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RESUMO 
 

A ascensão dos nichos e do consumo personalizado da música massiva na rede aponta 
para uma suposta crise do rádio em seu modelo um-todos de comunicação. No entanto, 
a partir da experiência radiofônica da Oi FM, que associa rádio, internet e celular em 
sua transmissão, pretendo questionar a lógica de substituição e apontar a tendência de 
arranjo midiático que engloba meios analógicos e digitais, massivos e personalizados, 
unidirecionais e colaborativos dentro de um mesmo processo comunicativo. 
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1. Introdução 

Na sociedade contemporânea o indivíduo está em alta. Na chamada pós- 

modernidade vem sendo possibilitado aos sujeitos uma crescente autonomia, seja na 

construção de seus modos de vida, de seus agrupamentos societários, de sua aparência 

física, enfim, de sua identidade via consumo. Assim, o foco no “self” tem apontado 

também para o uso personalizado das mídias até então compartilhadas massivamente. 

As novas tecnologias como os canais por assinatura, rádios on-line, blogs, reprodutores 

de música digital e até mesmo os novos aparelhos celulares tem apontado para o 

florescimento de novos hábitos de consumo musical mais sintonizados com as 

preferências individuais. O que está em jogo é a possibilidade de escolha livre das 

limitações de conteúdo. Logo, as atenções estariam voltadas para as tecnologias que 

permitem a afirmação de gostos cada vez mais específicos e satisfatórios. A cibercultura 

seria então um “lugar” favorável, sendo este supostamente democrático e diversificado. 

Tais transformações no consumo de bens culturais por um lado anunciam o computador 

                                                
1 Trabalho apresentado no VIII Encontro dos Núcleos de Pesquisa em Comunicação – NP Tecnologias da Informação 
e da Comunicação, evento componente do XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestrando do Curso de Comunicação e Ciências da Informação da Universidade Federal Fluminense - UFF, 
bolsista pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, email: 
jmickselly@bol.com.br 
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e a cibercultura que ela engendra como renovador da cena cultural e por outro levanta 

dúvidas em torno da capacidade dos meios clássicos de comunicação; TV, rádio, jornal 

impresso, entre outros, de atenderem a essa nova demanda por programações 

personalizadas. 

Sobre a produção, circulação e escuta musical, que é o foco desse artigo, já é 

lugar comum questionar: Por que esperar o rádio tocar uma determinada música se com 

o meu MP3 player posso escutá-la onde, quando e quantas vezes quiser? Antes, no 

entanto, é preciso esclarecer o que o rádio FM representa para a cena musical. Além de 

sua funcionalidade mais óbvia que é a de executar músicas, sua importância na 

construção e administração da música massiva ficam mais evidentes quando 

reconhecemos seu papel de mediador entre a indústria fonográfica e os seus ouvintes. 

Uma vez que a hegemonia do rádio está relacionada ao seu poder de mediação, a 

ameaça para sua estabilidade encontra-se no potencial da rede em desenvolver uma série 

de novos mediadores; agentes inteligentes, poadcasting, listas, comunidades, blogs e 

filtros colaborativos. “Informação digital sem filtros é coisa que não existe” (2001, p. 

108) afirma Steven Johnson ao reconhecer que quanto mais informação se tem, (e um 

dos maiores atrativos da internet é a possibilidade de uma fonte inesgotável de 

conteúdo) mais necessário se faz a figura do mediador que seleciona o que desejamos 

consumir. Manter a hegemonia diante desses novos mediadores é hoje o desafio das 

estações de rádio.  

Mas se os novos hábitos de consumo impulsionados pela internet e pelas 

ferramentas digitais caminham rumo à consolidação. Resta saber se a concretização 

desses novos modos de escuta musical tenderia a suplantar os meios clássicos de 

comunicação, numa lógica de substituição; se caberiam aos novos meios incorporarem 

os antigos dentro de plataformas multimídias, dessa vez numa lógica de convergência; 

ou ainda, se o que assistimos é convivência simultânea entre as tecnologias digitais e os 

meios analógicos dentro de uma rede midiática complexa e remissiva, levando o 

“ouvinte” constantemente de um veículo a outro.  

