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RESUMO 

 

O comportamento do consumidor é uma área de estudo do Marketing, dado que é 

fundamental às empresas conhecer a forma como as pessoas escolhem, compram, utilizam e 

descartam seus produtos e serviços. O presente trabalho objetiva compreender o 

comportamento de consumo por parte de jovens adultos de Porto Alegre e Grande Porto 

Alegre com relação ao segmento de rádios news, tendo em vista que não existem informações 

aprofundadas sobre este target na empresa objeto de estudo deste trabalho, a emissora Rádio 

Gaúcha. O estudo está baseado nos resultados obtidos através da realização de duas etapas 

sequenciais de pesquisa: inicialmente analisam-se as respostas obtidas durante a fase 

exploratória qualitativa, conduzida a partir de entrevista em profundidade com dezesseis 

pessoas. Em um segundo momento, examinam-se os retornos da fase quantitativa, realizada 

através da aplicação de questionário auto-preenchido, construído com base nos retornos 

adquiridos durante a primeira fase, sobre uma amostra de 555 pessoas.  Os resultados de 

ambas as etapas são semelhantes entre si, sendo possível inferir que os jovens adultos 

estudados, em sua maioria, têm interesse em obter informações através do radiojornalismo; 

contudo, ainda percebem algumas práticas que podem ser revistas pelas emissoras para 

melhor atender suas necessidades e desejos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: comportamento do consumidor, consumo, Marketing, rádio.  

 

 



7 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Quadro 1 – Perfil de audiência meio rádio Porto Alegre ......................................................... 23 

Quadro 2 – Perfil de audiência meio AM Porto Alegre ........................................................... 24 

Quadro 3 – Perfil de audiência meio FM Porto Alegre ............................................................ 25 

Quadro 4 – Perfil de audiência rádio news Porto Alegre ......................................................... 26 

Quadro 5 – Perfil de audiência Rádio Gaúcha AM+FM Porto Alegre .................................... 27 

Figura 1 - Fatores que influenciam o comportamento .............................................................. 31 

Figura 2 – Hierarquia de necessidades de Maslow ................................................................... 39 

Figura 3 – Modelo de Processo de Decisão do Consumidor .................................................... 44 

Figura 4 – Matriz de Lealdade do Cliente: Comportamento x Atitude .................................... 50 

Quadro 6 – Perfil dos respondentes de entrevista em profundidade ........................................ 56 

Gráfico 1 – Idade ...................................................................................................................... 80 

Gráfico 2 – Cidade em que mora .............................................................................................. 80 

Gráfico 3 – Ouvinte de rádio? .................................................................................................. 81 

Gráfico 4 – Sexo ....................................................................................................................... 81 

Gráfico 5 – Grau de instrução................................................................................................... 81 

Gráfico 6 – Classe social .......................................................................................................... 82 

Gráfico 7 – Costume de escutar emissoras de radiojornalismo ................................................ 83 

Gráfico 8 – Melhor forma de se manter informado .................................................................. 83 

Gráfico 9 – Que tipo de conteúdo você gosta de escutar em rádio? ......................................... 84 

Gráfico 10 – Para você, a melhor forma de se manter informado é através de... ..................... 84 

Gráfico 11 – Qual a sua emissora de radiojornalismo favorita?............................................... 85 

Gráfico 12 – Quais destas emissoras de radiojornalismo você conhece?................................. 87 

Gráfico 13 – Quais destas emissoras de radiojornalismo você escuta? .................................... 87 

Gráfico 14 – Com que frequência você escuta emissoras de radiojornalismo? ....................... 89 

Gráfico 15 – Frequência com que escuta x emissora favorita .................................................. 90 

Gráfico 16 – Em que situações você escuta emissoras de radiojornalismo? ............................ 90 

Gráfico 17 – Você compartilha com amigos e conhecidos as informações que obtém através 

do radiojornalismo? .................................................................................................................. 93 

Gráfico 18 – Como você compartilha essas informações? ....................................................... 93 

Gráfico 19 - Qual a maior influência na hora de escolher uma emissora de radiojornalismo 

para escutar? ............................................................................................................................. 96 



8 

 

Gráfico 20 – Qual a característica das emissoras de radiojornalismo que menos lhe agrada?

 ................................................................................................................................................ 100 

Gráfico 21 – Comparando o rádio com os demais veículos de comunicação, em sua opinião, 

qual o seu principal diferencial? ............................................................................................. 101 

Gráfico 22 – Qual o principal ponto positivo de obter informações através do rádio? .......... 102 

Gráfico 23 – Qual o principal ponto negativo de obter informações através do rádio? ......... 103 

Gráfico 24 – O que faria você deixar de escutar a sua emissora favorita de radiojornalismo?

 ................................................................................................................................................ 109 

Gráfico 25 – Como você reagiu em uma situação em que fizeram comentários negativos sobre 

sua emissora de radiojornalismo favorita? ............................................................................. 110 

Gráfico 26 – Qual a palavra que melhor descreve sua relação com o radiojornalismo? ........ 111 

Gráfico 27 – Por que você acha melhor se manter informado(a) através da televisão do que 

pelo rádio? .............................................................................................................................. 115 

Gráfico 28 – Por que você acha melhor se manter informado(a) através de jornais e revistas 

do que pelo rádio?................................................................................................................... 116 

Gráfico 29 – Por que você acha melhor se manter informado(a) através da Internet do que 

pelo rádio? .............................................................................................................................. 117 

Gráfico 30 – Você já utilizou o website de alguma emissora de radiojornalismo? ................ 117 

Gráfico 31 – Por que você acha melhor se manter informado(a) através de redes sociais do 

que pelo rádio?........................................................................................................................ 118 

Gráfico 32 – Você acompanha o perfil em redes sociais de alguma emissora de 

radiojornalismo? ..................................................................................................................... 118 

 

 



9 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico por emissora favorita ....................................................... 86 

Tabela 2 – Em sua opinião, qual o principal diferencial de sua emissora favorita sobre as 

demais emissoras de radiojornalismo? ..................................................................................... 88 

Tabela 3 – Você acompanha alguma das emissoras citadas em mídias sociais? ..................... 91 

Tabela 4 – Você participa ou interage de alguma forma com as citadas? ................................ 92 

Tabela 5 – Como você conheceu sua emissora de radiojornalismo favorita? .......................... 95 

Tabela 6 – Maior influência x Emissora favorita ..................................................................... 96 

Tabela 7 - Quando está acompanhado, o tipo de conteúdo que escuta no rádio é... ................ 97 

Tabela 8 – Quão importante é cada um dos atributos abaixo para uma emissora de 

radiojornalismo? ....................................................................................................................... 98 

Tabela 9 – Quando surgem novas emissoras de radiojornalismo, você tem curiosidade em 

conhecê-las?............................................................................................................................ 107 

Tabela 10 – Quando surgem novas emissoras de radiojornalismo, você tem curiosidade                                

em conhecê-las? x Perfil sociodemográfico ........................................................................... 108 

Tabela 11 – Qual a palavra que melhor descreve sua relação com o radiojornalismo? x Perfil 

sociodemográfico.................................................................................................................... 112 

Tabela 12 - Qual a palavra que melhor descreve sua relação com o radiojornalismo? x 

Emissora favorita .................................................................................................................... 113 

Tabela 13 – Qual o principal motivo para você não ter o costume de escutar emissoras de 

radiojornalismo? x Meio preferido ......................................................................................... 114 

Tabela 14 – Que tipo de conteúdo você procura? x Meio preferido ...................................... 115 

 



10 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 12 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA .......................................................................................... 12 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA ..................................................................................... 14 

2 JUSTIFICATIVA ................................................................................................................ 17 

3 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 18 

3.1 OBJETIVO GERAL ....................................................................................................... 18 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.......................................................................................... 18 

4 CONTEXTUALIZAÇÃO ................................................................................................... 19 

4.1 MEIO RÁDIO ................................................................................................................. 19 

4.1.1 Perfil de audiência de rádio news segundo IBOPE ............................................. 22 

5 REVISÃO TEÓRICA ......................................................................................................... 29 

5.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ................................................................. 29 

5.1.1 Principais fatores que influenciam o comportamento de compra ..................... 30 

5.1.1.1 Fator cultural...................................................................................................... 31 

5.1.1.2 Fator social ........................................................................................................ 33 

5.1.1.3 Fatores pessoais ................................................................................................. 35 

5.1.1.4 Fatores psicológicos .......................................................................................... 37 

5.1.1.4.1 Motivação ................................................................................................... 37 

5.1.1.4.2 Percepção ................................................................................................... 40 

5.1.1.4.3 Aprendizagem ............................................................................................. 41 

5.1.1.4.4 Atitudes e crenças ....................................................................................... 42 

5.1.2 Processo de compra/consumo ................................................................................ 43 

5.1.2.1 Reconhecimento de necessidades ...................................................................... 45 

5.1.2.2 Busca por informações ...................................................................................... 45 

5.1.2.3 Avaliação de alternativas ................................................................................... 46 

5.1.2.4 Decisão de compra............................................................................................. 47 

5.1.2.5 Avaliação da compra ......................................................................................... 48 

5.1.2.5.1 Lealdade ...................................................................................................... 49 

6 MÉTODO ............................................................................................................................. 52 

6.1 COLETA DE DADOS .................................................................................................... 52 

6.1.1 Dados secundários .................................................................................................. 52 

6.1.1.1 Dados secundários internos ............................................................................... 53 

6.1.1.2 Serviços padronizados de marketing ................................................................. 53 

6.1.2 Dados primários ..................................................................................................... 53 

6.1.2.1 Pesquisa exploratória de caráter qualitativo ...................................................... 53 

6.1.2.1.1 Instrumento de coleta de dados .................................................................. 54 



11 

 

6.1.2.1.2 Caracterização dos entrevistados ............................................................... 55 

6.1.2.1.3 Coleta de dados........................................................................................... 56 

6.1.2.2 Pesquisa descritiva de caráter quantitativo ........................................................ 57 

6.1.2.2.1 Instrumento de coleta de dados .................................................................. 57 

6.1.2.2.2 Parceria com Grupo RBS ........................................................................... 58 

6.1.2.2.3 Amostragem ................................................................................................ 58 

6.1.2.2.4 Coleta de dados........................................................................................... 59 

7 RESULTADOS .................................................................................................................... 60 

7.1 RESULTADOS DA PESQUISA QUALITATIVA ....................................................... 60 

7.1.1 Motivações............................................................................................................... 60 

7.1.2 Caracterização de uso ............................................................................................ 62 

7.1.3 Influências ............................................................................................................... 66 

7.1.4 Atributos e características ..................................................................................... 68 

7.1.5 Avaliação da experiência ....................................................................................... 71 

7.1.6 Lealdade .................................................................................................................. 73 

7.1.7 Relacionamento ...................................................................................................... 76 

7.1.8 Comportamento de não-consumidores de radiojornalismo ............................... 78 

7.2 RESULTADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA .................................................... 79 

7.2.1 Perfil dos respondentes .......................................................................................... 80 

7.2.2 Caracterização de uso ............................................................................................ 83 

7.2.3 Influências ............................................................................................................... 94 

7.2.4 Atributos e características ..................................................................................... 98 

7.2.5 Avaliação de experiência e lealdade ................................................................... 103 

7.2.6 Comportamento de não consumidores de radiojornalismo ............................. 113 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 119 

8.1 CONCLUSÕES ............................................................................................................ 119 

8.2 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS ................................................................................... 121 

8.3 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE PESQUISA ......................................................... 123 

REFERÊNCIAS.................................................................................................................... 125 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA DO TIPO NÃO-ESTRUTURADO ... 127 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO AUTO-PREENCHIDO COM PROPÓSITO 

QUALITATIVO E DESCRITIVO ..................................................................................... 130 

 

 

 



12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho procurou analisar o comportamento de consumidores jovens com 

relação ao meio rádio a partir da realização de pesquisa qualitativa exploratória e subsequente 

pesquisa quantitativa descritiva, ambas baseadas nas teorias de autores como Engel, 

Blackwell e Miniard (2000), Kotler e Armstrong (1993), Kotler e Keller (2005), Pinheiro et al 

(2006),  Schiffman e Kanuk (2000), Schiffman e Kanuk (2009), Sheth, Mittal e Newman 

(2001), entre outros. 

A partir da teoria e da visualização do cenário em que o meio rádio está inserido hoje, 

percebe-se uma oportunidade de estudar o comportamento de consumo por parte de jovens 

adultos com relação ao segmento de radiojornalismo, tendo em vista que os trabalhos e 

pesquisas sobre esse assunto em relação a este target são demasiado escassos. Tendo em vista 

que o radiojornalismo engloba todas as emissoras de rádios que transmitem programas ou 

conteúdos jornalísticos - notícias, atualidades, informações de trânsito e tempo, noticiários 

esportivos e transmissões de partidas esportivas -, existe a percepção de que é um segmento 

voltado para públicos mais maduros, sem muito apelo para a juventude. Contudo, existe a 

necessidade de renovação da audiência do radiojornalismo para que este se mantenha como 

um meio atrativo e rentável para as empresas. Com base nisso, verifica-se a importância de 

estudar o comportamento de consumo de informações por jovens entre 18 e 35 anos através 

do rádio como fundamento para decisões gerenciais das emissoras que operam neste formato.  

Sendo assim, este projeto está organizado em oito capítulos, apresentando o primeiro a 

delimitação do tema de estudo. O segundo capítulo expõe a justificativa para a composição 

deste, enquanto que o terceiro explana os objetivos pretendidos. O quarto capítulo 

contextualiza o cenário em que o meio rádio está inserido através de seu histórico. No quinto 

capítulo é realizado um apanhado teórico sobre o campo de estudo do comportamento do 

consumidor. O sexto capítulo, por sua vez, apresenta o método utilizado para desenvolver as 

duas fases de pesquisa, cujos resultados são apresentados no sétimo capítulo. Por fim, o 

oitavo capítulo apresenta considerações finais sobre o estudo, sugerindo suas implicações 

gerenciais e expondo limitações de pesquisa. 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Na atual conjuntura, a globalização, a tecnologia e a contínua criação de novos 

empreendimentos tornam cada vez mais competitivo o mercado, aumentando a concorrência 
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entre as empresas. Com isso, a demanda por produtos e serviços diferenciados torna-se uma 

constante para os consumidores, que estão cada vez mais exigentes, desenhando-se um 

cenário mais competitivo e desafiador para as companhias tradicionais. Dessa forma, nos dias 

de hoje, é essencial a qualquer empresa entender seus clientes, compreendendo seus desejos e 

necessidades, para, assim, poder criar e adaptar produtos que atendam a seus gostos e 

expectativas. 

Segundo Kotler e Keller (2006), o marketing é peça indispensável para o sucesso das 

empresas, tendo em vista que é a área de conhecimento da Administração que busca 

identificar e satisfazer as necessidades das pessoas de forma lucrativa. Nas palavras de 

Drucker
1
 (1973 apud KOTLER; KELLER, 2006, p. 4), “o objetivo do marketing é conhecer e 

entender o cliente tão bem que o produto ou serviço seja adequado a ele e se venda sozinho. 

Idealmente, o marketing deveria resultar em um cliente disposto a comprar”. Ou seja, é 

essencial ao marketing estudar como as pessoas consomem, dado que o comportamento do 

consumidor é um assunto essencial para a sustentação da atividade mercadológica das 

empresas. Sendo assim, tem-se que as empresas estão mais conscientes de que precisam 

compreender como as pessoas tomam suas decisões de compra e consumo a fim de otimizar 

as suas atividades de mercado e, consequentemente, obter sucesso.  

O comportamento do consumidor é considerado uma ciência aplicada baseada em 

conhecimentos de disciplinas tais como economia, psicologia, sociologia, antropologia e 

estatística (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). Esta pluralidade dá importância ao 

campo de estudo por parte das empresas, que devem compreender, com base em diversos 

aspectos, como, por que e como compram seus consumidores atuais e potenciais, pois 

somente assim saberão quais necessidades precisam satisfazer, o que é fundamental para a 

manutenção da existência de qualquer organização. Em consonância, Schiffman e Kanuk 

(2000) trazem que o comportamento de consumidor é um fator integral no fluxo e refluxo dos 

negócios em uma sociedade como a presente, orientada para o consumo. 

