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RESUMO  

 

Este trabalho faz uma análise da mídia podcast como veículo de comunicação e seu uso para a 

venda de espaço publicitário. A pesquisa teve como base teórica os estudos sobre: 

Publicidade, adequação das mensagens aos meios, Rádio, formatos de anúncio do meio rádio, 

redação publicitária, credibilidade na internet, podcast, Jovem Nerd e o Nerdcast. Estes 

estudos serviram de suporte para as definições da metodologia, que buscou verificar a 

credibilidade dos anúncios publicitários veiculados no podcast Nerdcast. Para alcançar esse 

objetivo, foi realizada uma entrevista semi-estruturada com uma amostra de ouvintes do 

programa Nerdcast, captando dados como seus hábitos de consumo e entretenimento. A partir 

da análise dessa entrevista foram revelados os aspectos que definem o discurso Nerdcast e 

seus anúncios como emissores de informações críveis para seus ouvintes. 

 

Palavras-chave: Podcast. Publicidade. Internet e novas mídias. 

 

 

ABSTRACT  
 

This study analyzes the podcast's media as a communication vehicle and its use advertising 

space selling. The research was based on theoretical studies about: Advertising, messages 

adequacy on medias, Radio, ad formats through radio, copywriting, credibility on  

internet, podcast, Jovem Nerd and Nerdcast. These studies would support the methodologies 

definitions, aiming to check the credibility of advertisements served on Nerdcast podcast. To 

achieve this, were performed a semi-structured interviews with a sample of listeners 

the Nerdcast, capturing data as their consumption and entertainment habits. From the 

analysis of that interview were revealed aspects that define the discourse Nerdcast and ads as 

senders of information credible to your listeners. 
 

Keywords: Podcast. Advertising. Internet and new media. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A geração atual do século XXI está conectada diretamente com as novas mídias 

dispostas por meio da tecnologia, como a internet, que conecta computadores, smartphones e 

outros eletrônicos em uma grande rede mundial. O entretenimento não está mais agregado 

apenas à TV e ao rádio, por exemplo, que possuem programação pré-definida e voltada às 

massas. O advento da internet trouxe aos usuários a chance de determinar sua programação de 

consumo de mídia, tendo acesso a todo tipo de informação segmentada, a qualquer momento. 

Com isso, os consumidores já não estão mais dependentes de grades estipuladas para assistir 

seus filmes ou escutar seu programa de rádio; eles podem facilmente realizar um download
1
 

ou fazer uma compra online, e com um pouco de conhecimento e dedicação podem produzir 

seu próprio conteúdo e lançar na rede, como é o caso dos blogs, videocasts, podcasts e indie 

games.
2
 

 Os podcasts são como programas de rádio convencional, geralmente vinculados a 

algum site, em que pessoas se reúnem e debatem sobre temas de sua preferência, que podem 

atrair ouvintes do mundo inteiro. Eles têm acesso a esse debate escutando pelo site do podcast 

ou fazendo o download do arquivo. Este arquivo possui o mesmo formato digital de uma 

música, tendo a possibilidade de levá-lo a qualquer meio que possa reproduzi-lo, como um 

celular ou MP3 player, e escutar a qualquer momento, em qualquer lugar.  

 O Nerdcast é o programa de podcast do site www.jovemnerd.com.br. Ele se 

caracteriza por sua versatilidade de assuntos, como filmes, séries, games, curiosidades, 

história, entre outros. Seu formato é semelhante a uma conversa informal entre os produtores 

Alexandre Ottoni e Deive Pazos, além de convidados variados. O programa conquistou 

diversos prêmios e o site tem en média um milhão de visitas mensais, compostas 

principalmente por jovens entre 18 e 25 anos, universitários e na maioria residentes da região 

sudeste do Brasil. Por seu tempo de existência, variedade de assuntos e premiações, o 

Nerdcast possui grande popularidade entre os ouvintes de podcast em geral, podendo ser 

referência em produção nacional desse tipo de programa.  

 Considerando as características do Nerdcast, tais como um bom reconhecimento do 

público, produção de conteúdos de qualidade, um podcaster pode gerar renda com seu 

                                                           
1
 Transferência de um arquivo digital hospedado em algum servidor para o computador do usuário. Pode ser 

descrito pelo verbo “baixar”, quando este é referente às linguagens e ações na internet.  
2
 Blogs: sites de informação; videocasts: programas de vídeo na internet; podcasts: programas de áudio, 

compartilhados na internet; indie games: jogos eletrônicos produzidos por pequenos grupos, inclusive amadores. 

http://www.jovemnerd.com.br/
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programa de podcasting, trabalhando em casa e vendendo espaço para anunciantes em seu 

programa e site. Toda a linguagem, assuntos da pauta e até mesmo o layout do site são 

construídos pensando em um mesmo tipo de público, que possui hábitos semelhantes de 

consumo.  

 Provavelmente o universo de pessoas que escutam podcasts seja menor que o de 

pessoas que escutam emissoras de rádio tradicional, pois o podcast em si é um meio novo e 

está se firmando aos poucos na rede. Possivelmente a maioria das pessoas que escutam rádio, 

o fazem pelo hábito, como ter um ruído sonoro durante sua rotina diária, por exemplo, uma 

distração que não interfere em seus afazeres paralelos: 

 

O rádio atinge os consumidores também de outras mídias. Pode-se ouvi-lo enquanto 

se lê jornal, uma revista ou um livro. Pode-se ouvir rádio também enquanto se 

navega na internet. O fato de estar sintonizado em uma estação ouvindo música ou 

algum tipo de informação não tira da pessoa a capacidade de estar fazendo outras 

coisas ao mesmo tempo (CYRO, 2005, p.174). 

 

 A publicidade veiculada no meio rádio atinge grandes massas e diferentes públicos. 

Mesmo que o programa em que ela esteja inserida seja direcionado para determinada 

audiência, algumas vezes os anúncios podem passar despercebidos para o ouvinte em meio ao 

volume de informações, tanto sobre as emitidas pelo rádio em si (como músicas, outros 

anunciantes) quanto pelo ambiente em que ele se encontre (sons e outros estímulos externos). 

 Em um podcast a linguagem é mais próxima da coloquial, tornando a conversa entre 

os participantes mais crível. O ouvinte de podcast é dedicado ao assunto e geralmente o ato de 

escutar um episódio é sua atividade principal no momento. O faz quando precisa se distrair 

em uma viagem, para passar o tempo e absorver uma informação. As inserções publicitárias 

no Nerdcast, por exemplo, são feitas pelos próprios produtores do podcast, sempre na 

linguagem cotidiana de seus programas, tratando o anunciante como uma pauta, o que pode 

estimular o ouvinte a escutar o que o este tem a oferecer. Este pode ser o grande diferencial da 

comunicação comercial através deste meio. 

 Conforme as estatísticas do site www.jovemnerd.com.br, por exemplo, que possui o 

Nerdcast, 47,88% dos ouvintes já consumiram algum produto anunciado por terceiros dentro 

dos programas.
3
 Eles possuem dados precisos, pois os usuários são convidados a realizar um 

cadastro, onde constam dados como idade, sexo, profissão, cidade, gerando informações 

necessárias para atrair anunciantes em que o público alvo se enquadre aos dos ouvintes do 

                                                           
3
  Dados extraídos do mídia kit do site http://jovemnerd.ig.com.br/midiakit/midia_kit_jovemnerd_2011.pdf 
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programa. O investimento em publicidade nesta mídia pode ser vantajoso, pois ela reúne um 

público específico, atingindo um grande alcance da mensagem pelo volume de acessos ao 

programa.  

 Toda informação divulgada em qualquer meio tem determinado grau de credibilidade, 

que varia conforme o enunciador, o meio em que se encontra e a mensagem apresentada nela. 

Conforme Ferreira (1986) “Credibilidade. [Do lat. escolástico credibilitate, pelo fr. 

crédibilité.] é qualidade do que é crível”. Portanto, a credibilidade de um anúncio publicitário 

está em como o receptor interpreta a mensagem e acredita nela como verdadeira, se seu 

conteúdo transmite confiabilidade. A rádio, por exemplo possui alto grau de credibilidade
4
, 

porém a internet - como um meio novo e com informações geradas também por usuários 

comuns - possivelmente não obtém a mesma confiabilidade de seu conteúdo perante os 

usuários; logo, os formatos midiáticos agregados a ela, por consequência, possuem essa 

defesa do usuário. 

 Neste cenário, essa pesquisa visa compreender junto aos ouvintes assíduos do 

Nerdcast se os anúncios publicitários veiculados no programa, caracterizados em sua maioria 

por testemunhais, possuem credibilidade. 

 Para verificar a confiabilidade dos anúncios veiculados no Nerdcast, foi realizada uma 

entrevista com ouvintes do programa, selecionados tendo como base o tipo de público 

predominante segundo as estatísticas do site. Para ampliar o alcance da pesquisa, as 

entrevistas foram feitas pela internet, através de um programa de conversação online, abrindo 

novas possibilidades de análise a partir da descentralização da amostra. Os quatro 

entrevistados selecionados acompanharam a evolução do programa ao longo dos anos, 

ouviram ao menos 30% de todos os episódios disponíveis e possuem diversas características 

culturais e hábitos de consumo que os torna comuns ao universo do programa. 

O podcast é um novo produto de comunicação, ao alcance do usuário comum. Sua 

criação e geração de conteúdo é relativamente simples, sem exigir equipamentos e estrutura 

de alto custo. O Nerdcast existe há cinco anos e está em constante melhoria, em vários 

aspectos e pode inspirar o surgimento de outros podcasts, ampliando o volume de programas 

e nichos atingidos por esta mídia.      

                                                           
4
 Conforme pesquisas do Instituto Vox Populi. Disponível em: http://www.abert.org.br/site/images/stories/ 

pdf/resultado/Tudooquevoceprecisasabersobreradioetelevisao.pdf. Acesso em: 19 dez.2011 
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 Apesar de não possuir um apelo massivo no momento, os podcasts estão ganhando 

espaço na internet. Os produtores desse formato, em sua maioria, visam um produto final de 

qualidade, trabalham com seriedade em cada episódio. Eles buscam uma aproximação com os 

ouvintes, podendo gerar credibilidade em seu discurso, o que pode se refletir no momento do 

anúncio de algum produto ou do patrocinador do programa.  

 O presente estudo está estruturado em três capítulos: no primeiro, foram abordados os 

temas publicidade, descrevendo suas características e funções, a adequação das mensagens 

aos meios; rádio, seus formatos e redação publicitária. No segundo capítulo foram abordados 

os temas internet, credibilidade na internet, o meio podcast, Jovem Nerd e o Nerdcast, objeto 

de estudo desta pesquisa. O terceiro capítulo apresenta a metodologia, a descrição e análise 

dos dados, seguido pelos resultados obtidos na pesquisa na conclusão. 
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2 CAPÍTULO I – A Publicidade e os Meios de Comunicação 

 

 A publicidade denota o ato de anunciar, tornar público um fato, uma informação. Se 

isso era feito aos gritos por pessoas que anunciavam a chegada das mercadorias nos navios 

cargueiros ou, como os babilônios, que utilizavam símbolos nas portas de seus 

estabelecimentos, que representavam o que estariam negociando (CYRO 2005), a evolução da 

sociedade e dos meios de comunicação nos dá um patamar mais abrangente nesta era 

contemporânea. No século XV foi criada a imprensa por Gutenberg, que possibilitou a 

distribuição da informação escrita de forma massiva, fato que marcou a sociedade em sua 

época (BURKE, 2002). Apenas cinco séculos depois, a revolução tecnológica trouxe ao 

mundo o rádio, a televisão, a internet. Estes meios de informação, também funcionam como 

uma forma de comunicar em massa o anúncio de um produto, de um serviço, um evento, e 

naturalmente informações que não visam o fomento ao consumo, como a conscientização do 

homem com a natureza, ideologias.  