Nesse artigo pretendo investigar como os meios analógicos vêm respondendo 

aos desafios das novas tecnologias. Para tanto, investigo a experiência radiofônica da 

emissora Oi FM, que embora ainda esteja atrelada ao processo analógico, já dialoga 

com os avanços digitais e responde de forma estratégica a nova ordem dos consumos na 

rede. A partir dessa proposta de rádio pretende-se identificar possíveis caminhos para o 

consumo da música massiva na contemporaneidade. 
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2. Rádio: Construção de um meio hegemônico e homogêneo 

O meio rádio que hoje habita os fones de ouvido das pessoas nas ruas, os 

aparelhos de som nos carros e dos ainda resistentes receptores domésticos não nasceu 

popular, ou melhor, massivo. Os primeiros experimentos bem sucedidos foram usados 

nas trincheiras de guerra com uso militar. (MOREIRA, 2002) A veiculação de 

informativos e execução de músicas foi uma estratégia posterior que foi viável em parte 

pelos avanços técnicos, mas também pela adoção da sociedade ao veículo. Os aparatos 

tecnológicos tiveram seu motivo de ser construído no decorrer de décadas e a partir dos 

usos que foram feitos dele; de suas apropriações. Isso parece ser esquecido quando 

observamos as críticas feitas tanto no que diz respeito as suas limitações, quanto as suas 

possibilidades. 

 A comprovada eficiência do sistema de transmissão radiofônica em levar uma 

informação, uma radionovela ou uma música para milhões de ouvintes simultaneamente 

é o que será usada para condenar o rádio e todos os outros veículos de massa. A Escola 

de Frunkfurt, que tem Adorno como maior representante, está na gênese do pensamento 

elitista responsável pela construção de uma imagem de homogeneização e alienação 

associada aos massmedia. Em “O Fetichismo da música e a regressão da audição”, 

Adorno dispara contra a então música popular em ascensão:  

 

Ao invés do valor da própria coisa, o critério de julgamento é o fato de a canção de 
sucesso ser conhecida de todos; gostar de um disco de sucesso é quase exatamente o 
mesmo que reconhecê-lo. O comportamento valorativo tornou-se uma ficção para 
quem se vê cercado de mercadorias musicais padronizadas. (1983, p. 165) 

 

A descrença com o cenário musical em tempos midiáticos está associada a 

infiltração dos valores do sistema capitalista na cultura de maneira geral. É impossível 

pensar em música hoje sem relacioná-la ao mercado, no entanto, isso não é o suficiente 

para esgotar a discussão. Se a lógica do mercado se faz presente, seja qual for o gênero 

musical, inclusive música erudita, isso não invalida as implicações sociais e nem 

diminui o valor cultural das experiências contemporâneas, embora claro, estas mudem 

de caráter. A música não está mais restrita a audições ao vivo. É agora midiática; na 
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forma de comodity
3
 “canta” para a massa. Daí denominarmos como objeto de estudo da 

comunicação a música popular “massiva”. 

 

 De fato, vivemos numa “cultura de hits”. Argumenta Chris Anderson (2006) 

para definir o mercado, mas também a sociedade na qual vivemos e sua relação (de 

consumo) com os bens culturais. 

 

A mídia de massa e a indústria do entretenimento cresceram nos últimos cinqüenta 
anos nas costas dos campeões de bilheteria, dos discos de ouro e dos níveis de 
audiência de dois dígitos. Não admira que os grandes sucessos sejam as lentes 
através das quais observamos nossa própria cultura. Definimos nossa era em função 
de nossas celebridades e dos produtos de mercado de massa – esses são os tecidos 
conjuntivos de nossa experiência comum. (ANDERSON, 2006, p. 1) 

 

Na música, o termo hit é utilizado para definir uma faixa que conseguiu atingir 

determinado grau de popularidade e com isso projetar o artista para uma posição de 

destaque do imaginário popular. A construção desses cânones da música massiva deve-

se tanto a pertinência de seus trabalhos junto ao público, quanto ao impulso que a 

indústria fonográfica associada as estações de rádio deram com a sua veiculação. O que 

significa pensar o efeito hit como resultado de um projeto desenvolvido a partir de 

estratégias de marketing com uma relação estreita entre sucesso radiofônico e vendagem 

de discos. Quanto maior a eficiência do artista/ canção nas freqüências moduladas, 

maior sua saída das prateleiras das lojas de discos4. Assim, foi forjada uma engrenagem 

entre as gravadoras e os programadores que perdura até hoje, embora com menor 

eficácia. Steven Johnson (2001, p. 146) aponta como o mundo da música popular 

massiva esteve dividido nas últimas três décadas em dois ecos-sistema: “O sistema top-

down, um-muitos, imposto pela mídia de massa, do talento da Billboard; e o sistema de 

bottom-up, muitos-muitos, de artistas locais, subculturas, vanguardas e assim por 

diante”.  