Uma vez que o propósito do Marketing é entender como satisfazer as necessidades e 

desejos dos consumidores, utiliza-se do campo de estudo do comportamento do consumidor 

para entender como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam 

produtos e serviços para satisfazer tais necessidades e desejos, tendo em vista que a 

compreensão do cliente é de grande valia para delinear estratégias empresariais e para suporte 

                                                             
1
 DRUCKER, Peter. Management: tasks, responsibilities, practices. Nova York: Harper and Row, 1973, p. 64-

65. 
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na tomada de decisões (KOTLER; KELLER, 2005). Estudar o comportamento do 

consumidor, assim, permite que as empresas aprendam conhecimentos sobre seus clientes que 

serão fundamentais para decisões gerenciais bem-sucedidas (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 

2001). 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Borba (2010) aponta que o veículo rádio é um meio de comunicação muito poderoso e 

eficiente, tanto por causa de sua capacidade de abrangência quanto por causa do número de 

ouvintes habituais que possui. Além disso, o rádio é um meio de difusão de informações que 

foi capaz de se adaptar e reinventar ao longo dos anos de forma a acompanhar a criação de 

novos veículos de comunicação: televisão e Internet, por exemplo. Essa capacidade de 

adaptação se deve muito ao fato de o rádio ser um meio de transmissão de informação 

baseado no conteúdo e não em plataformas e devices; é um meio que evolui e cresce em 

abrangência por se adaptar às novas tecnologias lançadas. Dessa forma, hoje é possível 

escutar rádio no celular, no aparelho de mp3, no smartphone, no tablet, na televisão, no 

computador e, é claro, no próprio aparelho radiodifusor. 

Segundo pesquisa Target Group Index, do IBOPE, publicada na revista Rádio e 

Negócios (2010), Porto Alegre é, ao lado de Fortaleza, uma das capitais com maior percentual 

de ouvintes de rádio do Brasil; 84% dos porto-alegrenses declaram-se ouvintes regulares do 

meio. Ademais, 50% dos ouvintes da capital sintonizam o rádio todos os dias e mais da 

metade tem preferência por ouvir notícias locais, além de a população de Porto Alegre estar 

entre aquela com maior quantidade de ouvintes de esporte do país. 

A Rádio Gaúcha, empresa em que a autora atua, em 2012 completa 85 anos sendo uma 

das emissoras mais antigas e respeitadas do Brasil, além de ser referência na implantação de 

tecnologias para oferecimento de seu serviço. A empresa é um veículo de comunicação com 

transmissão a partir de estúdio sito em Porto Alegre através de ondas curtas (FM 93.7 MHz) e 

ondas médias (AM 600 kHz) e composta por uma rede de afiliadas de mais de 131 rádios, de 

forma a alcançar quase 300 municípios em cinco estados brasileiros (Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, Alagoas e Mato Grosso). 

O conteúdo transmitido pela Gaúcha é composto por uma programação talk news 

dividida em dois principais segmentos: esportes e jornalismo. Alguns de seu principais 

comunicadores são Pedro Ernesto Denardin, Lauro Quadros, Antônio Carlos Macedo, André 

Machado, Rosane de Oliveira, entre outros grandes nomes do radiojornalismo brasileiro. 
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Comercialmente, a Gaúcha fatura o equivalente a 65,5% de share do segmento de 

rádios em que se insere
2
, um dos maiores faturamentos de veículo de rádio no Brasil. Além 

disso, conta com uma carteira de mais de 250 anunciantes ativos entre patrocínios de 

programas e quadros, mídia avulsa e patrocínio de projetos especiais. 

As principais concorrentes da Rádio Gaúcha hoje são as rádios Guaíba (AM 720 kHz, 

FM 101.3 MHz), BandNews (FM 99.3 MHz), Rádio Bandeirantes (AM 640 kHz) e Pampa 

AM (AM 790 kHz), componentes do segmento de rádios news/esportivas do mercado da 

Grande Porto Alegre. Além destas, é válido ressaltar que, no mercado de Porto Alegre, foram 

lançadas em 2012 duas novas emissoras com programação exclusivamente esportiva, a Band 

Esportes FM (FM 90.3 MHz) e a Rádio Grenal (AM 780 kHz, FM 101.9 MHz) A Gaúcha é 

líder deste segmento com uma média de 73% de share, nos meios AM e FM
3
. No meio AM, a 

participação da rádio é de 10%
4
 e no meio FM, 20,1%

5
. Além disso, no meio digital, o 

website da Gaúcha recebe mais de quatro milhões de pageviews por mês
6
.  

Segundo o IBOPE, o perfil de audiência do veículo, à exceção do horário de jornadas 

esportivas (transmissão de futebol), é composto predominantemente por pessoas do sexo 

masculino, em idade adulta – 35 anos ou mais -, pertencentes das classes AB. Neste target, a 

Gaúcha possui um share de participação no segmento de 68%
7
. Atualmente, existem diversos 

estudos na Rádio Gaúcha aprofundados neste segmento de ouvintes, tendo em vista que 

compõem participação dominante em sua audiência.  

Percebe-se, contudo, um envelhecimento dos ouvintes atuais da rádio, de forma que 

diversos programas já possuem audiência com predominância do público acima de 60 anos. A 

fim de manter-se como líder em audiência e faturamento, a Gaúcha deverá, então, encontrar 

substitutos a este público. Verifica-se, a partir da entrada da Gaúcha no FM, em 2008, um 

crescimento de 12% de participação em maio de 2008 para 18% de participação em março de 

                                                             
2
 Fonte: IBOPE Monitor - Porto Alegre e Grande Porto Alegre - 1º bimestre/2012. 

3
 Fonte: IBOPE Media – EasyMedia 3 - Audiência Absoluta – Fevereiro a Abril/2012 - Porto Alegre e Grande 

Porto Alegre – Gaúcha AM, Gaúcha FM, Guaíba AM, Guaíba FM, Band AM, BandNews, Pampa AM – Todos 

os dias – 05h às 05h. 

4 Fonte: IBOPE Media – EasyMedia 3 - Audiência Absoluta – Fevereiro a Abril/2012 - Porto Alegre e Grande 

Porto Alegre – Total Rádio AM – Todos os dias – 05h às 05h. 

5 Fonte: IBOPE Media – EasyMedia 3 - Audiência Absoluta – Fevereiro a Abril/2012 - Porto Alegre e Grande 

Porto Alegre – Total Rádio FM – Todos os dias – 05h às 05h. 

6 Fonte: Google Analytics – Abril/2012. 

7 Fonte: IBOPE Media – EasyMedia 3 – Participação no Segmento – Fevereiro a Abril/2012 - Porto Alegre e 

Grande Porto Alegre – Gaúcha AM, Gaúcha FM – Todos os dias – 05h às 05h. 



16 

 

2012 no percentual de jovens entre 18 e 35 anos que acompanham a programação da 

emissora, segundo IBOPE
8
. 

Este crescimento de audiência jovem se deve, em grande parte, à disponibilidade de 

acesso ao conteúdo da Gaúcha através de seus diversos pontos de contato, como computador, 

celular, aparelho mp3, tablet, entre outros. De fato, em 2008, quando do lançamento da 

Gaúcha FM 93.7, foi instituída a campanha de marketing “Ah! Eu tô pegando!”, divulgando 

esses pontos de contato e estimulando seu uso para “pegar a informação da Gaúcha”. 

Percebe-se, assim, a necessidade de estudar o comportamento de consumo da 

audiência jovem de rádio news/esportiva, especificamente da Gaúcha, procurando entender 

seus estímulos e desestímulos para escutar (ou não) a programação e acompanhar o conteúdo. 

As informações atualmente trabalhadas internamente pela empresa para entender este público 

são bastante duras e limitadas, baseadas em bancos de dados IBOPE – para índices de 

audiência - e Ipsos Marplan – para análise de hábitos de consumo. Ou seja, as informações 

hoje disponíveis são essencialmente de caráter sociodemográfico, sem aprofundamento na 

dimensão qualitativa de interesses e preferências do público jovem com relação à 

programação da Rádio. A exemplo, atualmente é possível saber quantas pessoas de 

determinada classe escutaram o programa Sala de Redação em dado período, contudo, as 

ferramentas disponibilizadas não oferecem dados que levem a informações sobre os principais 

atributos que valorizam no programa, nem a opinião do ouvinte quanto a seu formato. 

O pouco conhecimento do comportamento do público jovem tem por consequência 

uma falta de informações pertinentes aos gestores da emissora, que não são capazes de, neste 

momento, prever as adaptações que deverão ser feitas no marketing, na programação e na área 

comercial no futuro próximo para poder atender às necessidades deste segmento.  

Desta forma, o seguinte trabalho busca respostas para a seguinte pergunta: como é o 

comportamento de consumo de rádios news/esportivas por jovens adultos de Porto Alegre e 

Grande Porto Alegre? 

 

 

 

                                                             
8 Fonte: IBOPE Media – EasyMedia 3 – Audiência Absoluta – Março a Maio/2008 a Fevereiro a Abril/2012 - 

Porto Alegre e Grande Porto Alegre – Gaúcha AM, Gaúcha FM – Todos os dias – 05h às 05h. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Diante do exposto, espera-se que a composição de um estudo sobre o comportamento 

do segmento jovem de audiência de rádio news/esportiva proporcione à gestão da Rádio 

Gaúcha um conhecimento mais aprofundado deste público, gerando informações relevantes 

para o direcionamento de esforços por parte dos diversos setores da emissora. Desta forma, os 

resultados deste estudo serão disponibilizados a todos os membros da equipe da Rádio 

Gaúcha para que possam ser aproveitados conforme a conveniência.  

Espera-se que a área de programação e produto seja a mais beneficiada, pois as 

informações geradas proporcionarão maior entendimento sobre a percepção da audiência 

jovem quanto aos formatos dos programas da Gaúcha, quanto a seus comunicadores e com 

relação a pontos de contato. Tais informações darão suporte às coordenações de Esporte e 

Jornalismo nas decisões de alterações na programação e na definição do perfil de 

comunicadores que procuram, além de auxiliar no direcionamento de esforços jornalísticos 

para as plataformas offline e online. 

Outra área que poderá ser beneficiada pelos resultados deste estudo é a comercial. O 

setor de Projetos poderá conceber planos comerciais mais específicos ao atingimento do 

público jovem, enquanto que a equipe de Vendas terá maiores insumos para direcionar 

ofertas. 

Também se enxerga potencial do uso deste estudo na área de Marketing, que poderá 

utilizar as informações para a criação de campanhas voltadas especificamente ao público 

jovem e, principalmente, para o processo de rejuvenescimento da marca Gaúcha. 

Além disso, entende-se que a compreensão do comportamento do jovem que 

atualmente acompanha a programação do veículo permitirá aos gestores apreender como 

conquistar novos ouvintes dentro desta faixa etária.  

Pretende-se a partir deste projeto, assim, gerar um conjunto de dados e análise de 

informações sobre o segmento jovem que servirá de subsídio para a tomada de decisões pelas 

diversas áreas da Rádio Gaúcha. Com base neste trabalho, espera-se inspirar a área de 

Informações e Pesquisa da emissora a realizar estudos periódicos sobre este perfil de 

audiência, mantendo a base de dados e informações atualizada e, consequentemente, útil a 

todos os interessados dentro da Gaúcha. 
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3 OBJETIVOS 

 

Nesta seção são apresentados o objetivo geral do estudo, bem como seus objetivos 

específicos. 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste estudo é compreender o comportamento de consumo por parte 

de jovens adultos com relação ao segmento de rádios news. 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos do estudo são os seguintes: 

 

• Caracterizar o uso de emissoras de radiojornalismo por jovens adultos; 

• Identificar os principais influenciadores sobre o público estudado na decisão de 

consumo de rádios news; 

• Identificar motivação e principais atributos valorizados por jovens adultos em 

emissoras de radiojornalismo; 

• Avaliar satisfação e lealdade do público estudado com relação a sua emissora 

favorita de radiojornalismo; 

• Identificar os veículos de preferência para obtenção de informações por parte de 

jovens adultos que não escutam radiojornalismo. 
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O presente capítulo contextualiza o ambiente de estudo através de breve apresentação 

sobre o meio rádio. 

 

4.1 MEIO RÁDIO 

 

O rádio é um poderoso instrumento de prestação de serviços com excepcional poder 

de penetração entre a população. Segundo dados do Censo 2010 realizado pelo IBGE (2011), 

81,14% dos domicílios brasileiros possuem um aparelho de rádio em casa; em âmbito 

regional, a penetração nos domicílios do Rio Grande do Sul é de 95%
9
, o que demonstra sua 

forte relação com a população do estado. Uma de suas peculiaridades é o fato de ser um meio 

de comunicação gratuito e de fácil acesso, podendo ser consumido em casa, no carro, no 

trabalho, no estádio de futebol, etc, sendo considerado o veículo mais próximo das pessoas 

em seu momento de compra. Ou seja, é um meio de comunicação com importância 

fundamental para as comunidades e para os cidadãos a que pertence, servindo como um 

formador de opinião respaldado por sua alta credibilidade. Por este motivo vê-se a 

necessidade de explorar a forma como o rádio é consumido atualmente. Com base em 

Ferraretto (2002; 2007a; 2007b; 2010), um dos grandes estudiosos do meio no estado e 

principal fonte de informações sobre o assunto para este estudo, a evolução do rádio no Rio 

Grande do Sul será explorada a seguir.  

Em um primeiro momento, a inovação tecnológica refletida no aparelho de rádio e em 

suas possibilidades exaltou a curiosidade da elite da década de 1920, que comprou aparelhos 

receptores e, em seguida, organizou-se em sociedades de transmissão, originando as primeiras 

rádios do estado (FERRARETTO, 2002). A Rádio Sociedade Riograndense foi a primeira 

emissora em solo gaúcho, com inspiração na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (fundada em 

1923 por Roquette Pinto). A seguir, em 1927, foi inaugurada a Rádio Sociedade Gaúcha. 

A partir de 1930 até o final da década de 1949, a elite rio-grandense identificou na 

difusão de ondas de rádio sonoras oportunidades de investimento, criando sociedades 

comerciais voltadas ao lucro através da veiculação de publicidade paga (FERRARETTO, 

2002). Além disso, a programação à época era baseada em espetáculos, como o radioteatro, e 

                                                             
9
 Fonte: Ipsos Marplan Pesquisas Ltda - SISEM Suíte – Porto Alegre e Grande Porto Alegre - Ambos sexos - 10 

e + anos - Total do Universo (em mil): 2.793. 
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na difusão de informação através de comentários, coberturas esportivas, noticiários, entre 

outros.  

Entre 1950 e 1960, o rádio passou por uma fase de difusão a partir de uma 

programação eclética focada, em grande parte, no entretenimento (a exemplo dos programas 

de auditório), com espaços para o jornalismo (FERRARETTO, 2007a). A partir da década de 

1950, ainda, houve a consolidação do aparelho televisor como uma “evolução do rádio”, 

adicionando a imagem ao conteúdo radiofônico. Neste período, que durou até a década de 

1990, o rádio gaúcho explorou diversos formatos de programação, a fim de sobreviver ao 

contexto, consolidando-se, enfim, uma estratégia de mercado de segmentação. Neste cenário, 

as emissoras voltaram suas programações a diferentes grupos e gostos, tornando o conteúdo 

cada vez mais específico e especializado ao público-alvo. 

Em 1941 aconteceu a primeira transmissão do Repórter Esso no Brasil, programa 

pioneiro em radiojornalismo por não limitar a entrega de notícias a meros recortes dos jornais 

impressos, apresentando conteúdo novo, sucinto e direcionado (ORTRIWANO, 2002-2003). 

Sinônimo de credibilidade, o Repórter Esso contribuiu para o desenvolvimento da técnica do 

jornalismo de rádio, agregando a notícia ao quotidiano das pessoas. Para Ortriwano (1985), o 

advento da televisão foi o verdadeiro impulsionador do radiojornalismo brasileiro, pois 

aquela, ao imitar o conteúdo do rádio entretenimento, força-o a buscar novas linguagens de 

comunicação; a partir daí surgiram programas voltados para música, notícias e serviços de 

utilidade pública, além de conteúdos focados nas necessidades da região em que cada 

emissora estava sediada. Dois importantes formatos criados no jornalismo neste período 

foram o all news - apresentando apenas notícias – e o talk & news – notícias, entrevistas e 

comentários. Os gêneros geralmente eram mesclados por parte das emissoras, criando 

programações news, talk, all news, all talk, etc, tornado-se populares a partir da década de 

1990 no Brasil, a exemplo da Rádio Gaúcha (ORTRIWANO, 2002-2003). 

