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Resumo 

 

O presente trabalho apresenta um levantamento da trajetória histórica da Rádio Gazeta FM 

Maceió – pertencente à Organização Arnon de Melo (OAM) – e das mudanças pelas quais a 

emissora passou ao longo das últimas três décadas, apontando a programação adotada pela 

rádio, atualmente. Busca evidenciar a que público se destina o conteúdo veiculado. A 

pesquisa constatou o quanto a emissora mudou em relação ao conteúdo musical, tamanho 

de sua equipe de recursos humanos e as formas de interação com o ouvinte graças ao 

advento das chamadas mídias sociais como, por exemplo, o Facebook e o Twitter. Esse 

estudo busca sequenciar as pesquisas em história da radiofonia alagoana, carente em 

referências bibliográficas. 
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Com a entrada da televisão no cenário nacional, a partir da década de 1950, o rádio 

buscou alternativas competitivas e passou a se especializar, com ênfase para serviços de 

utilidades pública, informações meteorológicas, movimento nas estradas, condições do 

tempo, etc.  

A opção pela programação musical tornou-se uma alternativa que, segundo 

Ortriwano, é iniciada na Rádio Tamoio, no Rio de Janeiro, ao introduzir o esquema “música 

exclusivamente música”. Ainda segundo a autora, “a tendência à programação musical 

                                                
1Trabalho apresentado no GP Rádio e Mídia Sonora, XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas (1998), é mestra e doutora em Linguística 

pelo PPGLL da Ufal. Professora efetiva da Ufal, na Unidade Santana do Ipanema (Campus Sertão). Tem 

experiência na área de Comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: jornalismo impresso, mídia 

eletrônica, ética, jornalismo alagoano, assessoria de comunicação, discurso jornalístico e metodologia da 

pesquisa. 

 
3Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas (2004), especialista em Processos Midiáticos 

e Novas Formas de Sociabilidade pela Ufal, pesquisador assistente da Cátedra/UNESCO Metodista de 

Comunicação para o Desenvolvimento Regional desenvolvendo atividades no projeto PENSA-COM/BRASIL 

Pensamento Comunicacional Brasileiro, membro da Comissão Estadual de Jornalistas em Assessoria de 

Imprensa de Alagoas (Cejai/AL), repórter na Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da 

Educação e do Esporte de Alagoas (SEE/AL). 
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torna-se cada vez mais acentuada dentro de determinado tipo de emissoras, que alcança 

inclusive grande sucesso comercial” (1985, p.23). 

As emissoras em FM (frequência modulada) começaram a operar no Brasil na 

década de 1960. No início das atividades, forneciam “música ambiente” para assinantes que 

desejavam estabelecer uma identificação de suas áreas de atuação com um fundo musical 

adequado ao ambiente de trabalho. A Rádio Imprensa, do Rio de Janeiro, iniciou essas 

atividades e, já no início da década de 1970, as transmissões eram feitas em canais abertos.  

Barbosa Filho aponta para um controverso início das atividades. Segundo ele, 

embora:  

 
A primeira emissora a atuar exclusivamente nas ondas de frequência 

modulada seja a Rádio Difusora de São Paulo. Há quem diga, no 

entanto, que foi a Rádio Eldorado de São Paulo a responsável pelo 

feito, pois quando foi fundada, em 1958, transmitia em ondas 
médias e por questão de prestígio usava também a FM para 

transmitir só música (2003, p.44). 

 

Além da opção pela segmentação de conteúdo, com ênfase para a programação 

musical nas FMs, as emissoras começaram também a buscar maior identificação com faixas 

socioeconômicas específicas, direcionando o conteúdo e estabelecendo ainda nichos 

específicos para a comercialização de espaços publicitários.  