Ou seja, na lógica dos massmedia o sucesso era construído de cima para baixo, a 

partir de campanhas de marketing numa bem orquestrada logística de produção, 

distribuição e promoção dos artistas. Já nas subculturas, sem essa infra-estrutura, a 

circulação das músicas partia do próprio ouvinte que boca-a-boca disseminava artistas 
                                                
3 O termo refere-se a transformação da música em bem de consumo passível de comercialização. Os 
primeiros fonógrafos, passando pelos discos de vinil, CDs, arquivo MP3 e players são exemplos do 
processo de comodificação musical. (FRITH, 1996) 
4 Thriller lançado por Michael Jackson em 1982, figura como o disco mais bem sucedido da história com 
vendagem superior a 104 milhões de cópias e com sete grandes sucessos. 
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com quem possuía empatia. Não é por acaso que os nomes consagrados são 

considerados cooptados, artistas artificiais que não fazem jus a popularidade, enquanto 

os alternativos são legitimados com a obscuridade. Sarah Thorton (1996) em seu estudo 

sobre as raves aponta como o mainstream, era rejeitado pelos pertencentes da cena, 

enquanto as mídias de menor alcance como os panfletos e as revistas especializadas 

eram priorizadas como estratégia de divulgação adequada para seus eventos5.  

A cartilha de “doutrinação musical” pelo rádio permitiu que a indústria 

fonográfica seguisse no comando da música pop, ditando os artistas que mereciam 

atenção a cada álbum lançado. A prática não passou incólume nem por artistas que 

ficavam de fora da programação, nem por críticos de música e nem mesmo pelos 

ouvintes que embora pintados com as cores falsas da passividade, resistiam muitas 

vezes ao viciado playlist das rádios. As limitações do mercado musical existe porque 

para além do reduzido repertório das rádios, a paisagem sonora é muito maior. Nem 

todas as pessoas se identificam com as bandas que compõe o elenco das gravadoras, 

preferindo habitar o chamado “lado b” da música, no qual artistas desconhecidos do 

grande público arriscam mais nas suas experimentações, livres da pressão de vender 

discos. Muitos, inclusive, sequer possuem material gravado e vivem a margem do 

mercado. O amadorismo foi, na maioria das vezes, adotado como elemento estético 

como é o caso do punk ou da cena clubber. Tanto descontentamento com o sistema 

unilateral dos meios de comunicação de massa, não poderia gerar menos expectativas 

com as novas possibilidades de comunicação que emergiam com a rede mundial de 

computadores.  

 

3. Internet: As potencialidades para um meio democrático e diversificado 

Em “Cibercultura”, Pierre Lévy (1999) constrói um manifesto no qual anuncia 

uma reversão de poderes vinculados a centralização das mídias. O argumento supõe que 

o modelo de comunicação um-todos, típico da comunicação de massa, cederia lugar ao 

modelo todos-todos da comunicação em rede. Assim, o receptor passaria a usuário 

tendo direito a interferir no processo comunicacional. O que o autor propõe é uma 

revolução que perpassa pela lógica da substituição. 

 

                                                
5 Thorton propõe a classificação de mídias a partir de sua abrangência. Assim ela chega as noções de 
micromídias, mídias de nicho ou mídias especializadas e grande mídia ou mainstream. 
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No século XX, o rádio (sobretudo nos anos 30 e 40) e a televisão (a partir dos anos 
60) ao mesmo tempo deslocaram, ampliaram e confiscaram o exercício da opinião 
pública. Não seria permitido, então, entrever hoje uma nova metamorfose, uma 
nova complicação da própria noção de “público”, já que as comunidades virtuais do 
ciberespaço oferecem, para debate coletivo, um campo de prática mais aberto, mais 
participativo, mais distribuído que aqueles das mídias clássicas? (LÉVY; 1999; p. 
129) 

 

 O computador, associado à internet e as ferramentas digitais como câmeras 

fotográficas e de vídeo digitais, softwares de edição de imagem e som, ferramentas de 

construção de blogs e sites criaram condições favoráveis ao surgimento de novos 

conteúdos e o mais importante; de novos produtores. A interatividade encontrada na 

rede em seus mais diversos níveis, passa a ser consagrada como novo fetiche musical, 

no qual o repertório deixaria de ser imposto por outros (programação das rádios, 

gravadoras) e passaria a ser definido pelo próprio ouvinte através da seleção de 

conteúdo produzido por artistas e também por bricolagens e produções pessoais. (SÁ, 

2006) Se num primeiro momento o formato fechado do disco foi satisfatório, logo, a 

interatividade vivida em rede iria definir os formatos abertos da música digitalizada 

como ideais. “A mudança dos átomos para os bits é irrevogável e não há como detê-la”. 