Nas duas últimas décadas, diversas evoluções na tecnologia exigiram, mais uma vez, 

que o rádio se adaptasse às mudanças (ORTRIWANO, 2002-2003). As redes de rádio 

difundidas através do satélite, por exemplo, surgiram para ampliar o alcance da transmissão. 

Através de afiliadas em diferentes municípios e estados, é possível disseminar a informação 

além das barreiras naturais encontradas pelas ondas de rádio. A Rede Gaúcha Sat, por 

exemplo, está presente em quase 300 municípios do Brasil através de 131 afiliadas, sendo a 

maior rede do país. 

Outra inovação é o rádio digital, o qual amplia a frequência do espectro de radiofusão 

para a transmissão de áudio, imagem e dados (ORTRIWANO, 2002-2003), além de 
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proporcionar melhora na qualidade do som, eliminando interferências. Permite, ainda, escutar 

as emissoras conforme demanda, sendo possível ao ouvinte decidir se quer, por exemplo, 

escutar o noticiário ao vivo ou resgatá-lo horas depois quando tiver tempo disponível. O sinal 

digital permite, também, a transmissão da programação das emissoras através de canais de TV 

por assinatura. O rádio digital, entretanto, ainda está em processo de implantação no Brasil, 

sem atingir seu potencial de desempenho (FERRARETO, 2010).  

A Internet é outra novidade recente que contribui para as emissoras de rádio. Os 

websites das rádios permitem streaming da programação ao vivo sendo transmitida no 

aparelho de rádio, mas também disponibilizam podcasts e recortes de conteúdo para resgate 

posterior por parte do ouvinte de notícias e matérias (FERRARETTO, 2010). Além disso, o 

conteúdo offline pode ser estendido ao meio digital, através de material complementar em 

áudio e vídeo sobre notícias veiculadas, publicações de jornalistas em microblogs e redes 

sociais, conversas com os ouvintes através de chats, além de diversos mecanismos que são 

criados a cada dia. 

O crescimento em tecnologia das telecomunicações também contribui para o rádio, 

pois, atualmente, grande parte dos aparelhos celulares e smartphones disponibilizam recursos 

para recepção de rádio FM ou aplicativos para streaming. Com isso, nas palavras de 

Ortriwano (2002-2003, p. 81), “um celular de tamanho mínimo permite cumprir outra 

característica tão cara ao rádio: o imediatismo, ou seja, a simultaneidade na emissão”. O 

mesmo vale para o mp3, o iPod e o tablet, devices que proporcionam novas plataformas 

digitais para a acesso imediato ao conteúdo de rádio.  

Apesar de todas essas evoluções, o processo de interação com o ouvinte ainda segue 

bastante unilateral, não existindo de forma plena o chamado ouvinte-falante, que interage com 

os comunicadores criando conteúdo (ORTRIWANO, 2002-2003). Embora a participação por 

e-mail, por mensagens de texto SMS, por microblogs e chats tenha sido adotada por grande 

parte das grandes emissoras, reduzem a participação do ouvinte a “fonte da informação”, sem 

que exista um diálogo efetivo, conforme apresenta Cebrián Herreros
10

 (2001 apud 

FERRARETTO, 2007b, p. 7): 

 

A Internet modifica as maneiras pelos quais se informam as pessoas. Os usuários 

passam a ter um poder que antes não possuíam, tanto para buscar e contrastar como 

para incorporar informação gerada ou conhecida por eles. Têm acesso à rede como 

um auto-serviço. Esta visão modifica plenamente o panorama dos meios de 

comunicação e em particular do rádio. Ou o rádio busca a personalização da 

                                                             
10 CEBRIÁN HERREROS, Mariano.  La radio en la convergencia multimedia. Barcelona: Gedisa, 2001. 278p. 
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informação, a interatividade, o auto-serviço, ou perderá a capacidade de penetração 

na nova sociedade. 

 

Dessa forma, percebe-se que o rádio, ao longo de sua história, comportou-se como 

uma mídia em constante evolução, sendo capaz de se adaptar a cada nova tecnologia existente 

na comunicação. Ao invés de ser consumido pelos novos meios surgidos, o rádio conseguiu 

encontrar formas de complementar seu conteúdo e sua técnica através deles. Assim, é de 

extrema importância que o meio articule o mesmo processo de adaptação e 

complementaridade frente às novas tecnologias apresentadas, a fim de ganhar cada vez mais 

abrangência e não apenas sobreviver. 

O IBOPE contabiliza, atualmente, dados de 39 emissoras em AM e FM, das quais 

apenas sete têm dedicação exclusiva ao jornalismo: Rádio Gaúcha (AM e FM), Rádio Guaíba 

(AM e FM), Band AM, BandNews e Pampa AM. Para fins deste estudo, este será o universo 

considerado de rádio news, o grupo de concorrência da Rádio Gaúcha. É válido, dessa forma, 

analisar o perfil de audiência para este meio. 

 

4.1.1 Perfil de audiência de rádio news segundo IBOPE 

 

A audiência do meio rádio em Porto Alegre e Grande Porto Alegre é formada, de 

acordo com dados de IBOPE
11

, por 356.659 ouvintes por minuto, sendo 279.362 no FM e 

77.298 no AM. O IBOPE registra atualmente dados de 39 emissoras no mercado porto-

alegrense, universo que será trabalhado neste estudo. O perfil desta audiência é estratificado 

conforme o Quadro 1. A partir destes dados, é possível afirmar que a classe social com maior 

participação no consumo de rádio é a Classe C, seguida de perto pelo segmento AB, ou seja, o 

rádio é um meio de audiência qualificada. Verifica-se, além disso, que a faixa etária com 

maior participação é a de 40 a 49 anos, com 16,8% de share. Agrupando as faixas etárias de 

20 a 34 anos, próximo ao target deste estudo, constatamos um share de 29,4%, bastante 

significativo. Quanto ao grau de instrução, 50,4% da audiência encontra-se entre ensino 

fundamental completo e superior incompleto, enquanto que 58,5% são pessoas ocupadas. 

Relativo ao sexo, a composição é basicamente homogênea, com leve predominância do sexo 

feminino com 51,6% de participação. 

 

                                                             
11 Fonte: IBOPE Media – Easymedia – Audiência Absoluta – Fevereiro a Abril/2012 - Porto Alegre e Grande 

Porto Alegre – Total Rádio – Todos os dias – 05h às 05h 
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Quadro 1 – Perfil de audiência meio rádio Porto Alegre 

 

Fonte: IBOPE Media – Easymedia – Audiência Absoluta/Participação no Segmento – 

Fevereiro a Abril/2012 - Porto Alegre e Grande Porto Alegre – Total Rádio – Todos os dias 

– 05h às 05h 

 

Os Quadros 2 e 3 apresentam os dados de perfil de audiência para os meios AM e FM, 

respectivamente. Para o meio AM
12

, percebe-se forte predomínio da Classe C, com quase 

metade da participação (Quadro 2). Além disso, é um meio dominado predominantemente por 

pessoas com mais de 40 anos, sendo válido ressaltar que cerca de 45% da audiência total está 

na faixa etária acima de 60 anos. As mulheres também são maioria no AM, com 55% de 

participação. Em torno de 55% dos ouvintes são considerados desocupados e 51% com baixo 

grau de instrução. Desta forma, pode-se afirmar que o perfil de audiência do meio AM tem 

menor qualificação, é formado essencialmente por mulheres, desempregados e aposentados. 

 

                                                             
12 Fonte: IBOPE Media – Easymedia – Audiência Absoluta – Fevereiro a Abril/2012 - Porto Alegre e Grande 

Porto Alegre – Total Rádio AM – Todos os dias – 05h às 05h 
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Quadro 2 – Perfil de audiência meio AM Porto Alegre 

 

Fonte: IBOPE Media – Easymedia – Audiência Absoluta/Participação no Segmento – 

Fevereiro a Abril/2012 - Porto Alegre e Grande Porto Alegre – Total Rádio AM – 

Todos os dias – 05h às 05h 

 

Já no meio FM
13

, percebe-se uma situação de paridade entre pessoas nas classes AB e 

C com pequena participação da classe DE (Quadro 3). Além disso, identifica-se um perfil 

jovem de audiência, com um acumulado de 53,7% de share de ouvintes entre 10 e 34 anos. É 

verificada homogeneidade entre os sexos, com cerca de 51% de mulheres e 49% de homens. 

Os ouvintes do FM são muito mais ativos, com 62,2% de pessoas ocupadas, além de terem 

maior qualificação – 66% têm entre Ensino Fundamental completo a Ensino Superior 

completo. Assim, identifica-se que, em comparação com os ouvintes do meio AM, a 

audiência do meio FM é mais jovem, mais homogênea com relação a sexo e mais qualificada. 

                                                             
13 Fonte: IBOPE Media – Easymedia – Audiência Absoluta – Fevereiro a Abril/2012 - Porto Alegre e Grande 

Porto Alegre – Total Rádio FM – Todos os dias – 05h às 05h 
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Quadro 3 – Perfil de audiência meio FM Porto Alegre 

 

Fonte: IBOPE Media – Easymedia – Audiência Absoluta/Participação no Segmento – 

Fevereiro a Abril/2012 - Porto Alegre e Grande Porto Alegre – Total Rádio FM – Todos 

os dias – 05h às 05h 

 

Ao afunilar-se o perfil de audiência para rádios news em Porto Alegre (ou seja, um 

conjunto formado pelas emissoras Gaúcha AM, Gaúcha FM, Guaíba AM, Guaíba FM, Band 

AM, BandNews e Pampa AM)
14

 obtem-se a configuração apresentada no Quadro 4. Os 

ouvintes das rádios news são predominantemente homens (63,7%) de Classe AB (66,9%), 

ocupados (56,6%) e escolarizados (79,4% entre ensino fundamental e superior completo). 

Além disso, 73,2% se encontram em uma faixa etária de 40 anos ou mais e apenas 15,4% 

estão na faixa de 20 a 34 anos, objeto deste estudo. Em suma, pode-se afirmar que a audiência 

de rádio news é em grande parte formada por homens qualificados de classe social elevada 

                                                             
14 Fonte: IBOPE Media – Easymedia – Audiência Absoluta – Fevereiro a Abril/2012 - Porto Alegre e Grande 

Porto Alegre – Gaúcha AM, Gaúcha FM, Guaíba AM, Guaíba FM, Band AM, BandNews, Pampa AM – Todos 

os dias – 05h às 05h 



26 

 

(grandes executivos e/ou empresários) e maduros. Somando o share de todas as rádios do 

segmento news, chega-se a um percentual de 16,4 pontos na audiência total do meio rádio. 

 

Quadro 4 – Perfil de audiência rádio news Porto Alegre 

 

Fonte: IBOPE Media – Easymedia – Audiência Absoluta/Participação no Segmento – 

Fevereiro a Abril/2012 - Porto Alegre e Grande Porto Alegre – Gaúcha AM, Gaúcha FM, 

Guaíba AM, Guaíba FM, Band AM, BandNews, Pampa AM – Todos os dias – 05h às 05h 

 

Por fim, analisa-se o perfil de audiência da Rádio Gaúcha AM+FM
15

 com base no 

Gráfico 5. De forma semelhante ao grupo de rádios news, a Gaúcha tem cerca de 67% de sua 

audiência na classe AB, com uma participação de 29,9% de classe C. 58,2% dos ouvintes são 

ocupados, enquanto que 79% têm grau de instrução acima do fundamental completo. A 

audiência tem predominância de homens, com 66% de share e o público é maduro, com mais 

                                                             
15 Fonte: IBOPE Media – Easymedia – Audiência Absoluta – Fevereiro a Abril/2012 - Porto Alegre e Grande 

Porto Alegre – Gaúcha AM, Gaúcha FM – Todos os dias – 05h às 05h. 
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de 77% dos ouvintes classificados em faixas etárias acima de 35 anos, target da Gaúcha. 

Além disso, 17,6% dos ouvintes estão na faixa entre 20 e 34 anos, o que representa 2 pontos 

percentuais acima da média de audiência nesta faixa, público-alvo deste estudo. Em resumo, 

em consonância ao que acontece para o grupo de rádios news de Porto Alegre, a audiência da 

Gaúcha é, em sua maioria, formada por homens qualificados de classe social elevada (grandes 

executivos e/ou empresários) e maduros. 

 

Quadro 5 – Perfil de audiência Rádio Gaúcha AM+FM Porto Alegre 

 

Fonte: IBOPE Media – Easymedia – Audiência Absoluta/Participação no Segmento – 

Fevereiro a Abril/2012 - Porto Alegre e Grande Porto Alegre – Gaúcha AM+FM – Todos 

os dias – 05h às 05h 

 

Atualmente, a audiência da Gaúcha representa 12,2% do share do meio rádio com um 

todo, com 43.569 ouvintes por minuto em média
16

 No FM, o share é de 10 pontos, 

                                                             
16 Fonte: IBOPE Media – Easymedia – Audiência Absoluta/Participação no Segmento – Fevereiro a Abril/2012 - 

Porto Alegre e Grande Porto Alegre – Total Rádio – Todos os dias – 05h às 05h. 
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desempenho excepcional em âmbito nacional para uma rádio de talk news
17

. Já no AM, a 

representatividade é de 20,1 pontos percentuais
18

. 

                                                             
17 Fonte: IBOPE Media – Easymedia – Audiência Absoluta/Participação no Segmento – Fevereiro a Abril/2012 - 

Porto Alegre e Grande Porto Alegre – Total Rádio FM – Todos os dias – 05h às 05h. 

18 Fonte: IBOPE Media – Easymedia – Audiência Absoluta/Participação no Segmento – Fevereiro a Abril/2012 - 

Porto Alegre e Grande Porto Alegre – Total Rádio AM – Todos os dias – 05h às 05h. 
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5 REVISÃO TEÓRICA 

 

O presente capítulo apresenta as principais informações relativas à teoria do estudo 

sobre comportamento do consumidor, a fim de embasar e fundamentar os temas que serão 

discutidos na composição, além de servir como base para a criação dos instrumentos de coleta 

de dados posteriormente aplicados. 

 

5.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Nas palavras de Gade (1998), o comportamento do consumidor é o comportamento de 

procura, busca, compra, uso e avaliação de produtos e serviços para satisfazer necessidades. 

Além disso, são as atividades físicas, mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e 

uso de produtos e serviços para satisfação de necessidades e desejos. Complementarmente, 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) trazem que o comportamento de consumo é definido como 

atividades com que as pessoas se ocupam para obter, consumir e dispor de produtos e 

serviços, ou seja, é o estudo de por que as pessoas compram, um campo de estudo focado nas 

atividades do consumidor – por que e como compram e consomem. Ampliando o conceito, 

para Kotler e Keller (2005), o campo do comportamento do consumidor estuda como as 

pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam artigos, serviços, 

ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos. Em uma quarta visão 

Schiffman e Kanuk (2009 p. 1) trazem que: 

 

A expressão comportamento do consumidor é definida como o comportamento que 

os consumidores apresentam na procura, na compra, na utilização, na avaliação e na 

destinação dos produtos e serviços que eles esperam que atendam a suas 

necessidades. O comportamento do consumidor focaliza como os indivíduos tomam 

decisões para utilizar seus recursos disponíveis (tempo, dinheiro, esforço) em itens 

relativos ao consumo. Isso inclui o que eles compram, por que compram, quando 

compram, onde compram, com que frequência compram, quantas vezes usam o que 

compram, como avaliam o que compram após a compra, o impacto dessas 

avaliações em futuras compras e como se desfazem do que compram. 

 

Assim, o comportamento de consumo, em geral, tem propósito e é orientado por 

objetivos, de forma que produtos e serviços são rejeitados ou aceitos através de quão 

relevantes em termos de necessidade ou estilo de vida são percebidos pelos indivíduos. 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). Os autores ainda afirmam que existem três 

principais atividades envolvidas na definição de comportamento do consumidor: obtenção – 

atividades que levam ou incluem a compra ou recebimento de produtos, como busca por 
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informações, avaliação de alternativas e o ato da compra -, consumo – como e onde os 

produtos são usados pelos consumidores - e eliminação – como produtos e embalagens são 

dispensados pelos consumidores. 

