferraretto e Miguel Angel Ortiz e Jesús 
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Marchamalo sobre a linguagem radiofônica, estudou-se, particularmente, os elementos 

básicos que configuram esta linguagem. 

 

2.1.3.1 A palavra   

 

A palavra é um dos elementos mais importantes na linguagem radiofônica. Segundo 

César (2009, p. 130-131) “é o conteúdo falado do que se preenche por meio de notícias, 

comentários, leitura de textos, reportagens e entrevistas”. O autor descreve que a forma de 

apresentação da palavra em uma emissora de rádio, depende do tipo de público que se 

pretende atingir, isto é, “a palavra pode ser direcionada para determinado público conforme a 

segmentação da emissora” (CÉSAR, 2009, p. 130).  

Falar bem é mais que simplesmente ter uma voz “bonita”, significa dizer que o 

conteúdo a ser transmitido depende das técnicas de voz e do conhecimento sobre o assunto de 

quem fala, ou seja, do locutor. Além disso, segundo César (2009, p. 130), “envolve coerência, 

simetria e o ordenamento das palavras do conteúdo falado”.  

O locutor utiliza a improvisação verbal com a finalidade de criar através da palavra 

falada, a intimidade necessária para que a mensagem sonora tenha o efeito desejado para 

formar uma imagem na mente do ouvinte. Dessa forma, a palavra falada propõe traduzir 

aquilo que o texto descreve por meio da escrita. Assim, o locutor pode transmitir a mensagem 

radiofônica como se estivesse conversando intimamente com o ouvinte.  

 Apesar da importância da palavra, como considera Ortiz e Marchamalo (2005, p. 64), 

“na maior parte das vezes, o principal elemento sonoro da criação radiofônica, em torno do 

qual se articula o restante”, a palavra não é o único elemento importante dentro da linguagem 

radiofônica. Silva (1999, p. 45) afirma que a linguagem radiofônica “é resultado da 

interpenetração de elementos não-verbais e verbais, que perdem sua unidade conceitual para 

adquirirem uma nova especificidade”. Esta especificidade é o que compõe a obra radiofônica 

que será transmitida até o ouvinte. 

 

2.1.3.2 A música  

 

 Enquanto o discurso oral visa o consciente, conforme Ferraretto (2001), a música, os 

efeitos sonoros e o silêncio trabalham com o inconsciente do ouvinte. César (2009, p. 130) 

considera que a música “é a arte e ciência de combinar harmoniosamente os sons”. Muitas 

emissoras de rádio segmentam as músicas da programação em gênero e ritmo, de acordo com 
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o perfil da audiência. A relação das músicas a serem executadas dentro de uma programação é 

conhecida, de acordo com César (2009), como playlist, e são muito utilizadas em rádios de 

caráter musical. 

A música tem uma grande participação no processo de construção da imagem sonora, 

principalmente com o apoio da palavra e também contribui para que os efeitos sonoros 

auxiliem no processo de formação desta imagem. Na publicidade radiofônica, os fundos 

musicais auxiliam a palavra na construção da identidade da marca, produto ou serviço na 

mente dos ouvintes e na popularização da marca. Silva (1999, p. 80), confirma, dentre outros 

objetivos, que “a música, é empregada para estabelecer uma identificação entre o produto e 

seu público-alvo, ou seja, o mesmo produto pode ser produzido com trilhas (ritmo, melodia, 

tons, altura e intensidade) diferentes em função do perfil do seu receptor/consumidor”. É o 

caso de jingles, por exemplo, nos quais a trilha é composta por samba ou marchinhas de 

carnaval, e veiculados em um programa musical de uma emissora radiofônica que possui uma 

programação voltada a um público adulto. 

 

2.1.3.3 Os efeitos sonoros  

 

 Os efeitos sonoros podem ser utilizados em qualquer comunicação radiofônica, 

independente do formato, conteúdo, duração ou tipo de texto. A escolha dos efeitos sonoros a 

serem utilizados depende da finalidade com que se pretende inseri-lo na mensagem sonora. 

Conforme César (2009), a escolha e inserção dos elementos sonoros devem transmitir uma 

mensagem clara e seja compreendida pelo ouvinte, em qualquer comunicação radiofônica, 

seja em emissoras de rádio FM e AM. 

 Assim como a música, também auxiliam na formação da imagem auditivas, além de 

criar identidade e chamar a atenção do ouvinte. César (2005, p. 144) pode afirma que os 

efeitos sonoros “criam a ambiência e dão contornos ao entendimento do diálogo”. A 

finalidade dos efeitos sonoros é descrita como: 

 

A inclusão de ruídos (efeitos sonoros) em uma obra radiofônica tem como tendência 

o objetivo de provocar a associação do ouvinte com o objeto sonoramente 

apresentado. Como a função geralmente está determinada pelo sentido, pode-se 

afirmar que existem tendências, cada uma delas produto da função de sentido 

determinado pelo objeto que sonoramente se quer representar (SILVA, 1999, p. 75). 

 

 Em outras palavras, quando se quer transmitir ao ouvinte a impressão de lugar 

paradisíaco, podem ser reunidos diversos tipos de “ruídos” que, geralmente, fazem parte deste 
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cenário na mente das pessoas, como cantos das gaivotas, ruídos do mar, dentre outros. Esse é 

um exemplo de como construir um ambiente para que o ouvinte entenda o que está passando 

através da radiofonia
5
 e possa formar a imagem auditiva daquilo que está sendo transmitido. 

Assim, é o que também salienta César (2005, p. 144), “o elemento cena no áudio necessita de 

complementos externos do ambiente para que o ouvinte crie a imagem na mente”. Estes 

cenários, sentidos ou/e ouvidos pelo ouvinte, podem ser transmitidos pela locução, músicas ou 

efeitos sonoros. 

 Nesse sentido, os efeitos sonoros são importantes para a linguagem radiofônica, de 

modo que acrescentam um maior significado expressivo à palavra ou/e à música. Silva (1999, 

p. 75) ressalta essa importância ao considerar que “em função de explorar um só sentido e 

contar com uma única fonte de estímulos (o som), a mensagem radiofônica corre o risco de 

provocar a fadiga e a monotonia da sua informação”. Dessa forma, os efeitos sonoros, assim 

como a música, contribuem para atrair a atenção do ouvinte e acentuar o poder de sugestão da 

palavra radiofônica. 

  

2.1.3.4 O silêncio  

 

 Apesar de ser o último elemento a ser abordado neste trabalho, o silêncio é muito 

importante na linguagem radiofônica. Ao contrário dos outros elementos, é “uma ausência 

premeditada de som”, como descrevem Ortiz e Marchamalo (2005, p. 64), e incorpora “um 

mosaico de linguagens do rádio” (CÉSAR, 2009, p. 131). A ausência de som pode provocar 

“sensações de expectativa e inquietude”, conforme explicam Ortiz e Marchamalo (2005, p. 

64), propiciando ao ouvinte um clima de mistério, dúvida ou contribuir na continuidade da 

mensagem sonora. Em outras palavras, segundo César (2005, p. 144), “o silêncio pode falar 

por si só”.  

 Na publicidade radiofônica, cada um dos elementos constitui a linguagem radiofônica 

e desempenha uma função comunicativa importante. Estas funções podem ser explicadas 

através do seguinte trecho: 

 

 

 

                                                

5
 Radiofonia é o “sistema de transmissão de sons à distância, que utiliza as propriedades de propagação das 

ondas eletromagnéticas. Os fenômenos sonoros a serem transmitidos por radiofonia apresentam-se 

originariamente sob a forma de ondas sonoras no ar” (RABAÇA E BARBOSA, 2002, p. 618). 
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A voz é o elemento fundamental para transmitir a idéia. A música, como sintonia ou 

ilustração, serve para fixar a lembrança do produto. E os efeitos despertam na 

audiência a imagem do produto publicitário. Quanto ao silêncio, o papel que este 

pode desempenhar na mensagem publicitária é igualmente decisivo. A ausência 

premeditada de som e a ruptura na linha narrativa do discurso radiofônico irão criar 

no ouvinte um estado de expectativa que captará sua atenção para a mensagem 

publicitária. (ORTIZ E MARCHAMALO, 2005, p. 130). 

 

Entender a linguagem radiofônica significa conhecer a característica própria do 

veículo, em codificar a comunicação sonora em imagens auditivas na mente do ouvinte. A 

linguagem específica e genuína do rádio permite diferenciá-lo dos demais meios de 

comunicação e atribuir diversas características próprias como meio de comunicação e 

expressão. Dessa forma, pelo fato de possuir uma linguagem essencialmente sonora, segundo 

César (2005), o rádio trabalha com um único dos cinco sentidos, a audição.  

 

2.1.3.5 Mudanças na linguagem radiofônica 

 

Conforme foi visto, de acordo com a maioria dos estudiosos em rádio, a linguagem 

radiofônica é constituída, basicamente, de quatro elementos básicos “palavra, música, efeitos 

sonoros e silêncio. Por ser uma mídia exclusivamente sonora, o rádio trabalha com um único 

sentido, como afirma César (2005, p. 142), “a audição”. Por esse motivo, ele é considerado 

um meio “cego”, como preferem salientar os estudiosos, e não forma imagens “materiais”, 

como a televisão, o cinema, os jornais, as revistas e a mídia exterior, apenas imagens 

auditivas, onde o receptor “cria” imagens na sua mente a partir da mensagem sonora do rádio. 

Contudo, estudos recentes questionam a abordagem limitada desta linguagem, 

sobretudo em função das novas tecnologias de informação, como a transmissão digital. Com o 

advento da transmissão digital abrem-se novas possibilidades de interação do rádio com seus 

ouvintes, como citam Adler e Firestone (2002, p. 60): “além da multiplicidade de canais, os 

rádios poderão transmitir textos, fotos, mapas, ampliando, em muito, a prestação de serviços 

ao ouvinte”. O rádio deixa de ser uma mídia essencialmente sonora e incorpora novos 

elementos que devem ser atribuídos também à linguagem radiofônica: 

 

Com a transmissão digital, a linguagem radiofônica incorpora o texto escrito e a 

imagem, o que lhe outorga uma nova configuração como meio de comunicação e 

mídia publicitária, e lhe confere características próprias de suportes como a 

televisão, o cinema, a Internet, etc. Em síntese, surge um novo meio, que ultrapassa 
a sua condição „unimídia‟ para alçar-se a uma esfera multimídia (REIS, 2008, p. 

105).  
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Se anteriormente, com o aparecimento dos meios visuais, como a televisão, o rádio 

influenciou os primeiros passos das rotinas produtivas, agora pode ocorrer o sentido inverso, 

conforme Reis (2008, p. 105), “os meios visuais que auxiliarão o rádio na exploração do novo 

repertório de elementos da linguagem radiofônica”. Assim, como descreve Reis (2008), 

através das tecnologias digitais, o emprego do texto escrito e da imagem, incorporados à 

sonoridade do rádio, constituem em um novo formato de linguagem para o rádio.  

 

2.1.4 O rádio e as tecnologias digitais 

 

Com o surgimento das novas tecnologias de radiofusão, ocorreram transformações 

significativas no ambiente interno das emissoras de rádio. Já é comum o uso do computador 

como ferramenta de trabalho nas emissoras radiofônicas, além de “sofisticados programas 

para redação, roteiro comercial, programação musical ou controle pessoal e custos. Ao mesmo 

tempo, nos estúdios e transmissores, o áudio analógico dá lugar ao áudio digital” 

(FERRARETTO, 2001, p. 73). Também já são freqüentes, o uso de CD-ROM, sucessor do 

disco de vinil, do MD (Mini Disc) e dos gravadores DAT (Digital Audio Tape). Essas 

tecnologias trouxeram ganhos às emissoras de rádio, como agilidade na informação, 

melhorias na qualidade de transmissão da mensagem sonora e novas possibilidades de 

interação com o ouvinte. 

A comunicação digital
6
 possibilitou que os conteúdos de meios impressos, como 

jornais e revistas, e outros meios eletrônicos, como rádio, televisão e cinema estivessem 

disponíveis em um único meio, na Internet. Segundo Correa (2006, p. 88) “a comunicação 

digital é antes de tudo, a possibilidade da conexão do indivíduo com um universo infinito de 

oportunidades e de informações”. 

Tal cenário se tornou atrativo para os meios de comunicação que perceberam uma 

grande oportunidade de transmitir suas informações por outro canal comunicativo, como a 

Internet, e possibilitando a interação com um público
7
 cada vez mais crescente na rede. 

Muitas emissoras radiofônicas adaptaram sua programação à rede, disponibilizando através de 

                                                

6 Entende-se que a comunicação digital, segundo Correa (2006, p. 88), “através da linguagem hipermídia 

(multimídia) está interligando pessoas, negócios, empresas, informação, organizações em um único espaço, a 

Internet”.  
 
7
 O número de usuários ativos da Internet no Brasil cresceu 10%, segundo dados do Ibope Nielsen Online, no 

mês de julho de 2009. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/tecnologia/mat/2009/08/20/numero-de-usuarios-

ativos-da-internet-no-brasil-cresceu-10-em-julho-757490363.asp>. Acesso em 29 abr. 2010. 

http://oglobo.globo.com/tecnologia/mat/2009/08/20/numero-de-usuarios-ativos-da-internet-no-brasil-cresceu-10-em-julho-757490363.asp
http://oglobo.globo.com/tecnologia/mat/2009/08/20/numero-de-usuarios-ativos-da-internet-no-brasil-cresceu-10-em-julho-757490363.asp
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um endereço eletrônico, a mesma programação oferecida pelo método convencional de ondas 

eletromagnéticas, além de tornar público todo um conteúdo a respeito da emissora. 

 Atualmente, a radiofusão sonora no Brasil está passando por um momento de grande 

revolução. Desde setembro de 2005, quando iniciaram os primeiros testes com rádio digital no 

Brasil, a escolha do padrão de rádio digital ainda não foi aprovada. Será um novo impulso 

para a mídia radiofônica, que utiliza os mesmos recursos há mais de 80 anos.  

 O processo de troca da tecnologia analógica pela digital significará grandes novidades 

ao rádio, principalmente do ponto de vista tecnológico, tornando possível a multiplicidade de 

canais, melhorias na qualidade sonora e novas possibilidades de interação com a audiência. 

Adler e Firestone (2002, p. 60) consideram que, “no caso dessas emissoras (AM), o áudio 

corresponderá, em qualidade, ao da atual FM. Esta, por sua vez, deverá alcançar o grau de 

sonoridade de um CD”. Haverá a possibilidade de transmissão de textos e imagens, como já 

citados neste trabalho, visualizados por meio de uma tela no próprio aparelho de rádio.  

 Dentre os novos formatos, Reis (2008) cita alguns que seriam exibidos de forma 

simultânea aos programas, intervalos comerciais ou como espaços reservados à propaganda 

autônoma, como em “„letreiros‟ (estáticos, intermitentes ou em movimento), „cartões‟, 

sobreimpressões de logomarca, patrocínio a serviços ou informações extras sobre os produtos 

ou os programas, animações gráficas e, eventualmente, pequenos vídeos com baixa resolução 

de imagem” (REIS, 2008, p. 106). 

Os sistemas de tecnologias para a escolha do padrão de rádio digital são classificados 

como: o padrão americano chamado de IBOC (In Band On Channnel), que significa “na 

mesma faixa e no mesmo canal”, conhecido como o “HD Radio” (High Definition Radio); o 

padrão europeu DRM (Digital Radio Mondiale); o padrão japonês ISDB-Tsb (Integrated 

Services Digital Broadcasting, Terrestrial, Segmented Band). A polêmica
8
 definição sobre o 

padrão de rádio digital a ser adotado no país, passa pela divergência na aprovação de dois 

modelos, o padrão americano e o europeu. Os resultados dos testes aplicados até o momento 

em diversas emissoras do país mostram que os modelos não se adaptaram as exigências do 

rádio AM e FM.  

 Os últimos testes mostraram que os sistemas de tecnologias digitais presentes não 

atingiram a todas as exigências técnicas para serem adotadas oficialmente no Brasil. Com 

                                                

8 A polêmica implantação do padrão de rádio digital pode ser vista no site da Associação Brasileira de Emissoras 

de Rádio e Televisão (Abert). Disponível em: <http://www.abert.org.br:8080/abert/?q=node/54142>. Acesso em 

03 mai. 2010. 

 

http://www.abert.org.br:8080/abert/?q=node/54142
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isso, cria-se uma grande expectativa pela adoção das novas tecnologias digitais no rádio. A 

troca do sistema antigo pelo digital pode significar uma nova vida ao rádio, um dos mais 

antigos e populares meios de comunicação do país. 

 A abordagem a respeito das tecnologias digitais possibilita compreender o presente 

momento das emissoras radiofônicas, como no caso das rádios via internet e da inserção do 

texto escrito e imagem, através da transmissão digital, que prometem revolucionar o meio 

radiofônico. A introdução do sistema digital de rádio pode, finalmente, trazer qualidade na 

transmissão e novas formas de interação com a audiência. 

Estudos recentes colocam em “xeque” a estrutura básica da linguagem radiofônica: a 

palavra, a música, os efeitos sonoros e o silêncio, tão disseminada pela maioria dos autores e 

abordada nas bibliografias existentes sobre o rádio. Com o advento da transmissão digital, 

incorporando o texto escrito e a imagem na linguagem radiofônica, Reis (2008) sugere que 

haja uma nova configuração a respeito do rádio, como meio de comunicação e mídia 

publicitária, constituindo uma nova forma de abordagem sobre os anúncios radiofônicos. 

Sendo assim, torna-se importante a abordagem de uma forma geral dos anúncios comerciais 

do rádio, através de conceitos, tipologias e formatos destes anúncios, com base nos estudos 

recentes, principalmente, de Robert B. Musburger e Clóvis Reis. 

 

2.2 OS COMERCIAIS NO RÁDIO 

 

No início do século XX, os anúncios, principalmente comerciais, foram utilizados com 

base na troca de uma amostra de produto ou serviços que eram veiculados na mídia. 

Conforme Musburger (2008), os anúncios no rádio passaram a ser chamados de comerciais, 

em meados de 1931, marcando o início de uma nova era como veículo de comunicação, 

estruturando-o como empresa e incorporando a publicidade como suporte para a 

programação. O auge ocorreu na década seguinte, em meados dos anos 40, chamada de 

“época de ouro do rádio”, onde a popularidade foi determinante para os investimentos 

publicitários na mídia. 

A partir de então, a publicidade passou a fazer parte do cotidiano das emissoras 

radiofônicas, tendo como objetivo atingir grandes audiências, mercado para a exposição de 

produtos e serviços para milhares de ouvintes. Ao se incorporar como empresa voltada a 

ações comerciais, o rádio se utiliza “da venda de espaços publicitários em suas programações 

e da audiência a seus programas”, conforme Blois (1996, p. 16), como forma de obtenção de 
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renda. Para Barbosa Filho (2003), a função do gênero radiofônico ou comercial no rádio, é 

usar estes espaços para a divulgação e venda de produtos e serviços.  

De uma forma geral, segundo Musburger (2008), os comerciais são veiculados entre 

os blocos de programas do rádio (assim como da televisão), e são classificados em três tipos 

de anúncios: anúncios de serviços públicos (institucionais, por exemplo), propaganda de 

programas (promos) e propaganda de vendas (os anúncios comerciais, isto é, os comerciais 

propriamente ditos). Nesse ponto, faz-se necessário conhecer as características que circundam 

os comerciais veiculados no rádio, a partir dos espaços pagos pelos anunciantes para divulgar 

seus produtos e serviços à audiência. 

 

2.2.1 Características dos comerciais no rádio 

 

A publicidade veiculada em rádio e televisão, ou seja, a “publicidade comercial”, 

conforme Musburger (2008, p. 52), é “uma atividade orientada para informar, uma ou várias 

pessoas, acerca de um produto, por meio de um anúncio pago” (ERICKSON, 1989 apud 

ORTIZ E MARCHAMALO, 2005, p. 128).  

Os anúncios, sejam de âmbito nacional e/ou local, financiam as emissoras comerciais 

de rádio que, de acordo com Mcleish (2001), são dirigidas como uma empresa que presta 

serviço ao público. Já para Ferraretto (2001), as emissoras comerciais que se constituem como 

empresas representam a parcela mais significativa do rádio. Ainda segundo o autor, há dois 

tipos de clientes nessas emissoras: 

 

Os ouvintes, que, com sua audiência, se tornam consumidores em potencial, e os 

anunciantes, interessados em atingir com suas mensagens um número crescente de 

pessoas. É com base nesta realidade que a emissora, por meio da programação e das 
ações do seu Departamento Comercial em busca de patrocínio, irá se posicionar no 

mercado (FERRARETTO, 2001, p. 46). 

 

Antes de veicular um anúncio comercial, seja no rádio ou na televisão, é necessário 

conhecer a quem se dirigirá, isto é, a audiência. Através da análise de grupos demográficos ou 

psicográficos, os anunciantes podem elaborar produtos ou serviços destinados a determinados 

grupos específicos da audiência, como: 
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Os grupos demográficos são organizados por faixa etária, renda, educação, sexo, 

ocupação e local de moradia. Um método diferente de agrupar os membros da 

audiência é chamado psicografia. Com esse método, as pessoas são agrupadas de 

acordo com estilo de vida, interesses pessoais, hobbies, atitudes, crenças e 

preferências políticas. Esse tipo de agrupamento ajuda a atingir grupos específicos 

de pessoas para determinados produtos ou serviços de modo que tempo e energia 

não sejam desperdiçados com pessoas que não estariam interessadas neles ou não 

poderiam comprar o produto vendido. Ambos os métodos de análise ajudam os 

fabricantes a desenvolverem produtos para grupos específicos de acordo com as 

respostas a certas formas de propaganda. (MUSBURGER, 2008, p. 53). 