(NEGROPONTE, 1995, p. 10) 

 Em “A Cauda Longa”, Chris Anderson (2006, p. 17) realiza a análise de um 

mercado em transformação; que de homogêneo passa a fragmentado; da cultura de hits 

à cultura dos nichos. “A economia movida a hits é produto de uma era em que não havia 

espaço suficiente para oferecer tudo a todos”. Os seja, as possibilidades de escolha 

estavam condicionadas as limitações de uma loja física, que por maior que seja possui 

restrições de estoque, de espaço das prateleiras. “Esse é o mundo da escassez. Agora, 

com a distribuição e o varejo on-line, estamos ingressando no mundo da abundância”.  

 O mercado de nichos não é novo, mas só agora se tornou viável. Graças, em 

parte, ao ambiente de rede que possibilitou uma nova forma de distribuir produtos, 

especialmente os bens culturais; livros, filmes e músicas, que assumem a forma digital 

com mais facilidade. As gravadoras de discos e estações de rádio, que durante décadas 

foram favorecidas pelas restrições de acesso aos bens culturais, agora se vêem 

desafiadas por um mercado que foge ao controle. Já não se consegue mais limitar o que 

deve ou não ser consumido. Os artistas desconhecidos estão agora lado a lado dos 

grandes nomes da música pop e ambos brigam de forma mais equivalente pela atenção 

do consumidor. Ambos são links na tela do computador formando uma lista 

interminável de artistas que já mais se teve notícia.  Também não é possível definir 
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“como” estas canções serão escutadas. O CD já não é mais a única opção e a crise da 

indústria fonográfica parece mesmo ser palpável; está encalhada nas prateleiras das 

lojas de departamento6.   

As rádios, que sobreviveram durante anos como vitrine das gravadoras, 

começaram a perder sua funcionalidade num mundo onde se compra cada vez menos 

discos e onde os ouvintes migram do pequeno grupo de artistas que vendem mais, para 

os nichos de artistas desconhecidos do grande público:  

 

Todo mundo com esses fones brancos de ouvido está ouvindo o que é na verdade 
suas emissoras de rádio exclusivas, sem comerciais. A cultura deslocou-se do que 
antes era a mania de seguir as multidões até o topo dos gráficos para a busca efetiva 
do próprio estilo e para a exploração das trilhas que se afastam da tendência 
dominante, onde se depara com a relativa obscuridade e com o retorno aos 
clássicos. (ANDERSON, 2006, p. 35)  

 

Não é sem motivo que bandas usam cada vez mais a internet para divulgar seus 

trabalhos e dispensam as gravadoras. Enxergam na internet uma forma mais eficiente e 

democrática de distribuir seus trabalhos7. A estratégia não está restrita aos artistas 

desconhecidos; grandes nomes estão desfazendo acordos com as gravadoras para 

reassumir o posto de independente ou substituindo contratos de gravação por acordos 

mais amplos8 que privilegiam a exploração de shows e merchandising em vez de venda 

de discos.  

 A própria noção de álbum apresenta-se problemática em tempos de download. 

Embora os artistas ainda produzam seus trabalhos como obras fechadas com canções 

interligadas, já não hesitam em vender as faixas separadamente pela internet ou pelo 

celular. A indústria já havia tentado incutir esse hábito de comprar canções separadas, 

mas só com a digitalização essa tendência mostrou-se verdadeiramente atrativa e 

rentável.  