De acordo com Richers (1984), o comportamento do consumidor é caracterizado pelas 

atividades mentais e emocionais que sucedem dos processos de seleção, compra e uso de 

produtos ou serviços para a satisfação de necessidades e desejos. Da mesma forma, Cobra 

(1997) apresenta que a compreensão do comportamento humano acontece principalmente pela 

análise de suas necessidades, pois todos os processos de tomada de decisão dependem da 

sensação de satisfação destas. Kotler e Armstrong (1993) atribuem à necessidade humana um 

estado em que se percebe uma privação que, quando não é satisfeita, move os indivíduos a 

buscarem um objeto que a satisfaça ou a reduza. Já os desejos são as necessidades moldadas 

pelas características individuais da pessoa e pela cultura que a circunda. Assim, para Kotler e 

Keller (2006), uma vez que o objetivo do Marketing é atender e satisfazer necessidades e 

desejos dos consumidores, é essencial conhecer o seu comportamento de compra.  

A compra é, pois, apenas um passo observável no processo de consumo e parte de um 

processo de decisão cujos antecedentes e consequências devem ser cuidadosamente 

analisados. Desta forma, verifica-se que diversos fatores influenciam o comportamento de 

compra (KOTLER; KELLER, 2005), conforme apresentado a seguir.  

 

5.1.1 Principais fatores que influenciam o comportamento de compra 

 

Os consumidores são moldados por seu ambiente, uma vez que nele vivem e 

funcionam e, em retorno, afetam o ambiente por seu comportamento (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2005). O consumidor, como tomador de decisão, então, não deve ser 

visto isoladamente, pois sofre influência de uma série de fatores que podem vir a se tornar 

decisivos na hora da compra. (PINHEIRO et al., 2006). O contexto socioeconômico e cultural 

em que um indivíduo está inserido, pois, influencia recursos, gostos e preferências, afetando, 

por consequência, o comportamento das pessoas como consumidores, o que contribui para a 

definição daquilo que podem e querem usar e comprar (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 

2001). 

Assim, os atos de consumo são vistos como cheios de significado simbólico, 

reafirmados, entre outras questões, por identidade, pertencimento, hierarquia, status e poder. 

Ou seja, os consumidores utilizam bens e serviços para expressar algo sobre si, reiterando sua 

identidade, a fim de definir sua posição no espaço social, para distinguir-se e hierarquizar, 
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declarar pertencimento a um grupo, falar de gênero e etnia, afirmar ou negar suas relações 

com os demais, entre outros (ROCHA; ROCHA, 2007).  

As decisões de aquisição por parte do consumidor, como pode ser verificado na Figura 

1, são fortemente influenciadas por características pessoais, sociais, psicológicas e culturais 

(KOTLER; ARMSTRONG, 1993). Para Kotler e Keller (2005), os fatores culturais são 

aqueles que exercem maior e mais profunda influência. 

 

Figura 1 - Fatores que influenciam o comportamento 

 

Fonte: Kotler e Keller (1998, p. 163). Adaptado pela autora. 

 

5.1.1.1 Fator cultural 

 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) escrevem que a cultura refere-se a um conjunto de 

valores, ideias, artefatos e símbolos de significado que ajudam indivíduos a se comunicar, 

interpretar e avaliar como membros de uma sociedade. Ainda para os autores, a cultura é um 

conjunto de padrões de comportamentos sociais transmitidos simbolicamente para os 

membros de uma sociedade, refletindo influências originadas de fatores como raça, etnia, 

religião e identidade regional ou nacional. A cultura faz com que os indivíduos tenham senso 

de identidade e compreendam os comportamentos e condutas aceitáveis pela sociedade a que 

pertencem. Para Kotler e Keller (2005), a cultura é o principal determinante do 

comportamento de compra. Em sua maioria, o comportamento humano é fruto do 

aprendizado, de forma que o crescimento em uma determinada sociedade faz com que o 

indivíduo apreenda valores, percepções, preferências e comportamentos básicos de sua 
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família e de outras instituições importantes nela inseridas (KOTLER; ARMSTRONG, 1993). 

Destarte, para Sheth, Mittal e Newman (2001 p. 151), a cultura representa uma “programação 

mental coletiva”. 

Schiffman e Kanuk (2009) apresentam a cultura como a personalidade de uma 

sociedade, pois existe para atender as necessidades de seus membros através do fornecimento 

de ordem, normas e orientação institucionalizadas para a resolução de problemas humanos. 

Para os autores, a cultura é a soma de crenças, valores e costumes aprendidos com o objetivo 

de direcionar o comportamento de consumo dos membros de uma sociedade. Crenças são 

afirmações mentais ou verbais que espelham o conhecimento e a avaliação de um indivíduo 

sobre algo (como uma marca ou um produto). Já os valores atuam como guias para 

comportamentos adequados em uma cultura, sendo duradouros e difíceis de variar, sem 

vinculação a objetos ou situações. Por fim, os costumes são formas ostensivas de 

comportamentos que formam meios culturalmente usuais e aceitos de comportamento em 

certas situações. Ainda para Schiffman e Kanuk (2009), a cultura tem três atribuições 

importantes: é aprendida e reforçada constantemente desde a infância; é compartilhada, pelo 

menos, por grande parte da sociedade, através de valores, experiências e costumes comuns; é 

dinâmica, ou seja, evolui de forma contínua a fim de atender as necessidades dos indivíduos, 

que estão em constante mudança. 

Em cada cultura existem grupos chamados de subculturas que dividem sistemas de 

valores baseados em situações e experiências de vida comuns (KOTLER; ARMSTRONG, 

1993). As subculturas, dessa forma, proporcionam identificação e socialização mais 

específicas a seus componentes (KOTLER; KELLER, 2005). Outra definição, segundo 

Schiffman e Kanuk (2009 p. 300) é de que uma subcultura é um “grupo cultural distinto que 

existe como um segmento identificável dentro de uma sociedade maior e mais complexa”. 

Para compor uma subcultura, um grupo pode ter por base uma característica comum qualquer 

que o torna diverso de outros grupos ou da própria sociedade (SHETH; MITTAL; 

NEWMAN, 2001). São exemplos de subculturas: nacionalidades, etnias, religiões, grupos 

raciais, regiões geográficas, etc.  

Para Kotler e Armstrong (1993), a divisão em classes sociais serve como uma forma 

de estruturar uma sociedade. Os autores trazem que as classes sociais são divisões 

relativamente permanentes e homogêneas de uma sociedade em que membros dividem 

valores, interesses e comportamentos parecidos, sendo os estratos determinados por uma 

combinação de fatores tais como renda, ocupação, educação e riqueza. Dessa forma, 

indivíduos em uma mesma classe tendem a comportar-se de forma similar, inclusive no 
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processo de compra. Schiffman e Kanuk (2009) apresentam que, além de valores, interesses e 

comportamentos, os membros de classes diferentes ainda podem divergir em atitudes. Os 

autores ainda definem classe social como divisão de membros da sociedade em hierarquia de 

estratos distintos, à maneira que os indivíduos em cada classe tenham praticamente o mesmo 

status e os membros das outras classes tenham status maior ou menor. 

Já Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 361) defendem o seguinte conceito de classe 

social:  

 

[...] divisões relativamente permanentes e homogêneas em uma sociedade, nas quais 

os indivíduos ou famílias compartilhando valores, estilos de vida, interesses, 

riquezas, educação, posição econômica e comportamentos semelhantes podem ser 

categorizadas. [...] Algumas das variáveis concretas que definem as várias classes 

sociais incluem a ocupação, a instrução, a rede de amizades, a forma de falar e as 

posses. Outras variáveis percebidas contêm poder, prestígio e classe. 

 

Os autores ainda trazem que os consumidores associam marcas, produtos e meios de 

comunicação a classes específicas, por isso o estrato social é conceito importante para as 

empresas desenvolverem estratégias de posicionamento, de criação de percepções aos 

consumidores sobre os atributos de dado produto ou serviço (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005).  

A cultura é apenas um dos fatores que influenciam o comportamento do consumidor. 

Na próxima seção será estudado o fator social. 

 

5.1.1.2 Fator social 

 

O comportamento de consumo, por se tratar de um processo social, é influenciado 

pelos grupos que agem sobre os indivíduos. Tendo em vista que participam de grupos 

diversos e desejam pertencer a outros, a influência das situações de interação é de grande 

importância na aquisição e na determinação das ações dos indivíduos. Sendo assim, o 

consumidor age conforme regras que são compartilhadas com determinados grupos 

(PINHEIRO et al., 2006). Para Schiffman e Kanuk (2009), grupo pode ser definido como 

duas ou mais pessoas que interagem a fim de atingir objetivos comuns. O fator social é, 

assim, o efeito de persuasão que os indivíduos isolados ou grupos de pessoas exercem sobre 

seus pares na regulação dos comportamentos. Para Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 414), 

“os esforços para fazer parte de um grupo, para tentar se ‘encaixar’ e para agradar os outros 

afetam as escolhas de vida e as decisões de compra que cada indivíduo faz”. Além disso, 
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dentro de grupos, as pessoas podem assumir comportamentos que não seriam empreendidos 

isoladamente (PINHEIRO et al., 2006).  

Pinheiro et al. (2006) ainda trazem que, na busca por status social, os consumidores 

usam como norteador de comparação o comportamento de compra de grupos sociais mais 

elevados, que possuem maiores recursos - os grupos de referência. Estes, para Kotler e Keller 

(2005), são os grupos que exercem algum tipo de influência direta ou indireta sobre atitudes 

ou comportamento de alguém. Tal influência pode ocorrer através da exposição do indivíduo 

pelo grupo de referência a novos comportamentos e estilos de vida, pelas pressões que podem 

afetar escolhas de produto e marca e sobre atitudes e auto-imagem. De acordo, Schiffman e 

Kanuk (2009, p. 220) dizem que “os grupos de referência são grupos que servem como 

estruturas de referência para indivíduos nas suas decisões de compras ou de consumo”.  

Nos grupos existem os chamados líderes de opinião, pessoas que divulgam 

informalmente produtos ou serviços através de conselhos ou informações sobre marcas 

específicas, identificando as melhores e ensinando o comportamento de uso (KOTLER; 

KELLER, 2005). Os líderes de opinião, pois, exercem forte influência sobre os demais 

membros do grupo através de habilidades especiais e de sua personalidade (KOTLER; 

ARMSTRONG, 1993). Suas habilidades pessoais fazem com que se sobressaiam em relação 

aos demais participantes do grupo, tornado-se referência para eles. (PINHEIRO et al., 2006). 

A partir disso, verifica-se que as empresas devem agir no sentido de influenciar o formador de 

opinião do grupo, para que este, posteriormente, seja capaz de, em seu discurso informal, 

mudar o comportamento do grupo, o qual acredita na credibilidade de seu testemunho 

(JANJAR, 2010). 

Para Kotler e Keller (2005), a família é o grupo capaz de exercer maior influência no 

comportamento de consumo e compra sobre as pessoas. Isso se deve ao fato de os indivíduos 

adquirirem hábitos, costumes e orientações a partir da convivência. Schiffman e Kanuk 

(2009) definem família como duas ou mais pessoas ligadas por sangue, casamento ou adoção 

que moram em uma mesma residência. Os membros de uma família são os componentes do 

grupo social mais básico que vive reunido e interage para atender necessidades individuais e 

mútuas. Por isso, a principal função da família ao indivíduo é a socialização, ou seja, a 

transmissão de valores básicos e formas de comportamento compatíveis com o ambiente 

cultural. A família ainda se distingue dos demais grupos de referência pelo fato de que seus 

membros têm que satisfazer suas necessidades dentro de uma limitação orçamentária comum, 

ou seja, uma compra neste grupo não será um processo individual, mas sim coletivo 

(PINHEIRO et al., 2006).  
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Outro componente do fator social é a ideia de papéis e status. Como participam de 

muitos grupos, as pessoas podem ter posições definidas em termos de papéis e status em cada 

uma dessas agremiações (KOTLER; KELLER, 2005). O papel consiste nas atividades que se 

esperam ser desempenhadas por alguém e a cada papel é atribuído um status. Desta forma, os 

indivíduos escolhem produtos e serviços que comuniquem à sociedade tanto seu papel quanto 

seu status, sejam reais, sejam aqueles desejados.  

Reunindo as ideias anteriormente expostas sobre família e papéis, Blackwell, Miniard 

e Engel (2005) apresentam que as decisões de compra e consumo da família envolvem cinco 

principais papéis definidos que podem ser assumidos por cada membro. São eles: 

 

 Iniciador ou gatekeeper: é o iniciador da ideia da família sobre a compra e é quem 

reúne informações que auxiliem na decisão; 

 Influenciador: indivíduos cujas opiniões são procuradas quanto a critérios os quais 

a família deve usar nas compras e quais produtos, serviços ou marcas se adéquam 

melhor aos critérios de avaliação; 

 Decisor: quem possui a autoridade financeira ou o poder de decisão sobre como o 

dinheiro da família será gasto e em quais produtos/serviços ou marcas; 

 Comprador: agente comprador; é aquele que efetua a transação; 

 Usuário: é a pessoa que usa o produto.  

 

É válido citar outros dois grupos que influenciam as pessoas, mas do qual não 

pertencem: grupos de aspiração, ou seja, grupos dos quais espera pertencer e grupos de 

dissociação, cujos valores ou comportamentos são rejeitados pelos indivíduos (KOTLER; 

KELLER, 2005). 

Conhecer fatores culturais e sociais não é suficiente para compreender as influências 

sobre o comportamento de consumo. Ainda é necessário entender os fatores pessoais, 

apresentados a seguir. 

 

5.1.1.3 Fatores pessoais 

 

Os fatores pessoais dizem respeito às características particulares das pessoas, ou seja, 

momentos, vivências pelas quais um indivíduo está passando, os quais acabam por interferir 

nos seus hábitos e nas suas decisões de consumo (PINHEIRO et al., 2006). Características 
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pessoais como idade e estágio no ciclo de vida, ocupação, condições econômicas, 

personalidade, auto-imagem, estilo de vida e valores também influenciam as decisões do 

comprador (KOTLER; KELLER, 2005).  

Segundo Kotler e Keller (2005), os indivíduos compram diferentes artigos e serviços 

durante a vida, conforme sua idade e estágio no ciclo de vida. Dessa forma, os padrões de 

consumo, seja para comprar uma peça de roupa, seja para escutar uma emissora de rádio, são 

moldados em consonância ao ciclo de vida da família e as particularidades de seus membros. 

Isso acontece porque transições ou mudanças na vida fazem com que surjam novas 

necessidades às pessoas. A ocupação de uma pessoa também influencia seu padrão de 

consumo, assim como as condições econômicas no momento – renda disponível, economias, 

capacidade de endividamento, etc (KOTLER; KELLER, 2005). 

Nas palavras de Carl Jung
19

 (1932 apud SCHIFFMAN; KANUK, 1997 p. 81), “a 

personalidade é a realização suprema da individualidade inata de um ser vivente específico”. 

Para Kotler e Keller (2005), cada indivíduo tem traços de personalidade particulares e 

percepção de auto-imagem que influenciam o comportamento de compra. A personalidade é 

composta por características psicológicas distintas de cada pessoa, as quais levam a reações 

particularmente coerentes e contínuas a um estímulo ambiental. Para Sheth, Mittal e Newman 

(2001, p. 232), as pessoas “desenvolvem a personalidade porque é eficiente construir um 

repertório-padrão de respostas ao ambiente, em vez de imaginar uma nova resposta toda vez 

que uma situação surge”. Para os autores é possível afirmar, assim, que a personalidade é 

formada e moldável pela sociedade através do ambiente. 

Assim como as pessoas, as marcas também têm uma personalidade, de forma que os 

consumidores têm a tendência a escolher marcas com personalidade similar a sua. Em muitos 

casos o consumidor seleciona e utiliza marcas com personalidade condizente a sua auto-

imagem real, ou seja, como ele mesmo se vê. Em outros casos, a escolha pode ser feita com 

base na auto-imagem ideal – como ele gostaria de se ver – ou por sua auto-imagem de acordo 

com os outros – como ele pensa que os outros o veem (KOTLER; KELLER, 2005). A auto-

imagem, desta forma, reflete como as pessoas se enxergam a partir de suas posses (KOTLER; 

ARMSTRONG. 1993). 