 

As pesquisas de mercado são importantes para analisar e conhecer o consumidor, bem 

como seus hábitos e costumes. Dessa forma, os anunciantes podem direcionar com maior 

precisão suas ações publicitárias a grupos específicos e persuadi-los a comprar o produto 

anunciado. Segundo estudo
9
 de Reis (2008), os objetivos publicitários dos anunciantes no 

rádio podem ser de: criar, manter ou melhorar a imagem de uma marca, difundir uma 

promoção, informar a respeito de eventos e/ou informar as características de um serviço. 

Outro ponto a ser abordado é em relação ao direcionamento local ou nacional dos 

comerciais de rádio. Em geral, um comercial local, custa menos para ser produzido e tem uma 

personalidade local. Assim, de acordo com Musburger (2008, p. 54), a ênfase deste comercial 

está “no endereço, no número de telefone e no endereço do site. O foco também está em 

preços, possibilidade de financiamento e disponibilidade de modelos específicos, com ênfase 

na moda e na tradição locais”. Entretanto, se caso o comercial vir a ser veiculado no rádio, é 

recomendado refletir a importância de informar o endereço de site, pois como o rádio é uma 

mídia essencialmente sonora, a palavra se torna o elemento primordial para a comunicação 

com o ouvinte. Como há alguns endereços de sites extensos ou complicados a serem 

pronunciados através da palavra radiofônica, compreendê-los torna-se tarefa complicada para 

os ouvintes.  

Percebe-se com freqüência uma melhor produção dos comerciais nacionais, além de 

apresentarem técnicas de produção mais complexas na criação, necessitando de um orçamento 

maior se comparado a comerciais locais. Em geral, enfatizam as qualidades do produto, suas 

características e seu custo (preço). 

É freqüente o número de emissoras de rádio que utilizam os intervalos de um 

programa para exibirem um ou uma série de comerciais. Musburger (2008, p. 65) explica que 

                                                

9 Em 2004, Clóvis Reis realizou um estudo sobre a propaganda radiofônica, no qual foram analisados 1.956 
anúncios em 17 emissoras de rádio com maiores médias de audiências no Brasil, durante 102 horas de 

programação. Segundo o autor, “embora o presente estudo se refira a um contexto socioeconômico, geográfico e 

cultural em particular, acredita-se que seus resultados sejam extensivos a outros mercados, posto que em 

princípio as variáveis analisadas se aplicam a todos os âmbitos do rádio comercial” (REIS, 2008, p. 18).  
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“o intervalo entre os blocos de um programa ou entre os programas é chamado de tempo 

disponível” ou break
10

 comercial. Durante estes intervalos, os anúncios são organizados de 

modo a serem veiculados em uma sequência ou um fluxo: 

 

O fluxo dos anúncios publicitários é planejado, a fim de atrair e manter a atenção 

dos telespectadores, ouvintes ou leitores na programação cambiante. Na sequência 

da programação, os anúncios são encaixados entre as unidades (programas ou 

seções) mais apropriadas para que alcancem seu objetivo e seu público-alvo 

(PIEDRAS, 2009, p. 95). 

 

Através das inserções dos comerciais, a publicidade passa a fazer parte da 

programação e, em muitos casos, a fazer parte da estrutura e do conteúdo do programa. 

Piedras (2009, p. 96) acrescenta que, “esse fluxo se articula com as demais formas dos meios 

(notícias, entretenimento, etc.), interrompendo e ao mesmo tempo costurando o conteúdo da 

programação ou da seção do suporte”. Normalmente, é o departamento de vendas ou 

comercial que tem por responsabilidade organizar o fluxo dos anúncios a serem veiculados no 

rádio e na televisão.  

Em geral, a forma mais comum de compra de um espaço comercial no rádio e 

televisão é de 30 segundos, contudo são freqüentes os comerciais de 5, 10, 15, 45 e 1 minuto 

e, em casos mais raros, 2 minutos ou mais. Os valores referentes à compra do espaço variam 

de acordo com cada emissora, assim como sua duração e o horário em que será veiculado. 

Contudo, os valores para a compra deste espaço nas emissoras de rádio são menores se 

comparado às emissoras televisivas.  

Compreendendo os aspectos gerais dos comerciais no rádio, é possível ressaltar a 

importância dos anúncios na divulgação dos produtos e serviços para a audiência e possibilita 

dar o próximo passo, que é entender e descrever os comerciais que são frequentemente 

veiculados no rádio. Assim, o próximo conteúdo irá relatar brevemente a história, 

terminologias e formatos de anúncios do rádio. 

 

2.2.2 Comerciais no rádio: os formatos de anúncio 

 

Em geral, quando se trata da propaganda radiofônica, não há uma terminologia comum 

nos estudos referentes a anúncios comerciais do rádio. Segundo Reis (2008, p. 28), “a 

terminologia é ambígua e não existe acordo sequer para denominar o objeto de estudo”. Cada 

                                                

10 Break é o nome dado pelos profissionais publicitários em rádio e televisão para designar os intervalos 

comerciais entre programas nos meios eletrônicos. 
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autor adota uma terminologia particular para definir um comercial no rádio. Silva (1999, p. 

83), por exemplo, considera o estudo sobre as “peças publicitárias radiofônicas”, Barbosa 

Filho (2003, p. 51) se refere aos “gêneros radiofônicos” e Ortiz e Marchamalo (2005, p. 130) 

descrevem os “formatos radiofônicos da publicidade”. 

 

Ortega (1997, p. 110) aponta as “formas publicitárias no rádio”. González Lobo 

(1998, p. 186) fala de “tipos de anúncio”, enquanto García Uceda (2000, p. 249) 
alude aos “formatos publicitários no rádio”. Cebrián Herreros (2001, p. 205) 

menciona as “formas de tratamento” e Muela Molina (2001, p. 96) cita os “formatos 

publicitários radiofônicos” (REIS, 2008, p. 28). 

 

Para tal finalidade, Reis (2008, p. 28) classifica a terminologia como “formatos de 

anúncio”, baseado em estudos referentes à forma, ao conteúdo e ao contexto de difusão dos 

anúncios, permitindo, dessa forma, que haja distinção entre um tipo de anúncio de outro. 

Segundo o autor, anúncio é o “relato publicitário que o anunciante difunde para se comunicar 

com o seu público-alvo” (REIS, 2008, p. 28). São utilizados “para levar ao conhecimento 

público um produto ou serviço de uma empresa ou instituição”, conforme César (2005, p. 

170), e veiculados de acordo com três modalidades: seu objetivo publicitário, estratégia 

criativa e o meio no qual será empregado para sua veiculação.  

Entretanto, no início do século XX, suas finalidades eram outras. Em meados da 

década de 30, os primeiros anúncios foram apresentados de improviso, caracterizados pelo 

despreparo dos locutores, e direcionados a mídia impressa, sem qualquer adaptação para o 

meio radiofônico. A partir daí, a publicidade foi fator determinante da programação das 

emissoras radiofônicas, que passaram a almejar um grande número de ouvintes, consumidores 

em potencial para os produtos anunciados no rádio.  

Com a estruturação da programação e a popularização dos aparelhos, conforme 

descreve Silva (1999), surgiram mudanças significativas na linguagem empregada no rádio, 

assim como, nos anúncios radiofônicos que também sofreram alterações em sua estrutura, 

principalmente na elaboração de textos por um redator e posteriormente lidos ao vivo pelos 

locutores. A improvisação e/ou a simples leitura de textos preparados exclusivamente para a 

mídia impressa fizeram parte do passado e os textos passaram a ser previamente produzidos e 

direcionados à audiência das emissoras radiofônicas. No decorrer desse período, com a 

construção de uma linguagem própria e específica do veículo, os anúncios desempenharam 

um papel importante na adequação dos textos direcionados a mídia radiofônica, ou seja, ao 

público ouvinte. 
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Apesar da importância histórica dos anúncios no rádio, a propaganda radiofônica 

continua sendo um campo pouco explorado e disseminado nas bibliografias referentes ao 

veículo e, segundo Reis (2008), “ganha maior importância com as novas diretrizes da 

comunicação de marketing, cujos postulados repercutem com intensidade nas estratégias” 

(REIS, 2008, p. 28).  O autor ainda acrescenta:  

 

Estudos anteriores se baseiam numa definição de formato limitada a aspectos como 

os elementos expressivos da linguagem radiofônica (palavra, música, efeitos, 

silêncio), a técnica narrativa e a duração da mensagem. Além disso, tais trabalhos 

não seguem um método de identificação homogêneo e hierarquizado, o que pode 
comprometer a validade de algumas descrições, e tampouco estabelecer de modo 

sistemático as relações existentes entre o tipo de anúncio, o objetivo publicitário da 

sua emissão, o anunciante que pode obter melhores resultados com o seu emprego e 

as emissoras nas quais essas inserções são mais freqüentes (REIS, 2008, p. 29). 

 

O formato limitado no qual se constitui a linguagem radiofônica - a palavra, a música, 

os efeitos sonoros e o silêncio - questionado por Clóvis Reis, não leva em conta a inserção da 

transmissão digital, que incorpora o texto escrito e a imagem à linguagem do rádio. Esta nova 

configuração, conforme Reis (2008, p. 105), permite outorgar “características próprias de 

suportes como a televisão, o cinema, a Internet, etc. Em síntese, surge um novo meio, que 

ultrapassa a sua condição „unimídia‟ para alçar-se a uma esfera multimídia”. 

A dificuldade em realizar uma análise comparativa das terminologias empregadas 

pelos autores em relação à propaganda radiofônica constata, de uma forma geral, que não há 

um consenso em torno da tipologia
11

 dos anúncios veiculados no rádio. É o que explica Reis 

(2008, p. 32), “excluindo-se noções mais ou menos comuns de conceitos como os de spot, 

jingle e patrocínio, há um desacordo entre a maioria dos estudiosos na descrição de outras 

modalidades de anúncio”. 

Nesse sentido, se faz necessário buscar os âmbitos de relação que configuram os 

formatos de anúncio e desenvolver uma descrição sobre estes. Reis (2008) elabora uma 

classificação de acordo com seus estudos sobre a propaganda radiofônica, conforme será 

abordado a seguir: 

 

 

 

 

                                                

11
 Tipologia é o “estudo sistemático dos diversos caracteres tipográficos, quanto a sua forma, classificação, 

criação, desenvolvimento, evolução histórica, utilização, aplicações, etc.” (RABAÇA E BARBOSA, 2002, p. 

479). 
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2.2.2.1 Spot 

 

O termo “spot” deriva da palavra “spot advertising”, que significa “ponte de 

propaganda”, conforme tradução de Barbosa Filho (2003, p. 122), surgindo nos Estados 

Unidos no início da década de 30. Baseado nos resultados obtidos em sua pesquisa sobre 

anúncios veiculados em diferentes emissoras, Reis (2008, p. 43) afirma que spot “é um 

formato de anúncio gravado, inserido durante o intervalo comercial dos programas” e “com 

maior difusão no rádio do Brasil” (REIS, 2004, apud REIS, 2008, p. 43). O autor acrescenta 

que flash, são assim chamados os spots de curta duração, em torno de 5 a 7 segundos, 

conhecidos também como texto-foguete e “sua exibição costuma pipocar durante as 

transmissões esportivas” (SANT‟ANNA, 2009, p. 178). 

O spot radiofônico, segundo Silva (1999), possui duas peculiaridades: a primeira 

refere-se ao “relato publicitário” que, de acordo com Reis (2008, p. 28), apresenta os 

elementos básicos: palavra, música, efeitos e silêncio, constituintes da linguagem radiofônica. 

A segunda fala sobre sua contribuição para a construção de uma linguagem própria e 

específica do veículo, como se viu anteriormente, onde os anúncios radiofônicos deixaram de 

ser meramente lidos, de improviso, para serem pré-elaborados por um redator e, 

posteriormente, gravados antecipadamente ou lidos “ao vivo” pelo locutor da rádio. Essas 

duas peculiaridades chamam a atenção para a importância do spot na história do meio 

radiofônico e como sua influência foi determinante para a construção de uma linguagem 

própria e específica do rádio.  

De uma forma geral, o spot vem acompanhado de fundo musical e efeitos sonoros, 

mas há casos em que utiliza apenas a palavra falada como recurso sonoro. Para Reis (2008), é 

um formato de anúncio utilizado com os mais variados propósitos publicitários do anunciante 

em relação a um produto, serviço ou marca, como: informar, promover, entreter, etc. Estes 

são os objetivos mais freqüentes que o anunciante local tem ao anunciar um spot no rádio, 

enquanto o anunciante nacional prefere fortalecer a imagem de sua marca. Sua duração varia 

entre 15 e 90 segundos, mas os anunciantes frequentemente compram um espaço comercial de 

30 segundos para veicular seus spots em uma emissora radiofônica. 

 

2.2.2.2 Jingle 

  

 Assim como o spot, o jingle é um dos formatos de anúncio mais utilizados em rádios 

do país. Reis (2008, p. 45) define jingle como sendo “uma composição musical na qual 



42 

 

intervêm profissionais vinculados a estúdios de gravação ou cantores especialmente 

contratados pela agência de publicidade”. De acordo com Tinhorão (1978) apud Silva (1999), 

o primeiro anúncio comercial musicado no rádio do país surge em 1932, no programa Casé
12

 

da rádio Philips, localizada no Rio de Janeiro. A partir de então, foi amplamente difundido 

nas emissoras comerciais de rádio, e hoje é um dos formatos mais utilizados para “promover a 

imagem da marca do anunciante, isto é, a percepção global que os consumidores tem a seu 

respeito” (REIS, 2008, p. 45).   

 A principal diferença em relação ao spot é a mensagem sob a forma de melodia, “fácil 

de recordar e cantarolar”, como descreve Figueiredo (2005, p. 178), e geralmente “composta 

pelos principais conceitos da marca anunciada, pelo slogan
13

, e, possivelmente, pelo telefone 

ou endereço do anunciante” (MELLO VIANNA, 2004, p. 30). De acordo com Reis (2008, p. 

45) “as letras se situam num nível afetivo e geram na mente do público-alvo um conjunto de 

idéias e juízos que envolvem a notoriedade da marca”. Para Cesar (2008, p. 67), o jingle 

eficiente é aquele que “gruda e a gente, mesmo que queira, não esquece. Fica cantando a toda 

hora”.  

 Por tratar-se essencialmente de um anúncio musical, o jingle, geralmente, utiliza a 

música e a palavra como elementos presentes na composição do formato. A palavra é 

comumente é cantarolada e o acompanhamento se dá pelo fundo musical, assim como, 

também pode apresentar efeitos sonoros. Para Barbosa Filho (2003, p. 125) o jingle “facilita a 

multiplicação da informação veiculada, graças ao hábito humano de repetir frases melódicas, 

cantando ou assoviando”.  

 Geralmente, sua veiculação é de 30 segundos nas emissoras de rádio, mas assim como 

o spot, pode ser encontrado de 15 a 90 segundos. Os anunciantes, principalmente de maior 

tradição no mercado, usam o jingle para realçar a imagem da marca, conforme Reis (2008), e 

o rádio como mídia de apoio para sua campanha publicitária. 

 

 

                                                

12 O programa Casé foi um dos programas mais famosos e ouvidos do rádio brasileiro. Estreou em 1932 e foi 

pioneiro no uso de jingles em comerciais, radionovelas que marcaram época e promoveu muitos artistas de 

renome nacional como Noel Rosa. O longa metragem “Programa Casé – o que a gente não inventa não existe” 

conta a história de sucesso do programa de Ademar Casé e a ligação do apresentador com o rádio e a música 

popular brasileira. Mais informações <http://www.pindoramafilmes.com.br/cinema/programa-case>. Acesso em 

28 abr. 2010.   

 
13 Slogan é uma “frase concisa, marcante, geralmente incisiva, atraente, de fácil percepção e memorização, que 

apregoa as qualidades e a superioridade de um produto, serviço ou idéia” (RABAÇA E BARBOSA, 2002, p. 

685-686). 

 

http://www.pindoramafilmes.com.br/cinema/programa-case
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2.2.2.3 Patrocínio 

 

O patrocínio é um dos formatos de anúncio mais antigos que se tem notícia no Brasil. 

Reis (2004, p. 184) confirma, descrevendo-o como “primeiro formato de anúncio do qual se 

tem alguma referência documentada”. Há relatos
14

 indicando que o primeiro programa 

patrocinado no rádio surgiu no final da década de 20 no país.  

De acordo com Reis (2008), o anuário Agências & Anunciantes
15

 (2006) publicou um 

estudo sobre as modalidades diferentes de assinatura de patrocínio. Segundo a revista, estas 

modalidades são classificadas como:  

 

Chamada: mensagem publicitária que anuncia os programas, os eventos especiais ou 

a programação geral da emissora; 

Vinheta: utilizada normalmente na abertura e no encerramento de programas, 

apresentando recursos de áudio que identificam cada atração da grade de 
programação da emissora; 

Top: tem como característica a contagem regressiva de segundos que antecedem a 

emissão de um programa (REIS, 2008, p. 46). 

 

Também há uma quarta classificação com referência ao nome do programa e 

patrocinador emitidos pela voz do locutor, com menções breves de expressões, como 

“patrocínio”, “oferecimento”, “gentileza”, etc. Para Reis (2008, p. 46), “a técnica de 

apresentação mais comum é a referência direta ao nome do patrocinador (um produto, uma 

marca, um serviço, uma empresa, etc.) ou o testemunho acerca de suas qualidades”. O autor 

ainda descreve que o patrocínio é utilizado para facilitar a identificação do anunciante local, 

de acordo com a área de cobertura da emissora, favorecendo, de certa forma, a aproximação 

com os consumidores da região. Além disso, o patrocínio tem por função valorizar a marca e 

atribuir personalidade para o anunciante, diferenciando-o da concorrência e fidelizar o 

consumidor.  

 

2.2.2.4 Testemunhal 

 

 No testemunhal, a participação do apresentador é primordial para o sucesso ou não do 

formato de anúncio. Figueiredo (2005, p. 111) considera “um momento no programa em que 

                                                

14 Segundo artigo da jornalista Aramis Millarch, publicado originalmente em 4 de maio de 1984, no jornal 

Estado do Paraná. Conteúdo extraído do site <http://www.millarch.org/artigo/estorias-do-radio-para-memoria-

da-comunicacao>. Acesso em 29 abr. 2010. 
15 Anuário de circulação anual, versão impressa para assinantes do grupo Meio & Mensagem. 

http://www.millarch.org/artigo/estorias-do-radio-para-memoria-da-comunicacao
http://www.millarch.org/artigo/estorias-do-radio-para-memoria-da-comunicacao
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o locutor interrompe sua narrativa para louvar as qualidades de determinado produto”. Para 

Silva (1999, p. 29) “é um comentário realizado ao vivo no decorrer do programa pelos 

próprios locutores testificando a eficácia de determinado produto ou serviço”. Qualificando 

ou aprovando sua eficácia, conforme os dois últimos autores citados, a função do apresentador 

é, sobretudo, importante para a credibilidade do produto ou serviço oferecido. Essa 

apresentação pode ser explicada da seguinte forma: 

 

 

Em geral, a apresentação da marca, produto ou serviço começa de forma sutil e tem 

a finalidade de incorporar a propaganda ao discurso do programa, aproveitando a 

proximidade entre o condutor do espaço e o ouvinte. O nível de atenção do ouvinte 

não diminui, porque o anunciante se encontra na mesma linha do comentário do 

apresentador. Assim, a identificação da propaganda nem sempre é evidente e pode 

se confundir com as palavras do locutor. Porém, em outras oportunidades, a 
apresentação do produto é direta e enfática, com rotunda citação do nome do 

anunciante, com objetivo de promover uma venda imediata (REIS, 2008, p. 49). 

  

 Por estar inserido no decorrer de um programa radiofônico, o testemunhal se 

diferencia em relação aos demais formatos de anúncio mais conhecidos, como spot, jingle e 

patrocínio, veiculados nos intervalos comerciais dos programas. Contudo, para o testemunhal, 

a credibilidade do apresentador é o fator determinante para a eficácia do anúncio, pois ele será 

o elo de proximidade da marca, produto ou serviço e o ouvinte. 

 

2.2.2.5 Unidade móvel ou flash 

 

 É um formato de anúncio realizado fora do estúdio do programa, geralmente na rua, 

por meio de um veículo que, segundo Reis (2008), transmite ao vivo uma ação publicitária do 

anunciante. O autor considera que sua intervenção é transmitida pelo apresentador do 

programa, locutor de continuidade ou um porta-voz do anunciante, sem a inclusão de fundos 

musicais ou efeitos sonoros, apenas da palavra. O conteúdo é pré-determinado pelo 

anunciante e apresentador, e a duração varia de acordo com o previamente tratado entre estes. 

 Também chamado de flash, a unidade móvel pode ter três finalidades, segundo o 

objetivo publicitário do anunciante; “prestar uma informação sobre o anunciante, difundir 

uma oportunidade promocional ou melhorar a imagem de um produto ou uma marca” (REIS, 

2008, p. 52). Ainda segundo o autor, é difundida tanto para emissoras que possuem uma 

programação voltada para um público generalizado, como para rádios que possuem uma 

programação específica para determinados perfis de público. 
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2.2.2.6 Guia comercial 

 

 O guia comercial é assim chamado por dispor, na mesma pausa publicitária, um grupo 

de diferentes anunciantes que divulgam seus produtos, marcas ou serviços por meio de 

técnicas de apresentação. Conforme Reis (2008) é um formato de anúncio gravado e, de uma 

forma geral, as empresas anunciantes transmitem apoio a um evento de âmbito local. A breve 

referência ao anunciante informa ao ouvinte, suas atividades na zona geográfica de atuação e 

“contribui para melhorar a sua imagem de marca” (REIS, 2008, p. 53). 