Os parágrafos acima resumem os principais pontos de choque entre a cultura 

massiva e a de nichos promovida pela rede. As tecnologias estão mesmo criando novas 

                                                
6 Só em 2007 a indústria fonográfica sofreu uma queda de 31,2% na venda de CDs e DVDs de música no 
Brasil. De um faturamento de R$ 891 milhões em 2006, passou para R$312,5 em 2007. 
7 Em 2007 a banda de rock americana Radiohead lançou o seu mais novo disco de maneira inusitada. 
Além de distribuir “In Rainbows” na forma digital, sugeriu que os fãs pagassem o valor que quisessem 
pela aquisição, inclusive não pagar nada. 
8 Recentemente Madonna, um dos nomes mais fortes da música pop, desfez acordo com a gravadora 
Warner e fechou acordo com a empresa de eventos Live Nation. Mas se engana quem pensa que há aí 
uma atitude revolucionária da cantora. Se ela abre mão de uma gravadora, associa-se com uma empresa 
que detém cerca de 1100 estações de rádio nos EUA e concessão de 160 casas de espetáculo.  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Natal, RN – 2 a 6 de setembro de 2008 

 

8 
 

formas de escuta musical, e estes são tão atrativos, respondem tão bem a nossos 

interesses que nada mais parece poder impedir a substituição do sistema unilateral das 

mídias clássicas pela nova, democrática e personalizada “era digital”. Não pretendo aqui 

negar as mudanças promovidas pelo computador, elas são visíveis, ou ainda; elas são 

audíveis. O problema mora em pensar essas inovações em termos de substituição. A 

adoção de novas tecnologias é pensada muitas vezes sob um viés determinista que 

atribui uma influência direta e exclusiva ao aparelho, resumindo as práticas de consumo 

e comportamento social, de forma geral, às limitações e possibilidades sucitadas pelo 

aparato em si, sem levar em consideração as apropriações, muitas vezes inusitadas 

dessas ferramentas pelos usuários.  É esse eco determinista que proclama o fim do rádio, 

da indústria fonográfica e dos formatos consagrados por esse mercado como álbum, 

canção, gênero musical e ainda as funções de produtor, crítico e até mesmo artista. 

No entanto, embora seja cada vez mais freqüente que artistas consagrados 

abandonem as multinacionais e reassumam o posto de artistas independentes passando a 

bancar a gravação e a distribuição de seus próprios discos e que bandas emergentes 

estejam optando por divulgar seus trabalhos pela rede sem a mediação de gravadoras, 

também é verdade que a internet funciona mais como uma vitrine para essas novas 

bandas que logo em seguida assinam contrato com as grandes gravadoras. Também é 

significativo que mesmo com todas as possibilidades de personalização do som que se 

atinge com a tecnologia digital, muitos fãs costumem baixar discos completos da 

internet para em seguida arquivá-los em i-PODs ou ainda gravá-los em CD, com direito 

a capa scaniada tal como o “original”. Esses exemplos apontam em sentido contrário ao 

simplista e radical conceito de substituição do modelo de comunicação. Sugere que se 

existem rupturas, também existem continuidades e que nenhum hábito de consumo 

tradicional é tão frágil assim ao ponto de ser facilmente extinto.  

 

4. Oi FM: Uma experiência multimidiática 

No ar desde 2005 a empresa do Grupo Telemar já conta com seis afiliadas 

espalhadas nas cidades de Belo Horizonte, Uberlândia no Triângulo Mineiro, Vitória, 

Recife, Fortaleza, e desde 2006 no Rio de Janeiro. Atualmente está em processo de 

implantação da sétima emissora na cidade de São Paulo. A Oi FM é a primeira emissora 

de rádio do mundo que trabalha com sistema de rede, mas sem que cada unidade receba 

o mesmo sinal. Ou seja, as programações das seis emissoras são geradas na matriz em 

Belo Horizonte e transmitidas distintamente por fibra óptica para cada afiliada. O 
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recurso garante que além da programação nacional, equivalente em todas as filiadas, 

existam também músicas, programas e anúncios de eventos específicos para cada 

cidade. A estação da Oi FM é um projeto tocado em parceria com o Grupo Bel que além 

de possuir a gestão do conteúdo da rádio, também é responsável pela MTV em Minas 

Gerais e no Distrito Federal, além de outras publicações voltadas para o público jovem.  

A empresa de telefonia móvel, já vem buscando há algum tempo associar sua 

marca ao estilo de vida jovem e as suas características de inovação, irreverência, 

tecnologia e atitude. “Um novo jeito de navegar no rádio” é o slogan utilizado pela 

emissora sugerindo inovações no modelo de radiodifusão. 