 A comunicação de massa não propaga apenas informação, ela dissemina idéias. Ela 

molda a imagem de uma marca ao consumidor, interage com ele, dá conceito e transforma a 

visão crua de um serviço ou objeto material, torna-o atrativo não apenas por sua utilidade, 

mas pela realização em obtê-lo.  Um produto em si, apenas por suas características técnicas, 

estará em desvantagem em relação ao concorrente que tenha uma campanha de comunicação 

planejada para o competitivo mercado de consumo; por mais que este primeiro seja de 

qualidade superior. Segundo Sant´Anna (2002, p.75) “comercialmente falando, anunciar visa 

promover vendas e para vender é necessário, na maior parte dos casos, implantar na mente da 

massa uma idéia sobre o produto.” Ou seja, para ter sucesso comercial em uma campanha, 

não basta apresentar, é preciso convencer, e fazê-lo sem enganar o consumidor. Os anúncios 

podem influenciar o consumidor no momento da decisão da compra. Podem intensificar o 

desejo de obter um produto, assim como definir a opção da marca de um determinado gênero, 

em relação aos similares da concorrência. A pessoa é estimulada a comprar o que a agrada, 

não necessariamente ao que é útil - o ato da compra se dá pelo seu desejo de consumir 

(SANT’ANNA, 2002).  

   Algumas vezes a compra de um produto específico de alto custo, este que não se trata 

de um objeto de consumo ordinário, por exemplo, poderá ter o seu valor agregado não apenas 

ao seu aspecto técnico ou funcionalidade apenas e sim ao prestígio e satisfação de possuí-lo 

pelo seu preço ou raridade no mercado. São essas características que a publicidade salienta em 
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suas mensagens, elas fazem a conexão entre o desejo do consumidor e a marca ofertada no 

mercado e o instiga a comprar produto que ele deseja (SANT’ANNA, 2002).  

  

2.1 Publicidade: adequação das mensagens aos meios 

 

 Uma campanha publicitária pode envolver diversos meios, onde todos transmitem a 

mesma mensagem, em diferentes formatos (o que caracteriza uma campanha publicitária), ao 

público-alvo. Mesmo a mensagem sendo padrão, a forma como ela é passada necessita de 

adequação, pois cada meio contém uma linguagem; cada um possui determinadas 

características que vão da construção da mensagem, o seu alcance na sociedade e as formas e 

hábitos de recepção pelo consumidor.  

 Os comerciais de TV atingem uma grande massa e possuem grande credibilidade do 

público. A grande vantagem na recepção dos anúncios se dá pela atenção do consumidor ao 

utilizar este meio; ele recebe estímulo da visão e da audição, o que reforça a fixação da 

mensagem, se esta for do interesse do telespectador. A imagem quase sempre tem movimento, 

o consumidor pode visualizar o produto, a embalagem, ao mesmo tempo em que lê os textos 

e/ou ouve as palavras e/ou músicas de um anúncio (SANT’ANNA, 2002). As desvantagens 

desse meio são seu alto custo de veiculação, principalmente para pequenos anunciantes.  

 Nos meios impressos, como jornais e revistas, a mensagem apenas é lida, com 

características que se diferem entre os meios. Segundo Sant’Anna (2002), no jornal a 

mensagem possui apelo universal, atingindo todos os públicos, possui ação rápida e pode ser 

exposto de vários formatos no veículo. Suas limitações se dão por sua vida curta; geralmente 

descartados assim que lidos, em jornais locais as mensagens atingem apenas a região em que 

veiculam, e a qualidade de impressão nem sempre é a mais adequada.  

 As revistas são mais seletivas, dividem-se em diversos gêneros segmentados, 

compreendem um público de classe média a alta. Muitas vezes o leitor guarda a revista após 

ler, o que prolonga o tempo de veiculação do anúncio. As revistas possuem alta qualidade de 

impressão, dando mais impacto à mensagem publicitária e também ao conteúdo geral. 

(SANT’ANNA, 2002).  

 O meio rádio possui um amplo alcance, as emissoras atendem a diversos públicos. Os 

anúncios possuem formatos pré-definidos e com baixo custo de produção e veiculação, em 

um processo dinâmico que pode ser ajustado em um breve espaço de tempo. Uma 

desvantagem do meio é caso o ouvinte utilizar o rádio como ruído ambiental enquanto realiza 
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outras tarefas, podendo não absorver a mensagem publicitária em sua totalidade por não estar 

atento à informação sonora (CÉSAR, 2005).      

  

2.2 Rádio 

 

 A primeira emissora de rádio do Brasil iniciou suas transmissões em 1923, chamada 

Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje conhecida como Rádio Ministério da Educação. 

(Rádio MEC) e seu precursor foi Roquette Pinto (SILVA, 1999). No inicio do rádio no país, 

as emissoras eram mantidas pelos sócios e consumidores, que não eram muitos devido ao alto 

custo do receptor na época.  

 Em 1932 foi criado o decreto 21.111, que regulamentava a publicidade na rádio, que 

se transforma rapidamente em uma forma de gerar renda nas emissoras. Inicialmente o tempo 

estipulado para anúncios era de 10% da programação, sendo alterado para 20% pouco tempo 

depois. Mesmo antes de o decreto existir, já veiculavam alguns anúncios sem maior 

refinamento técnico, em formato de assinaturas e citações de empresas e estabelecimentos dos 

colaboradores (SILVA, 1999). 

 Na década de 30, com a popularização do rádio através das importações e modelos 

com preços acessíveis, a rádio começou uma remodelagem em seu formato, pois o público 

tornou-se mais diversificado. A expansão de mercado passou a atrair mais anunciantes. A 

programação ganhou novas características, descrito por Silva (1999, p.25) como: 

 

Suas limitações: unisensorialidade, ausência de imagem, efemeridade da palavra; 

suas vantagens: caráter sugestivo, penetração em diferentes classes socioculturais, 

imediatismo. Aos poucos, o meio liberta-se da evidente influencia da linguagem 

impressa, da lógica da informação elaborada para ser apreciada pela visão.   

 

 Neste cenário, a adequação da linguagem do rádio já começa a ser explorada de forma 

distinta ao impresso existente na época, pois ela não permite a intermediação da imagem e o 

texto falado pode ter uma percepção diferente do escrito ao consumidor.  

 O texto escrito pode ter um volume maior de informações e necessita da atenção do 

leitor; o texto oralizado, principalmente em rádio, por ser breve, não exige atenção exclusiva 

do consumidor. Por isso, textos extensos, que exijam raciocínios complexos em geral não são 

aconselháveis neste meio. Existem elementos na criação do texto que o estruturam para isso, 

como menciona Silva (1999, p.46): “o texto verbal-escrito para o rádio deve ser estruturado a 

partir de frases concisas, de forma atraente, clara e persuasiva”. Portanto, por mais que o 



13 

 

consumidor esteja ouvindo o rádio apenas para distração ele pode ser atingido por um anúncio 

elaborado a partir desses preceitos. 

 O anúncio publicitário foi um expoente na reestruturação da linguagem radiofônica, 

pois estes eram feitos de forma amadora, muitas vezes tendo seu texto apenas transferido do 

anúncio impresso para a leitura ao vivo. Aos poucos a produção dos anúncios foi refinada, 

com os textos criados com antecedência por um redator para serem lidos ao vivo ou pré-

gravados. O uso da música em background trouxe novas possibilidades na criação dos spots e 

jingles e reforçaram as características de seus discursos (SILVA, 1999).  

 A popularização do rádio alterou também a linguagem e assuntos dos locutores, tal 

como as músicas, que aos poucos saíram do erudito e migraram para uma linha menos 

rebuscada. Os comerciantes passaram a ver uma nova oportunidade ao anunciar neste meio, 

pois a rádio atingia mais consumidores progressivamente; tornando-se mais um fator na 

readequação do discurso radiofônico. A criatividade era uma forma de atrair estes novos 

anunciantes: 

 

No início da publicidade radiofônica, eram comuns os improvisadores, tais como 

Waldo de Abreu que, em 1932 mantinha na Rádio Clube do Brasil (Rio de Janeiro) 

o Esplêndido Programa. Nele, eram criadas com o programa no ar, ao vivo, 

historietas para exaltar as qualidades de produtos ou enaltecer as excelências dos 

patrocinadores (Simões, 1990: 170 e Tinhorão, 1978: 89). Rompendo com o 

improviso, o humor e os gêneros musicais conhecidos são explorados na elaboração 

prévia dos textos em prosa e em versos dos anúncios cantados, mais tarde 

conhecidos como jingles (SILVA, 1999, p.28). 

 

 Estas são formas de criar diferenciações entre os anunciantes e seus segmentos, 

tornando o processo de consumo do rádio mais agradável e dinâmico ao ouvinte. 

 O desenvolvimento da tecnologia colaborou com o crescimento do meio rádio. 

Conforme Silva (1999), a criação do transistor, um receptor autônomo que permitiu a criação 

dos rádios a pilha e automotivos, tirou o rádio do ambiente doméstico e deu a ele novas 

funções para a sociedade. Em seguida veio as transmissões por satélite, digitalização da 

informação, o surgimento das rádios FM, em inúmeras emissoras que atendem diversos 

públicos e regiões. 

 Atualmente o rádio disputa a atenção com muitos meios, como a internet, que de certa 

forma agrega todos os outros. Mesmo assim é o segundo meio onde as pessoas buscam 

informação, possui fidelidade do consumidor, e segundo pesquisas do instituto Vox Populli, é 

o meio com maior credibilidade. Em uma escala de 1 a 10, o rádio conquistou a maior nota 
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média entre os conceitos de avaliação de credibilidade (8,21), muito pouco à frente da internet 

(8,20), TV (8,12), jornal (7,99), revista (7,79) e redes sociais (7,74).
5
 

 Com isso é possível perceber, mesmo sendo um meio antigo e com tantas 

transformações, que o rádio ainda possui a confiança dos consumidores, mesmo os que já 

consomem as novas mídias.   

 

2.3 Formatos de anúncio do meio rádio 

 

 A rádio compreende apenas o áudio, porém usa de artifícios sonoros para instigar a 

imaginação do ouvinte e este molda uma imagem mental da situação narrada, da forma que 

melhor lhe convier, e com um custo baixíssimo de produção para a mídia, em relação a outros 

meios. (CÉSAR, 2005). Os anúncios se apropriam dessas características, tornando-se uma 

mídia barata para o anunciante, com um custo reduzido para este e obtendo um amplo alcance 

da mensagem, já que o rádio está presente na maioria das casas, pois seus receptores podem 

ter um custo reduzido, sendo de fácil acesso a todos os públicos. Atualmente 77% da 

população brasileira tem acesso ao rádio
6
. Apesar da rotina do período contemporâneo, na 

qual as pessoas estão na rua na maior parte do dia, a maioria dos carros possui um aparelho de 

rádio e mesmo não estando focado em escutar o estímulo sonoro produzido por ele enquanto 

dirige, por exemplo, o ouvinte passivamente pode estar absorvendo a mensagem transmitida, 

o que caracteriza a rádio como uma mídia versátil (CÉSAR, 2005). 

 Os anúncios publicitários em rádio possuem diversos formatos, com durações de 15, 

30 e 60 segundos e possuem custo de veiculação proporcional ao tempo de execução 

(SANT’ANNA, 2002). O spot contém informações do produto, geralmente com músicas ou 

efeitos sonoros para ambientar o contexto, algumas vezes contando uma história, ao final 

citando o nome do produto e slogan. O jingle é uma música de curta duração e 

frequentemente usa-se rimas para fixar a mensagem. (CÉSAR, 2005). São meios de produção 

em geral rápida e barata, tal como sua veiculação.  

