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Histórico do Meio

• 1888 - Heinrich Rudolf Hertz prova a 

existência das ondas eletromagnéticas

• 1895 - 1896:  Aleksander Stepanovitch

Popov, Henry Bradwardine Jackson e 

Oliver Joseph Lodge, conseguiram 

transmitir sinais de rádio a pequenas 

distâncias.



Histórico do Meio

• 1896 – Guglielmo Marconi registra a 

primeira patente de um sistema de 

radiocomunicação

• Baseado em estudos de Nicola Tesla, 

ele foi o primeiro grande produtor de 

sistemas radiotelegráficos do mundo, 

abrindo as portas para o sistema de 

rádios comerciais



Rádio Comercial no Mundo

• 1920 – A KDKA, em Pittsburg, se torna a 

primeira rádio comercial americana e 

começa a fazer suas transmissões.

• Bancada pela Companhia 

Westinghouse, esta rádio não foi a 

primeira a ter anunciantes nos EUA: a 

primeira radio a vender tempo para 

propaganda foi a WEAF em Nova York.



Westinghouse e os rádios encalhados

• Ao fim da primeira Guerra, a companhia 

americana westinghouse ficou com 

uma grande quantidade de aparelhos 

encalhados que eram vendidos para as 

forças militares americanas.

• Para desencalhar os aparelhos, a 

Westinghouse colocou uma antena em 

sua fábrica e botou a KDKA para operar 

conteúdo para sua vizinhança. A 

novidade fez muito sucesso e o rádio 

iniciou sua era como o primeiro veículo 

de massas eletrônico.



Rádio Comercial no Brasil

• As primeiras transmissões civis foram 

realizadas na Ponte D´uchoa, em 1919 

pela rádio PRA8 – Radio Clube de 

Pernambuco.

• A rádio sociedade do Rio de Janeiro 

briga por esse título, já que foi a 

estação oficial inaugurada pelo então 

presidente Epitácio Pessoa para a 

Exposição do Centenário da 

Independência do País. Só que isso foi 

em 1922. Sinto muito: Perdeu playboy.



Rádio Comercial no Brasil

• Em 1932 Getúlio Vargas permite 

oficialmente o uso de publicidade nas 

rádios, permitindo que as rádios 

brasileiras pudessem usar o modelo 

americano de financiamento destes 

veículos.

• A Rádio Clube do Rio de Janeiro tem 

neste mesmo ano os primeiros 

comerciais do rádio no país, criados por 

Waldo Abreu para o “Esplendido 

Programa”



Rádio Comercial no Brasil

• Também em 1932 o primeiro jingle 

(comercial de rádio musicado) é criado 

para o Programa Casé:

“Ó padeiro desta rua

Tenha sempre na lembrança

Não me traga outro pão

Que não seja o pão Bragança”

Anúncio para a Padaria “Pão Bragança”
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• A programação nos primeiros anos:

– destinava essencialmente às classes altas;

– acesso aos aparelhos de rádio;

– não incluía a emissão de publicidade;

– apresentação de óperas;

– música clássica e concertos ao piano.

Antes dos anúncios 1922-1930



As emissoras:

– atuavam como entidades sem fins lucrativos;
– mantidas essencialmente pela contribuição 

econômica dos seus associados;
– Gradualmente instituíram o “fundo de 

broadcasting” ( uma espécie de patrocínio aos 
programas).

– A publicidade consistia exclusivamente na 
alusão ao nome das empresas que apoiavam 
as emissões e se realizava ao princípio e ao 
final das transmissões;

– O patrocínio é o primeiro formato de anúncio 
do qual se tem alguma referência 
documentada.

Antes dos anúncios 1922-1930



• Com o Decreto Lei nº 21.111, de 1º de março 
de 1932, o presidente Getúlio Vargas 
autorizou e regulamentou a publicidade e 
propaganda pelo Rádio, embora no primeiro 
ano de funcionamento experimental era 
vedada a veiculação comercial.