A existência em si da Oi FM e de todas as rádios existentes no dial, desafiam a 

lógica de substituição anunciada com a cibercultura. Se a internet mostra-se influente 

sobre os novos hábitos de escuta musical, o rádio analógico parece ainda possuir 

potencial comunicativo. E como ainda não é possível vislumbrar um cenário formado 

por aparatos totalmente digitalizados, cabe aqui compreender como se dá a relação entre 

as antigas e novas tecnologias. 

Em “O Meio de Comunicação como Extensões do Homem” Mc Luhan cita a 

célebre frase que impulsionaria anos mais tarde uma série de teorias que questionariam 

o determinismo tecnológico. “O meio é a mensagem” (1973; p. 21) propõe pensar o 

surgimento de novas tecnologias em processo de continuidade com as anteriores. Assim 

“o conteúdo de um meio é sempre um meio anterior” (1988; p. 7) e cada nova forma 

midiática que entra em cena tende a incorporar outros meios mais tradicionais dentro de 

seu discurso. A teoria serve de ponto de partida para a idéia de remediação9 proposta 

pelos autores Bolter e Grusin (1999). Estes reconhecem o hibridismo entre as 

tecnologias analógicas e digitais. Ou seja, a transparência das mediações, a conexão 

direta entre pessoas ou entre pessoas e idéias sem a percebida participação dos 

aparelhos, é possível a partir do uso de várias mídias (ou linguagens) numa mesma 

plataforma. Esse conceito encontra respaldo na convergência de mídias que podemos 

assistir. Cada vez mais os fabricantes se esforçam em produzir aparelhos “poliglotas” 

que acumulam uma infinidade de funcões e são capazes de reproduzir uma larga gama 

de arquivos. De acordo com Manuel Castells (1999) a convergência de mídias 

perseguida desde a década de 90, busca agregar meios em um único veículo. Esse 

veículo permitiria um diálogo direto com as fontes de produção, diminuindo a presença 

                                                
9 Traduzido do termo “remediation” já utilizado por Simone Pereira Sá. 
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do meio num processo de imediatismo. A linguagem digital é a grande facilitadora 

dessa convergência. Tanto os formatos podem migrar para um único suporte, quanto 

pode trafegar por diversos formatos criando uma espécie de rede midiática que 

acompanha todos os momentos e práticas dos usuários pulando de um meio a outro sem 

barreiras técnicas ou de linguagem. 

A Oi FM se desdobra em rádio analógica e rádio on-line. No que diz respeito a 

sua experiência na rede é possível identificar um processo de convergência tecnológica. 

Afinal, na rede a emissora é incorporada pela plataforma digital agregando ferramentas 

impossíveis no meio analógico, renovando assim, o significado de ouvir rádio.  

Parte dessas novas ferramentas se dá através da possibilidade de visualização de 

textos e imagens na tela do computador, textos jornalísticos, resenhas, gráficos da 

programação, browsers de navegação, players com informações sobre a faixa 

executada, capas dos discos e fotos dos artistas. Outras surgem da conectividade em 

rede: blogs para postar comentários, setlists (lista de música executadas pela rádio) que 

servem de guia para a busca das faixas em programas de troca de arquivo como E-mule 

e Kazaar, comunidades que trocam informações sobre a programação além de compra 

de música ou ringtones. E também do sistema digital, que faz com que o áudio ganhe 

novas funções: disponibilidade de edições anteriores dos programas que o ouvinte não 

pôde escutar durante a transmissão ao vivo e controle sobre o áudio reproduzido 

permitindo retroceder ou avançar a faixa ou trecho do programa. 

Mas se a idéia de convergência ajuda a compreender a experiência na internet, 

ainda não esclarece a resistência do modelo analógico que está atrelada na proposta da 

Oi FM. Logo, nem todo processo pode ser pensado a partir dessa noção. Alguns meios 

conservam sua estabilidade como meio de comunicação ainda que sejam obrigados a 

lidar com os desafios de novas mídias. “What is new about new media comes from the 

particular ways in which they refashion older media and the ways in which older media 

refashion themselves to answer the challenges of new media.” (BOLTER e GRUSIN; 

2000; p. 15) Isso implica em reconhecer de um lado a cooptação de antigos meios por 

mídias mais modernas e de outro o direito de resposta das mídias clássicas frente a 

ameaça das novas tecnologias. Assim, a questão das rádios analógicas implica menos 

em averiguar o seu falecimento frente as tecnologias digitais, e mais compreender suas 

estratégias de adaptação aos novos padrões de consumo promovidos pela internet e suas 

extensões.  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Natal, RN – 2 a 6 de setembro de 2008 

 

11 
 

Assim, a Oi FM, em sua versão dial, busca uma aproximação da plataforma 

multimidiática da rede utilizando seu site e a comunicação via celular como extensão do 

meio rádio. A estratégia com a qual a emissora tenta manter sua hegemonia como 

mediador de música massiva consiste em incorporar valores presentes na cibercultura. 