 Existem outras formas de anunciar uma marca no rádio, como alternativas para atingir 

o ouvinte, geralmente inseridas fora do espaço destinado à publicidade. O Apoio Cultural é 

um formato normalmente presente no início de determinado programa, sendo citado apenas o 

                                                           
5
  Dados extraídos do ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Disponível em: 

http://www.abert.org.br/site/images/stories/pdf/resultado/Tudooquevoceprecisasabersobreradioetelevisao.pdf 
6
 Dado extraído de pesquisa do IBOPE, atualizada em 2010.  Disponível em: www.ibope.com.br. Acesso em: 27 

jun.2011 

http://www.ibope.com.br/
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nome da empresa, sem jingles ou exposição de produtos em específico. O Classificado é feito 

sem produção prévia, é executado ao vivo e pode ser feito pelo próprio anunciante, não 

necessariamente por um locutor profissional. Geralmente é usado em programas populares 

(CÉSAR, 2005). São formatos mais dinâmicos em sua veiculação e produção, e podem 

surpreender o ouvinte.  

 O Testemunhal também confere um elemento surpresa na transmissão da mensagem, 

tem um tratamento refinado, sendo caracterizado da seguinte forma: 

 

Testemunhal é uma peça publicitária camuflada de comentários realizados pelo 

apresentador do programa. Sua duração varia de um a dois minutos e pode ir ao ar 

ao vivo de maneira informal, conversada. Nesse tipo de publicidade, o apresentador 

joga com sua credibilidade e carisma diante dos ouvintes. O custo desse tipo de 

anúncio é maior para o anunciante, por conta do comprometimento moral que a 

produção do programa e até mesmo a rádio acabam tendo com a qualidade do 

produto ou serviço do anunciante (CÉSAR, 2005, p.172). 

 

 Este formato pode conferir grande credibilidade à mensagem publicitária, pois usa da 

imagem do veículo e também do narrador para dar reforço a sua marca. O testemunhal 

também pode ser narrado por pessoas públicas, celebridades ou por supostos usuários do 

produto, no objetivo de aproximar o produto do consumidor. 

 

2.4 Redação Publicitária 

 

 A Redação é um elemento fundamental na mensagem publicitária, estando presente 

em todos os meios. Ela faz a ancoragem quando unida a imagem, dando significado a ela, 

determina o teor do discurso e direciona o público. Conforme Martins (1997) não existe 

apenas uma linguagem publicitária. Ela se molda para cada perfil, adequando-se ao produto, 

meio e público-alvo. 

 Segundo Martins (1997, p.122) “O texto é a grande força do anúncio, pois se destina a 

modificar comportamentos do leitor, agindo sobre sua vontade e seus sentimentos.” Os 

elementos textuais estão presentes de várias formas no anúncio, podendo ser um ou vários 

destes, como o título, subtítulo, slogans, legendas, em diversos meios, como em comerciais, 

folders, cartazes, embalagens, jingles, roteiros. O texto terá qualidade a paritr do momento 

que seu discurso transformar o objeto na solução do problema do público; quando despertar 

nele a necessidade de compra. (MARTINS 1997) 
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 Existem diversas formas de construir uma mensagem, variando sua estrutura a cada 

caso. Determinados produtos e serviços exigem um maior detalhamento de informações sobre 

suas características. Em um meio como a revista, por exemplo, a redação pode apresentar 

mais conteúdo. Já em meios de rápido consumo, como rádio e jornal, a redação deve ser 

objetiva, pois seu tempo de exposição é mais breve. (CARRASCOZA, 2003) 

 Um recurso que pode ser efetivo na construção da redação publicitária é a associação 

de ideias e palavras, por exemplo. Segundo Carrascoza (2003, p 15) “A associação de ideias 

consiste numa forma de raciocínio em que uma ideia é ligada, mesclada, ou amalgamada, à 

outra. Para Aristóteles, as ideias podiam ser associadas por semelhança, contraste e 

contiguidade. “Essa condução de associação se dá pelos seguintes aspectos: associação por 

semelhança ocorre quando algo reproduzido tal qual o original nos remete diretamente a ele. 

A contiguidade se caracteriza pela consequência surgida da associação, uma nova 

característica que abre outras possibilidades de pensamento. O contraste pode ser visto como 

uma mescla entre a semelhança e a contiguidade.  

 A associação de ideias e palavras produz novos sentidos às sentenças, e muitas vezes 

pode ser utilizada na redação publicitária no momento de construir uma peça baseada em uma 

época do ano, focada em algum evento ou data comemorativa. Em alguns casos, o produto do 

anunciante não tem relação direta com o objeto de associação; porém se a redação estiver 

adequada poderá surpreender positivamente o público.  

 O texto publicitário deve ser persuasivo e coerente. Um meio de produzir essas 

características é seguindo as quatro etapas básicas sugeridas por Aristóteles sobre a 

estruturação do texto: Exórdio - introduz o assunto e busca manter o leitor atento a mensagem 

que virá. Narração - texto que destaca as qualidades do produto e os benefícios ao 

consumidor de possuí-lo. É na narração que geralmente se trabalha a associação de ideias, 

apresenta ao leitor o conceito do produto. Provas - são as características do produto. A 

Peroração é onde o ciclo se fecha na redação, remete ao inicio do texto e resume o contexto 

da mensagem. (CARRASCOZA, 2003) 

 O objeto deste estudo – anúncios no podcast Nerdcast – utiliza esse método em alguns 

casos, sempre mantendo o discurso informal durante a mensagem. A estrutura aristotélica 

pode ser efetiva, pois prende a atenção do ouvinte: ao escutar o título ele poderá ficar curioso 

ao que este se refere, o que pode conduzir sua atenção até o final da mensagem. Este formato 

é utilizado algumas vezes nos anúncios do Nerdcast. 
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3 CAPÍTULO II – Internet e Comunicação 

 

3.1 Credibilidade na Internet  

 

 A internet, diferentemente de outros meios tradicionais de comunicação, provê a seus 

navegantes uma infinidade de conteúdo para diversos fins: pesquisa, curiosidades, 

atualidades, produtos multimídia, comércio, contato com outros usuários. O grande diferencial 

nesse meio de comunicar está no emissor das mensagens: os próprios usuários, em sua grande 

maioria. 

 Atualmente o custo de um computador está acessível a um público maior do que há 

dez anos; além disso, os cybercafés
7
 e lanhouses

8
 aproximam os públicos com menor renda 

até a web. Para contribuir com a acessibilidade, os desenvolvedores criam ferramentas cada 

vez mais intuitivas e que possam ser dominadas por qualquer pessoa, não sendo mais 

necessário ter conhecimento avançado para utilizar um computador e navegar na internet 

(AROUCA, 2004).  

 O ciclo de informações na web tem giro constante e uma mesma informação pode vir 

de diversas fontes. Se uma delas estiver em desacordo com a realidade, pode ocorrer um 

efeito dominó, onde a informação errada se espalha e se torna uma falsa verdade, isso gera 

constrangimentos e pode prejudicar uma pessoa ou até mesmo uma grande empresa 

(AROUCA, 2004). 

 As grandes empresas de comércio e comunicação também estão inseridas na internet. 

Cientes do descrédito que a internet possa transmitir a seus usuários, usam estratégias de 

comunicação específicas para o meio, além da sua presença física no mercado e nas mídias 

tradicionais para gerar confiabilidade no cliente quando se depara com ela na internet. 

 

Podemos citar um exemplo interessante sobre esta questão da credibilidade das 

informações veiculadas na Internet, a propaganda que o Globo on-line apresenta 

atualmente, a mensagem é: "não basta publicar uma notícia na Internet, deve-se 

manter a ética profissional de investigação e apuração do fato assim como se faz 

para qualquer mídia".Uma questão interessante que pode-se observar na propaganda 

do Globo on-line é o aproveitamento da credibilidade do veículo  impresso para o 

eletrônico no slogan: "Jornal O Globo: 30 anos impresso, quatro anos on-line" 

(JANE, 2004 apud AROUCA, 2004, p.93). 

  

                                                           
7
  Ambientes com acesso a internet, em um ambiente estruturado para atender o público com maior conforto, 

com consumo de alimentos, por exemplo. 
8
 Locais onde é possível acessar a internet por meio de pagamento, geralmente tabelado por tempo de uso, com 

preço acessível à grande parte da população; voltado para navegação e jogos eletrônicos. 
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 Logo, para as grandes corporações pode ser mais fácil tornar crível suas informações 

ao consumidor na internet, pois ele já tem um conhecimento prévio sobre tais empresas. Essa 

confiabilidade é mantida para o público quando os esforços com a veracidade das informações 

na internet são equivalentes as dos meios tradicionais. As informações que circulam dos 

veículos convergentes também ganham força, pelo fato de os proprietários e principais 

representantes dos veículos, como por exemplo, Silvio Santos, presidente do canal televisivo 

SBT, a família Marinho, na Rede Globo e os Sirotsky da RBS, possuírem visibilidade na 

mídia e na sociedade, podendo transferir e agregar sua credibilidade a qualquer meio que o 

veículo se encontre. 

 

3.2 Os Podcasts 

 

 Os podcasts são programas de áudio criados por pessoas comuns, interessadas em 

compartilhar idéias e expor opiniões para quem está disposto a ouvir. Ele pode ser criado 

tendo apenas um computador e um microfone, e ser distribuído na internet com acesso 

gratuito aos ouvintes.  

 O nome Podcast é um neologismo que une as palavras Pod, em referência ao iPod, 

reprodutor de áudio digital da empresa Apple, com a palavra casting, de broadcasting, que 

significa transmissão de dados em massa. Seria como falar em radiodifusão, fazendo 

referência a rádio tradicional (FOSCHINI; TADDEI, 2006).  

 O podcast é gravado em um computador e formatado em algum programa de edição 

de áudio, onde são cortadas determinadas partes da gravação (geralmente para encurtar o 

tempo do programa e retirar as informações irrelevantes ao assunto), e também são incluídas 

as músicas de trilha sonora, vinhetas, efeitos especiais para reforçar o discurso do podcaster.  

 Apesar de a internet ser um espaço ainda sem um grande controle de conteúdo, onde 

tudo pode ser dito sem maior repreensão, em geral os podcasters inserem efeitos sonoros 

sobre os palavrões e palavras consideradas inadequadas. Eles utilizam desses recursos não 

apenas para balizar o teor e seriedade do assunto, mas possivelmente para manter o charme 

dos meios tradicionais, um apego que aproxima o ouvinte dessa nova mídia.  

 Uma das principais características para se definir o que é um podcast é a forma como 

ele chega até o usuário. A maioria dos podcasts possui blog ou site que contém informações 

sobre os programas, links para download e até mesmo a possibilidade de ouvir pelo próprio 

browser
9
. Porém, o diferencial está na utilização da tecnologia RSS: o RSS (Really Simple 

                                                           
9
 Programa utilizado para navegar na internet 
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Syndication) é um agregador de conteúdo, já utilizado anteriormente na captação de 

informações de sites e blogs, teve sua programação adaptada para o download de arquivos de 

áudio para atender aos consumidores de podcasts. O usuário interessado em determinado 

conteúdo que possua um feed (alimentador) em RSS, insere esse link no seu programa de 

captação e ele automaticamente baixa qualquer novidade criada pelo site (LUIZ, 2010).  

 No caso dos podcasts, a cada episódio
10

 lançado na web o feed, geralmente agregado 

ao programa iTunes, o mais popular do gênero, baixa o arquivo e deixa a disposição do 

usuário para que ele transfira ao seu iPod, celular ou qualquer meio eletrônico que faça a 

sincronização com o software, para que ele possa escutar no momento que achar melhor. O 

fato de não ser obrigado a acessar um site cada vez que deseja baixar um episódio, e sim que 

ele seja disponível em seu computador assim que lançado na rede, é o que torna o podcast 

uma ferramenta dinâmica como forma de comunicação e entretenimento.  

 Os podcasts fazem parte de um nível intermediário entre a micromídia e a mídia de 

nicho
11

. Acima dessas, vem a mídia de massa (PRIMO, 2005). O podcast pode ser explorado  

destas duas formas, descritas por Thornton (1996), citada por Primo (2005, p.3): 

 

Além da mídia de massa, a autora distingue a micromídia e a mídia de nicho. 