 Sua veiculação pode durar de 30 segundos a dois minutos, podendo ter a intervenção 

de um ou mais locutores durante a emissão. A palavra pode ser acompanhada de fundos 

musicais e efeitos sonoros. 

 

2.2.2.7 Programete ou microprograma 

 

 É um formato de anúncio que se distingue dos demais por ser integrado a programação 

da emissora, como se fosse um espaço autônomo. O programete ou microprograma pode ser 

transmitido ao vivo ou por meio de gravação e “possui características diferenciadas do 

programa que está no ar e dos outros formatos de anúncio que compõem a pausa publicitária” 

(REIS, 2008, p. 53). Estas características estão relacionadas às diversas técnicas narrativas, 

como dramatização, entrevista, depoimentos, e tem intervenções de diferentes vozes, 

conforme explica Reis (2008), onde se incluem celebridades, autoridades, consumidores ou/e 

porta-voz do anunciante. 

 Podem durar de 30 segundos a cinco minutos de veiculação, o que pode ser um ponto 

positivo para o anunciante que deseja emitir um anúncio criativo e que chame a atenção do 

ouvinte. Este relato publicitário pode ser expresso por palavras, podendo serem utilizados 

fundos musicais ou/e efeitos sonoros. 

 Em geral, os anunciantes são organizações não-governamentais, associações e a 

administração pública que, segundo Reis (2008), desejam transmitir informações de interesse 

público, promover serviços, provocar mudanças de atitudes ou de comportamentos, e 

melhorar a imagem da instituição pública ou, em freqüência menor, de empresas privadas. 

Reis (2008, p. 54) sugere que: 
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Empresas privadas de atuação nacional também podem utilizar programetes para 

reforçar a imagem da marca em ocasiões determinadas, como o aniversário de 

fundação da companhia, a assinatura de um novo contrato, a inauguração de um 

parque industrial, etc. Emissoras generalistas ou especializadas em informação 

veiculam programetes. 

  

Suas diferenças em relação ao spot são se devem à estratégia criativa e planejamento 

de veiculação, no qual o programete “segue a dinâmica própria dos programas e encadeia 

diferentes técnicas de realização numa mesma emissão” (REIS, 2008, p. 54). Além disso, o 

programete tem menor freqüência de veiculação que o spot e, de acordo com Reis (2008, p. 

54), “se contrata para a emissão em alguns horários em concreto”, ao contrário dos spots que 

são veiculados em diferentes partes do dia. 

 

2.2.2.8 Programa 

 

 O programa, conforme Reis (2008), é um formato no qual os anunciantes financiam 

um espaço exclusivo e delimitado na grade de programação de uma emissora. Pode ser 

veiculado ao vivo ou gravado e conta com a participação de diferentes apresentadores. São 

comuns em casos de anunciantes que patrocinam entrega de prêmios e condecorações, 

participação em feiras e exposições, realização de festivais, shows, concursos, entre outros. 

 A duração dos programas não é pré-determinada, isto é, não segue uma pauta própria, 

depende exclusivamente do contrato firmado entre anunciante e a emissora de rádio. A 

realização é determinada, conforme considera Reis (2008, p. 55), por “uma técnica narrativa 

diferenciada e utiliza a música ou a informação de interesse comercial como um elemento de 

continuidade”, onde a própria emissora é encarregada da produção do programa. O objetivo 

do programa, segundo Reis (2008, p. 55) é “dar notoriedade à marca ou difundir alguma 

promoção de vendas”, onde se destacam os anunciantes locais, que, em geral, são aqueles que 

mais utilizam este formato de anúncio.  

 

2.2.2.9 Ações especiais de comunicação de marketing 

 

  O último formato de anúncio, mas não menos importante, refere-se às ações especiais 

de comunicação de marketing, que utilizam diferentes técnicas para promover eventos, 

animações no ponto-de-venda, festivais, shows, competições esportivas, participação em 

feiras e exposições, dentre outras atividades. Podem ser realizadas na rua, e de acordo com 

Reis (2008, p. 56), “constituem um formato novo, dinâmico e flexível. (...) Se circunscrevem 
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ao que se denomina a „nova propaganda‟”. A emissora também pode participar das ações 

especiais de comunicação de marketing, geralmente emitidas ao vivo, e transmitidas enquanto 

o programa da emissora está no ar. 

 Comumente denominadas de QG e pedágio na prática profissional no Brasil, a duração 

deste formato de anúncio “não segue uma pauta regular‟, conforme Reis (2008, p. 56), e tais 

ações especiais de comunicação de marketing podem contar com a participação do condutor 

do programa radiofônico, locutores de continuidade, porta-vozes do anunciante, consumidores 

e ouvintes. Tem por objetivo difundir uma promoção ou criar uma imagem positiva do 

anunciante.  

 Assim, através da breve menção do histórico dos anúncios comercializados no rádio 

brasileiro – importantes na consolidação da linguagem radiofônica estudada na maioria das 

bibliografias – as tipologias, conceitos e descrição dos formatos dos anúncios, foi possível 

compreender o contexto geral dos comerciais veiculados no rádio. Vale também frisar que 

antes de direcionar o anúncio para um público-alvo, é necessário identificar os valores 

culturais que caracterizam a audiência em uma região. Por essa razão: 

 

Para o estudo da recepção dos meios de comunicação esta situação é privilegiada, 

pois permite verificar como a identidade cultural, criada pela vivência de uma 

determinada cultura regional, se relaciona com os conteúdos massivos, emitidos 

preponderantemente em caráter nacional. O foco no “cotidiano regional” amplia as 

possibilidades de compreensão das inúmeras condições de recepção a que estão 

sujeitas as mensagens massivas, acrescentando às diferenças socioculturais 

determinadas pelos diversos estratos econômicos, a questão da inserção do receptor 

em um contexto histórico-geográfico com especificidades próprias (JACKS, 1999, 

p. 69). 

 

 Dessa forma, direcionar o estudo para o caráter regional, identificando os fatores 

históricos, geográficos, econômicos e sociais que especificam a cultura dos indivíduos 

inseridos nesta região, pode ser uma alternativa positiva para os meios de comunicação, 

como, por exemplo, para o rádio com orientação local. Essa “situação privilegiada”, conforme 

descrito por Nilda Jacks, torna fundamental o estudo do regionalismo para uma emissora com 

características locais, destacando o perfil do público tradicionalista gaúcho. 
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2.3 O REGIONALISMO DO RÁDIO: UM ESTUDO SOBRE O TRADICIONALISMO 

GAÚCHO COMO ELEMENTO DE ESTRUTURAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

 

O fenômeno da globalização, de acordo com Jacks (1998), provocou profundas 

transformações nas questões culturais e tradicionais no mundo, sejam elas de cunho nacional, 

regional, local, éticas ou de outra ordem. O avanço deste fenômeno provocou a “construção, 

reconstrução e fortalecimento de múltiplas identidades no mundo inteiro, mantendo-o 

atualizado como questão” (JACKS, 1998, p. 10). No entanto, segundo a autora, no final dos 

anos 80, a cultura regional gaúcha reviveu a força de suas tradições, que já apresentavam 

sinais de saturamento, através do Nativismo, movimento considerado originário do interior do 

Tradicionalismo.  

De uma forma geral, a cultura regional abrange todas as formas de manifestações que 

caracterizam a realidade sociocultural de uma região. Por região, entende-se: 

 

No seu aspecto geográfico, uma área territorial de condições ambientais particulares 

como solo, o clima, regime hidro e orográfico, vegetação, fauna; 

antropossociologicamente, pelos seus habitantes e sua estrutura social: população, 

raça, língua, crenças, costumes e tradições, organização familiar e política, 
economia, maior ou menor grau de abertura às influências exteriores, vias de acesso 

e meios de comunicação disponíveis (JACKS, 1999, p. 70). 

 

Esses dois fatores citados determinam as peculiaridades de cada região. Ainda 

segundo a autora (1999, p. 66), “a cultura regional é um dos fatores de determinação de 

práticas culturais que diferenciam determinado grupo, fornecendo-lhe uma identidade própria. 

Essa identidade própria ou auto-reconhecimento, no âmbito individual ou coletivo, em que se 

estrutura um sistema de referência, é chamada de “identidade cultural” (JACKS, 1999, p. 63). 

No Rio Grande do Sul, a manifestação dessa identidade fica evidente através da valorização 

das peculiaridades tradicionais da cultura gaúcha e no sentimento de “negação” a identidade 

nacional.  É o que confirma Oliven (1990) apud Jacks (1999, p. 72): 

 

A representação da figura do gaúcho com suas expressões campeiras, envolvendo o 

cavalo, a bombacha, o chimarrão e a construção de um tipo social livre e bravo 

serviu também de modelo para grupos étnicos diferentes, o que estaria a indicar que 
esta representação une os habitantes do Estado em contraposição ao resto do país. 

 

A literatura sulista também contribuiu para a consolidação dessa identidade. Durante 

muito tempo, a figura do gaúcho fora retratado como um mito, conforme descreve Jacks 

(1998), pela literatura e historiografias oficiais de escritores e historiadores. É o que confirma 
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Pesavento (1984) apud Jacks (1998, p. 17), quando coloca que “o historiador busca nas lutas 

fronteiriças com os castelhanos, vitórias grandiosas, lances de heroísmo e, dominando o 

cenário do pampa, „verdadeiro campo de batalha‟, encontra-se a figura altaneira, viril e 

destemida do gaúcho”.   

 Conforme Jacks (1998), a valorização das tradições deste gaúcho mitificado fica 

evidente no surgimento do Tradicionalismo, movimento pelo qual seus adeptos preservam a 

integridade da identidade gaúcha. Desse modo, o tradicionalismo gaúcho será o próximo item 

a ser abordado, a fim de conhecer um pouco mais sobre este movimento originário do Rio 

Grande do Sul e sua importância para o objetivo proposto deste trabalho. 

 

2.3.1 O tradicionalismo gaúcho  

 

O Tradicionalismo, como o próprio nome sugere, é um movimento cultural do Rio 

Grande do Sul de valorização das raízes e tradições culturais do povo gaúcho. Surgido em 

1868, em Porto Alegre, fundado por intelectuais ligados a Sociedade Partenon Literário e, de 

acordo com Jacks (1998), pretendiam divulgar o movimento através da literatura, 

apresentando seus trabalhos em livros, revistas, jornais e conferências.  

Em um segundo momento, com a fundação do primeiro Centro de Tradições Gaúchas 

(CTGs), em 1948, o movimento ficou conhecido pela sua organização e estrutura hierárquica. 

Por fim, espalhou-se por todo o Estado e outras regiões no país em 1966, quando o 

congregado de CTGs fundou o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Após cinco anos, 

desde a criação do primeiro CTG, os tradicionalistas seguiam algumas finalidades 

implementadas pelo seu fundador, a citar: 

 

a) Zelar pelas tradições do RS, sua história, suas lendas, canções, costumes, etc..., e 

consequentemente divulgação pelos Estados irmãos e países vizinhos; 

b) Pugnar por uma sempre maior elevação moral e cultural do RS; e, 

c) Fomentar a criação de núcleos regionalistas no Estado, dando-lhes todo o apoio 

possível  

d) O centro não desenvolverá qualquer atividade político-partidária, racial ou 

religiosa (BARBOSA LESSA, 1986 apud JACKS, 1999, p. 35). 

 

Os principais motivos que provocaram a expansão do Tradicionalismo, segundo Jacks 

(1999), foram: a destruição de todos os símbolos do regionalismo no país, como bandeiras, 

escudos e hinos, na ditadura Vargas, e a invasão econômica e cultural dos Estados Unidos, 

que fazia sua presença ser cada vez mais sentida no cotidiano da população. Neste último, 
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seria mais uma forma de “interferência” na cultura tradicional gaúcho, assim como acontecera 

no pós-guerra (dos Farrapos). 

 Na cultura regional, internamente, quando há uma diversidade econômica, social e 

também cultural, origina-se sociologicamente, segundo Jacks (1999), uma subcultura. Pode-se 

identificar uma subcultura quando “numa sociedade um determinado grupo social aceita um 

sistema de valores, normas, símbolos e padrões de comportamento, que se distingue da 

cultura geral” (SCHRÄDER, 1989 apud JACKS, 1999, p. 71). São os casos das imigrações no 

Rio Grande do Sul, de origem alemã, italiana, japonesa, holandesa, judia e negra e a 

subcultura que antecedeu a essas, como afirma Jacks (1999, p. 71), “a gaúcha, que contém a 

simbologia usada para firmar sua identidade no confronto com as outras regiões brasileiras”.  

 Alguns indicadores revelam a identificação da cultura regional do gaúcho, entre eles, 

estão o chimarrão, o churrasco, a música, a indumentária, a dança, o linguajar, o rodeio e o 

ambiente rural. Dentre estes, alguns se tornaram hábitos cotidianos vinculados à tradição 

gaúcha, conforme Jacks (1999), como o chimarrão, tomado por boa parte das famílias 

gaúchas e o apreço ao churrasco, costume regional difundo para todo o país. Nesse sentido, 

fazem-se necessário conhecer esses costumes e práticas cotidianas (hábitos), que são 

vinculados às tradições gaúchas e identificam a cultura regional do Rio Grande do Sul. 

 

a) Chimarrão 

 

 Em boa parte das famílias gaúchas, o chimarrão é normalmente tomado antes do 

desjejum (almoço e/ou jantar), em “rodas de chimarrão”, encontro familiar ou 

individualmente. De acordo com Jacks (1999), são freqüentes os números de ambientes de 

trabalho que permitem que se tome chimarrão, substituindo até mesmo o cafezinho, produto 

nacionalmente apreciado por todos os brasileiros, passando-o de mão em mão durante boa 

parte do expediente. 

 O chimarrão se faz tão presente no cotidiano do povo gaúcho que, para muitos, é 

considerado mais que um hábito ou costume, como se fosse um “vício”, incorporado ao dia-a-

dia das famílias. Segundo Barbosa Lessa (1986) apud Jacks (1999, p. 89) “sua origem 

indígena guarani era uma espécie de „cachimbo da paz‟, e quando foi assimilado pelos 

brancos, nas estâncias, começou a ser compartilhado por „patrões‟ e „peões‟, sendo até hoje 

compartilhado por todos que participam de uma „roda‟”, isso é traduzido na sua prática 

democrática, associativa e fraternal. Além disso, conforme Jacks (1999), somente o chimarrão 
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permanece como tradição essencialmente gaúcha, elemento inconfundível da cultura regional, 

pois, os outros elementos, como o cavalo e o galpão, perderam seu espaço para a urbanização. 

 

b) Churrasco 

 

 Fazer churrasco é um costume regional gaúcho, que se espalhou por todo o território 

brasileiro e ultrapassou as fronteiras do país. É um dos costumes mais populares do Estado e 

“é o prato predileto e o escolhido para ocasiões especiais e para alguns finais de semana” 

(JACKS, 1999, p. 90).  

 O modo de preparação do churrasco segue a maneira rural e da maioria dos CTGs, 

com sal grosso e carne assada em espetos de madeiras cravados no chão. Nas cidades, no 

entanto, a preparação foi adaptada segundo os espaços das residências (apartamentos e casas), 

forma estratégica de manter essa tradição nos tempos modernos. 

 

c) Pilcha 

 

 É considerada a indumentária típica masculina dos gaúchos, utilizada em dias de festas 

e comemorações especiais, fins de semana e visitas a CTGs, nos quais seu uso é obrigatório. 

Em cerimônias oficiais, conforme cita Jacks (1999), também é utilizada como traje a rigor do 

gaúcho tradicionalista. No entanto, a indumentária feminina, usada em cerimônias oficiais ou 

nos CTGs, não é considerada como traje oficial para alguns autores. É o caso de Hobbawn 

(1984) apud Jacks (1999, p. 90), que considera a pilcha feminina “uma „tradição inventada‟”. 

 A pilcha corresponde ao traje utilizado pelos peões de estância e, hoje, seu uso tornou-

se comum nos centros urbanos. Segundo Jacks (1999), isso se deve, principalmente, ao 

movimento nativista, que contribuiu para legitimar alguns traços da cultura regional. 

 

d) Música 

  

 De acordo com Jacks (1999), a música regional é a preferida das pessoas que tem forte 

identificação com a cultura regional e das classes mais baixas. Segundo pesquisa
16

 realizada 

pela autora (1999, p. 91) “nas camadas populares a maioria ouve música gauchesca pelo 

rádio, em dois turnos diários, pela manhã, entre a preparação do desjejum e na saída para o 

                                                

16 Nilda Jacks realizou uma pesquisa exploratória para verificar, empiricamente, com maior ênfase, os 

indicadores que revelam a identificação do gaúcho com a cultura regional. 
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trabalho, e à noite antes de dormir”. Em muitas emissoras de rádio do interior do Rio Grande 

do Sul, a programação gauchesca figura nos horários de maior audiência, possibilitando uma 

grande interação entre a rádio local e o público rural, exemplificado por Jacks (1999, p. 91), 

como um “espaço utilizado para comunicação do público da zona rural, para recados”. Já as 

classes média e alta, segundo a autora (1999), ouvem música regionalista, mesmo não sendo 

uma prática cotidiana, mas se faz presente em momentos de lazer e festas de cunho 

gauchesco. 

 Para Nilda Jacks, a música é o elemento mais usado para evocar os símbolos que 

caracterizam a cultura regional. Dos identificadores desta cultura, como afirma a autora, “é o 

meio de expressão mais utilizado para veiculá-los e reforçá-los” (JACKS, 1999, p. 92). 

Através da música, são apresentados os símbolos regionais, que contribuem para reforçar os 

hábitos e costumes adquiridos nas práticas cotidianas do gaúcho. Segundo a autora, entre os 

temas de músicas mais produzidos para festivais, destacam-se o gaúcho, a relação homem-

mulher, o caráter existencial, costumes regionais, relação homem-campo e justiça social. 

Dentre estas, “a mais cantada se refere à típica de região, o gaúcho, „característica 

eminentemente por um personagem masculino e rural‟” (ARAÚJO, 1987 apud JACKS, 1999, 

p. 91). 

A amplitude da identidade cultural no Rio Grande do Sul não fica restrita somente às 

representações de movimentos que buscam resgatar e incentivar a cultura gaúcha, como nos 

CTGs (Centro de Tradições Gaúchas). Ela se dissemina em filmes, programas de rádio e 

televisão, em transmissões esportivas, na publicidade comercial, enfim, são manifestações que 

estão presentes no cotidiano do gaúcho. 

 

2.3.2 O rádio e a cultura regional: o cotidiano de Santa Maria 

 

Em geral, a possibilidade de segmentar levou as emissoras de rádio a direcionarem 

suas programações a públicos específicos, concentrados em uma região, de acordo com a área 

de cobertura de suas transmissões. O regionalismo passou a ser uma característica presente 

em grande parte destas emissoras, principalmente localizadas no interior do país, criando um 

vínculo cultural entre a rádio e a audiência local. Barbosa Filho (2003, p. 46) explica que “o 

regionalismo é uma marca fundamental do rádio, pois oferece visibilidade às informações 

locais. Esse princípio dinamiza as relações entre rádio e comunidade”.  

As autoras Nilda Jacks e Ana Carolina Escosteguy (2005) destacam o papel dos meios 

de comunicação de massa na relação com a cultura de uma região. De acordo com elas (2005, 
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p. 38), “a comunicação de massa é vista como integrada às demais práticas da vida diária, 

entendidas estas como todas as atividades que dão sentido à vida social”.  

Como “primeiro e grande meio de comunicação de massa” a surgir no cenário 

midiático brasileiro, segundo Sant‟anna (2009, p. 176), e a contribuir para construção da 

história nacional, conforme se viu no primeiro capítulo, o rádio também exerceu influência 

significativa nas características culturais de determinadas regiões no país. Jacks (1998, p. 62) 

afirma que “o rádio, por suas características intrínsecas, foi o primeiro meio que apoiou a 

movimentação cultural no Rio Grande do Sul”, como no caso do movimento nativista. 

A partir de então, segundo Jacks (1998), tanto as rádios da capital gaúcha, como do 

interior, abriram espaço para programas de natureza gaúcha, aproveitando a receptividade da 

audiência, principalmente no turno matinal. É o que descreve Jacks (1998, p. 62-63), “a 

maioria das emissoras radiofônicas mantiveram programas de cunho gauchesco, que eram 

geralmente reservados ao amanhecer do dia”. Estes programas tiveram mais espaço em 

cidades do interior, geralmente por motivos ligados à cultura da região, como linguagem 

peculiar, programação direcionada a uma audiência mais específica e homogênea, menor 

concorrência, entre outros. 

Em Santa Maria, cidade do interior do Rio Grande do Sul, o mercado radiofônico é 

dividido por onze emissoras, segundo Jacks (1999), nas quais: seis são FMs e cinco AMs. 

Dentre as rádios FMs citadas pela autora, apenas a Rádio Guarathan FM possui uma 

programação essencialmente musical nativista e a Rádio Cultura FM possui alguns programas 

da mesma natureza. Contudo, é necessário relatar, que a Rádio Medianeira FM também 

possui um programa de natureza gaúcha, porém dedicado em maior parte ao gaúcho 

tradicional da região central do Rio Grande do Sul. Este é o programa “Amanhecer na 

Querência”, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 5 às 7 horas da manhã, na Rádio 

Medianeira FM. 

Nessa cidade, a maior da região centro-oeste, possui a economia voltada basicamente 

ao comércio e prestação de serviços, que muito se deve à presença da Universidade Federal de 

Santa Maria – UFSM, com diversos campos de especializações, como nas áreas de saúde, 

educação, computação, comunicação, ciências rurais. Além disso, possui a segunda maior 

guarnição militar do país, atrás apenas do Rio de Janeiro.  