É importante ressaltar mais um fator pessoal, o estilo de vida. Nas palavras de Kotler e 

Keller (2005, p. 181), “estilo de vida é o padrão de vida de uma pessoa expresso por 

atividades, interesses e opiniões”; assim, o estilo de vida representa a pessoa como um todo 

                                                             
19

 JUNG, Carl G., On the Development of Personality, 1932, V. 17, 195 
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enquanto interage com o ambiente. Os estilos de vida ainda podem ser moldados de acordo 

com as restrições monetária e de tempo dos consumidores. Vale destacar que consumidores 

com restrição de tempo tendem a realizar multitarefas simultâneas, como escutar rádio 

enquanto dirigem. Para Kotler e Armstrong (1993), o estilo de vida é capaz de delinear o 

padrão de ação do indivíduo e sua interação com o mundo. 

Por fim, temos os valores centrais influenciadores de decisão de compra. Estes são as 

crenças que embasam as atitudes e o comportamento do consumidor, determinando as 

escolhas e os desejos no longo prazo (KOTLER; KELLER, 2005). 

O último conjunto de fatores para a compreensão das influências sobre o 

comportamento do consumidor é o psicológico, apresentado na próxima seção. 

 

5.1.1.4 Fatores psicológicos 

 

Processos de decisão de compra surgem da combinação entre um conjunto de fatores 

psicológicos e de certas peculiaridades do consumidor; assim, compreender o que acontece no 

consciente do comprador entre a entrada do estímulo externo e a decisão de compra é 

fundamental para o estudo do comportamento do consumidor (KOTLER; KELLER, 2005). 

Para Pinheiro et al. (2006), os fatores psicológicos são um conjunto de funções cognitivas, 

conativas e afetivas (pensamentos, comportamentos e sentimentos, respectivamente) 

influentes no processo de compra. Neste nível, o consumidor é visto de forma isolada, 

tomando decisões conforme suas características psicológicas, ou seja, medidas internas do 

mundo subjetivo do consumidor, suas atitudes, opiniões e valores.  O comportamento é, pois, 

uma manifestação externa de processos psicológicos internos, de respostas aos estímulos 

processados e transformados em informações aprendidas e memorizadas. Os estímulos 

também são geradores de motivação, fazendo com que os consumidores desejem as coisas. A 

partir das informações do que é aprendido e sentido desenvolvem-se as atitudes, as opiniões e 

a intenção de compra.  

São quatro os fatores psicológicos que influenciam a reação do consumidor aos 

estímulos e precisam ser estudados: motivação, percepção, aprendizagem e atitudes. 

 

5.1.1.4.1 Motivação 

 

As pessoas, a cada momento, têm muitas necessidades, que podem ser fisiológicas – 

originadas de estados de tensão como a fome e a sede – ou psicológicas – com origem na 
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necessidade de reconhecimento ou auto-estima, por exemplo. A maioria dessas necessidades 

não é intensa o bastante para motivar uma ação em dado momento, mas aquelas que têm sua 

força aumentada tornam-se motivos. Dessa forma, o motivo, ou impulso, é uma necessidade 

que se torna suficientemente percebível a ponto de a pessoa ser levada a procurar sua 

satisfação (KOTLER; ARMSTRONG, 1993). Blackwell, Miniard e Engel (2005, p. 242) 

apresentam o conceito de motivação do consumidor, que “representa a tentativa de satisfazer 

as necessidades fisiológicas e psicológicas por meio da compra e consumo de um produto”. 

Para Schiffman e Kanuk (2009), a motivação é um estado de tensão induzido pela 

necessidade que propulsiona a pessoa a adotar um comportamento que acredita que irá suprir 

a necessidade, reduzindo, assim, a tensão. Conforme uma necessidade é atendida, emergem 

novas necessidades e, em muitos casos, as necessidades nunca são completamente satisfeitas, 

a exemplo da fome. Para atender uma necessidade, contudo, muitas vezes é necessário preterir 

outras, havendo, assim, um tradeoff na habilidade de satisfazer diversas necessidades, o que 

faz surgir conflitos motivacionais (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). Sendo assim, 

o tempo alocado a dada necessidade significa menos tempo disponível para satisfazer as 

demais. Para solucionar esses conflitos, é preciso que os indivíduos saibam priorizar suas 

necessidades.   

Existem três principais teorias sobre a motivação humana que apresentam pontos de 

vista bastante distintos para a análise do consumidor, conforme apresentado por Kotler e 

Keller (2005): 

 

 Teoria de Freud: Sigmund Freud chegou à conclusão de que as forças psicológicas 

que compõem o comportamento são essencialmente inconscientes e que ninguém 

é capaz de entender completamente suas próprias motivações; 

 Teoria de Herzberg: Frederick Herzberg apresenta dois fatores, os insatisfatores – 

aqueles que causam insatisfação – e os satisfatores, que causam satisfação; para 

uma compra ser motivada, é preciso que estes estejam ausentes e aqueles, 

claramente presentes; 

 Teoria de Maslow: Abraham Maslow explica que as necessidades são dispostas 

em uma hierarquia de urgência, em que as pessoas tentam satisfazer as mais 

importantes primeiro e, havendo sucesso, passam a tentar satisfazer as 

necessidades do próximo nível. 
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Para fins deste estudo, será abordada em profundidade apenas a Teoria de Maslow, 

pois esta aborda a questão da prioridade entre necessidades.  

Para Maslow, a hierarquia de necessidades é composta por cinco níveis, conforme a 

Figura 2 apresenta: fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e auto-realização. As 

pessoas, então, procuram satisfazer as necessidades mais prementes em primeiro lugar e, 

quando estas são satisfeitas, cessam de atuar como motivadoras e o indivíduo passará a tentar 

satisfazer a próxima necessidade na hierarquia (KOTLER; ARMSTRONG, 1993). De forma 

semelhante, Schiffman e Kanuk (2009, p. 71) discutem que “o nível mais baixo da 

necessidade cronicamente insatisfeita que um indivíduo experimenta serve para motivar seu 

comportamento”.   

 

Figura 2 – Hierarquia de necessidades de Maslow 

 

Fonte: Kotler e Armstrong (1998, p. 174). Adaptado pela autora. 

 

Sob a abordagem de Schiffman e Kanuk (2009), cabe uma breve explicação de cada 

um dos níveis da pirâmide: 

 

• Necessidades Fisiológicas: nível mais básico de necessidades humanas, aquelas de 

sustentação da vida humana, como alimentação, água, abrigo e sexo; 
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• Necessidades de Segurança: nível relacionado à segurança física e a ordem, 

estabilidade, rotina, familiaridade e controle sobre vida e ambiente, além da saúde; 

• Necessidades Sociais: nível que inclui amor, afeição, pertencimento e aceitação, 

tendo em vista que os indivíduos buscam relacionamentos cordiais satisfatórios 

entre si; 

• Necessidades Egoísticas (ou de Estima): nível operacional, relacionado às 

necessidades de auto-aceitação, auto-estima, sucesso, independência e satisfação 

pessoal com uma tarefa bem executada, além de necessidades de prestígio, 

reconhecimento por terceiros, status e reputação; 

• Necessidades de Auto-Realização: nível mais difícil de ser atingido porque a 

maioria das pessoas não satisfaz suficientemente as necessidades do nível anterior, 

a auto-realização refere-se ao desejo individual de se tornar tudo aquilo que é 

capaz de ser. 

 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) abordam, ainda, a questão da intensidade 

emocional, que representa o nível de motivação dos consumidores para satisfazer dada 

necessidade. A intensidade pode ser pensada também pelo conceito de envolvimento, que 

representa o grau em que um objeto ou comportamento é particularmente relevante, de forma 

que quanto mais se crê que estes satisfaçam a uma necessidade importante, mais relevante 

será para a pessoa. Estes conceitos são importantes porque estabelecem a quantidade de 

esforço que os consumidores concentram ao tentar satisfazer suas necessidades. 

Pode-se afirmar, então, que a motivação é um estado de tensão psicológica que 

antecede e prepara o indivíduo para agir, sendo originada por um estímulo. Na próxima seção 

será apresentada a percepção, analisando o processo de entrada e processamento dos 

estímulos.  

 

5.1.1.4.2 Percepção 

 

A forma como as pessoas motivadas são impelidas a agir é influenciada pela 

percepção que têm da situação. A percepção, pois, é o processo através do qual os indivíduos 

selecionam, organizam e interpretam as informações que recebem para construir uma imagem 

significativa do mundo (KOTLER; KELLER, 2005). Esse processo depende tanto de 

estímulos físicos quanto da relação destes estímulos com o ambiente e das condições internas 

das pessoas. Assim, as percepções sobre uma mesma situação variam consideravelmente entre 
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os indivíduos que a presenciam. Essa diferença nas percepções ocorre por causa de três 

processos: atenção seletiva, distorção seletiva e retenção seletiva, brevemente apresentados a 

seguir: 

 

 Atenção seletiva: processo de filtragem dos estímulos recebidos pelas pessoas, 

percebendo apenas aqueles de interesse; 

 Distorção seletiva: tendência inerente às pessoas de transformar a informação em 

significados pessoais e interpretá-la a maneira de se adaptar a suas pré-

concepções; 

 Retenção seletiva: as informações que confirmam as crenças e atitudes das 

pessoas tendem a ser armazenadas ao passo que muitas informações irrelevantes 

ao sujeito são esquecidas. 

 

Assim, a percepção é o conjunto de processos psicológicos pelos quais reconhecemos, 

organizamos, sintetizamos e conferimos significado às sensações recebidas pelos estímulos 

ambientais captados pelos órgãos dos sentidos. Através dos processos perceptivos, as 

experiências sensoriais são integradas ao que já está armazenado de experiências anteriores 

para se obter significado. Em suma, o processo implica em interpretar estímulos, relacionando 

componentes sensoriais externos com componentes significativos internos, gerando 

aprendizados (PINHEIRO et al., 2006). 

 

5.1.1.4.3 Aprendizagem 

 

De acordo com Kotler e Keller (2005), a aprendizagem consiste em alterações no 

comportamento de um indivíduo causadas pela experiência. Este conceito é bastante 

importante porque é postulado que grande parte do comportamento humano é aprendido. 

Tem-se, pois, que a aprendizagem é acarretada pela interação entre impulsos, estímulos, 

sinais, respostas e reforços. Impulsos são estímulos internos fortes que conduzem a ações; já 

sinais são estímulos menores que estabelecem quando, como e onde a pessoa dará 

determinada resposta. Para Schiffman e Kanuk (2009), resposta é a forma como os indivíduos 

reagem a dado impulso e o reforço é algo que eleva a probabilidade de que uma resposta 

específica aconteça futuramente como resultado de certos estímulos. Ainda segundo os 

autores, a aprendizagem do consumidor pode ser entendida como o processo pelo qual as 

pessoas adquirem conhecimento e experiência de compra e consumo que aplicam ao 
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comportamento futuro relacionado. O aprendizado do consumidor é, então, um processo que 

evolui constantemente, mudando de acordo com o conhecimento obtido recentemente ou pela 

experiência.  

Complementarmente, na visão de Sheth, Mittal e Newman (2001), o aprendizado é 

uma mudança no conteúdo da memória de longo prazo e os seres humanos aprendem porque 

aquilo que é aprendido auxilia a dar respostas mais efetivas ao ambiente. Dessa forma, a 

aprendizagem é orientada para a obtenção de um potencial para um comportamento de 

adaptação futuro. Além disso, é uma mudança praticamente permanente no comportamento, 

sendo causada pela experiência através da reorganização de conceitos e representações 

mentais. Dessa forma, o comportamento de compra é consequência da aprendizagem social e 

os estímulos ambientais têm papel fundamental na construção de condutas aprendidas 

(PINHEIRO et al., 2006).  

Através das ações e do aprendizado, os indivíduos adquirem atitudes e crenças, 

conforme a próxima seção apresenta. 

 

5.1.1.4.4 Atitudes e crenças 

 

A crença é uma ideia descritiva que um indivíduo tem sobre algo, podendo ser baseada 

em conhecimentos reais, fé ou opinião, tendo ou não carga emocional (KOTLER; 

ARMSTRONG, 1993). Para as pessoas, as crenças formam imagens de marcas e produtos e 

aquelas tendem a agir segundo essas imagens. Para os mesmos autores, as atitudes levam as 

pessoas a gostarem ou não das coisas, pois descrevem as avaliações cognitivas e emocionais, 

além de tendências de ação das pessoas para com objetos ou ideias. 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2005), as atitudes determinam as intenções, 

representando aquilo de que gostamos e aquilo de que não gostamos. Podem ser formadas, 

também, pelo resultado dos sentimentos dos indivíduos quanto a um objeto em questão. Os 

sentimentos são estados afetivos ou reações em relação a algo; se o consumo é acompanhado 

de sentimentos positivos e é livre de sentimentos negativos, a atitude quanto a compra e/ou 

consumo será mais favorável. Já as preferências representam as atitudes de uma pessoa sobre 

um objeto ou serviço em relação a outro. As atitudes são dinâmicas, podendo ser mudadas 

devido ao encontro com fatos que provoquem a sua revisão. Atitudes positivas, por exemplo, 

se não forem reforçadas, podem se deteriorar gradualmente, arriscando o esquecimento. 

No contexto de comportamento do consumidor, a atitude é uma predisposição 

aprendida para agir de forma sistematicamente favorável ou desfavorável quanto a 
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determinado objeto (SCHIFFMAN; KANUK, 2009). Dessa forma, as atitudes são uma 

predisposição aprendida, significando que as atitudes relevantes para o comportamento de 

compra se desenvolvem como resultados da experiência direta com o produto ou serviço, 

através de informações trazidas por outras pessoas ou pela exposição à mídia. As atitudes, 

pois, formam uma estrutura de apoio, fornecendo predisposições e padrões de resposta que 

facilitam o processo decisório (PINHEIRO et al., 2006). Além disso, é importante ressaltar 

que as atitudes são coerentes com o comportamento que refletem e acontecem sempre no 

interior de uma situação, sendo a relação com seu respectivo comportamento influenciada 

pelas circunstâncias do momento (SCHIFFMAN; KANUK, 2009). Com base no exposto, 

para Sheth, Mittal e Newman (2001), as atitudes podem ser usadas para prever 

comportamentos. 

Entender os fatores que influenciam a compra e o consumo por parte dos indivíduos é 

apenas uma etapa da análise de comportamento do consumidor. É importante às empresas, 

além disso, compreender como funciona o processo de compra e consumo. 

 

5.1.2 Processo de compra/consumo 

 

Kotler e Keller (2005) defendem a importância para as organizações em procurarem 

entender da forma mais completa possível o processo de decisão de compra dos 

consumidores, incluindo suas experiências de como aprendem, escolhem, usam e descartam 

bens e serviços. Para Pinheiro et al. (2006), os padrões de consumo variam de pessoa a 

pessoa, visto que fatores determinantes da compra dependem de inúmeras variáveis como 

gênero, idade, personalidade, companhia, classe social, etc. O consumidor percorre variados 

estágios ao fazer escolhas sobre produtos e serviços, uma vez que por trás do ato de comprar 

existe um importante processo decisório que envolve riscos de perda e ganho. 

Como cada processo de escolha exige graus de complexidade diferentes para a tomada 

de decisão, pode-se dividir o comportamento de compra em três tipos que variam de 

consumidor para consumidor, caso a caso (KOTLER; ARMSTRONG, 1993). A nomeclatura 

destes tipos varia de acordo com os autores analisados, por isso, neste caso, serão utilizados 

os termos propostos por Kotler e Armstrong (1993), apresentando suas respectivas 

conceituações de forma sucinta a seguir: 

 

 Comportamento de compra rotineira: forma mais simples de comportamento de 

compra, comuns à aquisição de bens e serviços de baixo custo e reposição 
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frequente. Desta forma, para este tipo de compra não é necessário muito dispêndio 

de esforço e tempo, já que nesses casos os consumidores já conhecem a classe do 

produto e geralmente têm uma marca favorita pré-definida por experiências 

passadas. 

 Solução limitada de problemas: comportamento de compra que ocorre quando o 

consumidor conhece a classe de produtos, mas não é familiar com as marcas 

disponíveis. Ou seja, o processo é mais longo porque os indivíduos procuram mais 

informações sobre as marcas no mercado a fim de diminuir o risco atrelado à 

compra. 