Thornton chama de micromídia um conjunto de meios de baixa circulação e que 

visam pequenos públicos, que vão desde impressos rudimentares até ferramentas 

digitais. A autora destaca que a micromídia tem uma importância particular para 

muitas subculturas. Para os clubbers, estudados por Thornton, são justamente os 

flyers, fanzines, informações telefônicas, rádios livres, e-mails e arquivos na Internet 

que têm maior credibilidade. Segundo a ótica.daquela subcultura, os tradicionais 

meios massivos trazem informações distorcidas, produzidas segundo interesses 

mercadológicos. 

 

 Isto reforça a ideia de que o discurso do podcaster é munido de confiança para seus 

seguidores.  Com a popularização da internet as pessoas passaram a consumir informações 

fora da mídia de massa, criando um novo olhar sobre elas, sobre o conteúdo veiculado e dos 

interesses dos gestores desse conteúdo. O podcast dá espaço para qualquer um expressar o seu 

ponto de vista, não às massas, mas para pessoas que realmente compartilham de seus hábitos 

de consumo. Atualmente a internet é um grande canal para pesquisa e comunicação para as 

mídias de nicho e o podcast está situado entra esta e as micromídias, por ter características de 

ambas. 

                                                           
10

 Nomenclatura usada geralmente pelos podcasters para diferenciar cada gravação. 
11

 Mídia de nicho: meios que visam atingir públicos segmentados, com maior alcance que a micromídia. Um 

elemento que facilita a comunicação, é o fato de que muitas vezes os produtores também fazem parte deste 

público (PRIMO, 2005). 
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 Os podcasts podem ser categorizados em três modelos, por suas características, 

segundo Medeiros (2007). O autor indica o modelo denominado Metafórico como semelhante 

à estrutura de um programa de rádio convencional, com apresentador, locutor, blocos, porém 

voltado para a distribuição em RSS. O modelo Editado da Grade é um recurso que as rádios 

convencionais usam como meio de convergir na internet. Ele é o próprio programa do veículo 

convencional, disponibilizado na íntegra no site da rádio. E o modelo de Registro é o criado 

por usuários comuns, com maior liberdade na edição, pois não usa a rádio convencional como 

referência. Seu conteúdo pode ser baixado em um site, porém o foco está na utilização dos 

agregadores RSS.   

 Estes formatos são identificáveis ao acessar um programa: o Metafórico pode ser 

voltado aos que acostumaram com a estrutura clássica da rádio convencional e desejam 

escutar algo semelhante on demand; o modelo Editado da Grade busca atingir aos ouvintes 

fiéis do programa na rádio tradicional, que por ventura tenham perdido algum episódio ao 

vivo. Já o modelo de Registro é o podcast produzido pelo usuário comum, sem uma estrutura 

pré-definida. Este modelo não exige equipamentos profissionais, sendo uma ferramenta de 

fácil alcance e baixo custo de produção. Este modelo é o utilizado pelo objeto de estudo, o 

Nerdcast. 

 

3.3 Jovem Nerd e o Nerdcast 

 

 O Jovem Nerd é um site criado por Alexandre Ottoni e Deive Pazos, com conteúdo 

voltado a assuntos de entretenimento, como cinema, quadrinhos, games, direcionando seu 

discurso para o lado humorístico. 

 

Jovem Nerd é um site que publica podcasts, videocasts, notícias, colunas, coberturas 

ligadas à cultura Nerd do Brasil além de seu conteúdo de humor original. O site tem 

grande vantagem de se comunicar com um público jovem (18 a 35 anos) 

direcionado e extremamente fiel.
12

 (http://www.jovemnerd.com.br, 2011)    

 

 O site foi criado em 2002, no formato de blog, onde os autores produziam material 

humorístico para circular entre amigos; porém o material passou a ser acessado por mais 

pessoas, o que levou a equipe a alterar o formato do site para atender a demanda.
13

 

                                                           
12

  Informação extraída de http://www.ftpidigital.com.br/portifolios/midiakit_jovemnerd.pdf Acesso em: 27 

jun.2011 
13

 Informações extraídas de http://olhardigital.uol.com.br/produtos/central_de_videos/conheca-o-jovem-nerd 

Acesso em: 27 jun.2011 

http://www.jovemnerd.com.br/
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 No ano de 2006, com o aumento das produções no formato podcast no país, o site 

disponibilizou ao público o Nerdcast, programa onde são debatidos temas que são pautados 

no site. 

 

O Nerdcast é o podcast do site Jovem Nerd. Desde 2006, toda semana, seus 

criadores se unem a convidados para um papo informal e muito bem humorado 

sobre diversos assuntos como: Cinema, TV, HQs, História, Literatura, Ciência, 

Tecnologia, Biografias, Profissões, Nostalgia e Entrevistas Especiais (Paulo Coelho, 

Marcelo Serpa, Guilherme Briggs entre outros). Downloads na 1ª semana: 70.000 * 

Assinantes de feed do podcast: 25.000. A ABPod (Associação Brasileira de 

Podcasters) convencionou que cada download equivale a 3 ouvintes. Assim sendo, 

nossa audiência se aproxima de 210 mil ouvintes (http://www.jovemnerd.com.br, 

2011)  

 

 O Nerdcast atualmente possui cerca de 290 episódios
14

, todos disponíveis no site para 

consumo online, baixar o arquivo MP3 ou através do feed RSS do site utilizado em algum 

programa de captação deste.  

 O Jovem Nerd também possui outros formatos de publicação de conteúdo, como o 

Nerdoffice. Este é um videocast semanal - comunicação na internet através de vídeos. 

Formato que se popularizou com o acesso as filmadoras digitais e à banda larga (CARVALHO, 

2009) - onde os autores falam sobre os principais assuntos da semana e bastidores da produção 

(JOVEM NERD, 2011). Outro formato de vídeo presente no Jovem Nerd é o Nerdplayer, 

onde jogos eletrônicos são analisados em tempo real. Esta é outra forma de captar 

patrocinadores, principalmente as distribuidoras interessadas a divulgar seus lançamentos para 

um público específico. O contato com o público ocorre através de ferramentas como email, 

comentário em postagens do site, twitter e comunidades em redes sociais. 

 Com um alto número de visitantes, o site também serve como espaço publicitário para 

empresas interessadas em divulgar seu produto ou serviço na web, contando com os seguintes 

formatos: Nerdoffice (merchandising): onde o produto é mostrado durante o vídeo. Por 

exemplo: apresentadores utilizando uma camiseta ou expondo o produto de um anunciante; 

Twitter: citação do anunciante através do perfil @jovemnerd no Twitter; Superbanner, Selo 

ou Widget, Vitrine, Background e Conteúdo Editorial: são os formatos de anúncio no layout 

do site, ou matérias de texto no mesmo; Nerdcast: São os anúncios em áudio veiculados no 

Nerdcast. O Spot é o anúncio feito no bloco da leitura de e-mails e o Patrocínio é feito a partir 

do tema sugerido pelo anunciante, de forma que o discurso do programa fique adequado ao 

seu produto. O site já atraiu diversos anunciantes, de variados gêneros como: Nokia, iG, 

                                                           
14

  Até a data desta pesquisa: 19 dez 2011. 

http://www.jovemnerd.com.br/
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Clube Social, Banco do Brasil, Governo Federal, LG, McDonald´s, além de conquistar 

diversos prêmios: Blog do Ano no Prêmio MTV VMB 2009, tricampeão Melhor Podcast no 

Prêmio PIX Melhores da Websfera entre outros (JOVEM NERD, 2011). 

 Por seu conteúdo, popularidade e premiações o Jovem Nerd possivelmente é um dos 

melhores sites de humor/entretenimento no país, aliando conteúdo a diversos formatos de 

mídia, que atraem milhares de usuários. Segundo dados presentes no site, 47,88% dos 

usuários do Jovem Nerd já realizaram a compra de algum produto anunciado no site ou 

podcast
15

. Logo, um anúncio em algum dos formatos disponíveis pode ser uma alternativa a 

publicidade nos meios tradicionais, se o público-alvo do anunciante for compatível com os 

usuários que frequentam o site.  

 Conforme observado ao longo de vários episódios, a estrutura do programa segue um 

padrão de cronograma de assunto, de forma a habituar o ouvinte e dar destaque aos 

anunciantes, através de blocos. Cada episódio inicia com a vinheta do Nerdcast, seguido de 

um breve resumo do assunto da pauta e a apresentação dos participantes com alguma frase 

relacionada ao tema, sempre visando o humor e satirizando o assunto. Em seguida entram os 

anunciantes e logo após a leitura dos e-mails selecionados durante a semana sobre o episódio 

anterior. Curiosamente os apresentadores sempre alertam o tempo ao qual a leitura de e-mails 

termina para que o ouvinte possa passar adiante se não quiser escutar essa leitura e ir direto a 

pauta principal do episódio.  

 Finalmente inicia-se a discussão do assunto tema do episódio, que se estende por cerca 

de uma hora. Algumas vezes, quando o episódio é patrocinado, o tema é diretamente ligado 

ao anunciante, tendo algumas inserções sobre este durante a pauta principal além do bloco 

dedicado ao anunciante no começo do programa. 

 O anúncio publicitário é feito através de uma leitura dos próprios âncoras do 

programa, geralmente no formato testemunhal, e em alguns casos, utilizando o esquema 

aristotélico, sem perder a naturalidade da fala, transmitindo espontaneidade. Quando possível, 

eles acrescentam no discurso algo que conecte o anunciante ao universo do programa, quando 

este não faz parte da gama de consumo do mesmo, como por exemplo: “Se estiver com dor 

muscular use o Bálsamo Bengue, se não melhorar consulte o médico...consulte mesmo, pois 

daqui a pouco você vira um zumbi e nem se dá por conta!”.  

                                                           
15

 Dados extraídos do mídia kit do site http://jovemnerd.ig.com.br/midiakit/midia_kit_jovemnerd_2011.pdf 
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 A técnica de testemunhal, como já foi abordada neste estudo, utiliza do carisma do 

apresentador para agregar valor ao anunciante e aproximá-lo de seu público, podendo ser 

eficaz nesta nova mídia. Conforme os apresentadores, a demanda de anunciantes é bem alta, e 

como o programa ocorre apenas uma vez por semana alguns anunciantes são negados ou pela 

temporalidade (anúncio de um evento com data específica que não poderia ser adiado) ou 

simplesmente por não ter relação alguma com o universo de ouvintes. 
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4 CAPÍTULO III - Metodologia, descrição e análise dos dados 

 

4.1 Metodologia 

 

Para verificar a credibilidade dos anúncios veiculados no podcast Nerdcast, foi feita 

pesquisa com ouvintes do programa, residentes em diversos locais do país. Esta pesquisa teve 

natureza exploratória, pois se trata de um tema ainda pouco estudado, em função do objeto de 

pesquisa ser muito novo nos meios de comunicação. Conforme Gil (2006, p.43) “As 

pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores”. Este método dá mais liberdade ao pesquisador no 

desenvolvimento do projeto. 

A pesquisa foi realizada com uma abordagem qualitativa, pois analisou com mais 

profundidade os dados coletados, sendo então a mais adequada para a temática proposta neste 

projeto.  

 

A investigação quantitativa atua em níveis de realidade na qual os dados se 

apresentam aos sentidos e tem com campo de práticas e objetivos trazer à luz 

fenômenos, indicadores e tendências observáveis. A investigação qualitativa 

trabalha com valores, crenças, hábitos, atitudes, representações, opiniões e adequa-

se a aprofundar a complexidade de fatos e processos particulares e específicos a 

indivíduos e grupos. A abordagem qualitativa é empregada, portanto, para a 

compreensão de fenômenos caracterizados por um alto grau de complexidade 

interna (PAULILO, 1999. p.135). 

 

Sendo assim, a análise qualitativa pode explicitar melhor as características que 

definirão as respostas que a pesquisa busca. O universo de pesquisa
16

 foram integrantes de 

comunidades nas redes sociais relacionadas ao Nerdcast. A amostragem foi não-

probabilística, pela extensão que a web proporciona e pela maior autonomia que o 

pesquisador terá na pesquisa (GIL, 2006). 