Conforme Jacks (1999), o cotidiano das famílias é movimentado, no entanto, há tempo 

suficiente para a convivência. Os membros, normalmente, almoçam e jantam juntos e 

compartilham outros momentos, como de lazer e entretenimento. Por não oferecer muitas 

opções de lazer, segundo a autora, o que sobra para a maioria da população é o consumo de 
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televisão, rádio e internet. Segundo a autora (1999, p. 133) “o lazer constitui-se basicamente 

em assistir televisão e tomar chimarrão, o que muitas vezes é feito simultaneamente”. Nos 

finais de semana, o cenário é praticamente o mesmo, complementado com visita a parentes. 

Ouvir rádio também é uma prática cotidiana, mas prioritariamente para fins musicais.  

Ao nascer, o indivíduo já se insere no contexto cultural e cotidiano, passando a 

vivenciá-lo como uma forma de sobrevivência e amadurecimento pessoal. Para Jacks (1999), 

conhecer o cotidiano significa conhecer sua cultura, as práticas e posturas dos indivíduos ou 

grupos inseridos dentro desta. É dentro desse “campo cultural” que, segundo a autora, se 

estruturam algumas instituições básicas, com a igreja, escola, meios de comunicação de 

massa, etc. Em Santa Maria, por exemplo, além do destaque ao comércio e à guarnição 

militar, a religião, principalmente Católica, também tem uma forte presença na cultura 

regional da população, como é o caso da festa religiosa da Romaria de Nossa Senhora 

Medianeira, realizada todo o ano no mês de novembro e reunindo mais de 200 mil fiéis de 

todos os cantos do país. 

 Neste trabalho, os estudos sobre a cultura regional são importantes no que diz respeito 

à análise e compreensão da temática tradicionalista nos conteúdos dos anúncios comerciais 

como estratégias de persuasão, que intensificam o poder argumentativo destes anúncios. Esse 

é o assunto do próximo capítulo, no qual serão analisados a comunicação persuasiva e os 

estratégias persuasivas, baseados em Carrascoza (1999), que podem ser provocar reações 

positivas em relação ao produto ou serviço anunciado no rádio, influenciado-os a comprar.  

 

2.4 A PERSUASÃO NOS ANÚNCIOS COMERCIAIS DO RÁDIO  

 

 A persuasão é um termo muito comum utilizado por diversos autores no campo da 

comunicação social, sobretudo no que se trata à publicidade. Embora o uso freqüente, há 

discordância entre aqueles que defendem que a persuasão possui relação ao ato de convencer 

e os que preferem diferenciar os dois termos. Para Gomes (2003, p. 35) “persuadir supõe 

convencer e para tanto, é preciso motivar”. Figueiredo (2005, p. 53) considera que “a 

publicidade raramente convence alguém de algo. Ela persuade alguém a algo”. É o que 

também salienta Carrascoza (1999, p. 17):  

 

Um discurso que deseja convencer é dirigido à razão por meio de raciocínio lógico e 

provas objetivas (...). O discurso que deseja persuadir tem um caráter mais 

ideológico, subjetivo e intemporal: busca atingir a vontade e o sentimento do 

interlocutor por meio de argumentos plausíveis ou verossímeis. 
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 Independente dos pontos de vista, as semelhanças são centradas em uma posição: a 

publicidade é um discurso persuasivo. Carrascoza (1999, p. 18) afirma que “não há dúvida 

entre os estudiosos da comunicação de que a publicidade é um exemplo notável de discurso 

persuasivo”. Gomes (2003, p. 42) acrescenta que a “publicidade é um processo de 

comunicação persuasiva, de caráter impessoal e controlado que, através dos meios massivos e 

de forma que o receptor identifique o emissor, dá a conhecer um produto ou serviço, com o 

objetivo de informar e influir em sua compra ou aceitação”.  

 De acordo com Martins (1997), todo texto tem por função específica comunicar, por 

isso é considerado um discurso. Sendo assim, “o anúncio publicitário é discurso persuasivo, 

pois, por meio dele, o enunciador se serve para fazer o receptor crer em algo que lhe é 

apresentado, mudar seus pontos de vista, tomar decisão favorável ao que lhe é dito” 

(MARTINS, 1997, p. 154).  

 Nesse sentido, para provocar tais reações, utilizam-se estratégias persuasivas para 

chamar a atenção dos consumidores e motivá-los a tomar atitudes favoráveis em relação à 

marca e ao produto do anunciante, e, finalmente, influenciá-los ao ato de comprar. Estes 

mecanismos ou estratégias persuasivas, conforme Roiz Celix apud Gomes (2003, p. 36), “são 

orientados basicamente para diminuir as resistências psicológicas dos receptores expostos à 

comunicação persuasiva”.  

 A partir dos estudos de Carrascoza (1999) sobre o caráter persuasivo (tramas) nos 

anúncios publicitários, pretende-se analisar e descrever as estratégias de persuasão mais 

comuns nestas peças radiofônicas, a fim de capturar a atenção do consumidor e estimulá-lo a 

tomar atitudes favoráveis em relação a uma marca, produto ou serviço e, finalmente, induzi-lo 

ao ato da compra. Estas estratégias serão focadas no âmbito da propaganda radiofônica e 

possibilitará compreender, de uma forma geral, o conteúdo persuasivo aplicado nos anúncios 

comerciais de um programa de rádio, cuja temática é tradicionalista e regionalista. 

 

2.4.1 As estratégias persuasivas nos anúncios comerciais do rádio 

 

Redigir um texto publicitário para ser veiculado na mídia eletrônica ou impressa tem 

sido uma tarefa cada vez mais complicada para o redator publicitário. Devido à numerosa 

quantidade de mensagens e informações transmitidas, sobretudo pelos meios de comunicação, 

o público receptor está menos suscetível à propaganda. Segundo Simon apud Adler e 

Firestone (2002, p. 51) “„uma grande riqueza de informações cria pobreza de atenção‟”.  
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Dessa forma, ao elaborar o texto publicitário que venha a se configurar em um anúncio 

comercial, o redator deve ter em mente que, para a construção da mensagem, o rádio utiliza-se 

de um principal fundamento: a fonética. De acordo com Sant‟anna (2009, p. 178): 

 

Do ponto de vista textual, as características para a criação voltadas para o anúncio 

impresso são similares às do rádio, há chances de que um bom anúncio no primeiro 

sirva de base para o texto do segundo. Porém, a parte fonética é de extrema 

importância para a construção da mensagem, e isso é o que os diferencia, 

principalmente. 

 

Para a criação de um anúncio comercial para o rádio, o redator deve estar atento a 

escolha das palavras, pois, destas, serão transmitidas pela locução, a propaganda do 

anunciante. Além disso, a escolha do locutor é fundamental para o discurso publicitário. Para 

isso, Sant‟anna (2009, p. 178) explica que “a boa criação publicitária para rádio considera a 

fluência verbal do texto quando ele é falado: o ritmo, a ordem ou a entonação das palavras 

podem indicar uma conversa informal, por exemplo.”. 

Dentro desse contexto, as estratégias persuasivas intensificam os argumentos do 

discurso publicitário nos anúncios. Estas estratégias, chamadas por Carrascoza (1999) de 

tramas dos textos publicitários, buscam envolver o consumidor com o assunto do anúncio, 

tornando este indivíduo mais receptivo a mensagem. Nesse sentido, as estratégias persuasivas, 

com base em Carrascoza (1999), podem ser classificadas como: 

 

2.4.1.1 Estrutura circular ou circularidade 

 

 A forma de persuadir o consumidor, neste caso, é evitar questionamentos sobre o 

argumento do texto anunciado. A estrutura circular ou circularidade acontece quando o tema 

do texto retorna ao princípio, o exórdio, isto é, “partindo do título, conduzindo o raciocínio do 

leitor pela narrativa, passando pelas justificativas técnicas a cerca das qualidades do produto 

anunciado, e termina retomando o assunto lançado no título” (FIGUEIREDO, 2005, p. 40).  

 Esta estratégia de “amarrar” o texto publicitário, conforme Figueiredo (2005), é 

conhecida como circuito fechado, e tem o propósito de levar a conclusões definitivas sobre o 

argumento do texto. Segundo o autor “quanto o texto é todo amarrado, apresenta uma linha 

conectiva lógica e harmônica, é mais facilmente aceito” (FIGUEIREDO, 2005, p. 40).  

 Na propaganda comercial no rádio, é um recurso muito utilizado com o propósito de 

fixar na mente dos ouvintes a mensagem transmitida pelo anúncio. Nesse ponto, os jingles são 

formatos de anúncios que exploram com freqüência esta técnica para promover a imagem da 
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marca do anunciante, embora outros formatos, como o spot, e o testemunhal, também utilizem 

este recurso persuasivo para diferentes objetivos, como: difundir uma promoção, apresentar 

ou dar notoriedade a uma marca, produto ou serviço, entre outros. É o que pode ser verificado 

no anúncio comercial da Rede de Farmácias São João: 

 

Rede de Farmácias São João, sempre pensando na tua saúde e no teu bem-estar, te 

avisa. 

O sol intenso aumenta os riscos da tua saúde, tchê. 

Tenha o máximo de cuidado com esse calorão que está aí. 

Te protege com os produtos da Farmácia São João. 

Tem fator 30 e tem fator 50, com preço pra lá de especial. 

Rede de Farmácias São João, tua saúde é nossa missão. 

 

Fonte: Anúncio comercial veiculado dia 3 de março de 2010 na Rádio Medianeira FM.  

  

 Nota-se a retomada do assunto na peroração, indicada pela frase: “Rede de Farmácias 

São João, sua saúde é nossa missão.” para o exórdio, como uma forma de “amarrar” o 

argumento do texto, a preocupação com a saúde do ouvinte. Neste spot, a estrutura circular é 

desenvolvida a fim de concluir o argumento central do texto. 

 

2.4.1.2 Escolha lexical 

 

 Segundo Carrascoza (1999), a construção da mensagem persuasiva é resultado de uma 

cuidadosa escolha de palavras que irão compor o texto publicitário. A escolha lexical 

possibilita ao redator publicitário persuadir através do uso de expressões e termos que 

estabeleçam uma relação de intimidade com o consumidor.  

 No rádio, o locutor direciona suas palavras em um tom pessoal e íntimo com o 

ouvinte. Essa intimidade pode ser observada em emissoras locais de rádio, onde o emprego de 

termos e expressões regionais permite uma melhor interação com a audiência.  

 Os sotaques, por exemplo, são algumas formas de expressão peculiares através das 

quais se “cria” uma intimidade com o ouvinte, como no uso de termos típicos da região: 

“tchê”, “ocê”, “uai”, dentre outros. Embora Prado (2006, p. 95) afirme que o uso não seja 

recomendável, como na afirmação que segue: “não é bom fazer uma locução com sotaque, 

seja ele qual for”; ao utilizar a mesma linguagem que a audiência, o sotaque intensifica o 
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poder discursivo do anúncio, criando um vínculo harmônico entre a marca ou produto/serviço 

e o receptor. No anúncio comercial da Rede de Farmácias São João, é evidente o uso de 

sotaques no texto, como o “tchê”, termo empregado com freqüência na linguagem gaúcha. 

Este termo é um exemplo de escolha lexical. 

 

2.4.1.3 Unidade 

 

 É o que Carrascoza (1999) considera como um único assunto a ser tratado em todo o 

texto, geralmente introduzido no título, isto é, no exórdio. No caso do anúncio comercial,  

deve conter uma única proposição de venda, desenvolvida ao longo do texto.  

 O texto pode ter uma variedade de informações, desde que sejam articuladas dentro de 

um mesmo tema central.  Esse é o caso do anúncio anterior para a Rede de Farmácias São 

João, no qual o título “Rede de Farmácias São João, sempre pensando na tua saúde e no teu 

bem-estar, te avisa.”, aborda o assunto predominante na mensagem, cujas informações se 

articulam em torno da mesma. 

 

2.4.1.4 Função conativa  

 

 A função conativa ou imperativa possui um forte apelo comunicativo. Nela, o emissor 

dirige-se diretamente ao receptor buscando conquistá-lo. Segundo Carrascoza (2004), é 

comum seu uso no vocativo, pronome em segunda ou terceira pessoas e verbos no imperativo, 

por exemplo: “Beba Coca-Cola”, “Faça sua inscrição”. 

 O ato de “conquistar”, descrito por Carrascoza (2004), sugere chamar a atenção do 

receptor, envolvê-lo, durante o tempo necessário de veiculação da mensagem, e persuadi-lo a 

tomar atitudes favoráveis sobre determinada marca ou produto. Nesse sentido, a função 

conativa é importante para estimular o ouvinte a “comprar a ideia” mencionada no anúncio, 

exaltando as qualidades e benefícios em adquirir tal marca ou produto. 

 

2.4.1.5 Estereótipos 

 

 São fórmulas consagradas e aceitas pelo público receptor, impedindo o 

questionamento ao que está sendo enunciado. Segundo Carrascoza (2004), os estereótipos são 

conhecidos pelos seus códigos visuais (uma mulher bonita, de avental, remete a uma zelosa 

dona-de-casa) e linguísticos (“a união faz a força”, “ser mãe é padecer no paraíso”, etc.). 
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Também são classificadas como estereótipos, frases-clichês, do tipo: “volta e meia”, “bola da 

vez”, “corrida de ouro”, entre outras. 

 Como o rádio é uma mídia essencialmente sonora, a possibilidade de uso dos códigos 

visuais, neste trabalho, fica descartada. Já o código lingüístico está presente em muitos 

anúncios radiofônicos, como, neste exemplo, do comercial das Lojas Paraíso veiculado em 

uma emissora local:  

 

O lugar certo para sua volta às aulas. 

Com caderno, capa dura, por R$ 2,69. 

Mochilas, a partir de R$ 9,90. 

E tênis Tronic por R$ 29,90. 

Folhas de ofício Jandainha R$ 2,15. 

Canetas Hidrocor Art&Cor R$ 2,40. 

Tudo, em cinco pagamentos, sem entrada, e à vista com 10% de desconto. 

Volta às aulas é no Paraíso. 

 

Fonte: Anúncio comercial veiculado dia 3 de março de 2010 na Rádio Medianeira FM.  

 

 Neste exemplo, observa-se o uso de estereótipo como na expressão “lugar certo”. 

Neste código lingüístico, é possível identificar a estratégia de persuasão empregada no 

anúncio, como uma forma de impedir qualquer questionamento sobre o local adequado para 

comprar materiais escolares. 

 

2.4.1.6 Apelo à autoridade 

 

 Para seduzir o consumidor, são utilizadas citações de especialistas para dar um 

testemunho favorável a um determinado anúncio. As citações servem para comprovar ou 

validar uma mensagem publicitária direcionada à audiência.  

 Dessa forma, utiliza-se o argumento de especialistas que transmitem credibilidade, 

como é o caso de dentistas, médicos, atletas e figuras do show business. Contudo, deve-se ter 

cautela na escolha destes profissionais, pois, decidir o profissional que atuará no discurso 

pode implicar benefícios ou riscos para a imagem da marca do produto e da empresa.   
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2.4.1.7 Afirmação e repetição 

 

 As frases afirmativas e o uso do imperativo na peroração são formas do discurso 

publicitário evitar questionamentos ou não dar margens a dúvidas sobre o argumento do 

anúncio. O uso dessas afirmações e das expressões no imperativo, como “abra sua conta”, 

“faz um 21” e “ligue já”, por exemplo, são muitos comuns nos anúncios emitidos nos meios 

impressos e eletrônicos. A meta é “aconselhar o destinatário e conquistar sua adesão” 

(CARRASCOZA, 2004, p. 59). 

 Embora haja um uso comum de sinônimos do verbo “comprar” no imperativo, 

conforme descreve Carrascoza (2004), há outras possibilidades de induzir à ação de forma 

mais sutil. É o que sugerem Vestergaard e Schroder (2004, p. 101) no que segue: “dado o 

sentido de „vale a pena‟, estamos, evidentemente, diante de um conselho, isto é, de uma fala 

diretiva, embora expressa numa declaração”. Em outras palavras, ao invés de usar o 

imperativo “Compre X”, poderia ser adotada uma forma mais sutil de aconselhar, “consiste 

em não mencionar de maneira nenhuma o „você‟, falando apenas do produto: „Vale a pena 

experimentar X‟” (VESTERGAARD E SCHRODER, 2004, p. 101). 

 A repetição tem por objetivo “minar” a mente do receptor por meio de reiteração, 

como considera Carrascoza (2004), a fim de evitar opiniões contrárias do receptor. Além de 

frases, também são freqüentes seus usos em slogans, repetidos juntamente com a marca do 

produto, tanto na forma oral como escrita, tornando possível sua inserção nas peças 

publicitárias dos veículos escolhidos no plano de mídia. No caso do anúncio das Lojas 

Paraíso, por exemplo, a expressão “volta às aulas” aparece duas vezes.  

 

2.4.1.8 Substituição de nomes 

 

 Certas palavras podem influenciar de forma positiva ou negativa o receptor. Conforme 

Carrascoza (1999), o discurso publicitário aplica a substituição de nomes a fim de adotar 

outros termos ou expressões para definir (substituir) certas palavras. São exemplos dessa 

substituição: anos por primaveras, mulher bonita por avião, entre outros. 

 Os eufemismos são exemplos de figuras de pensamento utilizadas com frequência pela 

propaganda com a intenção de persuadir o consumidor. Para William Lutz (1990) apud 

Carvalho (2000, p. 49), “o eufemismo é uma palavra ou frase positiva e inofensiva usada para 

evitar uma realidade desagradável, tornando o discurso ambíguo, mas também uma palavra 

usada diplomaticamente, como linguagem de cortesia”. De uma forma geral, de acordo com 
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Carvalho (2000), são freqüentes os anúncios de absorventes íntimos que, por meio de 

eufemismos, abordam as funções fisiológicas femininas. O anúncio da Tampax, citado pela 

autora, exemplifica este contexto: “Hoje caiu a maior chuva quando eu voltava para casa. 

Ainda bem que eu estava prevenida. Eu estava usando Tampax. Por isso, ele é meu 

absorvente preferido de todas as horas. Chova ou faça sol. Tampax.” 

 

2.4.1.9 Criação de inimigos 

 

 São freqüentes nos textos publicitários, a criação de inimigos para persuadir o 

receptor. Nessa estratégia persuasiva, é fundamental que o anúncio se posicione contra algum 

opositor. Os anúncios de detergentes, por exemplo, “se posicionam contra a sujeira, de 

aspiradores de pó contra os ácaros, de analgésicos contra a dor de cabeça.” (CARRASCOZA, 

1999, p. 42-43). 

 

2.4.1.10 Rede semântica  

 

 Alguns autores, como Figueiredo (2005) afirmam que este recurso persuasivo surgiu 

na década de 80. Por outro lado, Carrascoza (2004), por exemplo, considera que, na década de 

90, o texto publicitário passou a explorar a rede semântica no discurso persuasivo.  

 Embora haja uma indefinição sobre o aparecimento da rede semântica, seu uso é muito 

utilizado na prática publicitária. Segundo Figueiredo (2005, p. 71) “esse método se dá pela 

escolha de uma palavra que funcionará como tema central, a ser desenvolvido no decorrer do 

anúncio ou comercial”. Carrascoza (2004) explica que “é construída por meio de relações 

associativas, sobretudo aquelas por analogias dos significados”, como, por exemplo: em torno 

da palavra “espetáculo” pode inserir outras que façam parte de seu universo semântico (palco, 

cena, platéia, ato, show).  
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3 METODOLOGIA 

 

A proposta metodológica deste trabalho foi analisar o conteúdo dos anúncios 

comerciais, através de dados qualitativos, utilizando pesquisa de nível descritiva, método 

bibliográfico e duas técnicas de coleta de dados: a análise documental e a análise de conteúdo. 

Para atingir este objetivo, foram identificadas as estratégias persuasivas de anúncios 

veiculados no intervalo do programa “Amanhecer na Querência”, na Rádio Medianeira FM, 

tendo como ponto de vista teórico o tradicionalismo gaúcho. Através da relação das 

estratégias persuasivas com os estudos culturais, foi possível compreender o conteúdo dos 

anúncios comerciais direcionados a audiência deste programa. 

 

3.1 PESQUISA QUALITATIVA 

 

Para atingir o objetivo proposto deste trabalho, foi necessário analisar o conteúdo dos 

comerciais que apresentam temática tradicionalista e, através da pesquisa qualitativa, 

investigar o conteúdo dos comerciais que remetem à cultura tradicional e regionalista do 

gaúcho, tendo em vista a abordagem deste estudo no referencial teórico. De acordo com 

Michel (2009, p. 37-38): 

 

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica, particular, contextual 

e temporal entre o pesquisador e o objeto de estudo. Por isso, carece de uma 

interpretação dos fenômenos à luz do contexto, do tempo, dos fatos. O ambiente da 

vida real é a fonte direta para a obtenção dos dados, e a capacidade do pesquisador 

de interpretar essa realidade, com isenção e lógica, baseando-se em teoria existente, 

é fundamental para dar significado às respostas. 

 

Na pesquisa qualitativa, os dados não se comprovam numericamente ou através de 

estatísticas, mas convence por meio de uma análise detalhada do objeto estudado em ciências 

sociais. Neste tipo de pesquisa, a presença do participante é fundamental para a compreensão 

e interpretação das respostas do fenômeno estudado, pois há respostas que somente este 

indivíduo pode dar com maior clareza, afinal ele vive e conhece a realidade deste objeto. É o 

que Michel (2009, p. 37), em outras palavras, afirma que “na pesquisa qualitativa, o 

pesquisador participa, compreende e interpreta” tal fenômeno. 