Tais apropriações podem ser resumidas em três aspectos: 

 

1) Físicos ou estruturais: Limitada pela natureza da transmissão 

analógica baseada no sistema um-todos, a Oi FM busca uma 

aproximação da plataforma multimidiática da rede utilizando o seu 

site e a comunicação via celular como extensões do meio rádio. Esse 

é o caminho utilizado para incorporar o perseguido fetiche da 

interatividade em seu meio analógico. 

 

2) Estéticos ou formais: Adoção de termos próprios do ciberespaço 

como setlist, download, conectar, baixar, entre outros, através dos 

textos dos locutores e de efeitos sonoros que remetem a experiência 

comunicacional da internet. A apropriação desses termos sugere que, 

em vez de assumir uma postura defensiva com relação às práticas 

musicais na internet, a Oi FM os promove em sua programação na 

intenção de fazer parte dessa nova forma de consumo como 

mediadora. 

 

3) Conteúdo: A rádio ensaia uma abertura em seu repertório musical. 

Evidentemente, a indústria fonográfica ainda é hegemônica, mas é 

possível identificar também uma nova lógica que alterna artistas do 

mainstrean e do alternativo em sua programação. Ou seja, artistas de 

selos independentes e que ganham popularidade com a internet 

passam a freqüentar a programação ao lado do elenco das grandes 

gravadoras, o que garante uma imagem de democratização cultural e 

de novidade comumente associada a cibercultura.  

 

O rádio está longe da chamada “era de ouro”, afinal, já não é mais o único 

veículo massivo acessível. Mas é um equívoco entender toda transformação do meio 

como derrota. Um desses equívocos está relacionado a diminuição do tamanho dos 
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aparelhos de rádio: “Mesmo os potenciais compradores preferem investir em 

aparelhinhos portáteis, pagando preços mais em conta, apesar da obsolescência 

programada para breve pela indústria”. (KISCHINHEVSKY, 2007, p. 11) Aqui o autor 

propõe uma associação entre o tamanho do aparelho e sua importância. Se o rádio, a 

principio, volumoso tinha grande influência, agora portátil está a ponto de desaparecer. 

No entanto, o interesse por aparelhos miniaturizados em vez de sugerir falta de prestígio 

do meio, pode ser pensado como avanço que trouxe flexibilidade e garantiu sua 

permanência num cenário midiático cada vez mais competitivo. Depois que o receptor 

diminuiu foi possível levá-lo para qualquer lugar e cada pessoa pôde ter seu próprio 

aparelho. Esse mesmo avanço permite pensar uma visão não apocalíptica do 

desaparecimento do receptor de rádio dos lares. Se antes faziam parte da mobília, hoje 

habitam os carros, os elevadores, os transportes coletivos e os celulares. O que houve 

foi um deslocamento necessário para que o veículo suprisse as novas necessidades dos 

ouvintes. É observando as mudanças no consumo de música; miniaturização, 

mobilidade, interatividade e personalização que a Oi FM constrói sua proposta 

radiofônica. 

A emissora promove uma valorização do celular como aparelho privilegiado 

para escuta musical. Tal associação tanto serve para reafirmar os produtos que ela 

mesma comercializa; celulares e serviços telefônicos, como também constrói novos 

caminhos para o uso do rádio. O telefone móvel vem se mostrando como plataforma 

bem sucedida para audição de música. A venda de arquivo MP3 através dos celulares é 

o negócio que mais cresce no mercado de conteúdo digital. Em dois anos, o número de 

celulares com players digitais quintuplicou no Brasil e as empresas de telefonia 

associadas as gravadoras tem criado estratégias de marketing específicas vendendo 

celulares com conteúdo exclusivo de artistas10. A demanda por celulares que trazem 

incluso a ferramenta rádio FM também aumentou. A presença do rádio nos celulares 

representa oportunidade para manter sua popularidade, principalmente entre os jovens, 

público-alvo dos aparelhos telefônicos que tem a música como atrativo. 