A amostra foi composta por 4 pessoas, do sexo masculino, com idade entre 22 e 29 

anos, residentes em diversas cidades do Brasil e com graduação superior ou técnica. 

Conforme pesquisas do site
17

, é o público com maior acesso ao conteúdo do mesmo.  

                                                           
16

 “É um conjunto definido de elementos que possuem determinadas características. Comumente fala-se 

população como referência ao total e habitantes em determinado lugar” (GIL, 2006, p.99) 
17

 Dados extraídos de http://www.ftpidigital.com.br/portifolios/midiakit_jovemnerd.pdf. Acesso em: 27 jun. 

2011 
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Para realizar a coleta, foi solicitada aos membros da amostra a participação em 

entrevista através do programa Windows Live Messenger 
18

, em função da distância entre 

estes e o entrevistador. O instrumento de coleta de dados selecionado para este estudo foi a 

entrevista semi-estruturada, que possui uma estrutura pré-definida, porém dá ao entrevistador 

maior flexibilidade na condução da coleta de informações. Com este instrumento foi possível 

desmembrar uma pergunta em várias, obtendo maior profundidade na resposta. 

  

Tem origem em uma matriz, um roteiro de questões-guia, que dão cobertura ao 

interesse de pesquisa. Ela parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 

teorias e hipóteses que interessam a pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 

campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 

recebem as respostas do informante (TRIVIÑOS, 1990 apud DUARTE, 2009, p.66) 

 

Pela amostra desterritorializada, essa coleta feita através do Windows Live Messenger 

facilitou o contato entre o pesquisador e o público-alvo da pesquisa, já que neste caso seria 

inviável um contato mais próximo, visual, em função distância de ambas as partes.  

 

4.2 Descrição e análise dos dados 

 

Dados dos entrevistados: Bernardo tem 29 anos, reside em Porto Alegre - RS, é 

Desenhista e Técnico em Informática. Conheceu o Nerdcast em fevereiro de 2009 e escutou 

cerca de 90 episódios. Davi tem 26 anos, reside em Fortaleza – CE, Estudante de Física 

possui bolsa de estudos para realizar seu mestrado. Conheceu o Nerdcast em julho de 2009 e 

acredita que já tenha escutado cerca de 250 episódios. Diego tem 22 anos, reside em 

Guarulhos – SP, estudante de Administração, está no 6º semestre. Conheceu o Nerdcast em 

julho de 2010, já escutou cerca de 140 episódios.  Fagner tem 25 anos, reside em Santa Maria 

– RS, é mestrando em Engenharia Nuclear. Conheceu o Nerdcast entre agosto e setembro de 

2008, e já escutou todos os episódios, alguns mais de uma vez.  

 

1) A primeira pergunta apresentada aos entrevistados foi relativa a frequência com 

que ouvem o Nerdcast e teve o objetivo de verificar o hábito de cada entrevistado 

de escutar o programa. Para tanto, foram colocadas alternativas que indicariam 

quantas vezes por semana cada um costuma acessar o programa. 

 

                                                           
18

  Programa para conversação online entre duas pessoas. 
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 Bernardo e Diego escutam o programa de três a cinco dias da semana, já Davi e 

Fagner o fazem uma ou duas vezes por semana. Essa diferença ocorre porque Bernardo e 

Diego acessaram cerca da metade dos episódios, portanto acumulam os arquivos e escutam 

com mais frequência. Diego, por usar o metrô como transporte em seu caminho para a 

universidade, disse escutar um episódio por viagem, o que o distrai durante o percurso. Davi e 

Fagner acessam com menos frequência, pois já ouviram todos os episódios. Nas palavras de 

Fagner “Eu já ouvi todos mais de uma vez, agora só ouço uma ou duas vezes por semana.”  

 A mobilidade é um dos pontos fortes relativo ao consumo dos podcasts, conforme 

visto no capítulo II, pois o usuário tem a possibilidade de acessar o programa quando lhe 

convier. Torna-se uma alternativa de entretenimento ao ouvinte quando este está fora de casa, 

onde poderia fazê-lo acessando outras mídias, como foi declarado por Davi. 

 

2) Em paralelo a pergunta anterior, sobre a frequência de acessos aos episódios do 

Nerdcast, os entrevistados foram questionados sobre seu hábito de escutar a rádio 

tradicional, com os mesmos objetivos de verificação da primeira questão. 

 

Para Bernardo e Fagner, o rádio tradicional ainda faz parte de sua rotina, pois escutam 

de três a cinco dias por semana. Mesmo Bernardo, sendo um usuário de computador em sua 

profissão e consumidor de entretenimento on demand, mantém o costume de escutar rádio. 

Como se vê, Bernardo mantém uma prática já observada em estudos sobre hábitos de mídia 

(abordados no Capítulo I), nos quais se indica a fidelidade de ouvintes multimídia ao rádio em 

meio às diversas mídias que surgiram nas últimas décadas. 

 Diego e Davi declararam escutar rádio tradicional raramente. Davi ressalta a influência 

dos podcasts nessa classificação “Raramente, deixei depois de conhecer a mídia podcast.” É 

possível ainda que Diego tenha alterado seu consumo de rádio tradicional pelo mesmo 

motivo. Dentro da amostra, Davi e Fagner foram os que ouviram o maior número de 

episódios e o consumo deles relativo à rádio tradicional tomou formas diferentes. Davi, como 

já descrito, substituiu a rádio pelo podcast. Como ele afirma ter escutado mais de 90% dos 

episódios em dois anos, é possível que acesse outros programas de mídia podcast além do 

Nerdcast. Fagner afirmou escutar rádio com maior frequência que o Nerdcast, o que mostra 

que seu hábito não se alterou após conhecer a mídia podcast até o momento. 
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3) A terceira pergunta visa elucidar a forma a qual os ouvintes costumam selecionar 

os episódios disponíveis do Nerdcast, se priorizam os episódios com temáticas que 

lhes interessam ou se acessam todos, independente do assunto.  

 

 Nas respostas a essa pergunta ficaram claras as tendências dos ouvintes quanto a sua 

preferência de consumo relativos aos diversos assuntos tratados no Nerdcast; um 

comportamento padrão e progressivo entre os ouvintes mais assíduos, constituído desta 

forma: Bernardo baixa apenas os episódios com temas que mais lhe interessam e Diego diz 

que procura os que interessam mais, especialmente os que tratam sobre história. Fagner 

escuta todos, com exceção dos relacionados a RPGs, os Role Playing Games, um tipo de 

jogo, o qual não se identifica, ou considera a discussão do tema entediante. Já Davi escuta 

todos, inclusive os que não tem relação com seus hábitos de consumo e preferência de 

assunto, como o episódio sobre Baseball, conforme ele citou.  

 As respostas dos entrevistados foram expostas na ordem crescente do número de 

episódios já acessados por cada um, descritos nos dados dos entrevistados. Conforme a 

observação de leituras de e-mails em diversos episódios do Nerdcast, muitos ouvintes iniciam 

escutando os temas que mais lhe interessam, até sobrarem apenas temas aleatórios, que não 

tenham relação direta com o gosto pessoal do ouvinte (como sobre ouvir o episódio sobre 

baseball, citado por Davi, levando a entender em sua afirmação que este tema não faz parte 

de seu interesse pessoal). Mesmo assim, para manter o hábito de ouvir em sua rotina 

individual, acabam baixando estes da mesma forma, algumas vezes acessando até episódios 

que já foram escutados antes, como relatado por Fagner e Davi. 

 

4) Desde quando você escuta o Nerdcast? 

 

 O Nerdcast foi criado em 2006, dois anos após a criação dos podcasts. O site Jovem 

Nerd existia desde 2002, e a criação do seu programa em podcast poderia ser visto como um 

produto experimental. Entre os entrevistados, Fagner foi o que teve acesso primeiro, entre 

julho e agosto de 2008, por indicação de amigo e pelo mesmo motivo Bernardo teve acesso 

em fevereiro de 2009. Davi conheceu o Nerdcast em julho do mesmo ano, porém diretamente 

pela internet, assim como Diego, em julho de 2010. 

 Esse hiato temporal entre a criação do Nerdcast e o acesso dos entrevistados, pode ter 

ocorrido devido a melhora da qualidade do programa ao longo dos anos, assim como a força 
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de divulgação nas redes sociais, gerando popularidade do site e podcast. É provável que 

muitas  pessoas não conheçam o formato podcast, por seu tempo de existência. A indicação 

de amigos que tenham preferências e interesses semelhantes é um ponto forte no 

compartilhamento das micromídias, como visto no capítulo II. O Nerdcast não é focado em 

apenas uma temática, ele abrange um universo de assuntos que interessam a diversos 

públicos, logo atingindo diversos nichos. 

 Os participantes da amostra afirmaram ter conhecido o Nerdcast por indicação de 

amigos, que provavelmente compartilham de interesses em comum; ou nas redes sociais, onde 

podem participar comunidades e discussões de usuários de diversos nichos. Nestes locais 

haviam conexões com o Nerdcast e possivelmente os entrevistados acessaram este por 

curiosidade. Por se identificarem com o universo de assuntos discutidos pelo programa, 

acabaram por tornar o consumo do Nerdcast em um hábito. Estes fatores, somados aos meios 

os quais os participantes da amostra tiveram acesso ao Nerdcast, justificam o posicionamento 

do podcast entre a micromídia e a mídia de nicho, por sua abrangência de assuntos e 

cobertura. 

 

5) Partindo do princípio de que os entrevistados escutam a rádio tradicional, 

independente da frequência, eles foram questionados sobre suas preferências de 

consumo dentro dela. Esta pergunta teve como objetivo verificar se esta 

programação é semelhante ao tipo de linguagem utilizada no Nerdcast, através da 

análise do perfil de emissora e programas disponíveis na rádio tradicional de cada 

região onde residem os participantes da amostra.  

 

Bernardo costuma escutar rádio com frequência, segundo declarou, e sempre a FM. 

Entre as emissoras, citou apenas a Atlântida, no horário do programa Pretinho Básico. Este 

programa tem um formato semelhante ao do Nerdcast, de bate-papo descontraído sobre 

diversos assuntos. Essa associação mostra que possivelmente sua identificação com o podcast 

se deva pela semelhança com o programa que tem preferência na rádio tradicional.  

 Fagner escuta com mais frequência a rádio FM, tem preferência pela emissora 

Atlântida; gosta do programa Pretinho Básico e Bola nas Costas, porém algumas vezes acessa 

a rádio AM para escutar a Rádio Gaúcha para saber notícias sobre futebol no programa Sala 

de Redação. Não escuta rádio para ouvir música, segundo ele “Muito pouco, se eu quero 

ouvir música acho mais fácil baixar e selecionar só as que eu quero ouvir.” Este 
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comportamento descaracteriza o uso do rádio como ruído ambiental, como descrito no 

Capítulo I, pois um programa de debate exige uma atenção especial do ouvinte e Fagner, 

como um habitual ouvinte de podcast, que tem a premissa de ser um entretenimento, 

possivelmente escuta os programas de rádio de formato semelhante da mesma maneira. 

 Davi diz que antes de conhecer os podcasts e deixar de ouvir a rádio tradicional, tinha 

preferência pela emissora CBN AM. O horário de sua viagem até a faculdade coincidia com a 

programação do programa Rádio Notícias CBN e ele costumava escutá-lo. Diego afirma que 

raramente consume rádio tradicional, porém tem preferência pelas rádios FM. Segundo ele: 

“Aqui em SP, são a Kiss FM ( Rock), Alpha FM (Anos 80 e 90) e Nova Brasil FM ( Pop, 

MPB) e CBN – Notícias.” 

 Entre todos os entrevistados, Diego foi o único a mostrar interesse em escutar músicas 

no rádio tradicional, e mesmo assim o faz com pouca frequência. Uma indicação que o 

conteúdo on demand - e neste caso móvel - independente de formato (música, programa de 

debate, até mesmo vídeos) vem ganhando muita força entre os usuários de internet, tal qual 

investigado no Capítulo II 3.2. O receptor de rádio está presente na maioria das residências, 

automóveis e seu sinal pode ser acessado em dispositivos móveis, como descrito no Capítulo 

I sobre a rádio. Esta possui emissoras e programações que atingem diversos públicos. Os 

participantes da amostra que declararam escutá-la com maior frequência, costumam acessar 

os programas que possuem características do formato de rádio ao qual o Nerdcast se apropria; 

o que sugere sua preferência a esse tipo de entretenimento (debate/humor) em áudio.  