A partir da pesquisa qualitativa é possível determinar a próxima abordagem a ser 

estudada, a pesquisa de nível descritiva, a fim de atingir a proposta metodológica deste 



63 

 

trabalho. Segundo Michel (2009, p. 44), a pesquisa descritiva “está diretamente relacionada 

com a pesquisa qualitativa, na medida em que levanta, interpreta e discute fatos e situações”.  

 

3.2 PESQUISA DESCRITIVA 

  

 As pesquisas descritivas possibilitam estudar características de um grupo, como perfil 

de audiência de um programa de rádio (gênero, faixa etária, classe social, nível de 

escolaridade e ocupação) e levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população e 

associação entre variáveis. Para Gil (2006, p. 44), “pesquisas deste tipo tem como objetivo 

primordial a descrição das características de uma determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis”.  

 Dentre os inúmeros estudos que podem ser classificados como pesquisas descritivas, 

um dos mais significativos, segundo Michel (2009), é a técnica de coleta de dados. Através 

desta técnica é possível observar e analisar, com maior profundidade, as informações contidas 

em textos impressos, nas mensagens, nas propagandas, nas campanhas políticas, entre outras. 

 A partir da pesquisa descritiva, analisaram-se as técnicas de coleta de dados adotadas 

neste trabalho, tornando possível identificar o perfil dos ouvintes do programa “Amanhecer na 

Querência” e investigar a temática tradicionalista e a cultura regional presentes nos 

comerciais veiculados neste programa. Contudo, primeiramente, é necessário compreender a 

pesquisa bibliográfica, acerca de livros e artigos científicos, que permitiu levantar 

informações referentes ao rádio e estudo culturais, possibilitando constituir o referencial 

teórico aplicado neste trabalho. 

 

3.3 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA  

 

 De uma forma geral, a pesquisa bibliográfica tem por finalidade a busca por acervos 

científicos ou fontes bibliográficas como objeto de pesquisa. É o que descreve Gil (2006, p. 

65) “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos”. Para Michel (2009, p. 40), “é uma fase da pesquisa, cujo objetivo é 

auxiliar na definição de objetivos e levantar informações sobre o assunto objeto de estudo”. 

 Para este trabalho, a pesquisa bibliográfica visa contribuir para o levantamento de 

informações sobre o meio radiofônico e os estudos culturais. No rádio, por exemplo, através 

de fontes bibliográficas foi possível fazer uma análise sobre o histórico da mídia no país, as 

características e a linguagem do meio e, por fim, o estudo sobre os comerciais do rádio, 
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mesmo que neste último caso o acervo bibliográfico ainda seja restrito há alguns livros 

específicos ou artigos sobre o assunto. Já nos estudos culturais, a bibliografia focou-se em 

livros sobre a cultura regional gaúcha, principalmente em temas ligados ao tradicionalismo. 

 Assim sendo, através da vasta pesquisa em livros e artigos científicos, foi possível 

compor o referencial teórico, assim como, elaborar uma cobertura maior em relação ao 

conteúdo teórico abordado neste trabalho. Com base no referencial teórico, foi possível 

estabelecer as técnicas de coletas de dados que pudessem analisar e relacionar os estudos 

culturais sobre o tradicionalismo gaúcho às estratégias persuasivas presentes no conteúdo dos 

comerciais voltados a audiência de um programa de rádio. 

 

3.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS  

 

 Como o próprio nome sugere, a técnica tem por função coletar dados e informações a 

fim de analisar e explicar o conteúdo teórico anteriormente descrito neste trabalho. Michel 

(2009) explica que sua elaboração e aplicação devem ser criteriosas para que não haja o 

comprometimento da qualidade dos resultados. Cada uma das técnicas de coleta de dados 

“tem uma finalidade, um público específico e agrega, cada uma à sua forma, valor ao 

processo de análise” (MICHEL, 2009, p. 64). 

 Dessa forma, a primeira técnica a ser abordada, a análise documental, permite 

conhecer, de um modo geral, a Rádio Medianeira FM e, principalmente, o perfil de público do 

“Amanhecer na Querência”. Posteriormente, através da análise de conteúdo dos comerciais, é 

possível relacionar os estudos culturais às estratégias de persuasão empregadas nos anúncios 

direcionados à audiência deste programa. 

 

3.4.1 Análise documental 

 

 Como o próprio nome sugere, através da consulta ou análise de documentos, que se 

obtêm as informações utilizadas para observar e entender o problema de pesquisa. Segundo 

Gil (2006, p. 66): 

 

Existem, de um lado, os documentos de primeira mão, que não receberam qualquer 

tratamento analítico, tais como: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, 
contratos, diários, filmes, fotografias, gravações, etc. De outro lado, existem os 

documentos de segunda mão, que de alguma forma já foram analisados, tais como: 

relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas, etc. 
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 Com base na análise de documentos contidos na Rádio Medianeira FM, foi possível 

coletar informações a cerca das características da emissora e perfil de audiência do programa 

“Amanhecer na Querência”, a fim de contribuir para um melhor conhecimento do objeto de 

pesquisa. A seguir, serão descritas algumas das características coletadas a partir desta análise. 

 

3.4.1.1 A Rádio Medianeira FM 

 

 A Rádio Medianeira FM, 100.9 Mhz, está localizada na cidade de Santa Maria, região 

central do Rio Grande do Sul. É uma das emissoras com maior audiência na região e possui 

uma vasta área de abrangência de transmissão, que cobre aproximadamente 30 municípios. 

Sua programação basicamente musical, com sucessos do momento e participação ativa dos 

ouvintes durante a maioria dos programas, atende a diferentes tipos de públicos, jovens, 

adultos e idosos, de todas as faixas etárias e classes sociais. Destes
17

, a maioria são mulheres 

(61%), de classe C (43%) e com idade maior que 20 anos (74%).  

 Além disso, também possui um site
18

 oficial na Internet, no qual os usuários dispõem 

de maiores informações sobre a emissora, como, por exemplo, os programas veiculados de 

segunda a sexta-feira: 

 

Tabela 2 – Programas veiculados pela Rádio Medianeira FM de segunda a sexta-feira 

Programa Temática Apresentador(a) Horário 

Amanhecer na 

Querência 

Musical tradicionalista e regionalista 

gaúcho 

José Luiz 05:00 às 07:00 

Bom dia Santa Maria Noticiário e musical gaúcho  Miguel Gomes 07:00 às 08:00 

Playlist Musical  Paulo Ricardo 08:00 às 12:00 

Disque Sucesso Musical com participação do ouvinte Paulo Ricardo 12:00 às 13:00 

Super Sequência Musical Selma Bittencourt 13:00 às 17:00 

Disque Sucesso Musical com participação do ouvinte Selma Bittencourt 17:00 às 18:00 

Programa Nórton César Musical gaúcho com participação do 

ouvinte 

Nórton César e 

Sérgio Caprioli 

18:00 às 19:00 

Toque Jovem Musical com participação do ouvinte Odalis Alves 19:00 às 00:00 

Madrugadão Musical - 00:00 às 05:00 

 

Fonte: elaboração própria, a partir do site oficial da emissora 

                                                

17
 Segundo dados fornecidos pela própria emissora e baseados na pesquisa IBOPE (2005). 

 
18 Site oficial da emissora <http://www.radiomedianeira.com.br>. Acesso em 25 mar. 2010. 
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 Dentre os citados, optou-se pelo programa “Amanhecer na Querência”, devido ao 

conteúdo tradicionalista dos musicais e linguagem peculiar da região, apresentado pelo 

locutor e, também cantor, José Luiz, conhecido como “Zé Luiz”. A forma íntima que o 

programa é dirigido aos ouvintes, estabelecendo um vínculo de cumplicidade e 

companheirismo com sua audiência, são algumas das marcas que o diferenciam da 

concorrência e estabelecem um alto grau de fidelidade com seu público. A seguir, serão 

destacadas mais particularidades do programa “Amanhecer na Querência”. 

  

3.4.1.2 O programa “Amanhecer na Querência” 

 

 O programa que vai “ao ar” entre as 5 e 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, 

pela Rádio Medianeira FM. Gravado durante a semana, o programa tem linguagem particular 

da região, dirigida de forma íntima e pessoal aos ouvintes. No caso destes programas 

específicos, de acordo com Ortiz e Marchamallo (2005, p. 106), “é o apresentador que se 

dirige a audiência, nesse caso, de forma coloquial e com certa cumplicidade baseada no 

mútuo interesse por um tipo de música ou conteúdos”. 

 As músicas transmitidas são selecionadas pelo próprio apresentador e pelo funcionário 

responsável pela programação musical e comercial do programa. O acervo musical do 

programa é baseado em artistas tradicionalistas consagrados, como Ademar Silva, Antônio 

Augusto Fagundes, José Mendes Júnior, Noel Guarany, dentre outros. Contudo, há espaço 

também para o nativismo, como em canções de Gaúcho da Fronteira, Gildo de Freitas, 

Leonardo, Pedro Ortaça, além de “regionalistas” conhecidos como Berenice Azambuja, Os 

Serranos, Tio Bilia, entre outros. O programa é voltado ao público tradicional gaúcho da 

região, como moradores rurais e de pequenas cidades no qual a fonte de sustento é baseada, 

principalmente, na agricultura.  

 Os comerciais veiculados no intervalo do programa também uma linguagem dirigida à 

audiência do mesmo, principalmente pelo conteúdo das peças, como será abordado na análise 

de conteúdo. Além disso, esses comerciais são divididos em sete blocos (05:15, 05:30, 05:45, 

06:00, 06:15, 06:30 e 06:45), que vão ao ar a cada 15 minutos e, em geral, são gravados na 

própria emissora e/ou enviados pelas agências de propaganda, do qual fazem parte os clientes 

da rádio.  



67 

 

 Uma curiosidade sobre o programa é a relação da temática gaúcha com a religiosa. A 

Rádio Medianeira FM (assim como a AM) é administrada por uma mitra diocesana
19

 da 

cidade santa-mariense. Em alguns horários esporádicos, durante a programação, são 

realizadas missas e orações, transmitidas ao vivo ou gravadas por padres da região, 

principalmente de Santa Maria. No caso do programa “Amanhecer na Querência”, a 

transmissão ocorre no intervalo deste (após as 6 horas da manhã), na qual é realizada uma 

oração diária apresentada pelo padre Antônio Bonini. 

 

3.4.1.3 O perfil dos ouvintes do programa “Amanhecer na Querência” 

 

Para conhecer a audiência dos programas transmitidos pela Rádio Medianeira FM, 

principalmente do programa “Amanhecer na Querência”, foi realizada uma consulta em 

documentos disponíveis na emissora. Dentre estes, analisaram-se os documentos que 

continham informações sobre os perfis dos ouvintes, na qual a rádio santamariense contratou 

o serviço do IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), referência em 

estudos estatísticos no Brasil, para realizar uma pesquisa a fim de conhecer melhor sua 

audiência. 

A pesquisa
20

 realizada pelo Grupo IBOPE utilizou o Recall, padrão internacional de 

metodologia, para medir a audiência no meio radiofônico por meio de amostras móveis, isto é, 

realizaram-se entrevistas retrospectivas com um número determinado de pessoas de uma 

população, que, em um determinado intervalo de tempo, ouviu a emissora nos dois últimos 

dias. De acordo com o site
21

 desta empresa:  

 

O Grupo IBOPE disponibiliza ainda estudos para auxiliar seus clientes a definir o 

planejamento de sua campanha publicitária a partir da análise de algumas variáveis 

do estudo de audiência dos programas, como mapa dos melhores dias, horários, 

emissoras e programas com enfoque específico sobre determinado público-alvo 

(target) (IBOPE, 2010). 

                                                

19 Mitra diocesana é uma insígnia de pontífices atrelada a Igreja Católica Apostólica Romana, no qual são, 

geralmente representadas, por padres, bispos e cardeais. 

 

20 O IBOPE utilizou a ferramenta Easy Media3, sendo possível verificar toda a audiência da emissora, distribuída 

em praça (Santa Maria), período (10 a 17 de outubro de 2005), emissora e estação (Rádio Medianeira FM), perfil 

de público (gênero/sexo, classe social, faixa etária, nível de escolaridade e ocupação) e formato de ranking de 

horário.  
 
21

 Pesquisa de audiência IBOPE Mídia. Disponível em: 

<http://www.ibope.com.br/calandraWeb/BDarquivos/sobre_pesquisas/pesquisa_audiencia.html>. Acesso em 10 

mai. 2010.  

http://www.ibope.com.br/calandraWeb/BDarquivos/sobre_pesquisas/pesquisa_audiencia.html
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Os resultados desta pesquisa possibilitaram obter maiores informações sobre a 

audiência dos programas da Rádio Medianeira, como número de entrevistados que ouvem a 

emissora, seus programas e horários preferidos. Além disso, foi possível compreender o perfil 

dos ouvintes da emissora, por gênero, classe social, faixa etária, nível de escolaridade e 

ocupação.  

A partir dos resultados obtidos pela pesquisa do IBOPE, realizada nos dias 10 a 17 de 

outubro de 2005, na cidade de Santa Maria, tornou-se possível estabelecer um parâmetro 

sobre audiência do programa, segundo gênero, classe social, faixa etária, nível de escolaridade 

e ocupação (vide Anexos). De acordo com os resultados analisados, a audiência mostrou-

predominantemente masculina (73% dos ouvintes), com bom poder aquisitivo, evidenciado 

pelas classes AB (44%) e C (41%), faixa etária de 40 a 49 anos (36% do total de ouvintes do 

programa), com ensino fundamental completo (71%) e, por fim, são pessoas empregadas 

(73% estão ocupados). 

 Dessa forma, analisou-se a audiência do programa “Amanhecer na Querência”, com 

base na análise documental, para definir o perfil dos ouvintes da audiência, concluindo assim, 

um dos objetivos específicos do trabalho. O próximo passo é realizar uma análise sobre as 

estratégias de persuasão utilizadas nos anúncios comerciais direcionadas à audiência do 

programa e relacioná-las aos estudos culturais do tradicionalismo gaúcho. 

 

3.4.2 Análise de conteúdo 

 

Segundo Michel (2009), a análise de conteúdo é adequada para avaliar textos escritos, 

intenções de um publicitário, análise dos conteúdos das mensagens, propagandas, veracidade 

das propostas de campanha. Ainda segundo a autora, “é uma técnica de levantamento de 

dados que utiliza textos, falas, informações já coletados, de forma extensiva, ou seja, é uma 

análise feita a posteriori à coleta” (MICHEL, 2009, p. 70).  

Para este trabalho, a análise de conteúdo é fundamental para investigar nos comerciais 

de rádio selecionados, a presença de elementos identificadores (costumes e hábitos) que 

remetam ao tradicionalismo gaúcho, como o chimarrão, o churrasco, a música, a 

indumentária, o linguajar e o ambiente rural. Michel (2009, p. 70) descreve que esta técnica é 

adequada para “analisar a personalidade de alguém, avaliar textos escritos, intenções do 

publicitário, análise dos conteúdos das mensagens, propagandas, veracidade em propostas de 

campanha, discursos políticos, entre outros”.  
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3.5 CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS COMERCIAIS 

  

 A partir da análise de conteúdo, mediante a interpretação particular do pesquisador, 

algumas categorias possibilitam identificar a presença de elementos referentes à temática 

gaúcha, principalmente tradicionalista, e às estratégias de persuasão no conteúdo dos 

comerciais selecionados. Dessa forma, optou-se por escolher categorias que pudessem 

abordar, com o maior grau de precisão possível, o conteúdo dos comerciais direcionados à 

audiência do programa “Amanhecer na Querência”, a fim de atrair a atenção destes ouvintes, 

despertando neles o interesse pelo produto ou/e serviço anunciado. 

 Dentro desse contexto, foram coletados ao todo 13 comerciais
22

 de diferentes 

anunciantes, veiculados durante o intervalo do programa “Amanhecer na Querência”, entre 5 

às 7 horas da manhã, nos dias 1 a 5 de março de 2010. Com base na fundamentação teórica, 

principalmente dos estudos culturais, a proposta da pesquisa é abordar as estratégias 

persuasivas presentes nestes comerciais direcionados à audiência do programa. A análise de 

cada um dos comerciais será de acordo com as seguintes categorias: 

 

I. Elementos básicos da linguagem radiofônica 

 A palavra; 

 O fundo musical; 

 Os efeitos sonoros; 

 O silêncio. 

 

II. Descrição dos formatos de anúncios
23

 

 Spot(s); 

 Jingle(s); 

 Patrocínio(s); 

 Testemunhal(is); 

                                                

22 Cabe ressaltar que alguns desses comerciais foram veiculados mais de uma vez durante o intervalo do 

programa “Amanhecer na Querência”. No entanto, esse fator não influenciou nos resultados obtidos pela 

pesquisa.  

 

23 Foram avaliados os comerciais mais comuns veiculados nos intervalos comerciais dos programas da Rádio 
Medianeira FM. A unidade móvel (formato de anúncio realizado fora do estúdio) e o programa (anunciantes 

financiam um espaço na grade da programação) não foram veiculados em nenhum dos intervalos comerciais dos 

programas da emissora e assim, foram excluídos da análise. 
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 Guia comercial; 

 Programete(s); 

 Ações especiais de comunicação de marketing. 

 

III. Tempo de duração
24

 (aproximadamente) dos formatos de anúncio 

 Duração de 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 segundos.   

 

IV. Atuação dos anúncios comerciais 

 Nacional; 

 Local/regional (da cidade de Santa Maria ou região central do Rio Grande do Sul). 

 

V. Objetivos publicitários do anunciante 

 Criar, manter, melhorar a imagem da marca; 

 Difundir uma promoção; 

 Informar a respeito de eventos; 

 Informar as características de um serviço. 

 

VI. Estratégias persuasivas 

 Estrutura circular ou circularidade; 

 Escolha lexical; 

 Unidade; 

 Função conativa; 

 Estereótipos; 

 Apelo à autoridade; 

 Afirmação e repetição; 

 Substituição de nomes; 

 Criação de inimigos; 

 A rede semântica. 

 

 

 

                                                

24 O tempo de duração é referente à compra do espaço publicitário pelo anunciante. 
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4 ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS COMERCIAIS 

 

Com base nas categorias de análise definidos anteriormente e no perfil dos ouvintes do 

programa “Amanhecer na Querência”, pretende-se analisar e compreender as estratégias 

persuasivas utilizadas pelos anunciantes em cada um dos treze anúncios comerciais 

veiculados no intervalo deste programa. Assim, será possível estabelecer uma relação entre 

estas estratégias com os estudos culturais, sobretudo nos elementos que possibilitem 

identificar a presença da temática tradicionalista e da cultura regional gaúcha nestes anúncios. 

Os resultados da análise de conteúdo destes comerciais foram os seguintes: 

 

Anunciante: Adubos Multifértil 

Duração: 30” 

Texto/Locução Trilha sonora  

 

Loc. Masculina: Narração. Tom de voz 

grave, calmo e pausado. 

  

Em todas as estações do ano, em cada 

instante de cada dia, a terra está sendo 

preparada por nossos pequenos e grandes 

agricultores. 

Todos podem contar com a força dos adubos 

Multifértil, fertilizantes com qualidade.  

Fábrica na avenida João Machado Soares, 

2870. Fone 32 26 12 50 em Camobi, Santa 

Maria.  

Adubos Multifértil, a parceria perfeita com o 

agricultor. 

 

 

 

 

(Entra fundo musical: música tradicionalista 

gaúcha, lenta)  

 

I. Elementos da linguagem radiofônica 

 O anúncio comercial dos Adubos Multifértil apresenta algumas frases e expressões 

direcionadas a um perfil específico de público do programa, o agricultor rural, figura presente 

em pequenas cidades da região central do Estado. Assim como afirma Jacks (1999), a relação 

da música com o agricultor está caracterizada em alguns trechos do anúncio.  
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 No primeiro trecho do anúncio: “Em todas as estações do ano, em cada instante de 

cada dia, a terra está sendo preparada por nossos pequenos e grandes agricultores.”, 

observa-se uma linguagem literária, muito utilizada em canções tradicionalistas, relatando a 

importância do trabalho diário dos agricultores em produzir alimentos para o sustento da 

população rural e urbana, ou como afirma Jacks (1999, p. 91), a relação “campo-cidade”. O 

anúncio busca criar um vínculo entre o agricultor e a marca, agregando atributos positivos ao 

produto, provando sua qualidade e confiabilidade, como observado na frase: “Todos podem 

contar com a força dos adubos Multifértil, fertilizantes com qualidade”.  

 O fundo musical, tradicionalista gaúcho, é direcionado ao perfil de audiência do 

programa. É uma trilha lenta, transmitindo uma sensação de seriedade para o anúncio, 

contribuindo com o tom calmo e grave da voz do locutor.  

 

II. Descrição do formato de anúncio 

 Spot. 

 

III. Tempo de duração (aproximadamente) do formato de anúncio 

 A duração é de 30 segundos. 

  

IV. Atuação do anúncio comercial  

 Local/regional, direcionado, principalmente, para a audiência rural, destacando a 

relação do produto adubo com o agricultor.  

 

V. Objetivo publicitário do anunciante 

 Criar uma imagem de marca que valoriza a parceria entre agricultor e o produto. 

 

VI. Estratégias persuasivas  

 Escolha lexical: “força” pode destacar as qualidades dos adubos e diferenciá-los 

dos concorrentes. 

 Estrutura circular ou circularidade: A frase “Adubos Multifértil, a parceria perfeita 

com o agricultor.” retoma a ideia do trecho: “Todos podem contar com a força dos adubos 

Multifértil, fertilizantes com qualidade.” 
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 Afirmação e repetição: a frase “Todos podem contar com a força dos adubos 

Multifértil, fertilizantes com qualidade.” busca não deixar dúvidas sobre a qualidade dos 

produtos do anunciante. Há repetição de “adubos Multifértil” por duas vezes. 