• A primeira manifestação publicitária no Rádio 
não ia além do anúncio dos nomes dos 
patrocinadores, sem qualquer produção 
diferenciada que os destacassem do contexto 
do programa.

Primeiros Momentos 



• Muitas vezes os anúncios de jornais e revistas eram 
simplesmente lidos da mesma forma que eram 
publicados, sem qualquer tratamento especial de 
texto que considerasse as características peculiares 
do receptor ouvinte.

• Embora tímida no seu início, a publicidade trouxe 
uma verdadeira revolução para o Rádio que, de 
erudito, instrutivo e cultural, passava a ser um 
meio de lazer e diversão popular.

• Um dos fatores para isso era que, ao contrário do 
Jornal, não era preciso saber ler para ter acesso ao 
meio, importante para a realidade do brasil na 
primeira metade do século XX

Primeiros Momentos 



• No começo, a publicidade do Rádio, sem sistematização e 
principalmente sem considerar as características da 
linguagem do meio, mostrava-se enfadonha, talvez por 
isso chamada de “reclames”, e pouca atrativa.

• Era necessário diferenciar a mensagem para torná-la
mais persuasiva: as agências de publicidade que já se 
instalavam no país passaram a elaborar textos 
específicos para o meio e mais adequados à divulgação 
dos produtos de seus clientes.

• Já no ano de 1932 a verba publicitária destinada ao Rádio 
superava a verba destinada a painéis e cartazes no 
Brasil.

Primeiros Momentos 



• Com o investimento publicitário, as emissoras 
começaram a desenvolver e popularizar sua 
programação, contratando “corretores de 
reclames”, responsáveis por “alugar” o tempo 
publicitário dos programas aos comerciantes e 
industriais.

• A publicidade influenciou no conteúdo – cantores 
populares e humoristas no rádio – produção de 
publicidade especialmente pensada para o Rádio, 
contribuindo para a chamada era do Ouro do 
Rádio Brasileiro.

Primeiros Momentos 



• Entre as décadas de 40 e 50, o espaço de 10% da 
programação reservado à publicidade passou para 20% 
e, depois, para 25%, limite que é mantido até hoje.

• Nessa época o rádio contava com a colaboração de 
grandes poetas e músicos, responsáveis pela criação 
de anúncios diferenciados e personalizados, 
caracterizando uma publicidade mais dinâmica e 
agressiva, conforme exigiam os anunciantes e a 
linguagem do próprio meio.

Primeiros Momentos 



Queda dos Investimentos Publicitários



FUNDAMENTOS 
DO MEIO



Fundamentos
• É um meio de caráter local. 
• Como mídia Nacional ainda apresenta 

problemas: mesmo com a consolidação de 
algumas redes de rádio, é difícil obter-se 
grandes coberturas em curto prazo utilizando 
apenas uma rede, como é na televisão.

• Estima-se que com a implantação das Rádios 
Digitais essa situação tenda a mudar no 
longo prazo

• Devido ao baixo custo de veiculação, o rádio 
permite uma alta freqüência de veiculação, o 
que facilita a captação da mensagem pelo 
ouvinte. 



Fundamentos

• Com o avanço da tecnologia, os aparelhos de 
rádios foram cada vez mais se adaptando às 
necessidades do dia‐dia das pessoas. Seu 
tamanho foi se diversificando e hoje temos 
aparelhos de rádios de todo tipo e tamanho, o 
que possibilita a este meio ser um companheiro 
de todas as horas. É possível dirigir, caminhar, 
fazer ginástica, comer, dormir e até mesmo 
trabalhar ouvindo o rádio.



Ondas (tipologia)

Dentre as emissoras de rádio existem 2 tipos 
que são os mais significativos: 
• AM (ondas médias): seu sinal é mais alto 

fazendo com que tenha um maior alcance de 
transmissão por não apresentar barreiras, já 
que seu principal objetivo é transmitir 
informação;

• FM (Freqüência Modulada): as ondas são 
transmitidas a uma amplitude menor que na 
AM, o que dá uma melhor qualidade de 
transmissão, mas um menor alcance. A maioria 
de suas transmissões é musical.