 Uma vantagem da rádio sobre o podcast é a praticidade ao seu acesso. O usuário 

depende apenas de estar localizado em um ambiente onde o sinal da emissora seja recebido 

pelo dispositivo (o que provavelmente não seja uma limitação para os entrevistados, por 

residirem em centros urbanos). Já o podcast precisa ser baixado, transferido ao dispositivo 

para então ser acessado (relativo ao consumo fora do ambiente doméstico). Uma vantagem 

deste sobre a rádio é justamente seu acesso seletivo, tanto sobre o assunto quanto sobre o 

momento do acesso, podendo ser interrompido a qualquer momento e acionado 

posteriormente do ponto onde parou. A programação de uma emissora de rádio possui uma 

grade específica e sua transmissão acontece em tempo real (mesmo o programa não sendo ao 

vivo necessariamente) e o usuário precisa acessar seu programa de preferência apenas nos 

horários estipulados emissora (isto pode ser contornado caso um programa de rádio possua 

um podcast de modelo Editado na Grade, descrito no capítulo 3.2). Os participantes da 
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amostra possivelmente acessam as duas mídias alternadamente conforme os fatores que as 

caracterizam. 

     

6) A sexta pergunta da entrevista é relativa a atenção que cada entrevistado dedica 

aos anúncios publicitários veiculados no Nerdcast. O objetivo é perceber se as 

mensagens publicitárias estão atingindo o consumidor dentro da mídia.  

 

 Esta pergunta é fundamental para a pesquisa. O anúncio publicitário no Nerdcast é 

descrito pelos produtores como spot ou patrocínio. Porém ambos têm fortes características de 

testemunhal, pela maneira como são apresentados. Como já foi relatado, no Nerdcast os 

anúncios estão localizados logo no início do programa, antes da leitura de emails, podendo 

passar despercebidos caso o usuário não tenha o costume de escutar os e-mails do episódio 

(que geralmente tratam sobre o tema do anterior) e inclusive os produtores dão a indicação do 

tempo ao qual se inicia o tema do episódio atual. 

 Bernardo diz que costuma prestar atenção nos anunciantes, pois geralmente são 

produtos ou eventos de seu interesse. Fagner afirma dar atenção apenas aos anúncios 

inseridos no bloco principal do programa, geralmente são anúncios de livros, segundo ele. 

Davi relata ouvir os anúncios, mas geralmente não dá atenção ao que é dito, encara como 

parte do entretenimento gerado pelo ato de ouvir um episódio. Diego também diz não escutar 

os anunciantes com dedicação, porém se interessa quando se trata do anúncio de algum 

evento em São Paulo, pois tem acesso. É possível analisar através dessa colocação que de 

certa forma Diego é atingido pela mensagem publicitária, independente de qual for, pois 

identifica os que lhe são de interesse.  

 O formato dos anúncios publicitários nos podcasts se utiliza das características do 

rádio, porém com alguns fatores linguísticos que tornam a mensagem mais parecida com uma 

conversa entre os locutores. O formato testemunhal confere credibilidade ao anunciante, pois 

este se apropria da confiança do ouvinte ao locutor da mensagem, no caso do Nerdcast, os 

próprios produtores. 

  A publicidade dissemina idéias, molda conceitos de um produto. Veicular um anúncio 

em uma nova mídia pode se tornar uma forma de mostrar ao público-alvo de uma empresa 

que sua marca está atualizada junto às tendências de consumo e meios de comunicação que a 

internet vem proporcionando e convergindo nas ultimas décadas.  
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 Para os participantes da amostra, os anúncios veiculados no Nerdcast aparentemente 

fazem parte do discurso do programa, mesmo que alguns não dêem atenção a estes com o 

interesse de consumo. Eles criam um conceito em torno do anunciante, não só pelo conteúdo 

apresentado, mas também pela forma como é feito o anúncio pelos produtores do programa 

(como será visto nas análises posteriores). Todos eles afirmaram, por exemplo, que gostariam 

de participar de um evento específico anunciado no programa; o que mostra um interesse em 

comum sobre alguns anúncios, e que neste caso deram atenção ao conteúdo deste.   

  

7) Os anúncios do Nerdcast em geral oferecem produtos, serviços ou divulgam 

eventos em seu espaço publicitário do programa. Esta pergunta busca verificar se 

os entrevistados já realizaram alguma compra, utilizaram algum serviço ou se 

estiveram presentes em algum evento promovido no Nerdcast. A partir das 

respostas será possível analisar as preferências de consumo de cada entrevistado e 

se a mensagem publicitária de fato está os atingindo de maneira efetiva. Os tipos 

de anúncio foram categorizados em três subquestões, na seguinte configuração: 

A - Você já comprou algum produto anunciado no Nerdcast? 

B - Você já foi até algum evento anunciado no Nerdcast? 

C – Você já utilizou algum serviço anunciado no Nerdcast? 

 

  A – Davi afirma que nunca realizou nenhuma compra. Bernardo também não, porém 

tem interesse em adquirir produtos da Nerdstore, uma grife de produtos com a temática do 

Jovemnerd, como camisas, toalhas, canecas. Fagner e Diego já realizaram compras através 

dos anunciantes do Nerdcast, mais especificamente o produto livro. Apesar de ser uma 

publicação de um dos integrantes convidados da equipe, a divulgação deste livro foi um 

trabalho conjunto do escritor e os produtores do Nerdcast, onde ambos obtiveram renda com 

as vendas. 

  

 B – Davi não participou de nenhum evento anunciado, porém declarou ter interesse. O 

que impede é o investimento, pois ainda não teve nenhum evento próximo da cidade onde 

reside. Fagner também disse que gostaria de comparecer, porém o mesmo impedimento de 

Davi se aplica a ele. Bernardo nunca participou, porém está se programando com um ano de 

antecedência a participar da Campus Party, um evento de tecnologia anunciado todos os anos 

pelo Nerdcast. Diego, morador de São Paulo, esteve em um evento, promovido pela Livraria 
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Saraiva, relativo ao lançamento de um jogo eletrônico. Em comum, todos os entrevistados 

citaram a Campus Party como um evento que gostariam de participar. 

 

 C - Sobre os anúncios de serviço, apenas Fagner declarou ter utilizado em uma 

oportunidade. Alguns anunciantes possuem banners publicitários no site Jovem Nerd. Ao 

realizar uma compra acessando o site comercial através desse banner é oferecido um 

desconto ao consumidor e Fagner afirma que comprou livros através deste serviço. Os outros 

demais entrevistados declararam não ter utilizado nenhum serviço, pois talvez não 

identificaram o que é serviço dentro dos anúncios.  

 

8) Os entrevistados selecionados fazem parte das estatísticas do Jovem Nerd relativas 

às características do público ouvinte do Nerdcast. A partir destas estatísticas é 

determinado quem acessa o programa, dando aos anunciantes os dados necessários 

para saber se seu público-alvo será atingido pela mensagem publicitária 

efetivamente neste veículo. A pergunta busca verificar  se os anúncios veiculados 

nos podcasts têm relação com os hábitos de consumo dos entrevistados. 

 

 Para Bernardo e Diego não houve certeza absoluta sobre a resposta a esse 

questionamento. Bernardo analisa que em geral sim, Diego afirmou crer que sim. Ele recorda 

de um anúncio em especial, relacionado ao livro A Batalha do Apocalipse, e disse que 

nenhum além deste chamou sua atenção. Conforme vimos na pergunta anterior, este livro foi 

o único produto anunciado pelo Nerdcast que ele comprou.  

 Fagner foi enfático, afirmou que os anúncios têm relação com seus hábitos de 

consumo, porém sem mencionar algum tipo de produto ou serviço em especial. Davi foi 

específico, afirmou que se interessa por games, recordando com clareza um anúncio realizado 

há pouco tempo: “Por exemplo, há dois Nerdcasts o novo jogo do Batman vem sendo 

anunciado. Geralmente de jogos eu me atento, pois é algo mais relacionado ao meu consumo. 

Serviços de net, contas bancárias, e etc não fazem parte do meu tipo de consumo.”  

 Como visto no Capítulo 3.2, o Nerdcast abrange muitos assuntos que interessam a 

diversos públicos, e apesar da seletividade dos produtores quanto a seus anunciantes, a 

resposta dos entrevistados mostra que a segmentação das preferências dos ouvintes torna 

difícil o trabalho de unificar o público-alvo em um só. Mesmo voltado a um nicho, o público 

que consome o Nerdcast pode ser dividido em vários, por sua abrangência de assuntos; os 
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quatro entrevistados possuem carreiras acadêmicas e profissionais distintas. Estes são 

exemplos de fatores que fazem parte da construção da bagagem cultural de cada um, o que os 

insere em diversos subnichos, como já analisado anteriormente, e neste caso se refere aos seus 

hábitos de consumo. Três participantes afirmaram que os anúncios são compatíveis com seus 

interesses de consumo, de forma geral.  

 Considerando o que fora relatado, da dificuldade do Nerdcast em unificar seu tipo de 

público para os anunciantes, as afirmações destes três participantes mostram que suas 

adequações em vários subnichos diferentes acaba sendo um fator que os torna comuns em 

algumas áreas de interesse; auxiliando os esforços do Nerdcast em torná-los únicos como 

público aos anunciantes. 

.  

9) As compras online são uma realidade ao consumidor contemporâneo. Como a 

maioria dos anúncios de produto veiculados no Nerdcast é ligada a um site e a 

compra feita através dele, esta pergunta tem como objetivo saber se os 

entrevistados costumam realizar compras online, em âmbito geral. A relação de 

confiança nesse método de compra pode ser um fator determinante no consumo 

dos produtos anunciados no Nerdcast.  

 

 Bernardo afirma que raramente realiza compras através da internet. Fagner declara 

que normalmente compra livros (um assunto recorrente nos episódios do Nerdcast) e também 

produtos eletrônicos. Davi e Diego preferem fazer compras apenas em sites brasileiros, como 

o Mercado Livre ou sites com boa reputação na web, sem mencionar mais nenhum 

especificamente. Davi diz também ter interesse em realizar importações, porém tem receio em 

utilizar seu cartão de crédito para realizar esse tipo de compra. Possivelmente este seja um 

fator que o impede de fazer compras internacionais. 

 O Capítulo II, 3.1, referente à credibilidade da internet, esclarece a posição defensiva 

dos entrevistados em relação às compras online, pelo receio de perder seu investimento pela 

má fé do vendedor, extravio do produto no ato da postagem e diversos fatores que permeiam 

essa modalidade de compra. 

 Uma loja virtual pode levar anos para criar uma boa reputação em uma comunidade de 

usuários, tendo cuidado com elementos fundamentais como prazos, qualidade do produto, 

veracidade da informação referente às suas características. Ela nem sempre tem o suporte de 

uma loja física, o que torna sua credibilidade dependente de um longo prazo de vendas bem 
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sucedidas, além apenas do próprio marketing. Muitos consumidores preferem fazer as 

compras à vista, através de depósito bancário, pois tem receio em ter seus dados bancários 

acessados por terceiros sob o risco de serem utilizados para outros fins.  

 O Mercado Livre é uma referencia nacional em compras online, presente na internet 

desde 1999 e presente em vários países de América latina. Ele também possui diversos 

sistemas de proteção ao consumidor, o que torna a compra através dele mais segura
19

.  

 Os entrevistados Davi e Diego dão preferência de compra online a sites com 

reconhecimento positivo do público e também ao Mercado Livre, pois a descrição destes nos 

parágrafos anteriores demonstra que são ambientes onde os entrevistados citados sentem 

segurança para comprar, mesmo sendo de comércio online, sem lojas físicas.  