 Substituição de nome: “preparada” pode substituir “cultivada”, devido ao desgaste 

de seu uso. 

 Rede semântica: a palavra “agricultores” forma uma rede semântica a partir das 

palavras/expressões: “terra”, “pequenos e grandes”. 

 

Anunciante: Restaurante e churrascaria Prodócimo 

Duração: 30” 

Texto/Locução Trilha sonora  

 

Loc. Masculina: Narração. Tom de voz 

grave, calmo e íntimo. 

  

Reúna a família e os amigos para um 

delicioso almoço ou jantar.  

Agora, em Santa Maria, restaurante e 

churrascaria Prodócimo.  

Espeto corrido, buffet, variedades de saladas 

e pratos, sempre a melhor sobremesa.  

O melhor atendimento com preços mais 

baixos. Quem vai uma vez, volta sempre.  

Endereço: BR 158, próximo ao trevo da 

Uglione, saída para São Sepé.  

Fone 32 13 31 06.  

Em Santa Maria e matriz em Alegrete. 

 

 

 

 

(Entra fundo musical: música tradicionalista 

gaúcha, trilha emotiva)  

 

I. Elementos da linguagem radiofônica 

 Neste caso, a linguagem íntima do anúncio é direcionada com o intuito de estabelecer 

uma aproximação entre o restaurante e o ouvinte do programa. Fica evidente a presença de 

uma das características do rádio, a intimidade, buscando, através desta, uma forma de 

incentivar o ouvinte ir ao local, como apresentado no seguinte trecho: “Reúna a família e os 
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amigos para um delicioso almoço ou jantar.”. O verbo no imperativo “Reúna (...)” tenta, de 

certo modo, influenciar o indivíduo e, além disso, convencê-lo a convidar mais pessoas para 

irem ao restaurante.  

 Outro fator que merece destaque é de ser novo na cidade, como na frase: “Agora, em 

Santa Maria e matriz em Alegrete.”. A presença da cultura regional é marcante na cidade de 

Alegrete, comprovada em muitas canções tradicionalistas dedicadas ao município, como 

“Canto Alegretense” de Antônio Augusto Fagundes e Euclides Fagundes. O fato de já possuir 

outro restaurante/churrascaria em uma cidade culturalmente reconhecida em todo o Estado 

também pode ser vantajoso, visto que atribui credibilidade aos serviços oferecidos. 

 A caracterização dos serviços do restaurante e churrascaria Prodócimo traduz alguns 

elementos que remetem a cultura tradicionalista, como o churrasco, citado no trecho: “Espeto 

corrido (...)”, mesmo não sendo o método mais tradicional de preparo do churrasco, que é, 

conforme descreve Jacks (1999), assado em espetos de madeira cravados em uma vala no 

chão. A frase citada anteriormente, “Reúna a família e os amigos para um delicioso almoço 

ou jantar.”, também pode influenciar o ouvinte ir ao local, pois o churrasco é escolhido em 

muitas ocasiões especiais, como reuniões familiares ou/e de amigos, e fins de semana. É 

freqüente o número de churrascarias que buscam, nas origens da cultura regional, formas de 

agregar valor ao local, como vestir os garçons com indumentária típica gaúcha (pilcha).  

 O fundo musical remete à cultura tradicionalista, mas, ao contrário do primeiro 

anúncio, causa uma sensação emotiva, de nostalgia, ajudando a criar um clima íntimo e de 

amizade, entre a mensagem transmitida pelo locutor e o ouvinte. Não foram utilizados efeito 

sonoro e o silêncio. 

 

II. Descrição do formato de anúncio  

 Spot. 

 

III. Tempo de duração (aproximadamente) do formato de anúncio 

 A duração é de 30 segundos. 

 

IV. Atuação do anúncio comercial 

 Atuação local/regional, buscando atender aos desejos de consumo da audiência do 

programa “Amanhecer na Querência”, por refeições de qualidade, como o churrasco.  
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V. Objetivo publicitário do anunciante 

 Descrever as características dos serviços oferecidos pelo restaurante/churrascaria, 

como pode ser observado na frase: “Espeto corrido, buffet, variedades de saladas e pratos, 

sempre a melhor sobremesa.” e no trecho: “O melhor atendimento (...)”.  

 

VI. Estratégias persuasivas 

 Escolha lexical: “Reúna” pode motivar o ouvinte a uma ação de imposição e, 

“delicioso”, estimula e aguça os sentidos, principalmente o paladar. 

 Unidade: “Reúna a família e os amigos para um delicioso almoço ou jantar” é a 

frase por onde constitui o tema central do anúncio: refeição (“almoço e janta”).  

 Função conativa: pode ser encontrada no verbo “Reúna” da frase “Reúna a família 

e os amigos para um delicioso almoço ou jantar.”. 

 Estereótipo: “Quem vai uma vez, volta sempre” é um estereótipo, geralmente, 

observado em frases, assinaturas e slogans de estabelecimentos comerciais. 

 Afirmação e repetição: as frases “Reúna a família e os amigos para um delicioso 

almoço ou jantar.” e “Quem vai uma vez, volta sempre” confirmam a qualidade dos produtos 

e serviços oferecidos pelo restaurante/serviço. O nome da cidade “Santa Maria” repete por 

duas vezes. 

 Rede Semântica: as palavras “almoço ou janta” formam uma rede semântica, que 

podem ser compostas pelas palavras/expressões “delicioso”, “restaurante”, “churrascaria”, 

“Espeto corrido, buffet, variedades de saladas e pratos” e “sobremesa”. 
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Anunciante: Erva-mate Taquapi 

Duração: 30” 

Texto/Locução Trilha sonora  

 

Canção: Vozes masculina e feminina   

 

Ponha bombacha. 

Vem prosiar, fique à vontade. 

Nossa erva Taquapi, é natural como 

amizade. 

Seja solito ou na roda, o mate aquece o 

coração.  

É saúde, é natureza, servida no chimarrão.  

Erva boa de verdade, da tradição guarani, 

tem um índio na embalagem, erva-mate 

Taquapi. 

 

Loc. Masculina: Da natureza, direto pro teu 

chimarrão, erva-mate Taquapi, a erva do 

índio. 

 

 

 

 (Música tradicionalista gaúcha, ritmo alegre, 

“pra cima”)  

 

 

 

 

 

 

 

(Fim da música) 

 

(Entram sons de cantos de pássaros) 

 

 

I. Elementos da linguagem radiofônica 

 O anúncio é apresentado sob a forma de uma melodia cantada, através de rimas, para 

ressaltar a qualidade de um produto essencial para o consumo do chimarrão, a erva-mate, e, 

por isso, costuma estar presente na maioria dos lares no Rio Grande do Sul. Fica clara a 

intenção do anúncio da erva-mate Taquapi em relatar o caráter natural de fabricação do 

produto e o hábito saudável de tomar chimarrão, como nas frases: “Nossa erva Taquapi, é 

natural como amizade.” e “É saúde, é natureza, servida no chimarrão”, com a intenção de 

“criar” uma imagem positiva da marca do produto na mente dos ouvintes. A assinatura “Da 

natureza, direto pro teu chimarrão, erva-mate Taquapi, a erva do índio.”, reforça a 

associação de produto natural e saudável e a ligação com a cultura tradicionalista gaúcha. 

 Como descrito anteriormente por Barbosa Lessa (1986) apud Jacks (1999), o 

chimarrão é originário de tribo indígena guarani para, posteriormente, ser assimilado pelo 

homem branco nas estâncias. A erva-mate Taquapi reproduz no anúncio exatamente o que 
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fora descrito pelos autores: “Erva boa de verdade, da tradição guarani, tem um índio na 

embalagem, erva-mate Taquapi.”. Essa associação com a natureza e a origem indígena do 

chimarrão se traduz em um anúncio essencialmente tradicionalista, direcionado para a 

audiência do programa “Amanhecer na Querência”.  

 É comum, em boa parte das famílias gaúchas, tomar chimarrão antes do desjejum, 

almoço e/ou jantar. Essa prática cotidiana também se faz presente na cultura regional de 

muitas famílias santa-marienses, como, por exemplo, antes de tomar o café da manhã ou/e 

ouvir rádio, conforme descreve Jacks (1999), principalmente de programas musicais. Em 

decorrência do horário (entre 5 e 7 horas da manhã), é provável que tomar chimarrão seja um 

dos hábitos de muitos ouvintes do programa “Amanhecer na Querência”, na Rádio 

Medianeira FM.  

 Outro fato abordado no anúncio comercial é o número de consumidores do chimarrão, 

individualmente ou compartilhado (com mais pessoas). Este último representa a popularmente 

conhecida “roda de chimarrão”, conforme afirma Jacks (1999, p. 88), no qual há uma reunião 

de pessoas que compartilham este consumo. É o que fica evidente na frase: “Seja solito ou na 

roda, o mate aquece o coração”. 

 A trilha sonora é alegre e contagiante, com bastante ritmo, fácil de ser memorizada 

pelo ouvinte. O fundo musical tradicionalista deixa clara a intenção do anúncio comercial em 

direcionar sua mensagem ao perfil de público gaúcho. A melodia apresenta a temática 

tradicionalista, cantada através de versos, contribuindo para a associação da marca com a 

natureza, saúde e amizade. Nota-se a presença de cantos de pássaros, quando a melodia é 

interrompida na parte final do anúncio (peroração) para a entrada da locução. O efeito sonoro 

ajuda a estabelecer o caráter naturalista que o anúncio deseja transmitir ao ouvinte. 

 

II Descrição do formato de anúncio 

 Jingle. 

 

III. Tempo de duração (aproximadamente) do formato de anúncio 

 A duração é de 30 segundos. 

 

IV. Atuação do anúncio comercial 

 Atuação local/regional (principalmente regional) e, por ser um costume de boa 

parte das famílias gaúchas, de acordo com Jacks (1999), é também voltado à audiência 

tradicionalista do programa “Amanhecer na Querência”. 
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V. Objetivo publicitário do anunciante 

 É um anúncio comercial tradicionalista, com a finalidade de promover/criar a 

imagem de produto natural, associando-a com a origem indígena e o costume saudável do 

chimarrão.  

 

VI. Estratégias persuasivas 

  Escolha lexical: remete aos termos típicos da cultura rio-grandense: “prosiar”, 

“solito”, “tradição” e “roda” (significado de “roda de chimarrão”).  

 Função conativa: pode ser observada em três verbos no exórdio “Ponha”, “vem” e 

“fique” para dirigir-se diretamente ao ouvinte.  

 Estereótipo: são usados estrategicamente no anúncio: o primeiro, “fique à vontade”, 

“convida” o ouvinte a participar de uma suposta “roda de chimarrão”. O segundo, refere-se ao 

companheirismo do chimarrão, expresso no trecho “aquece o coração”. 

 Afirmação e repetição: são afirmativas as frases “Nossa erva Taquapi é natural 

como amizade.”, “É saúde, é natureza, servida no chimarrão.” e “Erva boa de verdade, da 

tradição guarani, tem um índio na embalagem, erva-mate Taquapi.”. Já as repetições 

aparecem nas palavras “natureza” (duas vezes), “índio” (duas vezes), “Taquapi” (três vezes) e 

“erva” (cinco vezes). 

 Rede semântica: a palavra “chimarrão” forma uma rede semântica, que pode ser 

composta pelas palavras/expressões: “prosa”, “erva”, “erva-mate”, “roda”, “solito” e 

“servida”.  
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Anunciante: Implementos agrícolas Agrimec 

Duração: 30” 

Texto/Locução Trilha sonora  

 

Loc. Feminina: Voz aguda, suave, delicada.  

 

Implementos agrícolas Agrimec. Produtos 

especializados para lavoura de arroz.  

Há mais de três décadas no mercado, 

ouvindo os produtores e zelando pelo 

aperfeiçoamento dos seus produtos. 

A qualidade e desempenho na lavoura são 

suas características. 

Agrimec, fábrica de implementos agrícolas. 

Agrimec, agroindústria e mecânica limitada. 

Avenida Pedro Saccol, Distrito Industrial. 

Fones 32 14 22 52 e 32 22 77 10. 

 

 

 

 (Entra fundo musical: música tradicionalista 

gaúcha, alegre, festiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos da linguagem radiofônica 

 Assim como no anúncio dos adubos Multifértil, o comercial dos implementos 

agrícolas Agrimec também é direcionado ao homem rural. Neste anúncio, busca-se manter 

uma imagem positiva da marca por meio de sua experiência de mercado, como no trecho: “Há 

mais de três décadas no mercado (...)”. A ligação com o agricultor rural está caracterizada na 

primeira frase: “Implementos agrícolas Agrimec Produtos especializados para lavoura de 

arroz”. Também ressalta-se a preocupação com a opinião do agricultor em relação ao 

produto: “(...) ouvindo os produtores e zelando pelo aperfeiçoamento dos seus produtos”, 

valorizando a busca por produtos que atinjam as necessidades do homem rural. Há uma tripla 

repetição do nome da marca (“Agrimec”) durante o anúncio, que pode ser positivo para o 

ouvinte gravar o nome da empresa ou negativo pelo número excessivo de repetições, podendo 

contribuir para uma suposta “aversão” ao anúncio. 

 Devido ao “baixo rendimento e técnicas ultrapassadas” de produção agropecuária, 

conforme Jacks (1999, p. 128), a agricultura na cidade de Santa Maria e região é considerada 

rudimentar. Muitos dos ouvintes do programa “Amanhecer na Querência” são estes 
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agricultores de latifúndios pouco produtivos, homens que ouvem o rádio nas primeiras horas 

da manhã para o lazer e informação.  

 O fundo musical remete as temáticas tradicionalistas de festivais, com canções alegres, 

contagiantes, contrastando com a voz suave, calma e bem articulada da locutora. Dentre as te- 

máticas tradicionalistas cantadas em festivais, segundo Jacks (1999), destacam-se as 

relacionadas à figura típica do gaúcho, caracterizada por um personagem masculino e rural, 

assim como ocorre neste anúncio comercial. O gênero masculino é um dos perfis do público 

do programa “Amanhecer na Querência”, no qual mais de 70% dos ouvintes são homens e, 

muitos destes são agricultores com bom poder aquisitivo (44% são de classe AB e 41% de 

classe C). A fim de valorizar a qualidade dos produtos anunciados para este público-alvo, o 

texto ressalta as características e atributos dos implementos agrícolas, como na frase: “A 

qualidade e desempenho na lavoura são suas características.”. 

   

II Descrição do formato de anúncio 

 Spot. 

  

III. Tempo de duração (aproximadamente) do formato de anúncio 

 A duração é de 30 segundos. 

 

IV. Atuação do anúncio comercial 

 Atuação local/regional, direcionado, principalmente, para a audiência rural. 

 

V. Objetivo publicitário do anunciante 

 Criar uma imagem de marca especializada em produtos voltados à lavoura. 

 

VI. Estratégias persuasivas  

 Estrutura circular ou circularidade: as frases da peroração “Agrimec, fábrica de 

implementos agrícolas” e “Agrimec, agroindústria e mecânica limitada.” retomam a idéia do 

exórdio: “Implementos agrícolas Agrimec.”. 

 Escolha lexical: o verbo “ouvindo” indica interação, atenção dada aos produtores e 

“zelando” é associada à limpeza. 
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 Unidade: no exórdio, a frase “Implementos agrícolas Agrimec. Produtos 

especializados para lavoura de arroz.” estabelece o assunto predominante no texto: 

“agricultura”. 

 Estereótipo: pode ser observado no emprego de “Produtos especializados”. 

 Afirmação e repetição: as afirmações ocorrem nas frases “Há mais de três décadas 

no mercado, ouvindo os produtores e zelando pelo aperfeiçoamento dos seus produtos.” e “A 

qualidade e desempenho na lavoura são suas características.” Há repetições nas palavras 

“Agrimec”, dita três vezes no texto, “agrícolas”, mencionada duas vezes, assim como a 

palavra “lavoura”.  

 Rede Semântica: as palavras “lavoura” forma um campo associativo, composto 

por: “implementos agrícolas”, “lavoura de arroz” e “produtores”. 

 

Anunciante: Supermercado Feltrim 

Duração: 30” 

Texto/Locução Trilha sonora  

 

Loc. Feminina: Voz suave, agitada. 

 

Supermercado Feltrim, um banho de ofertas. 

Integrante da Rede Super. 

Todos os dias dá gosto comprar no Feltrim. 

Economia em tudo, venha conferir! 

Faixa de São Sepé, quilômetro dois. 

Fone 3211 23 72. 

Supermercado Feltrim. 

 

 

 

(Entra fundo musical: tradicionalista gaúcha, 

ritmo alegre) 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos básicos da linguagem radiofônica 

 No anúncio institucional do Supermercado Feltrim observa-se o conteúdo íntimo do 

texto, como em expressões corriqueiras, como: “(...) banho de ofertas” e “dá gosto de 

comprar (...)”. Além disso, o caráter íntimo, empregado com frequência nos anúncios 

veiculados neste programa, pode ser notado na frase: “(...) dá gosto comprar no Feltrim”, 

linguagem adotada no cotidiano da população santa-mariense. Segundo Nilda Jacks, a 

publicidade contribui para a afirmação da identidade regional, “através da incorporação de 
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valores culturais e regionais para vender produtos ou serviços de seus clientes” (JACKS, 

1998, p. 84). No último trecho citado, é incorporada a linguagem regional no anúncio, que 

parece falar individualmente com o ouvinte, incentivando-o ir ao estabelecimento comercial, 

assim como também acontece na frase: “Economia em tudo, venha conferir!”. 

 O fundo musical alegre, “pra cima” e o ritmo acelerado dão velocidade, contribuindo 

para acompanhar a linguagem peculiar regional transmitida no anúncio. A trilha 

tradicionalista gaúcha empregada torna o ambiente agradável, de “bom-astral” e passa a 

sensação de leveza, felicidade. 

 

II Descrição do formato de anúncio  

 Spot. 

 

III. Tempo de duração (aproximadamente) do formato de anúncio 

 A duração é de 30 segundos. 

 

IV. Atuação do anúncio comercial 

 O anúncio tem atuação local e regional. 

 

V. Objetivo publicitário do anunciante 

 O objetivo publicitário do anunciante é criar a marca do supermercado, 

estabelecendo, a partir da linguagem peculiar da cotidiana da região, o caráter íntimo da peça 

radiofônica com o ouvinte do programa. 

 

VI. Estratégias persuasivas 

 Estrutura circular ou circularidade: a forma de “amarrar” o texto ocorre na frase 

“Supermercado Feltrim.”, localizada na etapa de peroração, retomando a intenção do 

anunciante em frisar o nome da marca anteriormente descrita no exórdio: “Supermercado 

Feltrim, um banho de ofertas.” 

 Escolha lexical: a escolha da expressão “dá gosto” revela o esforço de seduzir o 

ouvinte em comprar no supermercado. Já “banho de ofertas” indica quantidade de preços e 

promoções à disposição do consumidor. Por fim, “economia em tudo” associa a imagem da 

empresa a preços baixos. São três formas de persuadir o ouvinte do programa “Amanhecer na 

Querência”. 
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 Unidade: no exórdio, a unidade fica evidente na frase “Supermercado Feltrim, um 

banho de ofertas.”, assunto principal do texto publicitário. 

 Função conativa: ocorre na frase “Economia em tudo, venha conferir!”, com o 

intuito de estimular a ação do consumidor (ouvinte) a ir ao supermercado. 

 Estereótipos: algumas fórmulas consagradas de estereótipo estão presentes no texto, 

como: “banho de ofertas”, “dá gosto” e “venha conferir”.  

 Afirmação e repetição: as frases afirmativas são “Economia em tudo, venha 

conferir!” e “Todos os dias dá gosto comprar no Feltrim.”, evitando dúvidas sobre o 

argumento do anúncio. A palavra “supermercado” repete duas vezes e “Feltrim” por três 

vezes no anúncio. 

 Substituição de nomes: a expressão “dá gosto” substitui o termo vale à pena, já 

desgastado pelo seu uso. O nome da marca (“Feltrim”) é repetido por três vezes. 

 Rede semântica: no anúncio do supermercado Feltrim, giram em torno da palavra 

“supermercado” as palavras que fazem parte de seu universo semântico “ofertas”, “comprar” 

e “economia”. 

 

Anunciante: Posto Bambino 

Duração: 30” 

Texto/Locução Trilha sonora  

 

Loc. Masculina: Voz grave, pausada. 

 

Posto Bambino, promoção para os 

domingos. 

Abasteça 25 litros de combustível, no cartão 

ou em dinheiro, e ganhe uma Coca-Cola 2 

litros grátis.  

Posto Bambino, com loja de conveniências e 

muitas variedades. 

Direção do Aires e Núria. Gerente: Adelar. 

Avenida Dores, 187. Fone 30 27 40 88. 

 

 

 

(Entra fundo musical: música tradicionalista 

gaúcha, trilha festiva) 
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I. Elementos básicos da linguagem radiofônica 

 No anúncio do Posto Bambino, optou-se por um dia da semana específico para adotar 

a promoção, o domingo. Devido ao menor número de clientes durante este dia, pois, de 

acordo com Jacks (1999, p. 128), “a grande maioria das pessoas almoça em casa” e, ao sair de 

casa para visitar os parentes, utilizam o automóvel para fazer esse deslocamento. Além de 

almoçarem juntas, conforme o estudo da autora, o lazer das famílias santa-marienses, durante 

a semana (segunda a sexta-feira) e nos finais de semana, “constitui-se basicamente em assistir 

televisão e tomar chimarrão, o que muitas vezes é feito simultaneamente” (JACKS, 1999, p. 

133). 