Pontos Positivos

• Forte apelo popular; 

• Há uma grande quantidade de 
receptores de rádio, incluindo em 
ambientes domésticos, profissionais, 
carros e dispositivos móveis (rádios 
portáteis, celulares e outros aparatos); 

• Entretenimento é a palavra chave; 

• Uso de efeitos sonoros, trilha musical



Pontos Positivos

• Maleabilidade: pode-se trocar, inserir ou 
cancelar a programação de anúncios rapidamente; 
• Instantâneo: a mensagem chega em tempo real 
ao ouvinte; 
• Penetração em diferentes públicos, segmentos e 
regiões; 
• Segmentação Demográfica: Rádios destinadas a 
diferentes públicos ("brega", romântico, jovem, 
sofisticado/clássico, popular); 
• Segmentação por Assunto: Adequação editorial 
pode ser feita rádios especializadas em notícias, 
esportes, estilo musical etc. 
• Mais barato que TV. Negociação mais flexível. 



Pontos Negativos

• Espectador tem atenção dividida, pois 
quase sempre está em outra atividade 
enquanto ouve o rádio; 

• Necessidade de continuidade para 
assimilação; 

• Não é adequado a apresentação 
técnica ou complicada. Mensagem deve 
ser clara e de fácil compreensão; evitar 
explicações longas



Principais Formatos Publicitários 

• Spots: 
Também nos formatos de 15”, 30”, 45”, 60” e seus múltiplos, como na 
televisão. Vale o apelo de observar o break, que no rádio tem características 
próprias.

• Testemunhais: 
roteiros/textos que são lidos pelo locutor da rádio dando uma maior 
credibilidade ao produto;



Principais Formatos Publicitários 

• Vinhetas: 
No rádio tem formato mais flexível que a tv, mas geralmente são 
assinaturas sonoras de 3”, 5” ou 7”;

• Assinaturas: 
locução base com marca ou marca e slogan;

• Jingles: 
Spots musicais.



Principais Formatos Publicitários 

• Vinhetas: 
No rádio tem formato mais flexível que a tv, mas geralmente são 
assinaturas sonoras de 3”, 5” ou 7”;

• Assinaturas: 
locução base com marca ou marca e slogan;

• Jingles: 
Spots musicais.



Assim como a TV o rádio é um meio 
muito versátil no que diz respeito à 

forma. 
Por trabalhar com o som e a 

capacidade de imaginação do ouvinte, 
os jingles talvez sejam o formato que 
apresenta os maiores índices de recall.



Produção publicitária para Radio 

AULA 3  

1. CARACTERÍSTICAS DA LINGUAGEM RADIOFÔNICA  
Texto baseado no livro Rádio – oralidade mediatizada de Júlia Albano da Silva  

A. Fugacidade  

i. Memória e áudio são os únicos suportes  
ii. Rádio é meio cego 

B. Redundância  

i. Elemento que visa reforçar a inserção do ouvinte no universo radiofônico. 
ii. Driblar desatenção do ouvinte  

C. Esquizofonia  

i. Corte do som de sua fonte natural  
ii. Voz sem corpo ; fonte abstrata  

D. Empatia e Proximidade 

i. Apesar de coletivo, o rádio toca individualmente um número ilimitado de 
auditores  

ii. A audição radiofônica convida o ouvinte a solidão  
E. Dialogismo Simulado 

i. Relação “a dois com o ouvinte” 
ii. Rádio como “ser eletrônico” 

F. Oralidade  

i. Mais particularmente nas  sociedades latinas, o rádio tem uma linguagem 
próxima a oralidade presente antes da escrita  

ii. Construção retórica da voz mas sociedades arcaicas  
G. Sinestesia  

i. Fusão de sentidos apenas no áudio  
ii. Audiotáctil 
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