Em Alagoas, estado que iniciou regularmente as atividades na radiodifusão só em 

1948, com a Rádio Difusora de Alagoas (AM), a primeira emissora de rádio em Frequência 

Modulada (FM) começou a funcionar só em 1º de julho de 1978
4
, período em que o Estado 

de Alagoas era governado por Divaldo Suruagy (1975-1978) e o Presidente da República 

era o general Ernesto Geisel e foi exatamente nessa época que se deu início a um lento 

processo de transição rumo à democracia, que veio a se instalar em 15 de janeiro de 1985 

graças ao fim do Regime Militar.  

O objetivo deste trabalho é iniciar o resgate da história das emissoras de rádio, em 

Alagoas, uma vez que não há referências bibliográficas, com a exceção do livro Panorama 

do Rádio no Brasil, organizado pela professora Nair Prata, publicado em 2011, que, em um 

capítulo de nossa autoria (FERRO e RAMIRES, 2011), aborda o cenário atual das 

emissoras na capital alagoana e região metropolitana. O que nos motivou a iniciar 

                                                
4Informações disponíveis no endereço eletrônico da rádio. Disponível em: <http://radiogazeta.fm.br/aradio. 

php>.  Acesso em: 02 de junho de 2014.  

http://radiogazeta.fm.br/aradio.%20php
http://radiogazeta.fm.br/aradio.%20php
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investigações que, esperamos, resultarão na publicação do histórico da radiodifusão em 

Alagoas. 

Uma vez que é a primeira emissora em frequência modulada no Estado, a pesquisa 

inicia-se com a Rádio Gazeta FM que surgiu, exatamente, 30 anos depois da Rádio 

Difusora AM – primeira emissora alagoana –, e 18 anos após as frequências moduladas 

(FMs) terem surgido no Brasil. Prado (2012, p.260) evidencia que as primeiras transmissões 

em frequência modulada no Brasil foram realizadas com um atraso de 30 anos em relação à 

invenção da FM.  

Ela acrescenta ainda que: 

 
O engenheiro americano Edwin Armstrong fez, em 1933, uma 

demonstração do sistema de transmissão de rádio em frequência 

modulada para executivos da RCA (Radio Corporation of America), 

mas só na década de 1960 surgiram as emissoras em FM no Brasil. 

  

A emissora integra a Organização Arnon de Mello (OAM), fundada por Arnon 

Afonso de Farias Mello, alagoano nascido no município de Rio Largo, em 19 de setembro 

de 1911. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Arnon de 

Mello trabalhou como jornalista, em 1930, no carioca A Vanguarda. Ainda na então capital 

do país, fez parte da redação do Diário Carioca e de O Jornal. Seguiu carreira política – foi 

deputado federal (1945), governador de Alagoas (1950-1955) e senador, com mandatos em 

1962, 1970 e 1978.  

O maior grupo de comunicação de Alagoas começou com a aquisição do jornal 

Gazeta de Alagoas. “Fundada pelo jornalista Luiz Magalhães da Silveira, em 25 de 

fevereiro de 1934, a empresa pertence à família Collor de Mello desde 1952, quando Arnon 

de Mello foi governador” (GAIA E RAMIRES, 2003, p.03).  

Além do jornal diário, a OAM tem outras três emissoras de rádio, além da Rádio 

Gazeta FM – a Rádio Gazeta, emissora AM (1960), Gazeta FM Arapiraca (1984) e a Rádio 

Gazeta Pão de Açúcar (1997) – além da TV Gazeta de Alagoas (1975), do instituto de 

pesquisas Gape, do portal Gazetaweb.com (1995), do Instituto Arnon de Mello (1996), 

além dos portais G1/Alagoas e GE/Alagoas (2012) e da TV Mar (2013), esta última 

transmite seu sinal em canal fechado.  

A priori, a Gazeta FM começou com programação local; depois, participou da Rede 

Transamérica e, na sequência, entrou na Rede Manchete. A posteriori, no começo da década 
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de 1980 do século passado, passou a ter a programação totalmente local
5
. A rádio é a mais 

potente na faixa de frequência modulada com 30 KW e cobre todo o estado de Alagoas e 

parte da região
6
. 