No caso da Oi FM, o celular age como um elo entre o meio analógico do rádio e 

as ferramentas digitais da internet. Através do telefone é possível ter acesso a uma série 

de funções que equivalem aos recursos de seu portal na internet ou os potencializam.  O 

celular miniaturizado garante uma maior mobilidade para o rádio. Agregado ao telefone, 

                                                
10 Informações baseadas na matéria Cantores de Celular da Revista Veja, Junho de 2008 
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o rádio é desmaterializado, tornando-se mais um serviço disponível no celular. A 

interatividade também é um diferencial. Através do SMS (mensagem de texto) é 

possível ter acesso a serviços que complementam a escuta musical durante a 

transmissão. A operadora oferece como serviço alertar o ouvinte quando sua música 

preferida tocar; pedir músicas; dedicá-las para outras pessoas, obter informações sobre 

quem canta a música e em qual disco está incluída, por exemplo. Outro atrativo é a 

personalização através do download de ringtones que customizam a chamada do 

aparelho com sons diversos, wallpapers (imagens, muitas vezes de músicos que servem 

de protetores de tela para celular), portal wap que permitem uma audição não-linear da 

programação arquivada digitalmente e poadcasting com seleções das músicas mais 

executadas pela emissora. 

 

5. Considerações finais 

Quase todas as emissoras de rádio hoje possuem um site que pode favorecer o 

diálogo com as tecnologias digitais. O diferencial da Oi FM está em como ela, de 

maneira privilegiada, alimenta a relação entre os meios via aparelho celular. Além de 

uma convergência, o que emissora articula é um meio híbrido entre o digital e o 

analógico. “Como arranjos midiáticos entendemos todo um conjunto de novos modos 

de diferentes mídias se associarem a outras mídias para efetivar práticas de 

comunicação”. (PEREIRA, 2008 p. 7) Logo, a proposta inovadora da rádio Oi FM pode 

ser definida como um arranjo midiático ao envolver rádio, internet e celular dentro de 

um mesmo processo comunicativo. 

Ainda sobre a relação entre micromídias digitais e os meios massivos. Alex 

Primo afasta-se de uma visão genérica pautada pela concorrência entre os meios para 

sugerir uma lógica colaborativa: 

 

O que se quer aqui defender é que os meios digitais rearticulam a estrutura 
midiática da contemporaneidade. (...) Mesmo reconhecendo que trata-se  de  um  
jogo  de  forças,  pode-se  observar  não  apenas  uma relação  conflituosa  como  
também  processos  simbióticos.  Como se pretende demonstrar, existe uma inter-
relação dos diferentes níveis de mídia. (PRIMO, 2008, p.5) 

 
 

Traduzindo para o caso da Oi FM, significa dizer que os novos hábitos de 

consumo promovidos pela tecnologia digital tendem não necessariamente a competir 

com o consumo dos veículos analógicos, mas alterar a relação entre elas, seja 
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equilibrando a demanda, seja reforçando os meios hegemônicos vigentes via 

encadeamento midiático. Logo, blogs, listas, poadcasting e download de músicas não 

precisam ser concorrentes do rádio. A Oi FM faz justamente o uso dessas mídias de 

nicho e suas ferramentas relacionadas para tentar construir sua hegemonia diante de 

outros mediadores. 

 Significa também perceber que mesmo com a segmentação musical e a 

tendência de personalização do gosto, isso não implicará no fim dos grandes sucessos. 

Tendo em vista que os ouvintes não se restringem aos nichos, mas transitam entre os 

diversos níveis midiáticos, o mais provável é que os hits continuem existindo, embora 

com picos de audiência mais equilibrados pela variedade de opções que hoje se tem 

acesso.  

Outra característica do cenário musical contemporâneo é que se existe fluxo 

informacional entre os diversos veículos, e esse fluxo é de mão dupla, artistas 

desconhecidos do grande público podem também chegar a popularidade catapultados 

pela “movimentação” em rede11. Talvez o rádio esteja abandonando o sistema top-

down, no qual moldava a cena musical de cima para baixo seguindo interesses da 

indústria fonográfica e passando a funcionar com o modelo bottom-up, em que a 

popularidade dos artistas é construída boca a boca. Ainda mais quando esse boca a boca 

foi amplificado pela internet. Talvez, futuramente, os grandes sucessos executados pelas 

rádios estejam menos a serviço das gravadoras e mais ligados aos interesses dos 

ouvintes e os hits sejam mais legítimos.   
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