 O anúncio visa difundir a promoção: “Abasteça 25 litros de combustível, no cartão ou 

em dinheiro, e ganhe uma Coca-Cola 2 litros grátis.”, para um consumidor que consome 

refrigerante
25

, durante o almoço e/ou jantar, reunido com seus familiares. O fundo musical 

tradicionalista acompanha a locução, complementando a mensagem transmitida pelo locutor. 

II. Descrição do formato de anúncio e tempo de duração (aproximadamente) do formato de 

anúncio 

 Spot. 

   

III. Tempo de duração (aproximadamente) do formato de anúncio 

 A duração é de 30 segundos. 

 

IV. Atuação do anúncio comercial 

 O anúncio tem atuação local/regional, direcionado a um perfil de ouvinte 

tradicionalista e familiar.  

 

V. Objetivo publicitário do anunciante  

 Difundir a promoção, como fica evidente na frase: “Posto Bambino, promoção 

para os domingos.” 

 

 

 

                                                

25 Em Porto Alegre, por exemplo, segundo pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, entre os meses de 

janeiro a dezembro de 2009, revelou que a capital gaúcha lidera o consumo da bebida em todo o Brasil. Mais 

detalhes em: <http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/donna/19,0,2866986,Porto-Alegre-e-a-capital-brasileira-

que-mais-consome-refrigerantes.html>. Acesso em 20 mai. 2010. 

http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/donna/19,0,2866986,Porto-Alegre-e-a-capital-brasileira-que-mais-consome-refrigerantes.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/donna/19,0,2866986,Porto-Alegre-e-a-capital-brasileira-que-mais-consome-refrigerantes.html
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VI. Estratégias persuasivas 

 Escolha lexical: o verbo “ganhe” indica que o consumidor será beneficiado ou 

favorecido por alguma ação que virá do emissor. Além disso, “variedades” também indica 

uma escolha lexical, apresentando a quantidade de produtos oferecidos pela loja de 

conveniências. 

 Unidade: o assunto dominante do texto do anúncio é a promoção do posto 

Bambino, como descrito no exórdio: “Posto Bambino, promoção para os domingos.”  

 Função conativa: está presente na frase “Abasteça 25 litros de combustível (...).” 

 Afirmação e repetição: a afirmação ocorre na frase “Abasteça 25 litros de 

combustível, no cartão ou em dinheiro, e ganhe uma Coca-Cola 2 litros grátis”. A palavra 

“Posto Bambino” é a única repetida no texto, por duas vezes. 

 Rede semântica: a palavra “posto” é composta das seguintes palavras que “cria” 

significado a partir de sua analogia: “abasteça” e “combustível”. 

 

Anunciante: Casa dos Pneus 

Duração: 30” 

Texto/Locução Trilha sonora  

 

Loc. Masculina: Voz grave, séria. 

 

Na Casa dos Pneus, temos consertos de 

rodas e pinturas personalizadas. 

Até que seu rodado esteja pronto, nós lhe 

emprestamos as rodas. 

Aceitamos também na troca por novas rodas. 

Também temos pneus com qualidade, 

geometria e balanceamento. 

Casa dos Pneus, avenida Medianeira 1819. 

Fone 32 23 00 33. 

 

 

 

(Entra fundo musical: música tradicionalista 

gaúcha, ritmo cadenciado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos básicos da linguagem radiofônica 

 A linguagem íntima também faz parte do comercial da Casa dos Pneus. A intimidade, 

uma das características do rádio, pode ser identificada com clareza no texto do anúncio, 



86 

 

principalmente na abordagem do discurso em primeira pessoa do plural, que implica 

movimento e ação na medida em que o locutor discorre o assunto. É o que se observa nos 

verbos: “temos” (ter, empregado duas vezes), “emprestamos” (emprestar), “aceitamos” 

(aceitar). Os verbos na terceira pessoa do plural permitem uma aproximação entre o 

anunciante e ouvinte, pois o locutor passa a fazer parte do negócio. 

 A seriedade da locução contribui para que o anúncio transmita credibilidade ao 

ouvinte e, juntamente ao fundo musical tradicionalista que acompanha a locução, cria um 

clima de amizade e companheirismo, como na frase: “Até que seu rodado esteja pronto, nós 

lhe emprestamos as rodas.”. Esse vinculo intimo, possibilita uma aproximação maior entre o 

anunciante (e seus serviços oferecidos) com o ouvinte, transmitidos nos trechos: “ (...) temos 

consertos de rodas e pinturas personalizadas.”, “Até que seu rodado esteja pronto, nós lhe 

emprestamos as rodas.” e “(...) temos pneus com qualidade, geometria e balanceamento.”. O 

anúncio busca “falar” com o ouvinte, através do tom pessoal e “amigo” com que o locutor 

direciona suas palavras, como se estivesse “testemunhando” para o anunciante. 

 

II. Descrição do formato de anúncio 

 Spot. 

 

III. Tempo de duração (aproximadamente) do formato de anúncio 

 A duração é de 30 segundos. 

 

IV. Atuação do anúncio comercial, 

 O anúncio tem atuação local/regional. 

 

V. Objetivo publicitário do anunciante  

 O objetivo do anunciante é apresentar as características dos serviços do anunciante, 

como, no exemplo: “Na Casa dos Pneus, temos consertos de rodas e pinturas personalizadas 

(...)”. 

 

VI. Estratégias persuasivas 

 Escolha lexical: o verbo “emprestamos” indica um favor prestado pela empresa. 
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 Unidade: A frase “Na Casa dos Pneus, temos consertos de rodas e pinturas 

personalizadas.” apresentada no exórdio, define o assunto do anúncio, cuja variedade de 

informações do texto se articulam a partir dela. 

 Afirmação e repetição: nas frases “Na Casa dos Pneus, temos consertos de rodas e 

pinturas personalizadas.”, “Até que seu rodado esteja pronto, nós lhe emprestamos as 

rodas.”, “Aceitamos também na troca por novas rodas.” e “Também temos pneus com 

qualidade, geometria e balanceamento.” apresentam discurso afirmativo. As repetições dos 

termos “rodas” (três vezes), “Casa dos Pneus” (duas vezes) tem por objetivo “minar” a 

opinião contrária do ouvinte por meio de reiteração destas palavras. 

 Rede semântica: a palavra “roda” forma uma rede semântica palavras/expressões, 

como: “pinturas”, “rodado”, “rodas” “pneus”, “geometria” e “balanceamento”. 

 

Anunciante: Cerâmica Desconzi 

Duração: 30” 

Texto/Locução Trilha sonora  

 

Loc. Feminina: Voz suave, calma. 

 

Cerâmica Desconzi.  

Uma empresa de Santa Maria, atendendo a 

cidade e região, produzindo telhas naturais, 

tijolos seis furos e blocos de vedação. 

Produtos de qualidade que se eternizam nos 

tempos. 

Preços acessíveis, confira! 

Rua Benjamim Desconzi, 160. 

Fone 32 11 23 00. 

 

 

 

(Entra fundo musical: música tradicionalista 

gaúcha, ritmo cadenciado e tranquilo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos básicos da linguagem radiofônica 

 Nota-se logo na segunda frase do anúncio, a intenção de estabelecer o campo de 

atuação do anunciante. Após abordar sua atuação: “Uma empresa de Santa Maria, atendendo 

a cidade e região (...)”, são descritos os produtos fabricados pela empresa e, posteriormente, 

na frase seguinte: “Produtos de qualidade (...)”, confirma a imagem positiva que se deseja 
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transmitir dos produtos. Por fim, no final do trecho dessa frase “(...) que se eternizam nos 

tempos”, a durabilidade e longevidade dos produtos, contribui para a positivação dos 

produtos, assim como, da marca. 

 Ainda na frase “Uma empresa de Santa Maria (...)”, além de retratar a localização da 

empresa, seu âmbito de atuação, há uma mensagem implícita no anúncio, a valorização da 

cultura local. O orgulho de exaltar o nome da cidade pode ser benéfico para a imagem da 

empresa e diminuindo a “resistência” à propaganda comercial deste anúncio. O trecho a 

seguir: “(...) atendendo a cidade e região (...)”, reforça a valorização local e acrescenta o 

valor regional ao anúncio. O fundo musical tradicionalista, cadenciado e calmo, contribui para 

a mensagem transmitida pela locutora, passando a sensação de tranqüilidade, calmaria para o 

ouvinte do programa “Amanhecer na Querência”.  

 

II. Descrição do formato de anúncio 

 Spot. 

 

III. Tempo de duração (aproximadamente) do formato de anúncio 

 A duração é de 30 segundos. 

 

IV. Atuação do anúncio comercial 

 Como citado no primeiro item “Elementos da linguagem radiofônica”, a atuação do 

anúncio fica evidente na frase: “Uma empresa de Santa Maria, atendendo a cidade e região 

(...)”.  

 

V. Objetivo publicitário do anunciante  

 O objetivo do anunciante é criar uma imagem de marca, valorizando o fato de se 

estabelecer em Santa Maria e direcionando suas ações comerciais na cidade e região. 

 

VI. Estratégias persuasivas 

 Escolha lexical: o verbo “eternizam” transmite uma ação duradoura, permanente, de 

produtos de qualidade. 

 Função conativa: é identificada na frase: “Preços acessíveis, confira!” 

 Afirmação e repetição: o uso de frases afirmativas, “Produtos de qualidade que se 

eternizam nos tempos.” e “Preços acessíveis, confira!” não dão margem a dúvidas no 
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contexto do discurso persuasivo do anúncio. A palavra “Desconzi” repete duas vezes durante 

o discurso publicitário. 

 

Anunciante: Lázaro Clinica Veterinária 

Duração: 30” 

Texto/Locução Trilha sonora  

 

Loc. Masculina: Voz grave, calma, pausada. 

 

Os animais merecem cuidado, carinho e 

atenção.  

Lázaro Clínica Veterinária e Petshop. 

Consultas, cirurgias, medicamentos, banhos, 

tosas, rações, acessórios e roupas. 

Lázaro Clínica Veterinária e Petshop. 

Avenida Nossa Senhora das Dores, 588, 

bairro dores. 

Fone 32 21 10 60 ou 99 32 26 69. 

 

 

 

(Entra fundo musical: tradicionalista gaúcha, 

remete ao ambiente rural, campo, emotivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos básicos da linguagem radiofônica 

 No anúncio da Lázaro Clinica Veterinária e Petshop, o primeiro parágrafo faz 

referência a preocupação e dedicação do anunciante com os animais. Normalmente, as 

pessoas que possuem animais domésticos, buscam nos petshops, a mesma dedicação e afeto 

que demonstram com os animais em seus lares.  

 Dentro desse contexto, a frase “Os animais merecem cuidado, carinho e atenção.” 

destaca o zelo com os animais, que o anunciante deseja transmitir a audiência. Esta frase 

contribui para fortalecer a imagem da marca da empresa e de seus serviços, delineada no 

passo seguinte, com a apresentação do nome da empresa “Lázaro Clinica Veterinária e 

Petshop” e dos serviços oferecidos: “Consultas, cirurgias, medicamentos, banhos, tosas, 

rações, acessórios e roupas.” Novamente, o nome da empresa é citado no anúncio, a fim de 

reforçar o destaque para a marca. 

 O fundo musical tradicionalista remete ao ambiente rural, cenário de identificação da 

cultura gaúcha, estabelecendo uma relação entre animais-campo. Segundo Jacks (1999, p. 92), 

“o campo, representado como o ambiente da vida regional, é concebido como lugar da 
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felicidade, porque pleno de fartura e dignidade, nele o homem é feliz”. Mesmo não sendo a 

intenção de explorar o ambiente campeiro no anúncio, o fundo musical ajuda a valorizar a 

imagem na mente do ouvinte de empresa preocupada com os animais. 

 

II. Descrição do formato de anúncio 

 Spot. 

 

III. Tempo de duração (aproximadamente) do formato de anúncio 

 A duração é de 30 segundos. 

 

IV. Atuação do anúncio comercial 

 A atuação do anúncio é local e regional. 

 

V. Objetivo publicitário do anunciante 

 O objetivo publicitário do anunciante é fortalecer (manter) a imagem da marca da 

empresa como clinica veterinária e produtos/serviços para animais.  

 

VI. Estratégias persuasivas 

 Escolha lexical: o verbo “merecem”, associa-se a ação de agradecer aos animais 

pela fidelidade com seu dono. 

 Unidade: verifica-se no exórdio a unidade do texto, segundo a frase “Os animais 

merecem cuidado, carinho e atenção.”, na qual as informações circundam em torno deste 

assunto. 

 Afirmação e repetição: assim como na função conativa, a afirmação se faz presente 

na frase “Os animais merecem cuidado, carinho e atenção.”, como uma forma de não dar 

margem a dúvidas sobre o tratamento que os animais merecem, aconselhando o ouvinte a 

procurar a empresa e buscar seus serviços. Há repetição do nome da empresa anunciante: 

“Lázaro Clínica Veterinária e Petshop”. 

 Substituição de nomes: a palavra “rações” substitui a expressão “alimento para 

animais”. 

 Rede semântica: em torno da palavra “animais”, orbitam o universo semântico das 

seguintes palavras: “clinica”, “veterinária” e “petshop” e “consultas, cirurgias, 

medicamentos, banhos, tosas, rações, acessórios e roupas.” 
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Anunciante: Gás Shopping Ultragás 

Duração: 30” 

Texto/Locução Trilha sonora  

 

Loc. Feminina: Voz suave, calma. 

 

Gás Shopping Ultragás, em março 

comemora seu primeiro aniversário, 

completando um ano de atendimento. 

E para dividir essa felicidade e pensando na 

satisfação de seus clientes, a Gás Shopping 

dará um brinde, na compra de um botijão de 

gás neste mês de março.  

Isto porque nossos clientes estão sempre em 

primeiro lugar. 

Rua Prefeito Evandro Behr, número 1466. 

Fone 32 26 41 81 e 0800 703 41 81. 

 

 

 

(Entra fundo musical: tradicionalista gaúcha, 

ritmo cadenciado e tranqüilo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos básicos da linguagem radiofônica 

 O anúncio comercial da Gás Shopping Ultragás destaca, logo no início do texto, o fato 

de ser uma empresa nova, que busca seu espaço no mercado regional. No primeiro parágrafo, 

o nome da empresa é associado ao mês e ano de aniversário de sua fundação: “Gás Shopping 

Ultragás, em março comemora seu primeiro aniversário, completando um ano de 

atendimento.”. Contudo, a ênfase desta frase está em ser nova no mercado, como fica evidente 

no trecho: “(...) comemora seu primeiro aniversário (...)” e ressaltada a seguir: “(...) 

completando um ano de atendimento”. Nesse sentido, a intenção do anunciante é “criar” uma 

imagem da marca, dentro do mercado santa-mariense e da região. 

 Busca-se no parágrafo seguinte, formar um vínculo afetivo com o ouvinte, como nas 

seguintes palavras: “E para dividir essa felicidade (...)”, e mostrar que é uma empresa 

preocupada com a satisfação dos seus atuais clientes: “(...) e pensando na satisfação de seus 

clientes (...)”. Esses dois argumentos servem de referência para a promoção: “a Gás Shopping 

dará um brinde, na compra de um botijão de gás neste mês de março.”, para o objetivo 

mercadológico do anunciante: estabelecer uma fidelidade com seus clientes, reforçado na 

frase a seguir: “Isto porque nossos clientes estão sempre em primeiro lugar.”. 
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 O fundo musical tradicionalista gaúcho, tem ritmo cadenciado e lento, visando causar 

um sensação de tranqüilidade e serenidade, auxiliando no tom de voz calmo e suave da 

locução feminina.  

 

II. Descrição do formato de anúncio 

 Spot.  

 

III. Tempo de duração (aproximadamente) do formato de anúncio 

 A duração é de 30 segundos. 

 

IV. Atuação do anúncio comercial 

 Por ser uma empresa nova no mercado, o anunciante busca seu espaço no mercado 

local. Por esse motivo, o âmbito de atuação do anúncio é local e abre a possibilidade que mais 

pessoas conheçam, através do programa “Amanhecer na Querência”, sua marca, produtos e 

serviços.  

 

V. Objetivo publicitário do anunciante 

 O objetivo publicitário do anunciante é criar a imagem de marca no seu segmento 

de mercado em Santa Maria.  

 

VI. Estratégias persuasivas 

 Escolha lexical: a opção pela escolha do verbo “dividir”, indica o agradecimento à 

fidelidade de seus clientes e o verbo “pensando” revela a preocupação em satisfazer as 

necessidades ou desejos do consumidor. 

 Estereótipos: o termo “sempre em primeiro lugar” constitui um estereótipo já 

consagrado, que possibilita afirmar a preocupação principal do anunciante em satisfazer as 

necessidades ou desejos de seus clientes. 

 Afirmação e repetição: ocorrem as seguintes afirmações: “E para dividir essa 

felicidade e pensando na satisfação de seus clientes, a Gás Shopping dará um brinde, na 

compra de um botijão de gás neste mês de março.” e “Isto porque nossos clientes estão 

sempre em primeiro lugar.”. Nestas duas frases, a intenção é não deixar dúvidas sobre a 

preocupação em oferecer um bom serviço aos consumidores. As palavras “Gás Shopping”, 

“clientes” e “março” foram repetidas duas vezes durante o anúncio. 
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 Substituição de nomes: o termo “brinde” substitui distribuição gratuita de prêmio. 

 

Anunciante: Drogaria e Farmácia São Francisco 

Duração: 120” 

Texto/Locução Trilha sonora  

 

Loc. 1 - Masculina: Tom de voz grave, calmo e 

íntimo. 

 

Drogaria e Farmácia São Francisco, aqui 

você tem amigos. 

Integrante da rede de farmácias Associadas. 

Rua Euclides da Cunha, 1862. 

Fone 3026 9346. 

Farmácia São Francisco, apresenta a oração 

a São Francisco de Assis. 

 

(Entra: oração)  

 

 

 

(Entra fundo musical: tradicionalista, lenta, 

calma) 

 

 

 

 

(Fim do fundo musical tradicionalista) 

 

(Entra fundo musical: órgão de igreja, música 

emotiva) 

 

I. Elementos básicos da linguagem radiofônica 

 O anúncio comercial das Farmácias São Francisco, faz uma associação diferente dos 

demais comerciais veiculados no intervalo do programa “Amanhecer na Querência”. A cidade 

de Santa Maria é conhecida pela sua economia voltada ao comércio e prestação de serviços, 

guarnição militar e cultura religiosa.  

 Dentro desse contexto, o anunciante aproveita a cultura religiosa local, o caráter 

religioso do programa, que tem um espaço reservado à religião no horário das 6 horas da 

manhã e, por fim, o nome da farmácia, vinculado a um santo chamado São Francisco de 

Assis, para associar estes três valores no mesmo conteúdo do anúncio. O propósito desta 

relação é valorizar a marca do anúncio.  

 Antes disso, o anúncio apresenta um caráter íntimo, como se faz presente: “Drogaria e 

Farmácia São Francisco, aqui você tem amigos.”. Após descrever as informações sobre a 

farmácia, o anúncio faz uma apresentação de uma oração popularmente conhecida. O vínculo 

da marca com a religiosidade do santo visa facilitar a identificação do anunciante, 

comprovada na frase: “Farmácia São Francisco, apresenta a oração a São Francisco de 
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Assis.”. Para dar maior ênfase à oração, escolheu-se uma personalidade famosa para ser o 

locutor narrativo deste trecho do anúncio. Dessa forma, o comercial aborda a cultura regional 

a fim de agregar valor à marca. 

 No primeiro trecho, anterior a oração, há um fundo musical tradicionalista gaúcho, que 

serve para acompanhar a palavra do locutor. Na oração, o fundo musical, semelhante a um 

órgão de igreja, transmite emoção, sensibilidade, buscando comover o ouvinte e propiciando 

um ambiente favorável ao contexto da locução. 

 

II. Descrição do formato de anúncio 

 Patrocínio. 

 

III. Tempo de duração (aproximadamente) do formato de anúncio 

 A duração é de 20 segundos (2 minutos se contabilizar com a oração). 

 

IV. Atuação do anúncio comercial 

 O anúncio tem atuação local/regional, direcionado a um perfil de audiência 

religiosa, como é o caso dos ouvintes do programa “Amanhecer na Querência”. 

 

V. Objetivo publicitário do anunciante 

 Construir o valor da marca, diferenciando-se da concorrência e estabelecendo uma 

aproximação do consumidor com a marca. 

 

VI. Estratégias persuasivas 

 Escolha lexical: o próprio nome da farmácia “São Francisco” é uma escolha 

lexical, pois associa à empresa ao nome de um santo. 

 Unidade: o texto gira em torno da oração a São Francisco de Assis, como descrito 

na frase “Farmácia São Francisco, apresenta a oração a São Francisco de Assis.” 

 Apelo à autoridade: o testemunho de um locutor famoso no meio televisivo, valida 

a apresentação da oração a São Francisco de Assis. 

 Afirmação e repetição: no discurso persuasivo do anúncio, a frase afirmativa é 

“Drogaria e Farmácia São Francisco, aqui você tem amigos” As repetições ocorrem nas 

palavras: “São Francisco” (três vezes) e “farmácia” (três vezes). 
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 Rede Semântica: o nome “São Francisco” é associado pelas palavras que mantêm 

analogia com seu significado: “Farmácia e Drogaria”, “São Francisco de Assis”, “farmácias” 

e “oração”. 

 

Anunciante: Sobal Madeireira 

Duração: 30” 

Texto/Locução Trilha sonora  

 

Loc. Masculina: Voz grave, tranquila. 

 

Construa, reforme com materiais de 

qualidade e muita economia. 

Madeiras de lei em geral, brutas, aplainadas, 

aberturas, assoalhos, paredes, forros, 

caibros, pé direito e chapas compensados. 