 

Programação popular 

 

Hoje, a Gazeta FM é popular, com foco nas classes C, D e E; e tem uma 

programação baseada em sucessos que, anteriormente, era chamado de Top 40. Herreros 

(2008, p.340, apud PRADO, 2012, p. 262) explica que o Top 40 é: 

 
A fórmula de selecionar quarenta discos, os de mais venda ou os 

mais votados pela audiência ou outras variáveis, e repetir ao longo 

do dia mediante diversas orientações – segundo o gosto do 

apresentador, por faixas horárias, por ordem decrescente do 
primeiro ao último ou ao contrário. 

 

Outra característica da Rádio Gazeta FM é que, diariamente, são tocadas cerca de 

5% de músicas internacionais e outros 95% são de músicas nacionais. As músicas 

internacionais de destaque na programação são as que estão, particularmente, no ar, em 

telenovelas. Fato que pode ser verificado também por serem, frequentemente, pedidas pelo 

nome das personagens, sem referências aos intérpretes ou aos títulos das músicas
7
. 

O percentual de músicas internacional está dividido em dois horários. Ao meio-dia, 

durante o programa Lembranças Gazeta
8
, que é um programa feito com a participação dos 

ouvintes. Através de cartas e e-mails eles enviam uma seleção das músicas que marcaram a 

sua vida. Também há sorteio de prêmios, no horário. O programa vai ao ar de segunda à 

sexta-feira, das 12h às 13h. 

                                                
5 NUNES, Gilvan. Diretor de programação apresenta um mini-histórico da Rádio Gazeta FM Maceió. Maceió, 

3 de junho de 2014. Entrevista oral gravada concedida a Lidia Maria Marinho da Pureza Ramires e Ricardo 

José Oliveira Ferro.  

  
6Informações disponíveis no endereço eletrônico da rádio. Disponível em: 

<http://radiogazeta.fm.br/aradio.php>.  Acesso em: 02 de junho de 2014.  

 
7NUNES, Gilvan. Diretor de programação faz relato sobre o estilo de músicas veiculadas na programação da 
Rádio Gazeta FM Maceió. Maceió, 3 de junho de 2014. Entrevista oral gravada concedida a Lidia Maria 

Marinho da Pureza Ramires e Ricardo José Oliveira Ferro.   

 
8Informações disponíveis no endereço eletrônico da rádio. Disponível em: 

<http://radiogazeta.fm.br/programas.php>. Acesso em: 02 de junho de 2014. 

  

http://radiogazeta.fm.br/aradio.php
http://radiogazeta.fm.br/programas.php
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 À noite, o musical internacional ganha, mais uma vez, destaque na programação da 

emissora. Durante o Love is Love
9
, programa que enfatiza o romantismo, no tradicional 

horário de final de noite. De domingo à quinta-feira, das 22h até 1h da manhã, o ouvinte 

participa através de cartas, e-mail e telefone, enviando poemas, mensagens e contando sua 

história de amor. 

A programação é reforçada pela necessidade de aproximação com o ouvinte, 

estimulando a sensação de proximidade entre locutor e ouvinte. Um paradoxo, uma vez 

que, como afirma Prado, “em sua organização tradicional, o rádio utiliza o esquema 

comunicativo clássico: emissor-meio-receptor. Este esquema é unidirecional, vertical e 

hierárquico” (1989, p.18).  

Assim, a constante participação dos ouvintes e o reforço na locução intimista 

fortalecem a relação entre a emissora e seus ouvintes. Como ressalta Kroth (2010, p.142), 

“a capacidade que o rádio tem de construir em seu redor uma rede de experiências 

compartilhadas, e que esta sociabilidade que desponta de sua recepção, é marcada pela 

paixão, pela identificação”. 

Mais uma particularidade da programação da programação da Rádio Gazeta FM é a 

forma utilizada pelos ouvintes para interagir com a programação da rádio. Inicialmente 

utilizava-se apenas o telefone. Agora, são usados o telefone, as redes sociais (Facebook e o 

Twitter), o site da rádio e o programa Outlook – para receber e-mails de ouvintes. Os breaks 

comerciais da rádio são inseridos a cada 20 minutos e eles nunca extrapolam o tempo de 6 

minutos.   