 Solução extensiva de problemas: formato mais complexo de tomada de decisão de 

compra, exige do indivíduo mais tempo e esforço para avaliar as diferentes opções 

de produtos e marcas passíveis de escolha. Em geral, este comportamento 

acontece na compra de produtos e serviços de alto custo e menor frequência de 

substituição.  

 

Para melhor entender o processo de compra, foi criado um modelo de etapas chamado 

PDC – modelo de Processo de Decisão do Consumidor que, para Blackwell, Miniard e Engel 

(2005), é um mapa das mentes dos consumidores que pode ser usado pelo Marketing como 

guia na estruturação de mix de produto e estratégias de comunicação e vendas. O modelo é 

composto por cinco etapas ou atividades que acontecem para a tomada de decisão 

esquemática, servindo para a análise de como fatos e influências são organizados pelos 

consumidores para que possam decidir entre agir ou não agir, escolher entre produtos e 

marcas, etc. Nem sempre todos os passos são seguidos pelo consumidor em um processo de 

compra, sendo o nível de complexidade da escolha determinante para que ocorra ou não o 

processo completo. Em compras rotineiras, por exemplo, pode haver um “pulo” de um estágio 

para outro sem considerar um intermediário. A Figura 3 apresenta o esquema do PDC e seus 

estágios serão brevemente apresentados nas próximas subseções. 

 

Figura 3 – Modelo de Processo de Decisão do Consumidor 

 

Fonte: Kotler e Keller (2005, p. 189). Adaptado pela autora. 
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5.1.2.1 Reconhecimento de necessidades 

 

Estágio inicial do processo de decisão de compra, o reconhecimento de necessidades é 

a percepção do indivíduo de que existe uma distância significativa entre as situações em que 

ele se sente confortável e as situações que enfrenta de fato, ou seja, é quando a pessoa 

compreende que existe uma necessidade a ser suprida (PINHEIRO et al., 2006). Para que seja 

disparada uma ação de consumo, tal distância deve ser grande o bastante para gerar uma 

sensação de desconforto, dando início a um processo decisório que intenta levar o indivíduo 

de volta ao estado de equilíbrio. Complementarmente, Sheth, Mittal e Newman (2001, p. 486) 

trazem que: 

 

Um problema do cliente é qualquer estado de privação, desconforto ou falta (seja 

física ou psicológica) sentido por uma pessoa. O reconhecimento do problema é a 

percepção, pelo cliente, de que ele precisa comprar algo para voltar ao estado normal 

de conforto – em termos físicos ou psicológicos. 

 

Por fim, conforme explanado anteriormente, as necessidades podem ter origem em 

estímulos internos ou estados de desconforto percebidos – sede ou fome, por exemplo - ou 

externos, partindo do mercado – como um spot de rádio sobre uma marca de cerveja 

(KOTLER; KELLER, 2005). Tais estímulos, se fortes o suficiente, gerarão impulso 

necessário para início da ação a partir da busca por informações. 

 

5.1.2.2 Busca por informações 

 

Ao reconhecer uma necessidade, o indivíduo passa a buscar informações sobre as 

diversas formas alternativas de preencher a lacuna percebida (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 

2001). O consumidor poderá, então, apenas ficar mais receptivo a informações disponíveis ou 

decidir engajar-se em um comportamento ativo de busca (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005). A princípio, pode ser realizada uma busca interna, ativando a memória e 

buscando experiências anteriores com produtos, serviço, lojas ou marcas adequados à 

satisfação da necessidade percebida (SCHIFFMAN; KANUK, 2009). Contudo, os 

consumidores muitas vezes tomam decisões com base em um combinado de informações 

internas – ou experiências passadas – e de fontes externas, como mercado e mídia. 

Há situações em que a pessoa não possui experiência passada com relação a formas de 

atender uma necessidade específica, sendo preciso realizar uma procura mais extensa no 
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ambiente externo buscando informações que embasem sua escolha (SCHIFFMAN; KANUK, 

2009). Além desse caso, fontes externas de informação também são consultadas quando o 

risco de tomada de decisão é alto ou quando o custo para reunir dados do ambiente é baixo 

(PINHEIRO et al., 2006). Tais fontes, segundo Kotler e Keller (2005), têm quantidade de 

influência variável de acordo com a situação, com a necessidade e com as características do 

comprador e podem ser divididas da seguinte maneira: 

 

 Fontes pessoais: família, amigos, vizinhos e conhecidos (são as informações mais 

efetivas); 

 Fontes comerciais: propaganda, vendedores, representantes, displays e 

embalagens (de onde as pessoas, em geral, tiram maior parte das informações); 

 Fontes públicas: meios de comunicação de massa, organizações de classificação 

de consumo; 

 Fontes experimentais: Manuseio, exame, uso do produto ou serviço. 

 

Ao coletar informações, o consumidor se torna mais consciente quanto a marcas 

concorrentes e seus respectivos atributos (KOTLER; KELLER, 2005). O mercado 

disponibiliza diversas opções de marcas, compondo o conjunto total de todas as marcas 

existentes. O consumidor, contudo, tomará conhecimento apenas de um subconjunto – ou 

conjunto de conscientização – dessas marcas e aquelas que atenderem aos critérios 

previamente estabelecidos para a compra passarão ao conjunto de consideração. Quanto mais 

informações forem adquiridas pelo indivíduo, menor será o conjunto de escolha de marcas 

concorrentes capazes de satisfazer as necessidades que serão avaliadas e, a partir desse grupo, 

será feita a escolha final. 

 

5.1.2.3 Avaliação de alternativas 

 

Sheth, Mittal e Newman (2001, p. 500) definem a avaliação de alternativas como o 

“modo específico pelo qual os clientes selecionam uma entre várias alternativas [...] que lhe 

estão disponíveis”. Nesse estágio, as alternativas que foram encontradas no processo de busca 

são avaliadas pelo consumidor através de comparações, contrastes e seleções entre diversos 

produtos, serviços, marcas, etc (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). Além disso, é 
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feita pelo consumidor uma comparação entre seu conhecimento sobre tais itens com aquilo 

que têm como mais relevante, afunilando o universo de alternativas. 

Consumidores distintos adotam critérios de avaliação diferentes quanto às alternativas 

disponíveis, havendo influência das particularidades pessoais e de variáveis do ambiente 

nessa avaliação, que será um reflexo singular das necessidades, dos valores e dos estilos de 

vida de cada pessoa (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). Dessa forma, os 

consumidores desprenderão mais atenção a atributos de produtos, serviços e marcas que 

fornecem os benefícios almejados e que sejam relacionados a sua necessidade naquele 

momento (KOTLER; KELLER, 2005). Além disso, as avaliações, em geral, são reflexos das 

atitudes e crenças do consumidor, inclusive das crenças que desenvolveu sobre cada uma das 

marcas com relação aos atributos que procura. Em complemento, a visão de Kotler e 

Armstrong (1993) traz que a cada atributo é relacionado uma função-utilidade por parte do 

consumidor, a qual demonstra a variação da expectativa do consumidor quanto a sua 

satisfação de acordo com os diferentes níveis dos variados atributos, tendo em vista que os 

compradores conferem graus de relevância diferentes a cada um dos atributos avaliados.  

Assim, na etapa de avaliação são estabelecidas preferências entre as marcas do 

conjunto perante o consumidor e é formada a intenção de compra destas marcas preferidas. 

 

 5.1.2.4 Decisão de compra 

 

Neste estágio ocorre a decisão de compra entre as alternativas anteriormente avaliadas. 

A marca, o produto, o serviço ou o ponto-de-venda que melhor atender aos atributos 

estabelecidos pelo consumidor será escolhido. Segundo Kotler e Keller (2005), existem três 

modelos de como essa decisão pode acontecer a partir de atalhos mentais que envolvem 

regras que simplificam a escolha através de uma comparação superficial entre atributos 

positivos e negativos de cada opção; são os modelos: 

 

 Heurística conjuntiva: a escolha é feita a partir da determinação de um nível 

mínimo de aceitação; a primeira alternativa a atingir tal padrão é selecionada; 

 Heurística lexicográfica: é escolhida pelo consumidor a melhor marca a partir do 

atributo definido como mais relevante; 

 Heurística de eliminação de aspectos: as marcas são comparadas através de um 

atributo probabilisticamente selecionado, sendo esta probabilidade relacionada à 

importância do atributo. 
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É válido acrescentar que alguns fatores podem afetar o uso ou não, assim como a 

forma de uso das heurísticas de escolha, tais como características da pessoa, ambiente de 

decisão de compra e contexto social (KOTLER; KELLER, 2005). Assim, tanto a atitude de 

terceiros quanto os fatores situacionais imprevistos são influências à decisão. A primeira 

envolve o posicionamento de outras pessoas perante a marca, produto, serviço avaliado; se a 

atitude for positiva, maiores as chances de o consumidor efetuar a compra. Já a segunda 

abrange todas as circunstâncias inesperadas que podem mudar a intenção de compra, a 

exemplo da falta de recepção da rádio favorita do consumidor durante uma viagem. 

Ainda assim, mesmo após a compra ser efetuada, o consumidor continua avaliando sua 

decisão. 

 

5.1.2.5 Avaliação da compra 

 

O processo de decisão do consumidor continua após a compra, uma vez que a 

experiência de uso do produto ou serviço comprado provê informações que poderão ser 

usadas pelos indivíduos em uma tomada de decisão futura (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 

2001). É, assim, importante ao processo de avaliação pós-compra a redução de incertezas ou 

dúvidas que possam existir para o consumidor quanto à compra, de forma que este procura se 

alentar quanto a sua decisão, buscando reduzir a dissonância cognitiva (SCHIFFMAN; 

KANUK, 2009). Segundo Kotler e Armstrong (1993), a dissonância cognitiva é um 

desconforto acarretado pela existência de um conflito pós-compra em que o comprador, 

concomitantemente, se sente afortunado por ter adquirido os benefícios de uma marca e 

evitado as desvantagens das concorrentes e inquieto por adquirir as desvantagens de uma 

marca e perder os benefícios das demais. 

De acordo com Schiffman e Kanuk (2009), os consumidores avaliam o desempenho 

dos produtos e serviços durante o uso através de suas expectativas pessoais. Mas o que 

determina se o comprador ficou satisfeito com sua compra? Nas palavras de Kotler e Keller 

(2005, p. 196), a resposta a esta pergunta é a seguinte: 

 

A satisfação do cliente deriva da proximidade entre suas expectativas e o 

desempenho percebido do produto. Se o desempenho não alcança totalmente as 

expectativas, o cliente fica desapontado; se alcança as expectativas, ele fica 

satisfeito; e se excede as expectativas, ele fica encantado. Esses sentimentos 

definem se o cliente voltará a comprar o produto e se falará favorável ou 

desfavoravelmente sobre ele para as outras pessoas. 
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Avalia-se, dessa forma, que é de extrema importância garantir a satisfação do 

consumidor, tendo em vista que esta é a chave para manter os consumidores atuais 

(KOTLER; ARMSTRONG, 1993). E manter os clientes atuais é mais importante do que 

conquistar novos, uma vez que, normalmente, é mais oneroso atrair novos compradores do 

que manter os existentes. Dessa forma, se um consumidor ficar realmente satisfeito com uma 

compra, as próximas decisões para adquirir um mesmo ou semelhante produto ou serviço 

serão mais rápidas e simples (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). Além disso, 

consumidores desapontados passam a negociar com a concorrência e disseminam para seus 

contatos a experiência negativa, enquanto que consumidores satisfeitos repetem a compra e 

espalham impressões positivas sobre a empresa. 

Aqueles consumidores suficiente e repetidamente satisfeitos com a compra em uma 

empresa ou marca tendem a se tornam leais a ela. 

 

5.1.2.5.1 Lealdade 

 

Existem duas abordagens quanto ao significado de lealdade: como comportamento e 

como atitude (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001). A lealdade comportamental refere-se a 

recompra consistente da mesma marca por um cliente, podendo ser avaliada em termos de 

proporção, sequência e probabilidade de compra. Esta abordagem, contudo, não apresenta o 

gosto do consumidor pela marca, mas apenas o comportamento de realizar compras 

repetidamente. Por exemplo, uma pessoa pode escutar todos os dias a rádio XYZ durante o 

horário das 19h porque esta é a única que transmite músicas ao invés d’A Voz do Brasil; 

entretanto, se a emissora ABC obtiver uma liminar que também flexibilize o horário d’A Voz 

do Brasil e passar a transmitir um programa de notícias sobre o trânsito, a pessoa mudará de 

estação porque tem interesse no serviço. A segunda abordagem é a lealdade atitudinal, a partir 

da qual a mensuração da lealdade é feita com base na atitude do consumidor sobre a marca; se 

a atitude for mais favorável a uma marca do que às demais, demonstrando apreço especial por 

ela, o consumidor será considerado mais leal à marca (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001). 

Dessa forma, atualmente o conceito mais aceito do termo lealdade a marcas é 

composto tanto por medidas comportamentais quanto por medidas atitudinais. A melhor 
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definição para o termo é de Jacoby e Chestnut
20

 (1978 apud SHETH; MITTAL; NEWMAN, 

2001, p. 650): 

 

A lealdade a marcas é a resposta comportamental (ou seja, a  compra) tendenciosa 

(não aleatória), expressa ao longo do tempo por alguma unidade de tomada de 

decisão [...], com respeito a uma ou mais marcas alternativas entre um conjunto de 

marcas semelhantes, e é uma função de processos psicológicos (decisórios, 

avaliativos). 

 

Para Sheth, Mittal e Newman (2001), a lealdade do cliente é um compromisso do 

cliente com determinada marca a partir de uma atitude favorável, demonstrado pela compra 

constante. Pode-se classificar a lealdade do cliente de quatro formas, conforme a Figura 4 

apresenta. Se atitude e comportamento forem fracos, a lealdade é nula, pois não há apreço 

nem preferência pela marca e a compra é feita de forma esporádica. Contudo, se ambos forem 

fortes, a lealdade é forte, com atitude muito favorável à marca e recompras consistentes. 

Quando o comportamento é forte, mas a atitude fraca, existe a lealdade espúria, em que há 

repetição na compra, mas o cliente não necessariamente prefere a marca (neste caso, é 

importante fortalecer a imagem da marca). Por fim, na quarta situação possível, o 

comportamento é fraco enquanto que há uma atitude forte, ou seja, o consumidor tem apreço 

pela marca, mas algo o impede de comprá-la com frequência (vê-se necessário, então, 

eliminar as barreiras à compra). 

 

Figura 4 – Matriz de Lealdade do Cliente: Comportamento x Atitude 

 

Fonte: Dick e Basu
21

 (1994, p. 101) apud Sheth, Mittal e Newman (2001, p. 651). Adaptado pela autora. 

                                                             
20 JACOBY, Jacob; CHESTNUT, Robert W. Brand Loyalty: Measurement and Management. Nova York: Wiley, 

1978. 
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Ainda sob o ponto de vista de Sheth, Mittal e Newman (2001), existem três fatores 

principais que colaboram para a lealdade a marcas. Em primeiro lugar temos a percepção de 

adequação do desempenho da marca, o que significa que os indivíduos têm necessidades 

distintas quanto a características de desempenho das marcas, preferindo aquelas que 

satisfazem de forma adequada suas necessidades e seus desejos particulares; se a qualidade 

percebida e a experiência de uso forem positivas, procurarão novamente a mesma 

recompensa. O segundo fator é a identificação social e emocional com a marca, através da 

qual a imagem social da marca comunicada pelo seu marketing deve refletir o conceito social 

através do qual o consumidor gostaria de ser identificado a fim de conquistar a lealdade do 

cliente. 

O terceiro fator é hábito e história, de forma que a lealdade a marcas origina-se do 

hábito e do histórico de uso pelo consumidor, tendo em vista que as pessoas tornam-se 

habituadas a determinadas marcas, sentindo-se à vontade com elas, o que é bastante forte em 

serviços. Além disso, as pessoas são condicionadas a gostar de certas marcas, adquirindo 

gostos e preferências ao longo de seu ciclo de vida. Assim, muitas marcas procuram capturar 

clientes enquanto ainda são jovens, pois “se um indivíduo usa determinada marca enquanto 

está crescendo, ele tende a permanecer fiel a ela ao longo de toda a vida” (SHETH; MITTAL; 

NEWMAN, 2001, p. 655). 

Realizado o apanhado teórico utilizado como referência bibliográfica para este 

trabalho, segue-se para a apresentação do método de estudo utilizado. 