 Fagner não citou nenhum site onde costuma realizar compras online, porém ao 

analisar que ele tem interesse em livros anunciados no Nerdcast e que já comprou alguns 

anunciados neste, é possível que ele compre de algum anunciante presente no Nerdcast. 

Podemos citar então a Livraria Saraiva, que possui loja física (fator que agrega confiança ao 

seu site de vendas, como visto no capítulo sobre credibilidade na internet) e também uma loja 

online. Este é outro exemplo de que os participantes da amostra realizam compras online, 

porém usando diferentes critérios para escolher o local que julgam de confiança; ou como no 

caso de Bernardo, que raramente realiza compras online, por motivos que não foram 

especificados na entrevista.    

 

10) Os meios tradicionais há décadas fazem parte do dia-a-dia da população, são 

consumidos tanto pela informação quanto pelo entretenimento. Todos possuem 

anúncios publicitários, adequados conforme seu formato e sua linguagem 

publicitária construída para cada tipo de público. No capítulo I estão descritas 

informações que os colocam como meios de alta credibilidade para o consumidor. 

Para verificar qual o grau dessa credibilidade, os entrevistados foram solicitados a 

dar uma nota, em uma escala de um a dez referente a confiabilidade da 

informação dos meios tradicionais e em paralelo, uma nota na mesma escala 

relativa ao Nerdcast. O objetivo é analisar como o ouvinte do Nerdcast avalia a 

veracidade das informações veiculadas nele, comparada as dos meios tradicionais.  

 

                                                           
19

  Dados extraídos do site http://www.mercadolivre.com.br/institucional 
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 Esta pergunta inicialmente se mostrou confusa aos entrevistados, o que gerou algumas 

sub-questões para elucidá-la. Outro fator interessante é que ao atribuir a nota do Nerdcast eles 

já anteciparam a resposta da próxima pergunta (mesmo sem saber qual ela seria), e que foi 

aprofundada em seguida. 

 Bernardo assinalou nota 9 aos meios tradicionais, através de uma simples constatação 

“Acho que o que falam é verdade, pois senão choveriam processos, sei lá.” A mesma nota foi 

atribuída por ele ao Nerdcast, dando como critério a forma como os produtores do programa 

falam dos anunciantes. Davi afirmou não possuir um aparelho televisão em sua residência há 

seis meses, pelo pouco tempo que teria para assistir. Davi também afirma que prefere se 

informar através da internet. Ele deu nota 4 para os meios tradicionais “Acho que eles 

mascaram só para vender mais.” Em contraste, deu nota 9 ao Nerdcast. Afirma gostar da 

forma como os anúncios são feitos, expondo os defeitos do produto também. 

 Fagner deu nota 7 aos meios tradicionais, através da justificativa “Acredito nas 

qualidades do produto que são anunciadas, mas sei que as desvantagens nunca são 

mencionadas. Então as duas coisas, acredito na informação mas também que estão querendo 

me empurrar.” Para o Nerdcast foi mais direto “Acho eles mais sinceros, porque quando algo 

é ruim eles metem o pau . Então, 9.”  

 Davi e Fagner têm uma visão crítica dos meios tradicionais, o que mostra um interesse 

em verificar a informação em diversos meios para conhecer os diversos sentidos que uma 

mesma situação pode gerar quando exposta em meios massivos. Como atualmente ambos 

estão em processo de formação de mestrado, possivelmente sua disposição e tempo para 

consumir estes meios são reduzidos, e como a internet possui diversos geradores de 

informação, estes entrevistados criaram um outro ponto de vista em relação aos meios 

tradicionais, ao ponto de não consumi-los, como no caso de Davi. 

 Diego afirma desconfiar de alguns aspectos das informações dos meios tradicionais, 

mas acredita que no geral ela é verdadeira, dando a eles nota 9. Para o Nerdcast atribuiu a 

mesma nota, pelos mesmos motivos dos outros entrevistados.  

 O Capítulo I descreve as características da publicidade, como ela atua na percepção do 

consumidor sobre o produto anunciado. A eficiência dela dividiu a opinião dos entrevistados, 

deixando claro os que consomem os meios massivos de forma apreciativa e os que possuem 

uma visão crítica das informações veiculadas neles. Davi perdeu o contato diário com os 

meios tradicionais há um tempo considerável, confiando mais na internet do que neles, 

porém, talvez não perceba a convergência dessas mídias. Como por exemplo, quando acessa 
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alguma informação na internet, ele pode estar o fazendo pelo portal de um veículo presente 

nos meios tradicionais, ou que tais informações tenham sido veiculadas lá e depois levadas a 

internet. 

 

11)  Os anúncios veiculados no Nerdcast são narrados pelos produtores do podcast e 

mantêm a mesma linguagem do programa. A locução da mensagem publicitária 

dos anunciantes geralmente é feita com o humor que caracteriza o Nerdcast, 

expondo suas qualidades e também seus aspectos que podem ser negativos para 

alguns consumidores. Essa forma de tratar o anunciante com humor é pouco visto 

nos meios tradicionais, logo esta pergunta tem como objetivo analisar a percepção 

do produto anunciado pelos entrevistados, baseando-se nas características do 

formato e linguagem utilizados pelo Nerdcast. 

 

 Os entrevistados afirmaram com unanimidade que o humor empregado nos anúncios é 

um fator positivo. Esta característica é tão marcante a eles que esta pergunta quase foi 

suprimida junto à anterior, pois eles justificaram suas notas altas, referentes a confiabilidade 

do Nerdcast através destes aspectos.  Fagner afirma que até as colocações sarcásticas feitas 

pelos produtores são interessantes no anúncio “Sim, muito melhor, justamente por isso, eles 

também falam dos contras e quando falam só coisa boa, tipo comprem pelo nosso link, eles 

sacaneiam e ficam dizendo q é só pra eles ganharem mais dinheiro. São sinceros pelo menos.” 

 Davi e Diego afirmam que a linguagem aproxima o produto a eles. Para Diego “acho 

interessante essa forma de não somente de vender o produto , mas dessa forma descontraída e 

engraçada que se assemelha ao público ouvinte, por muitas vezes, fazem ter um interesse 

maior no produto.” Bernardo declarou achar interessante a linguagem irreverente dos 

anúncios, porém com limites “é legal eles serem meio soltos com isso, mas sei lá, acho que as 

vezes eles exageram um pouco. Isso pode prejudicar.” 

 Entre os entrevistados, todos consideram o humor empregado nos anúncios veiculados 

no Nerdcast uma característica positiva, com exceção de Bernardo, que afirmou que alguns 

exageros podem prejudicar a imagem do anunciante. Essa diferença de opiniões pode ocorrer 

em função de Bernardo ser o entrevistado que mais consome o meio rádio e atribui a maior 

nota de confiabilidade aos meios tradicionais, logo, a linguagem irreverente dos anúncios 

produzidos no Nerdcast podem atribuir negatividade na sua percepção da mensagem, 
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considerando Bernardo mais acostumado com os formatos anúncios publicitários de rádio, por 

exemplo.   

Os demais entrevistados acessam menos as mídias tradicionais e/ou tem preferência 

por consumir informação e entretenimento da internet e declararam a preferência pela 

linguagem do Nerdcast. Na sexta pergunta, quase todos afirmaram que não dão atenção aos 

anúncios do Nerdcast, e em seguida afirmam achar interessante o formato dos mesmos. Isso 

novamente mostra que eles são atingidos pela mensagem publicitária, mesmo estando 

desatentos a sua veiculação, ou que talvez não tenham identificado alguns anúncios durante o 

programa e ouviram como se fosse parte do assunto do episódio. 

 Os capítulos referentes ao rádio, formatos e adequações da mensagem publicitária 

empregada, neste estudo, descrevem que a voz é o elemento que caracteriza a comunicação da 

rádio, pois os locutores descrevem o teor de sua mensagem através de sua entonação e ritmo, 

assim como os sons (músicas e efeitos sonoros) ambientam e estimulam a imaginação do 

ouvinte.  

Os podcasts, verificado nos capítulos referentes, utilizam destes fatores para construir 

sua mensagem, e direcionam sua linguagem através de seu público. O Nerdcast é um 

programa de humor e agrega essa característica ao veicular seus anunciantes. O testemunhal é 

o formato predominante nos anúncios do Nerdcast, e como é acessado por nichos específicos, 

sem o refinamento empregado na rádio tradicional (em termos de linguagem), ele é conduzido 

tal qual os blocos principais do programa, com humor e crítica, elementos que atraem os 

ouvintes do Nerdcast, além da identificação com as temáticas do programa.  

 

12) A última questão é relacionada aos meios que os entrevistados acessam e escutam 

o programa. Esta questão verifica se os entrevistados utilizam as ferramentas que 

facilitam o processo de obtenção dos arquivos de conteúdo de áudio podcast, 

descritos no Capítulo II, 2.2 e quais os dispositivos usados para escutá-los 

posteriormente ou se escutam os episódios do Nerdcast diretamente pelo site. 

 

 Fagner afirma que faz o download de cada programa diretamente pelo site e deixa 

armazenado no computador os episódios que considera melhores. Ele acrescenta que transfere 

os arquivos para um mp3 player e escuta na rua ou jogando vídeo game (um fator que pode 

tirar um pouco de sua atenção ao conteúdo do programa). Davi declara que baixa direto do 

site também, não utiliza o RSS: “baixo direto, o RSS dá muitos problemas, somem episódios 
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ou ficam fora de ordem. Eles mesmos sempre falam isso no Nerdcast. E também prefiro 

acessar o site pra dar mais pageview
20

.” Para um site com anunciantes é importante possuir 

uma alta contagem, pois valoriza o espaço publicitário. É uma das formas que os visitantes 

tem para colaborar com o crescimento de um site e pela afirmação de Davi, este parece ser 

um retorno em troca do conteúdo consumido por ele no Nerdcast. Ele conclui afirmando que 

transfere os episódios em mp3 player para escutar na rua. 

 Bernardo afirma acessar os episódios tanto pelo site, quanto pelo download de arquivo 

e escuta pelo computador; também não utiliza o RSS para baixar os arquivos. Diego afirma 

utilizar o RSS e transferir os episódios direto para o iPhone, para escutá-los durante o 

percurso até a faculdade. Ele se queixa do fato de que algumas vezes o RSS atrasa ou tem 

algum problema e ele acaba por baixar algum episódio direto pelo site.  

 As respostas obtidas nessa pergunta apresentam algumas semelhanças quanto ao 

consumo do Nerdcast. O capítulo referente aos podcasts descreveu algumas ferramentas e 

meios para acesso e consumo dos programas, destacando o uso do iPod para escutar e do 

protocolo RSS para acesso imediato dos arquivos de áudio. Nenhum dos entrevistados possui 

o produto iPod, provavelmente devido ao seu alto custo no mercado nacional. Eles também 

não confiam no sistema RSS para baixar os programas pelos problemas de atualização que 

este apresenta, conforme relatado por Davi e Diego.  

 Por meio das informações obtidas nas entrevistas, junto ao cruzamento dos dados do 

referencial teórico foi possível concluir as etapas e chegar nas conclusões da pesquisa, 

expostas no capítulo seguinte..  

    

 

   

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Pageview é a contagem de acessos a uma página da web. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Este estudo teve como objetivo verificar a credibilidade dos anúncios publicitários 

veiculados no podcast Nerdcast, através do levantamento de estudos científicos que permeiam 

esta mídia e suas características. O contato com os ouvintes do programa, através das 

entrevistas, apresentou diversos fatores que sugerem um comportamento defensivo e uma 

visão mais crítica das informações que veiculam nos meios massivos por parte dos 

entrevistados 

Muitas informações presentes nos referenciais teóricos não refletiram nas repostas 

obtidas com os participantes da amostra, pois eles apresentam hábitos de consumo voltados às 

informações presentes na internet, em contrapartida do que é exposto nos meios de massa. A 

amostra é compatível com o público consumidor do Nerdcast, composto em sua maioria por 

profissionais com graduação em ensino superior ou jovens em processo acadêmico, o que 

pode denotar uma menor disponibilidade de tempo para o consumo de mídias como TV e 

rádio, já que a programação desses meios é fixa conforme uma grade de horários e nem 

sempre esta é compatível com suas preferências.  