Anexo camas, cadeiras, mochinhos coloniais. 

Sobal Madeireira, faixa de São Pedro, 

quilômetro 4, número 1301. 

Telefone 32 12 51 71.  

Sobal Madeireira. 

 

 

 

(Entra fundo musical: tradicionalista gaúcha, 

emotiva) 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos básicos da linguagem radiofônica 

 Descrevem-se vários produtos a disposição do consumidor no anúncio comercial 

veiculado para a Sobal Madeireira. Antes disso, os verbos no imperativo “construa” e 

“reforme” são utilizados para exaltar as qualidades do produto e influenciar, de certo modo, o 

ouvinte a comprá-los. A partir daí, há uma série de descrições sobre alguns produtos 

fornecidos pela empresa, como “Madeiras de lei em geral, brutas, aplainadas, aberturas, 

assoalhos, paredes, forros, caibros, pé direito e chapas compensados.” e “Anexo camas, 

cadeiras, mochinhos coloniais.”. 

 Uma curiosidade sobre o anúncio é o fato da marca do anunciante aparecer somente na 

4ª frase, fato incomum se comparado com a maioria dos comerciais descritos anteriormente, 

no qual as marcas apareciam logo na primeira ou segunda frase.  
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II. Descrição do formato de anúncio 

 Spot. 

 

III. Tempo de duração (aproximadamente) do formato de anúncio 

 A duração é de 30 segundos. 

  

IV. Atuação do anúncio comercial 

 A atuação do anúncio comercial é local e regional. 

 

V. Objetivo publicitário do anunciante 

 O objetivo publicitário do anunciante é criar uma imagem positiva da marca, 

salientando as qualidades dos produtos oferecidos pela Sobal Madeireira. 

 

VI. Estratégias persuasivas 

 Unidade: o propósito do texto é tratado no exórdio, no qual a frase “Construa, 

reforme com materiais de qualidade e muita economia.” é o assunto dominante do texto, cuja 

variedade de informações gira em torno dela. 

 Função conativa: a função está presente no exórdio “Construa, reforme com 

materiais de qualidade e muita economia.”. 

 Afirmação e repetição: assim como a função conativa, a frase afirmativa é 

“Construa, reforme com materiais de qualidade e muita economia.”. O nome da empresa 

“Sobal Madeireira” repete duas vezes no anúncio. 

 Substituição de nomes: “Sobal Madeiras” é empregado duas vezes no texto, 

reiterando duas vezes o nome da empresa. 

 Rede semântica: a partir da palavra “madeiras”, observam-se a seguinte rede 

semântica: “construa”, “reforme”, “materiais”, “brutas, aplainadas, aberturas, assoalhos, 

paredes, forros, caibros, pé direito e chapas compensados”, “(...) camas, cadeiras, mochinhos 

coloniais.” 

 

 

 

 

 



97 

 

Anunciante: Madeireira Medianeira 

Duração: 30” 

Texto/Locução Trilha sonora  

 

Loc. Masculina: Voz grave, calma, tranquila. 

 

E assim, na caminhada da vida, 

comemoramos 21 anos.  

Agradecemos a Deus e a nossos clientes 

queridos que iluminaram nossa jornada ao 

longo de todos esses anos. 

Madeireira Medianeira, tudo para construir 

e reformar, com qualidade e bom preço. 

Aceitamos Cartões Quero-Quero, Visa, 

MasterCard, Banrisul, Lozango, Sesi, dentre 

outros. 

Temos financiamento pela Caixa Econômica 

Federal. 

Madeireira Medianeira, o caminho da 

construção e da economia. 

Avenida Medianeira, 1480. Fone 3222 77 66. 

 

 

 

(Entra fundo musical: tradicionalista gaúcha, 

ritmo alegre, festivo) 

 

 

 

 

 

 

 

I. Elementos básicos da linguagem radiofônica 

 No anúncio comercial da Madeireira Medianeira apresenta na primeira frase uma 

linguagem literária: “(...) na caminhada da vida”, a fim de ressaltar o aniversário da empresa, 

como no trecho: “(...) comemoramos 21 anos.”. Neste trecho, também nota-se a experiência 

de mercado como forma de chamar a atenção e diferenciar-se da concorrência. Trata-se de um 

fator que “cria expectativa” para o que será dito posteriormente, prendendo a atenção do 

ouvinte para a mensagem. 

 A seguir, a religiosidade é ressaltada no trecho: “Agradecemos a Deus (...)”, uma 

forma de salientar a importância de dois elementos para a longevidade da empresa: a religião, 

assim como, do cliente, mencionada a seguir: “(...) nossos clientes queridos (...)”. Nestas 

palavras, fica evidente a afetividade, através da expressão: “(...) clientes queridos (...)”, uma 

forma de agradecer gentilmente o ouvinte que já adquiriu produto(s) da Madeireira 
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Medianeira e incentivando os demais, de certa forma, a fazerem o mesmo. Barbosa Filho 

(2003, p. 47) considera que expressões como essa proporcionam “uma aproximação e uma 

intimidade únicas, fazendo do rádio um veículo companheiro”. De acordo com César (2005, 

p. 169), “o rádio fala de religião, informa como está o trânsito, toca sucessos e também narra 

jogos de futebol. Essa versatilidade faz dele um veículo sem comparação, destinado a todas as 

idades e a todas as classes sociais”.  

 Ainda no mesmo parágrafo citado, o verbo “(...) iluminaram (...)” dá um tom religioso 

ao anúncio e em “(...) nossa jornada ao longo de todos esses anos.”, representa sua 

experiência de mercado na região. O próprio nome da empresa “Madeireira Medianeira” faz 

menção ao nome de uma santidade, o que pode facilitar a identificação do anunciante com seu 

produto oferecido. 

 Posteriormente, o anúncio aborda os atributos dos produtos e os preços baixos: 

“Madeireira Medianeira, tudo para construir e reformar, com qualidade e bom preço.”, 

assim como as facilidades de pagamento, como nas frases: “Aceitamos Cartões Quero-Quero, 

Visa, MasterCard, Banrisul, Lozango, Sesi, dentre outros.” e “Temos financiamento pela 

Caixa Econômica Federal.”. 

 A própria linguagem do anúncio indica o caráter íntimo com o ouvinte. Assim como 

no anúncio comercial da Casa dos Pneus, o discurso publicitário em primeira pessoa do plural 

proporciona dinamismo ao texto, como nos verbos que indicam movimento/ação: “(...) 

comemoramos (...)”, “Agradecemos (...)”, “Aceitamos (...)” e “Temos (...)”, contribuindo para 

a credibilidade do anúncio.   

 O fundo musical tradicionalista, de ritmo alegre, festivo, contrasta com a forma natural 

e tranqüila da locução, que também pode contribuir para que a mensagem se diferencie das 

demais. 

 

II. Descrição do formato de anúncio 

 Spot. 

 

III. Tempo de duração (aproximadamente) do formato de anúncio 

 A duração é de 30 segundos. 

 

IV. Atuação do anúncio comercial 

 O anúncio tem atuação local/regional, voltado ao perfil de ouvinte religioso do 

programa “Amanhecer na Querência”. 
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V. Objetivo publicitário do anunciante 

 O objetivo publicitário do anunciante é manter a imagem da marca como referência 

no segmento de mercado da região, comprometida com seus clientes. 

 

VI. Estratégias persuasivas 

 Escolha lexical: a expressão “caminhada da vida” remete a longevidade, aos longos 

anos de atuação no segmento de mercado. O verbo “iluminaram” associa-se a divindade, a 

religião. 

 Estereótipos: utiliza-se na frase-clichê “Agradecemos a Deus” como forma de 

agradecimento a divindade pelo objetivo atingido.  

 Afirmação e repetição: as frases afirmativas presentes no anúncio são: “Madeireira 

Medianeira, tudo para construir e reformar, com qualidade e bom preço.” e “Madeireira 

Medianeira, o caminho da construção e da economia.”. O nome da empresa “Madeireira 

Medianeira” repete por duas vezes no anúncio. 

 Substituição de nomes: o verbo “iluminaram” substitui a palavra “apoio”. 

 

4.1 PRINCIPAIS PONTOS DA ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS COMERCIAIS 

 

 A partir da análise do conteúdo dos comerciais do programa “Amanhecer na 

Querência”, da Rádio Medianeira FM, é possível estabelecer os principais pontos referentes 

aos treze anúncios comerciais: 

 

I. Em relação aos elementos da linguagem radiofônica 

 

 A palavra: apenas três anúncios analisados possuíram conteúdo tradicionalista 

gaúcho em seu discurso escrito/oral. Destes, dois continham palavras que remetem ao 

ambiente rural, como foram os casos dos “Adubos Multifértil” e “Implementos agrícolas 

Agrimec” e um típico costume gaúcho, de tomar chimarrão, como fora veiculado no jingle da 

“Erva-mate Taquapi”. Nos demais comerciais, o assunto do anúncio gira em torno da marca 

do anunciante ou em relação às características do produto/serviço anunciado. 

 O fundo musical: apesar de o fundo musical tradicionalista gaúcho estar presente 

em todos os anúncios comerciais, há repetições deste elemento da linguagem radiofônica em 

alguns comerciais. Foram utilizados os mesmos fundos musicais nos anúncios da “Agrimec” e 
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do “Posto Bambino”, assim como, no comercial da “Gás Shopping Ultragás” e da“Cerâmica 

Desconzi”, que também continham a mesma música no conteúdo das peças radiofônicas.  

 Os efeitos sonoros: dentre os comerciais veiculados no intervalo do programa 

“Amanhecer na Querência”, o efeito sonoro esteve presente em apenas um anúncio comercial. 

Este foi utilizado na assinatura do anúncio comercial da “Erva-mate Taquapi”. 

 O silêncio: não foi utilizado nos comerciais. 

 

II. Descrição do formato de anúncio 

 

 Assim como ocorre na maioria das rádios brasileiras, o spot foi o formato de 

anúncio mais usado durante o período de análise dos comerciais. Contudo, há presença de 

outros formatos de anúncio, como o jingle (“Erva-mate Taquapi”) e o patrocínio (“Drogaria e 

Farmácia São Francisco”). 

 

III. Tempo de duração (aproximadamente) do formato de anúncio 

 

 A duração dos anúncios comerciais foi de 30 segundos. Contudo, vale frisar, que no 

anúncio da “Drogaria e Farmácia São Francisco”, o tempo total do anúncio comercial é de 

aproximadamente 2 minutos, se contabilizada a oração dedicada a São Francisco de Assis. 

 

IV. Atuação do anúncio comercial 

 

 Todos os anúncios comerciais possuíram atuação local/regional, direcionado a 

audiência do programa. 

 

V. Objetivo publicitário do anunciante 

 

 Em grande parte dos comerciais veiculados houve a preocupação em promover, 

criar ou melhorar a imagem da marca do anunciante. No anúncio do “Restaurante e 

Churrascaria Prodócimo”, o anunciante focou nas características dos serviços oferecidos pelo 

estabelecimento como forma de atrair a atenção dos ouvintes e incentivá-los a ir ao local. 
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VI. Estratégias persuasivas 

 

  As estratégias persuasivas mais usadas nos anúncios foram a escolha lexical, a 

afirmação e repetição” e a rede semântica. A opção por estas estratégias mostram a 

preocupação dos anunciantes em escolher as palavras adequadas a fim de serem melhor 

compreendidas e, ao mesmo tempo, chamar a atenção dos ouvintes do programa “Amanhecer 

na Querência” para o anúncio.  

 O uso da estratégia de afirmação e repetição busca intensificar o argumento do 

discurso ao evitar questionamentos, como nas frases afirmativas “Economia em tudo, venha 

conferir!” (anúncio do “Supermercado Feltrim”) e “Os animais merecem cuidado, carinho e 

atenção” (anúncio do “Lázaro Clínica Veterinária e Petshop”). Já nas repetições foram 

utilizadas com a intenção de fixar a marca do anunciante na mente dos ouvintes, presentes nas 

frases “supermercado” e “Feltrim”, repetidas duas e três vezes durante o anúncio comercial 

do “Supermercado Feltrim”.  

 Por fim, a rede semântica explorou a associação das palavras que contribuíram para 

que o anúncio fosse melhor compreendido pela audiência, como nos casos de “abasteça” e 

“combustível”, que giram em torno da palavra “posto” (anúncio do “Posto Bambino”). Neste 

caso, a rede semântica foi usada com o objetivo de associar as palavras, termos e expressões à 

marca do anunciante. Houve casos onde esta estratégia persuasiva foi utilizada para criar 

analogias a elementos que identificam o tradicionalismo gaúcho nos anúncios, como o 

ambiente rural, por exemplo, representada pelo homem do campo e pela agricultura, na qual 

foi possível formar uma rede semântica, como nos usos das palavras “terra”, “pequenos e 

grandes agricultores” (anúncio do “Adubos Multifértil”) e “produtores” e “lavoura de arroz” 

(anúncio do “Implementos agrícolas Agrimec”). Mesmo os elementos que remetem ao 

tradicionalismo gaúcho, presentes nestes comerciais, também estabeleceram uma associação 

com a imagem da marca do anunciante. Esse foi o caso da rede semântica utilizada no 

anúncio da “Erva-mate Taquapi”, em torno da palavra “chimarrão”, formaram-se as seguintes 

palavras/expressões tradicionalistas gaúchas: “prosa”, “erva-mate”, “roda”, “solito” e 

“servida”. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Desde o advento da publicidade como suporte da programação radiofônica, na década 

de 30, os anúncios sofreram alterações que contribuíram para o desenvolvimento de uma 

linguagem própria do rádio, composta basicamente por quatro elementos: palavra, música 

(fundo musical), efeito sonoro e silêncio. A partir de então, a publicidade incorporou-se ao 

rádio, que se estruturou como empresa, voltada a ações comerciais, como a venda de espaços 

publicitários em sua programação. A segmentação surgiu como alternativa para enfrentar a 

forte concorrência da televisão, que atraiu para si, a maior parte da verba publicitária. Os 

investimentos em pesquisas de mercado tornaram possível uma melhor compreensão sobre o 

perfil do ouvinte em uma determinada região. 

 Tal cenário levou as emissoras de rádios a direcionar suas programações a públicos 

mais específicos, isto é, concentrando suas ações para uma audiência regional. O regionalismo 

tornou possível que muitas emissoras de rádio, principalmente localizadas no interior, 

pudessem atingir um grande número de ouvintes em sua área de cobertura. Na região Sul, 

como no caso específico do Rio Grande do Sul, muitas do interior abriram espaço para 

programas com temáticas gaúchas, aproveitando os bons índices de audiência no turno 

matinal. Contudo, foi necessário que as rádios direcionassem suas programações a este 

público concentrado nessas regiões, conhecendo seus costumes, hábitos e traços culturais.  

 No Rio Grande do Sul, os adeptos ao Tradicionalismo, movimento originário no 

Estado, preservam integralmente a identidade cultural e os valores das tradições gaúchas. 

Alguns indicadores, como o chimarrão, o churrasco, a música, a indumentária, a dança, o 

linguajar, o rodeio, o ambiente rural possibilitam identificar a cultura regional do povo gaúcho 

e, dentre estes, alguns se tornaram hábitos vinculados a tradição gaúcha, como o chimarrão e 

o churrasco. No interior, como em Santa Maria e cidades da região central, o hábito de tomar 

chimarrão e assar churrasco se fazem presentes na cultura da população, principalmente no 

cotidiano de muitas dessas famílias.  

 Dentro desse contexto, os estudos teóricos sobre a cultura gaúcha foram importantes 

no que diz respeito à análise do conteúdo de comerciais direcionados a um perfil de público 

tradicionalista e regional, como do programa “Amanhecer na Querência”, transmitido pelas 

manhãs na Rádio Medianeira FM, em Santa Maria. Através deste estudo, foi possível analisar 

e compreender, através de categorias, as estratégias persuasivas utilizadas pelos anunciantes 

em cada um dos treze anúncios comerciais veiculados no intervalo do programa, permitindo 

assim, estabelecer uma relação direta com a cultura gaúcha, sobretudo o tradicionalismo. 
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 O estudo concentrou-se basicamente em duas perspectivas: a pesquisa bibliográfica e a 

técnica de coleta de dados, esta última enfatizando a análise documental e a análise de 

conteúdo. Primeiramente, através da pesquisa bibliográfica, buscaram-se nos acervos de livros 

e artigos científicos, informações referentes ao meio radiofônico, como sua história, 

investimentos, características principais, linguagem do meio, além da abordagem sobre a 

propaganda veiculada no veículo. Nos estudos culturais, a ênfase em livros sobre a cultura 

gaúcha prevaleceu dentre as bibliografias pesquisadas, sobretudo em temáticas ligadas ao 

tradicionalismo. 

 O passo seguinte foi a aplicação das técnicas de coletas de dados. A análise 

documental contribuiu para um melhor conhecimento sobre algumas características gerais da 

Rádio Medianeira e do programa “Amanhecer na Querência”. Através da coleta de 

informações dos documentos disponíveis na emissora, definiu-se o perfil dos ouvintes do 

programa, estabelecendo um parâmetro sobre a audiência a partir do gênero, classe social, 

faixa etária, nível de escolaridade e ocupação. Já a análise de conteúdo, investigou-se a 

presença de elementos ou identificadores (costumes e hábitos) associados às tradições e a 

cultura regional gaúcha nos comerciais de rádio veiculados no intervalo desse programa. 

 Analisando o conteúdo dos comerciais verificaram-se algumas características comuns 

entre os anúncios veiculados. Nesse sentido, foi possível identificar a presença de elementos 

que identificaram o tradicionalismo gaúcho no discurso textual/oral de apenas três anúncios 

comerciais (“Adubos Multifértil”, “Implementos agrícolas Agrimec” e “Erva-mate Taquapi”). 

Nos dois primeiros anúncios, a cultura gaúcha foi evidenciada no ambiente rural, na figura do 

homem do campo e de seu trabalho diário na produção de alimentos para o consumo da 

população e, no último, ressaltando as qualidades do produto relacionado ao costume gaúcho 

de tomar chimarrão, a erva-mate, prática costumeira das famílias gaúchas. O fundo musical 

esteve presente em todos os comerciais veiculados, auxiliando a palavra no que se refere à 

construção da imagem da marca, produto e/ou serviço do anunciante na mente dos ouvintes, 

permitindo estabelecer uma identificação entre o que está sendo anunciado com o público do 

programa.  

 O formato de anúncio mais usado foi o spot de 30 segundos, assim como ocorre na 

maioria das emissoras de rádio no Brasil, de atuação local ou/e regional, com textos 

elaborados de forma simples e objetiva, em frases curtas e fáceis de memorizar. É o que se 

pode observar no número de repetições da marca do anunciante, estratégia persuasiva 

utilizada com freqüência nos textos dos comerciais. Além das repetições, frases afirmativas 

também auxiliaram no argumento do discurso publicitário. Também foi comum perceber o 
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uso de termos (escolha lexical), a fim de “criar” uma relação íntima com o público ouvinte do 

programa radiofônico e a rede semântica, que por meio de relações associativas entre 

palavras, buscou enfatizar a marca do anunciante. Em alguns anúncios, esta última estratégia 

persuasiva citada esteve relacionada aos aspectos que remetem a cultura gaúcha, como no 

caso do anúncio da “Erva-mate Taquapi”, na qual a palavra “chimarrão” possibilitou a 

formação de uma rede semântica com palavras e expressões que remetem ao tradicionalismo 

gaúcho.  

 Outro ponto a ser destacado foram as semelhanças das trilhas musicais em alguns 

anúncios, o que pode causar confusão ao ouvinte e prejudicar a identificação do comercial de 

uma determinada marca de produto ou serviço. Devido ao curto espaço de tempo para serem 

produzidos na própria emissora, em razão da rapidez com que o anunciante local exige para 

colocar seu comercial “no ar”, a maioria dos anúncios foram elaborados sem o uso de 

recursos ou técnicas de maior complexidade e qualidade. O resultado são anúncios comerciais 

que seguem um modelo pouco criativo e preocupados, basicamente, em enfatizar a marca do 

anunciante. A exceção é o jingle da “Erva-mate Taquapi”, na qual a música contagiante e a 

letra do anúncio estabelecem uma relação harmoniosa com o produto, facilitando a 

memorização da mensagem pela audiência do programa. 

 Assim, através dos estudos sobre a cultura rio-grandense, analisaram-se os elementos 

que remetem ao tradicionalismo gaúcho no conteúdo dos comerciais selecionados no 

programa “Amanhecer na Querência”. De acordo com os estudos culturais, foi possível 

compreender que as estratégias persuasivas empregadas nos anúncios comerciais foram 

importantes no que diz respeito a intensificação dos argumentos destas peças radiofônicas, 

tornando suas mensagens mais atrativas e receptivas aos ouvintes do programa. Além disso, 

essas estratégias permitiram estabelecer uma relação com a cultura tradicionalista gaúcha, 

como ficou evidente nos textos dos anúncios (principalmente nos termos, expressões e 

sotaques tipicamente gaúchos), nas trilhas sonoras e na linguagem direcionadas a audiência do 

programa. 
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7 ANEXOS 

 

 

Gráfico 1 – Gênero/Sexo:  

Perfil de público do programa “Amanhecer na Querência” na Rádio Medianeira FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Classe social: 

Perfil de público do programa “Amanhecer na Querência” na Rádio Medianeira FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Faixa etária: 

Perfil de público do programa “Amanhecer na Querência” na Rádio Medianeira FM 
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Gráfico 4 – Escolaridade: 

Perfil de público do programa “Amanhecer na Querência” na Rádio Medianeira FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Ocupação: 

Perfil de público do programa “Amanhecer na Querência” na Rádio Medianeira FM 
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