                                                                                                                                                                                              
21 DICK, A.; BASU, K. Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework. Journal of the Academy 

of Marketing Science, vol.22, n.2, p. 99-114, 1994. 
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6 MÉTODO 

 

O presente capítulo apresenta os procedimentos metodológicos aplicados ao projeto 

visando atender aos objetivos pré-determinados. Com a intenção de realizar um estudo sobre 

o comportamento de consumo de jovens adultos com relação a rádios news, a abordagem 

escolhida foi a pesquisa qualitativa de caráter exploratório, servindo como base para coleta e 

análise de dados, seguida por uma pesquisa descritiva de caráter quantitativo. 

Em um primeiro momento foram analisados dados secundários referentes a meio rádio 

e comportamento do consumidor e, a partir destas informações, gerou-se os instrumentos para 

coleta de dados primários. 

 

6.1 COLETA DE DADOS 

 

Com base em Malhotra (2006), quando se observa um problema de pesquisa, a fase 

quantitativa deve ser precedida por uma fase qualitativa adequada, tendo em vista que as 

formas de pesquisa complementam-se. Isso se deve ao fato de a pesquisa qualitativa 

proporcionar melhor entendimento do contexto do problema enquanto que a pesquisa 

quantitativa objetiva quantificar os dados. 

Determinou-se, dessa forma, após a composição do referencial teórico, um método de 

pesquisa composto por duas fases. Em um primeiro momento foi realizada pesquisa 

exploratória qualitativa através de entrevistas em profundidade com roteiro não-estruturado. 

Os resultados desta foram utilizados, então, na composição das questões da segunda fase, uma 

pesquisa descritiva quantitativa a partir de questionário semi-estruturado. 

 

6.1.1 Dados secundários 

 

Dados secundários são importantes para estabelecer de forma mais acertada o 

problema da pesquisa, para sugerir métodos alternativos testados e aprovados para coleta de 

dados e outros tipos de dados a serem coletados, além de servir como fonte de comparação e 

complementação aos dados primários encontrados (MATTAR, 2008). Geram, também, 

economia de tempo, recursos e esforços durante o processo de pesquisa.  

Para este trabalho foram utilizados dados secundários internos e serviços padronizados 

em marketing, conforme será visto a seguir. 
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6.1.1.1 Dados secundários internos 

 

Para Mattar (2008, p. 44), dados secundários internos são aqueles “obtidos junto à 

empresa ou instituição para a qual está sendo realizada a pesquisa”. Como os dados obtidos 

referentes à Gaúcha e ao meio rádio foram catalogados previamente com outros objetivos pela 

empresa e estão disponíveis para consulta, encaixam-se nesta classificação. 

 

6.1.1.2 Serviços padronizados de marketing 

 

Os serviços padronizados de marketing (MATTAR, 2008) servem como bases para 

fontes de dados secundários específicos para alguns segmentos. Para a presente pesquisa 

foram utilizados dados sobre os meios de comunicação, especificamente sobre o meio rádio. 

As ferramentas utilizadas serão o IBOPE EasyMedia e IBOPE Monitor, bancos de dados que 

fornecem, respectivamente, informações sobre audiência e faturamento das emissoras de 

rádio. 

Além disso, utilizou-se um banco de dados do consumidor, o Sisem Suite, 

disponibilizado pela empresa Ipsos Marplan, o qual compreende a coleta sistemática de dados 

sobre compras e processos de compra de um painel de consumidores (MATTAR, 2008).  

 

6.1.2 Dados primários 

 

Os dados primários são coletados de forma específica para cada investigação através 

da realização de pesquisa diretamente junto ao público-alvo pretendido a fim de abordar o 

problema em estudo (MALHOTRA, 2006).  

 

6.1.2.1 Pesquisa exploratória de caráter qualitativo 

 

A pesquisa exploratória tem o objetivo de abastecer o pesquisador de maior 

conhecimento sobre seu tema de pesquisa, além de auxiliar no estabelecimento de prioridades 

de estudo e na geração de informações a respeito das possibilidades práticas para conduzir 

pesquisas específicas (MATTAR, 2008). Em consonância, Malhotra (2006) traz que o 

objetivo principal deste tipo de pesquisa é compreender a situação-problema que o 

pesquisador confronta. 



54 

 

Para o presente projeto, a pesquisa exploratória qualitativa foi escolhida como a mais 

adequada para a primeira fase de observação, tendo em vista que resulta em melhor visão e 

entendimento do problema, dedicando mais esforços às questões subjetivas da experiência 

(MALHOTRA, 2006). Como as informações disponíveis sobre perfil e consumo do público 

jovem adulto (18 a 35 anos) quanto a radiojornalismo ainda são bastante limitadas, existem 

muitas possibilidades de dados que podem ser obtidos, por isso torna-se necessário determinar 

as variáveis mais relevantes e pertinentes ao estudo.  

 

6.1.2.1.1 Instrumento de coleta de dados 

 

Para Mattar (2008), instrumentos de coleta de dados são documentos que roteirizam as 

questões apresentadas aos perguntados e onde são registradas as respostas recebidas. Ainda 

segundo Mattar (2008), o método de entrevistas tem por característica existir um entrevistador 

que conduz as perguntas e registra as respectivas respostas do entrevistado. Para este projeto 

foram realizadas entrevistas pessoais, havendo contato face a face entre pesquisador e 

pesquisado. As entrevistas individuais foram conduzidas pela autora com cada um dos 

entrevistados e registradas através de gravação de áudio. 

Para Malhotra (2006, p. 163), a entrevista em profundidade é caracterizada como 

“uma entrevista não-estruturada, direta, pessoal, em que um único respondente é testado por 

um entrevistador altamente treinado para descobrir motivações, crenças, atitudes e 

sentimentos subjacentes sobre um tópico”. Optou-se, assim, pela entrevista em profundidade 

por esta proporcionar uma coleta mais rica de informações sobre a situação-problema, além 

de permitir interação direta entre entrevistador e entrevistado.  

O instrumento adotado na fase exploratória deste projeto (APÊNDICE A) baseou-se 

em um roteiro de entrevista do tipo não-estruturado, no qual apenas os assuntos a serem 

discutidos foram elencados, mas inexistindo perguntas e respostas pré-definidas (MATTAR, 

2008). Assim, de acordo com as oportunidades, a autora poderia estimular o respondente a 

aprofundar mais um ou outro tópico. Ademais, a ordem das perguntas poderia ser 

frequentemente alterada, assim como o fraseamento, para adequar-se à situação.  

O roteiro elaborado contava com 31 questões, além de duas perguntas filtro: “qual a 

sua idade” e “você é ouvinte de rádio”. Caso os respondentes não se enquadrassem na faixa 

etária desejada – 18 a 35 anos – ou não fossem ouvintes de rádio, a diretriz era de encerrar a 

entrevista e agradecer a participação. Passando pelo filtro, os respondentes eram questionados 

quanto ao tipo de conteúdo que gostam de escutar em rádio e melhores formas de se manter 
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informado. De acordo com a resposta, o indivíduo era direcionado a um ou outro roteiro de 

entrevista. 

Aqueles que responderam não gostar de radiojornalismo foram indagados quanto aos 

motivos para não gostarem e veículos de preferência para obterem informações. A partir do 

veículo apontado eram geradas novas questões específicas a cada caso, concluindo-se com 

questionamentos sobre a palavra que melhor identifica o relacionamento do entrevistado com 

radiojornalismo e o que as emissoras de radiojornalismo poderiam fazer para conquistá-lo, 

além da aplicação de Critério Brasil (ABEP, 2012). Em algumas situações foi possível 

identificar que os pesquisados acompanham radiojornalismo, mas não compreendem o tipo de 

conteúdo que este contempla (a exemplo de um respondente que não entendeu transmissão 

esportiva como radiojornalismo). Nestes casos, o roteiro de perguntas sobre radiojornalismo 

deveria ser retomado. 

Aos respondentes que afirmaram gostar de radiojornalismo, foi aplicado um roteiro de 

entrevista dividido em sete blocos, além da aplicação de Critério Brasil (ABEP, 2012): 

motivações para escutar, caracterização do uso, influências, atributos e características 

determinantes para a escolha de emissora, avaliação da experiência, lealdade e relacionamento 

com as emissoras. 

 

6.1.2.1.2 Caracterização dos entrevistados 

 

Conforme apresentado no Quadro 6, o grupo entrevistado foi composto por 16 

pessoas, sendo 8 mulheres e 8 homens, todos entre 18 e 35 anos e residentes de Porto Alegre 

ou Grande Porto Alegre. A faixa etária variou entre 22 e 33 anos, com uma média de idade de 

25,75 anos. Relativos à classe social, dois encontram-se na classe A1, nove na classe A2 e 

cinco na classe B1, o que representa, de acordo com o Critério Brasil (ABEP, 2012), uma 

renda média de R$ 7.731,50 para o grupo de entrevistados. Verifica-se, também, que o total 

das pessoas escutadas são ouvintes de rádio, das quais treze gostam de radiojornalismo. 
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Quadro 6 – Perfil dos respondentes de entrevista em profundidade 

Código Sexo Idade 
Classe 

Social 

Ouvinte de 

Rádio? 

Gosta de 

Radiojornalismo? 

E1 Feminino 32 A2 Sim Sim 

E2 Masculino 30 B1 Sim Sim 

E3 Feminino 23 A1 Sim Sim 

E4 Masculino 33 B1 Sim Sim 

E5 Feminino 22 A1 Sim Não 

E6 Feminino 28 B1 Sim Sim 

E7 Feminino 23 A2 Sim Não 

E8 Masculino 27 A2 Sim Sim 

E9 Masculino 23 A2 Sim Não 

E10 Feminino 24 A2 Sim Sim 

E11 Masculino 26 A2 Sim Sim 

E12 Masculino 25 A2 Sim Sim 

E13 Feminino 22 A2 Sim Sim 

E14 Masculino 27 B1 Sim Sim 

E15 Masculino 22 A2 Sim Sim 

E16 Feminino 25 B1 Sim Sim 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.1.2.1.3 Coleta de dados  

 

A coleta de dados foi realizada entre os dias 17 e 25 de setembro de 2012 através de 

entrevista individual com cada um dos entrevistados em ambiente reservado e à prova de 

intervenções. Cada entrevista teve uma duração média de 20 minutos e o registro foi feito 

através de gravação do áudio. Para os resultados da entrevista em profundidade, os colóquios 

foram transcritos, sendo as principais informações obtidas registradas em uma tabela em 

Excel. Tais informações foram tratadas e trabalhadas para realização de comparações entre as 

respostas encontradas, a fim de delinear o comportamento de consumo do target com relação 

ao radiojornalismo e atender os objetivos específicos do projeto. 
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6.1.2.2 Pesquisa descritiva de caráter quantitativo 

 

Segundo Malhotra (2006), a pesquisa exploratória é comumente seguida por pesquisa 

conclusiva do tipo descritiva, tendo em vista que os critérios observados nessa primeira fase 

podem ser verificados ou quantificados a partir deste segundo momento. Assim, a pesquisa 

descritiva objetiva examinar relações específicas através de um formato mais estruturado e 

formal do que a pesquisa exploratória, baseando-se em amostras grandes e representativas. Os 

dados, então, estão sujeitos a uma análise quantitativa e são usadas para a tomada de decisões. 

Tendo em vista a teoria e a parceria da autora com a área de Pesquisa do Grupo RBS 

(a qual será comentada a seguir), julgou-se adequado para o presente trabalho realizar uma 

fase de pesquisa descritiva quantitativa para melhor atender aos objetivos estipulados. 

 

6.1.2.2.1 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados avaliado como mais adequado para a consecução 

dos objetivos durante a pesquisa descritiva foi o questionário auto-preenchido em corte 

transversal com propósito quantitativo e descritivo (APÊNDICE B). Dada a limitação de 

tempo, optou-se por um estudo transversal, que, para Malhorta (2006), contempla a coleta de 

informações de uma amostra apenas uma vez. 

Questionários auto-preenchidos são instrumentos de coleta de dados que devem ser 

lidos e respondidos de forma direta pelos pesquisados, sem a figura do entrevistador 

(MATTAR, 2008). Tais documentos podem ser enviados e recebidos de diversas formas, 

como por correio, Internet, jornais, revistas, rádio, junto ao produto, etc. Para este trabalho, o 

questionário foi composto através de formulário na ferramenta Google Docs e posteriormente 

enviado por e-mail a uma lista pré-definida de respondentes a partir do mailing da área de 

Pesquisa do Grupo RBS. 

O questionário foi composto a partir dos resultados obtidos na fase exploratória, 

servindo as réplicas dos entrevistados como base de construção das alternativas de resposta 

para o instrumento. Além disso, com base nos retornos e nas percepções obtidos na pesquisa 

qualitativa, foi possível estruturar o questionário de forma mais acertada, alterando, quando 

necessário, a redação do enunciado de perguntas e até mesmo a ordem das mesmas a partir do 

roteiro de entrevista.  

O instrumento aplicado é dito semi-estruturado porque existe uma padronização em 

grande parte de sua composição. Para Mattar (2008, p. 65), “um instrumento de coleta 
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altamente estruturado implica que tanto as questões a serem perguntadas, quanto às respostas 

possíveis de serem respondidas, já estão completamente determinadas”. Assim, a maior parte 

das questões do questionário apresenta um conjunto de respostas possíveis – múltipla-escolha 

e escalas -, contudo, foram trabalhadas quatro questões abertas às respostas pessoais dos 

pesquisados.  

O questionário foi construído de forma a atender cada um dos objetivos do projeto, 

apresentando, no total, sete blocos de perguntas, a saber: filtro, perfil do respondente, veículos 

alternativos de obtenção de informação, uso de radiojornalismo, principais influenciadores, 

atributos e características valorizados e avaliação de satisfação e lealdade. 

Assim como o roteiro de entrevista em profundidade, o questionário apresentava dois 

caminhos de resposta. No primeiro caminho, aqueles que respondessem gostar de 

radiojornalismo eram direcionados a uma série de perguntas sobre este assunto, enquanto que 

aqueles que não gostam de radiojornalismo eram levados a questionamentos sobre veículos 

alternativos a partir dos quais obtêm informações. 

 

6.1.2.2.2 Parceria com Grupo RBS 

 

Para a aplicação do instrumento de coleta desta fase, foi realizada uma parceria com a 

área de Pesquisa do Grupo RBS em que esta se comprometia a encaminhar o questionário da 

autora a seu mailing interno de envio de pesquisa. Em contrapartida, a autora comprometeu-se 

a apresentar todos os resultados obtidos à área de Pesquisa, além de disponibilizar o banco de 

dados gerado pela pesquisa quantitativa. Tal parceria foi positiva para ambas as partes porque 

permitiu à autora uma maneira barata, qualificada e, principalmente, rápida de obter um 

volume considerável de respostas ao instrumento, ao mesmo tempo em que proporcionou ao 

Grupo RBS dados, informações e análises sobre um dos veículos mais importantes de seu 

portfólio. 

 

6.1.2.2.3 Amostragem 

 

Para Mattar (2008), amostra é qualquer parte de uma população, enquanto que a 

amostragem é o processo de coleta de amostras em uma população. A amostragem é, então, 

utilizada em pesquisa porque a coleta de dados sobre alguns elementos da população podem 

gerar informações relevantes a respeito da população como um todo. Além disso, a 

amostragem tem por base duas premissas: existe similaridade suficiente entre os elementos da 
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população, de forma que apenas alguns elementos representam adequadamente as 

características de todos; há minimização na discrepância entre os parâmetros da população e a 

estatística da amostra.  Dessa forma, o tipo de amostragem escolhido é a não-probabilística, 

neste caso acidental, pois sua seleção foi feita por conveniência da autora, tendo em vista a 

disponibilidade de mailing pelo Grupo RBS 

Estabeleceu-se como perfil dos respondentes pessoas entre 18 e 35, residentes de Porto 

Alegre ou Grande Porto Alegre e ouvintes de rádio. A partir da parceria com a área de 

Pesquisa do Grupo RBS, o questionário foi enviado a 9.232 pessoas, havendo 555 respostas, o 

que representou uma taxa de retorno de 6%.  

 

6.1.2.2.4 Coleta de dados  

 

O link para o questionário foi enviado em 22 de outubro, por e-mail, a um grupo de 

9.232 pessoas, sendo disponibilizado para resposta por um período de doze dias entre 22 de 

outubro e 02 de novembro de 2012, sendo enviado um reforço, também por e-mail, no dia 30 

de novembro para estimular as pessoas a responderem a pesquisa.  