Com base nos dados da última pesquisa encomendada pela emissora ao Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), e realizada em abril de 2012, a Rádio 

Gazeta FM aponta 42,3% de audiência, enquanto que a segunda colocada teria 16%. Outro 

dado divulgado pela empresa, repassado durante a entrevista gravada com Gilvan Nunes, 

infere que a maioria dos 295.199 ouvintes mensurados enquadra-se na faixa etária entre 15 

até 35 anos e que 58% dos seus ouvintes são mulheres
10

. 

 

Equipe reduzida 

                                                
9Informações disponíveis no endereço eletrônico da rádio. Disponível em: 
<http://radiogazeta.fm.br/programas.php>. Acesso em: 02 de junho de 2014. 

 
10NUNES, Gilvan. Diretor de programação fala sobre a última pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística (Ibope), que coloca a Rádio Gazeta FM Maceió em primeiro lugar de audiência. Maceió, 

3 de junho de 2014. Entrevista oral gravada concedida a Lidia Maria Marinho da Pureza Ramires e Ricardo 

José Oliveira Ferro.   

http://radiogazeta.fm.br/programas.php
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O quantitativo de funcionários foi reduzido em 50%. Antes, a rádio tinha mais de 30 

funcionários. Agora, são dois discotecários, sete locutores (incluindo o folguista), dois 

operadores de áudio, uma funcionária no Setor Comercial e três ou quatro vendedores 

externos. Integram a equipe da emissora, além do coordenador – e também locutor – Gilvan 

Nunes, nascido no Agreste de Alagoas, na cidade de Arapiraca (segunda mais importante 

economicamente no estado de Alagoas); o maceioense, Mathias de Melo, integrante da 

Gazeta FM desde 1989, e considerado “a voz das manhãs” da emissora de rádio; única 

mulher entre os locutores, a curitibana Adriana Costa está na emissora desde 2010 e é a 

mais nova integrante da equipe.  

Também faz parte do grupo, o alagoano, natural da cidade de Palmeira dos Índios, 

Douglas Lopes; o recifense, Geleia, desde 1992; o maceioense Walmir Oliveira, na empresa 

desde 2002, além do experiente Falcão – com mais de 20 anos de locução em emissoras de 

rádio – e integrante da equipe desde 2009.  

A equipe não sofre alterações constantes, aumentando a empatia e a identificação 

dos ouvintes pelos locutores. Ou o que Barros Filho vai destacar como a “intimidade” que 

se cria entre ouvinte e emissora. O autor lembra que esta é uma forte característica do 

veículo de comunicação que, 

 

Ao mesmo tempo em que atinge milhares de pessoas, o rádio é 
voltado para o indivíduo em particular. As palavras, a forma de 

falar, são pensadas para o ouvinte com suas particularidades e 

expectativas. [...] O tom íntimo das transmissões [...] proporciona 
uma aproximação e uma intimidade únicas, fazendo do rádio um 

veículo companheiro. (BARBOSA FILHO, 2003, p.46-7). 

 

 Percebe-se que os ouvintes não querem apenas música e que, não interagir com a 

audiência leva a perda de ouvintes. O equilíbrio entre músicas de sucesso, comerciais e 

interação está também no trabalho dos programadores musicais. 

A equipe conta ainda com dois programadores, que atuam na produção da emissora 

e são responsáveis pela programação que vai ao ar em cada um dos programas. Paulo Joás 

está na emissora desde 2000 e Valtenor Leôncio, o funcionário mais antigo da Rádio Gazeta 

FM. Ele está na rádio desde 1985. 

No horário das 9h às 11h da manhã, baseado em dados do Ibope, a Rádio Gazeta 

FM chega a ter 102 mil ouvintes por minuto. A média das 24h é de 46 mil ouvintes por 
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minuto. Hoje a Gazeta FM tem 30.590 seguidores no Facebook. Ele evidencia que a última 

mudança substancial realizada na programação da Gazeta FM foi no ano 2000. 