Os integrantes da amostra buscam informação e entretenimento diretamente na 

internet, por ser um meio onde o acesso a qualquer conteúdo é feito conforme a vontade e no 

momento que eles desejarem. O ato de escutar o Nerdcast alterou os hábitos de alguns 

entrevistados, como Davi que raramente escuta rádio, pois após conhecer a mídia podcast, 

substituiu os momentos que escutava rádio pelo Nerdcast, como durante o tempo de espera no 

ônibus em sua rota até a faculdade. Este tipo de relato é visto em alguns e-mails enviados 

pelos ouvintes que são lidos durante o programa. Ao mesmo tempo, Bernardo continua 

escutando a rádio tradicional juntamente ao Nerdcast, sem abrir mão de nenhuma delas.  

Um dado que aproximou o meio rádio dos podcasts é referente à forma como a 

mensagem publicitária pode atingir o ouvinte, quando ele está realizando outras tarefas ao 

mesmo tempo em que consome essas mídias. Mesmo não estando atento a informação ou com 

a audição focada em outra fonte sonora, o ouvinte acaba sendo atingido pela mensagem 

publicitária. Essa constatação ocorreu da seguinte forma: em um primeiro momento, a maioria 

dos entrevistados afirmou não dar atenção às mensagens publicitárias enquanto escutam um 

episódio do Nerdcast. Porém, nas perguntas seguintes eles identificaram o formato no qual os 

anúncios são realizados, descrevendo suas características.  
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Talvez em alguns momentos eles sequer percebam que a mensagem se trata de um 

anúncio, pois não há um corte entre no discurso dos locutores, por mais que o anúncio no 

Nerdcast algumas vezes seja precedido de uma vinheta. Logo, os anúncios veiculados no 

programa, além de ter um público alvo mais fechado, ainda tem a potencialidade de ser 

absorvido pelo ouvinte na maioria das vezes. 

 Os entrevistados residentes no Estado do Rio Grande do Sul afirmam escutar 

rádio tradicional com certa frequência. Através de suas respostas foi possível perceber que 

eles têm preferência em escutar uma emissora em comum e um programa que se assemelha ao 

formato dos podcasts, o Pretinho Básico e o Bola nas Costas, ambos da Rádio Atlântida. 

Ambos são programas de conversa entre os participantes, com linguagem irreverente, com 

blocos de intervalos comerciais em spots e jingles e também alguns anúncios em testemunhal.  

O programa Pretinho Básico também possui um podcast, no modelo Editado da Grade, 

que disponibiliza na internet o mesmo programa veiculado na rádio. Não ficou claro durante a 

entrevista qual dos programas os ouvintes conheceram primeiro, Pretinho Básico ou Nerdcast, 

mas as os pontos em comum entre estes mostra a confluência entre mídias semelhantes no 

hábito de consumo dos entrevistados, mesmo que os programas sejam direcionados a públicos 

e com objetivos de comunicação diferentes. 

 A relação entre o grau de confiabilidade dos meios tradicionais e do Nerdcast resultou 

com a principal divergência entre os dados do referencial teórico. Segundo os autores, os 

meios tradicionais possuem grande credibilidade junto ao consumidor, comparados ao meio 

internet, que dependendo do emissor (por exemplo: um usuário comum, sem ligação a algum 

veículo ou profissional  das mídias massivas) pode não tornar crível sua mensagem aos 

demais usuários. 

 Para os entrevistados, o discurso apresentado no Nerdcast possui grau de credibilidade 

igual ou superior aos meios tradicionais, principalmente em relação a anúncios publicitários. 

Para o entrevistado Fagner, o anúncio de mídia massiva nem sempre é honesto com o 

consumidor. Ele crê na informação referente às qualidades, mas acha que os aspectos 

negativos do produto são omitidos, diferente do anúncio do Nerdcast, onde Fagner afirma 

considerar o formato e a linguagem elementos que diferenciam e dão mais confiabilidade na 

informação, mesmo expondo alguns defeitos com humor.  

 Davi e Diego afirmam que tais características inclusive podem aproximar o produto 

do consumidor, conforme relatado anteriormente. Essa semelhança entre uma conversa entre 

amigos pode ser uma estratégia na construção do discurso dos produtores do Nerdcast, para 
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tornar o anúncio publicitário um elemento de discussão do próprio universo do programa, 

suavizando sua interferência comercial dentro do produto entretenimento, que é a função do 

Nerdcast. 

A internet converge diversos meios e possibilita ao usuário comum a ter, por exemplo, 

seu próprio programa de rádio através de um podcast, produzir um videocast em paralelo a 

TV;compartilhar informações escritas e visuais, como de uma revista ou jornal, através de um 

site ou blog. Estes meios convergidos não possuem as mesmas propriedades dos tradicionais, 

nem o mesmo alcance massivo, porém atingem os nichos, pessoas que buscam determinadas 

informações e a internet é um canal para encontrá-las.  

O Jovem Nerd, por exemplo, surgiu dessa iniciativa, publicando informações apenas 

para amigos e curiosos. Com o aumento do público que acessa o site com regularidade e o 

surgimento de anunciantes, o Jovem Nerd atualmente possui uma grande estrutura de 

produção, gerando conteúdo em diversos formatos (como os descritos no parágrafo anterior), 

levando o que surgiu como uma produção casual em profissional para seus integrantes. 

Os objetivos desta pesquisa, verificar se os anúncios veiculados no podcast Nerdcast 

possuem credibilidade, foram alcançados pelos resultados das análises das entrevistas. Elas 

mostraram que o objeto em questão possui uma comunidade de ouvintes que confiam no 

discurso exposto pelos produtores, e que este se reflete nos anunciantes. Segundo as opiniões 

de alguns integrantes da amostra, inclusive a forma diferenciada de linguagem utilizada pelos 

locutores nos anúncios agregam valor positivo a imagem do anunciante. Essas análises 

também refletem as estatísticas de venda de produtos anunciados no Nerdcast, conforme 

apresentado no capítulo 3.3. 

Por todos estes aspectos, é importante reforçar os estudos e pesquisas científicas em 

torno dessa mídia, assim como as demais que se originam na internet, pois elas efetivamente 

poderão fazer parte dos planejamentos de mídia das agências conforme se afirmam entre os 

consumidores.    
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ANEXO  

 

 

Descrição dos anúncios publicitários veiculados no Nerdcast episódio 282 – Tinha que ser o 

Chaves
21

.  

 

Anunciante: Bengue 

Tempo de inicio: 1:35 

Tempo final: 2:40 

JN = Jovem Nerd (Alexandre Ottoni) 

AZ = Azaghál (Deive Pazos) 

 

JN – Essa semana, Azaghál, vamos lembrar a todos os nerds do Brasil que querem ganhar 

uma TV 3D de quarenta e três polegadas! 

AZ – Sim 

JN – Que querem ganhar Ipad’s ou Nintendos Wii’s (risos) 

AZ – Wii’s 

JN – Que concurso do Bengue, lembra do concurso do Bengue que a gente anunciou aqui? 

AZ – Aham... 

JN – Que você tem que fazer um...Batidão Bengue (risos), o concurso está indo para a quarta 

rodada, e ainda dá tempo de você participar e concorrer a um desses prêmios, então você 

ainda não sabe, tem um link aí no post pra você entrar no site, baixar a música e fazer o seu 

vídeo criativo. O pessoal do Bengue falou que vocês não precisam baixar a musica do batidão 

pra fazer o seu batidão Bengue malucão. Você pode criar a sua música, tem gente que tá 

competindo criando a própria música, então, aproveita, aproveita se você tem uma banda de 

garagem (risos) você pode ganhar um Ipad ou uma TV 3D (ênfase) de 42 polegadas, 

excelente, ou Nintendos Wii...Então, prêmios nerds...Participe, clique aí no post e vá! 

 

Anunciante: Trident 

Tempo de início: 2:40 

Tempo de fim: 5:37 

                                                           
21

 Disponível em: http://jovemnerd.ig.com.br/nerdcast/nerdcast-282-tinha-que-ser-o-chaves/ 

 

http://jovemnerd.ig.com.br/nerdcast/nerdcast-282-tinha-que-ser-o-chaves/
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JN – Muito bem Azaghál, vamos a outro recado, dos nossos amigos da Trident... 

AZ – Olha aí. 

Jn – ...Que têm uma idéia maluca na cabeça (risos) que eu não acredito que vai acontecer, mas 

vai! Eles criaram o Trident Sensations Lab. 

AZ – Certo. 

JN – Ou seja, Laboratório de Sensações...  

AZ – Tridente. 

JN – Tridente (risos). E aí o que acontece, eles vão criar a passarela do “Eu nunca” 

AZ – Aham... 

JN – A hashtag eu nunca, ta certo? 

AZ – Certo. 

JN – Ou seja, por exemplo: Eu nunca fiquei pelado na rua. 

AZ – Certo...Nem todo mundo pode dizer isso. 

JN – (risos) É, mas e aí, o que que acontece? Os caras decidiram fazer a passarela do “Eu 

nunca” fiquei pelado na rua, de verdade! Você tem a chance (risos)... 

AZ – Caraca... 

JN - ...De ficar pelado na rua com autorização da prefeitura de São Paulo (risos), olha aí, 

agora no dia vinte e um e vinte e dois de outubro, com ponto de encontro...quer dizer, no 

ponto de encontro, no lugar onde vai rolar a parada. No viaduto Santa Efigênia... 

AZ – Aham. 

JN - ...Das nove da manhã até as dezessete horas. 

AZ – Certo. 

JN – As pessoas vão estar lá peladas, Azaghál. 

AZ- Não, mas calma aí... 

JN – (risos) 

AZ – Como assim 

JN – Peladas, cara. Numa passarela, espelhada 

AZ – Tem alguma coisa..Ah, uma passarela. Então, você chega lá, vai tirar sua roupa... 

JN – (risos) 

AZ – ...E vai ficar dentro de um aquário pelado, é isso? 

JN – Dai você fala assim: porra, mas o que que vai me fazer fazer isso, né. 

AZ – Aham, por que que alguém faria isso. 
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JN – Aqui na página do Facebook da passerela do Eu nunca, da Trident, presença confirmada: 

Gêmeas Bia e Branca dançando “Não se reprima” de topless. 

AZ – Ahhh rapaz... 

JN – (risos) Já é alguma coisa... 

AZ – Eu li essa notícia por aí. 

JN – É? “cê” leu, então é isso, muito bom cara. 

AZ – Eu acho que elas entregaram o VMB pra gente. 

JN – É, foram as gêmeas do nado sincronizado, exatamente. 

AZ – Mas elas não vão estar peladas, só de topless. 

JN – Topless...Mas você pode ficar pelado. 

AZ – Certo. 

JN – Você que está nos ouvindo. (risos) 

AZ – Elas vão ficar dançando “Não se reprima” de topless... 

JN – É, exato. 

AZ – E você vai “tá” pelado, completamente reprimido. 

JN – (risos) Então vai aí, clique no link que tem na pagina do Facebook, da Trident Brasil pra 

você ver, mais informações sobre esse encontro, essa passarela do Eu nunca, essa coisa louca. 

AZ – Se você for lá e ficar pelado, não mande fotos, por favor! 

JN – Não mande, isso ai a gente pede! 

AZ – Mas, avisa né. “Eu fui, foi uma loucura... 

JN – ...Eu não estava com a camisa da Nerdstore.”(risos) Mas olha só, Azaghál, dentro dessa 

campanha a gente vai bolar uma idéia maluca também heim, eles pediram pra gente, então 

estamos aqui bolando alguma idéia doida, que a  gente vai lançar em breve 

AZ – É...Ficar de cueca no colégio. 

JN – Pô, esse é o pior pesadelo heim. (risos) Então vai lá e acessa o Facebook pra saber mais. 

 

 

 

 