Em relação à notícia, há o Gazeta Giro Geral (inserido aos 40 minutos de cada hora), 

Gazeta FM nos Esportes (veiculado – hora sim, hora não – durante a hora cheia), e o Gazeta 

Economia (a cada 20 minutos – hora sim, hora não). Cada bloco informativo 

disponibilizado na programação da rádio tem uma média de 1 minuto.  

 

Considerações finais  

 

A Rádio Gazeta FM – assim como as demais emissoras espalhadas Brasil afora – 

possui a capacidade de adaptação aos cenários de transformações constantes 

proporcionados pelo avanço tecnológico; e todas essas mudanças alteram e interferem na 

forma de consumir o conteúdo veiculado por essa estação de rádio.  

O cenário atual da primeira emissora alagoana de rádio em FM é o de trabalhar no 

falsamente cômodo primeiro lugar nas pesquisas. Uma vez que a comodidade poderá 

acarretar a não reflexão das mudanças que a audiência exige.  

Por trabalhar com programação musical popular, a emissora soma a tradição 

histórica da primeira empresa no setor à fidelidade de ouvintes que, na atualidade, podem, 

em escala crescente, fazer download e programar sua própria playlist.  

A concorrência não está somente nas outras emissoras, mas também no formato que 

a programação é montada e na relação tensa entre conteúdo musical e comercial e, ainda 

mais, na soma das novas tecnologias e na inevitável convergência midiática. 

Para Kochhann, Freire, Lopes (2011, p.266) a evolução do rádio como meio de 

comunicação está diretamente relacionada às mudanças pelas quais passaram a tecnologia e 

os dispositivos de transmissão e consumo de informação. Segundo eles, 

 
As formas de consumo – individual ou coletivo – a portabilidade 

dos aparelhos, a inserção em dispositivos multiplataforma permitem 

ao rádio estar mais próximo da audiência e o inserem em um 
contexto que demanda uma revisão em sua estrutura e em seus 

fazeres. 

  

Para Jenkins, a convergência “representa uma transformação cultural, à medida que 

os consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio 

a conteúdos midiáticos dispersos” (2006, p.26). 
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Se, na década de 1950, questionava-se o destino do rádio com a chegada da 

televisão, atualmente, a entrada no mercado de smartphones, tablets, computadores 

portáteis cada vez menores e com maior portabilidade, conexões em rede mais velozes, não 

é uma preocupação unicamente das emissoras mais antigas, mas também das recentes, não 

envelhecer tecnologicamente. 

Segundo Almeida e Magnoni (2010, p.435), 

 

O processo de mutação do rádio acentuou-se desde a década de 
1990, quando os sites de emissoras convencionais e virtuais 

começaram a se multiplicar na internet. Desde então, a emissão e a 

sintonia de emissoras convencionais e virtuais pode ser feita em 

computadores e outros dispositivos informáticos fixos e móveis. 
 

 O impacto das novas tecnologias pode ser percebido na forma como a Rádio Gazeta 

FM tem investido nas ferramentas de interação e cooperação. Seja em redes sociais ou 

estimulando o acesso a página da emissora na web.  

Os ouvintes têm acesso à programação, perfil dos integrantes da equipe, links para 

pedir música em cada um dos programas – que trazem textos explicativos com as 

características de cada atração – divulgação de promoções, além de um espaço destinado a 

notícias leves sobre bastidores de famosos, o TV & Celebridades.  

Estão disponíveis ainda para os ouvintes/internautas, links para ouvir a rádio pela 

internet e para assistir, ao vivo, imagens dos locutores, direto do estúdio da emissora.  

Atualmente, a direção da Rádio Gazeta FM estuda novas ferramentas de cooperação 

para disponibilizar para os ouvintes, na compreensão de que, tão forte quanto à tradição do 

pioneirismo, está a busca por novas possibilidades de atuação, intensificando a relação com 

os ouvintes. 
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