Para o questionário auto-preenchido realizou-se tabulação simples através dos próprios 

recursos disponíveis no Google Docs, com a criação de gráficos básicos. Além disso, a base 

de dados obtida foi exportada para a ferramenta Microsoft Excel para a realização de 

cruzamentos mais complexos de dados através de tabelas dinâmicas. Ao final do 

processamento, os dados obtidos foram utilizados como base para a inferência de padrões de 

consumo por parte do público em geral no target quanto a rádios news. 

A partir das técnicas apresentadas neste capítulo, gerou-se os resultados que serão 

apresentados a seguir. 
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7 RESULTADOS 

 

De acordo com o que foi exposto no capítulo anterior, o método de pesquisa do 

presente trabalho foi dividido em duas fases, de forma que os resultados serão apresentados 

em dois momentos; primeiramente serão trazidos os resultados da fase de pesquisa 

exploratória de caráter qualitativo e, após, os resultados da fase de pesquisa descritiva de 

caráter quantitativo. 

 

7.1 RESULTADOS DA PESQUISA QUALITATIVA 

 

Os resultados da pesquisa qualitativa serão apresentados de acordo com os blocos de 

perguntas do roteiro de entrevista em profundidade, iniciando pelo roteiro trabalhado com 

pessoas que gostam de radiojornalismo. São os blocos: motivações para escutar, 

caracterização de uso, influências, atributos e características, avaliação de experiência, 

lealdade e relacionamento com as emissoras. Posteriormente será reservada uma seção para 

apresentação dos resultados das entrevistas conduzidas com pessoas que não costumam 

acompanhar radiojornalismo. 

 

7.1.1 Motivações 

 

O primeiro bloco de questionamentos analisado traz as impressões quanto a 

motivações para os entrevistados escutarem emissoras de rádio.  

Os entrevistados apresentaram três principais categorias de motivação para ligar o 

rádio: notícias, esportes e música e entretenimento. Em notícias agruparam-se todas as 

respostas que incluíam os termos informação, atualidades, notícias locais e tempo e trânsito, 

de forma que dez entrevistados afirmam escutar esta categoria de conteúdo. Esportes 

apareceram em segundo lugar como categoria mais procurada com oito entrevistados ligando 

o rádio para ouvir este tipo de conteúdo, seja por causa de noticiários esportivos, seja por 

causa de transmissões de futebol. Por fim, seis pessoas responderam que buscam música e 

entretenimento. 

A maioria dos respondentes varia o tipo de conteúdo que escuta de acordo com suas 

necessidades momentâneas, a exemplo da frase do entrevistado E1 quando questionado sobre 

o tipo de conteúdo que escuta em rádio: 
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Depende do horário. De manhã cedo eu gosto de ficar informada, então dou uma 

consultada no site da Gaúcha na Internet e ouço rádio news. E nos momentos em que 

tô [sic] me deslocando de carro, pra desopilar, mais música (ENTREVISTADO E1). 

 

Dessa forma, percebe-se que para boa parte dos entrevistados a motivação para escutar 

rádio não é única, mas sim depende do que a pessoa busca no momento, embora esteja sempre 

relacionada à necessidade de obter informações. Três entrevistados apontaram que, em 

deslocamento, acompanham radiojornalismo para manterem-se informados, saber condições 

do trânsito, etc, mas durante os finais de semana ligam o rádio para escutar transmissões de 

partidas de futebol e comentários sobre o desempenho de seu time.  

Em contrapartida, quatro entrevistados apontam o rádio como um meio exclusivo de 

obtenção de informações e notícias, como diz o entrevistado E4: “Rádio é informação para 

mim. [...] Música eu escuto no CD”. Para estes, o rádio é uma ótima alternativa de mídia para 

obter notícias porque podem fazê-lo enquanto praticam outras atividades, tais como dirigir e 

praticar exercícios, além de oferecer uma maneira mais rápida de atualização. Ademais, três 

respondentes apontaram que utilizam o rádio apenas para escutar música e que buscam 

notícias e informações na Internet, tendo em vista que através deste meio podem procurar os 

conteúdos que querem ao invés de precisar aguardar que a notícia lhes seja entregue. 

De fato, oito entrevistados trouxeram que, apesar de utilizarem o rádio como uma 

forma de obter informações, acreditam que a Internet seja a melhor forma de manterem-se 

informados porque, além de poderem buscar a informação como, quando e onde querem, as 

notícias são entregues de forma mais compacta através de manchetes em portais de notícias. 

Além disso, o computador é a principal ferramenta de trabalho e lazer para a maioria dos 

respondentes e através dele têm acesso contínuo a informações, assim como pelos 

smartphones, que permitem mobilidade e obtenção instantânea de notícias. 

Assim, pode-se inferir que as motivações de uso do rádio como veículo de 

comunicação estão fortemente atreladas às necessidades de obtenção de informações, o que 

condiz com a teoria apresentada no capítulo de referencial teórico. Para Kotler e Armstrong 

(1993), as necessidades intensas o suficiente tornam-se motivos para procurar-se uma forma 

de supri-las, assim como, para Schiffman e Kanuk (2009), a motivação é um estado de tensão 

induzido pela necessidade que leva o indivíduo comportar-se de forma que acredita ser capaz 

de suprir a necessidade e reduzir a tensão. No caso dos ouvintes de rádio, as necessidades 

estão em saber o que está acontecendo com seu time de futebol, conhecer as condições 

meteorológicas e de trânsito antes de sair de casa para evitar inconvenientes, escutar músicas 
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e programas de entretenimento que conhecidos acompanham para não ser deslocado durante 

conversas, etc. 

Afora as motivações para escutar rádio, os entrevistados também foram questionados 

sobre o uso de emissoras de radiojornalismo, conforme os resultados a seguir apresentam. 

 

7.1.2 Caracterização de uso 

 

A caracterização de uso de emissoras de radiojornalismo pelos entrevistados apresenta 

frequência e situações de consumo, emissoras favoritas, formas de interação e 

compartilhamento de conteúdo, entre outros. 

Com relação à frequência de uso, nove pessoas responderam escutar diariamente 

emissoras de radiojornalismo, enquanto que uma escuta três vez por semana e quatro, uma 

vez por semana. Os indivíduos que escutam apenas uma vez por semana têm por característica 

apenas acompanhar transmissões de partidas de futebol e, em alguns casos, a repercussão das 

mesmas. Já as pessoas que escutam todos os dias ou três vezes por semana têm um perfil mais 

diversificado, acompanhando conteúdos jornalísticos e esportivos. 

A principal situação de consumo de emissoras de radiojornalismo, de acordo com onze 

respondentes, é durante deslocamentos, seja no carro pelo aparelho transmissor do mesmo, 

seja no ônibus, a pé ou de bicicleta, através do rádio do aparelho celular ou do aplicativo das 

rádios. Em segundo lugar, com nove apontamentos, aparece o uso para acompanhar jogos de 

futebol; já cinco pessoas dizem escutar rádio em casa, principalmente durante a execução de 

atividades domésticas como cozinhar e limpar. Além disso, empatados em quarto lugar, com 

três respostas, aparece o uso nos estádios - durante partidas de futebol do seu time - e no 

trabalho. Por fim, com duas respostas cada, foram mencionados os consumos durante 

atividades físicas, em espera e através de podcast após a transmissão de algum programa.  

A partir disso, infere-se que uma característica importante dos jovens adultos ouvintes 

de rádio é que têm por hábito acompanhar o radiojornalismo enquanto desempenham outras 

atividades, de forma a otimizar a utilização de seu tempo. Dessa forma, os momentos que 

poderiam ser preenchidos por ócio são aproveitados para a obtenção de informações que 

consideram relevantes, as quais não teriam tempo de adquirir através de outros veículos. Isso 

porque, a exemplo de televisão, jornal e Internet, outros meios de comunicação exigem 

atenção total do indivíduo para o consumo de conteúdo, exigindo que interrompa suas 

atividades para poder se concentrar naquilo que está sendo informado. O rádio, assim, é o 

meio de comunicação que está mais próximo do ouvinte e que não exige sua concentração 
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total para mantê-lo informado. A frase do entrevistado E10, apresentada a seguir, atesta esta 

inferência: 

 

O rádio me dá uma sensação de conseguir otimizar muito o meu tempo, de adquirir 

conhecimentos de confiança, importantes em momentos em que eu não estaria 

fazendo isso. É otimizar tempo  (ENTREVISTADO E10). 

 

Os entrevistados foram, em seguida, questionados quanto a emissoras de 

radiojornalismo que conhecem, escutam e preferem. Dentre os treze respondentes que 

escutam radiojornalismo, a Gaúcha aparece como a rádio que todos conhecem, seguida pela 

Guaíba (doze conhecem), pela Band AM (seis conhecem) e pela BandNews (quatro 

conhecem). De forma menos expressiva, aparecem a Band Esportes FM, a Rádio Grenal, a 

Pampa, a Itatiaia e a BBC com uma resposta cada uma. Quando perguntados se escutavam 

algumas dessas rádios, todos responderam ouvir Gaúcha, dois escutam a BandNews e Guaíba; 

Band AM, Rádio Grenal, Itatiaia e BBC aparecem com uma resposta cada. Por fim, quando 

questionados sobre sua emissora de radiojornalismo favorita, todos os entrevistados 

responderam Gaúcha. Pode-se dizer, dessa forma, que, apesar de serem conhecidas pelo 

público, a maioria das emissoras não gera apelo suficiente para que as pessoas escutem-nas. 

Além disso, verifica-se uma predominância absoluta da Gaúcha na preferência dos ouvintes. 

Questionados sobre o porquê de preferirem a Gaúcha sobre as demais emissoras de 

radiojornalismo, todos os respondentes destacaram os comunicadores, seja porque os 

percebem como mais competentes, qualificados, experientes e com opiniões mais 

fundamentadas, seja porque são os mesmos jornalistas que estão presentes em outros veículos 

de comunicação do Grupo RBS que acompanham, o que confere maior credibilidade àquilo 

que falam. Além disso, muitos acreditam que a qualidade dos comunicadores gera um 

conteúdo mais elevado, mais inteligente, mais interessante e de maior credibilidade e 

confiança, conforme apontado pelo entrevistado E4:  

 

Os profissionais da Gaúcha são muito mais competentes do que os de outras 

emissoras, E isso acaba levando a um conteúdo mais elevado. O ponto de vista 

crítico deles é mais bem elaborado, eles falam com base em alguma coisa, não 

simplesmente pura opinião. É bem diferente tu ver um debate esportivo na Gaúcha 

do que em outra emissora. Nas outras é uma gritaria, na Gaúcha eles têm base; tem 

gritaria também, mas eles têm um pouco mais de fundamento para falar 

(ENTREVISTADO E4). 

 

Além disso, foi destacado por dois entrevistados o estilo de narração do locutor 

esportivo Pedro Ernesto Denardin, que, segundo eles, é mais emocionante e cativante, além de 
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ser tão tradicional que gera estranheza acompanhar a transmissão esportiva com outro 

comunicador em outra emissora ou em outro veículo, tanto que escutam a narração no rádio 

junto à transmissão pela televisão.  

Outros diferenciais apresentados pelos entrevistados relacionam-se à qualidade técnica 

da Gaúcha, destacando a qualidade da produção dos programas, a organização da equipe em 

coberturas jornalísticas e esportivas, além da superioridade do áudio e do sinal sobre as 

demais emissoras e da apreciada presença na frequência FM, que permite maior flexibilidade 

de acesso. Foi comentada também a organização da programação, que, apesar de fixa, permite 

flexibilidade para furos de notícia e dinamicidade para intercalar conteúdos jornalísticos e 

esportivos, distribuindo o conteúdo de maneira que o ouvinte possa se manter atualizado 

sobre diversos assuntos em um curto espaço de tempo. Por fim, foi destacado por diversos 

respondentes o aspecto de preferirem a Gaúcha por já estarem habituados a ela, tanto pela sua 

tradição quanto pela familiaridade que tem em suas casas. 

A questão da tradição e da familiaridade, inclusive, apareceu recorrentemente nas 

conversas com os entrevistados. Quando questionados sobre como conheceram a Gaúcha, a 

maioria das pessoas respondeu ou que não se recorda como conheceu a emissora, que escutam 

“desde sempre”, ou que algum membro da família apresentou a rádio para eles. A influência 

da família será explorada de forma mais profunda na seção sobre influências, mas é 

importante destacar desde já a sua importância na escolha de emissora de radiojornalismo 

pelos respondentes. Em contrapartida, apenas uma pessoa respondeu que conheceu a emissora 

porque queria obter mais informações sobre a partida de futebol que estava acompanhando no 

estádio e se interessou mais pela Gaúcha do que pelas demais.  

Os entrevistados também foram perguntados se acompanham alguma emissora de 

radiojornalismo através de mídias sociais como Twitter e Facebook. As respostas recebidas 

foram bastante variadas, mas a maioria das pessoas acompanha emissoras ou comunicadores 

em pelo menos uma mídia social. Embora algumas pessoas interajam com os conteúdos 

publicados – lendo as notícias, clicando nos links, dando retweet, conversando com 

comunicadores, etc -, a maioria não tem o costume de interatuar além da leitura das 

manchetes, tendo em vista que não têm por hábito utilizar as redes sociais para além de 

conversas com amigos e conhecidos. Ademais, os indivíduos que dizem acompanhar 

comunicadores, principalmente no Twitter, dizem fazê-lo porque algum comunicador 

estimulou-os durante seu programa, contudo, não fazem o caminho contrário, ou seja, ligar o 

rádio para escutar o programa porque o comunicador publicou a pauta do dia, por exemplo. 

Interpelados quanto à possibilidade de interagirem de forma mais assídua com os perfis das 
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emissoras de radiojornalismo, boa parte dos entrevistados afirmaram que, caso fossem mais 

estimulados pelos comunicadores no ar, provavelmente buscariam informações em tais perfis. 

Dessa forma, conclui-se que a baixa interação dos entrevistados com as redes sociais de 

emissoras de radiojornalismo está relacionada a uma percepção de escassez de comunicação 

por parte dos veículos com relação a este ponto de contato. 

Efetivamente percebe-se, através das entrevistas, que são poucos os respondentes que 

interagem de alguma forma com emissoras de radiojornalismo. Oito pessoas afirmaram não 

interagir de forma alguma, enquanto que duas participam de enquetes, desde que presentes no 

site da Gaúcha e três interagem assiduamente com a Gaúcha e seus comunicadores através do 

Twitter. Em contrapartida, quatro pessoas participavam de promoções em rádios de 

entretenimento quando adolescentes, mas perderam o hábito durante os últimos anos. 

Os entrevistados foram também questionados sobre os aparelhos que utilizam para 

escutar emissoras de radiojornalismo. O rádio do carro aparece em todas as respostas, 

reforçando o dado apresentado anteriormente sobre a preferência de consumo de informações 

pelo rádio durante deslocamentos. O aparelho tradicional de rádio e o rádio pelo celular 

figuram, cada um, em seis respostas, contrastando a tradição com a modernidade nas 

plataformas de consumo de rádio. O aplicativo da Gaúcha aparece como alternativa para 

cinco respondentes, sempre acompanhado de reclamação quanto a delay ou queda frequente 

no sinal. Por fim, o computador tem quatro menções, sendo a plataforma utilizada pelos 

entrevistados durante o seu período de trabalho, e a televisão, uma menção. Verifica-se, desta 

forma, uma variedade nas formas de consumo do conteúdo radiojornalístico através das 

diferentes plataformas oferecidas atualmente, o que comprova, também, a capacidade de 

versatilidade do meio rádio, o que garante sua convivência com os demais meios de 

comunicação até hoje. 

A última pergunta do bloco relativo à caracterização de uso e consumo refere-se ao 

compartilhamento de informações obtidas através do rádio pelos respondentes. Todos os 

entrevistados responderam que dividem com conhecidos, amigos ou família os conteúdos que 

recebem através do radiojornalismo e a principal forma de fazê-lo é através de comentários no 

quotidiano, de boca-a-boca. Algumas pessoas também disseram dividir as informações 

através de redes sociais, tendo em vista a facilidade que estas ferramentas proporcionam ao 

processo compartilhamento através de botões de retweet e share. Um dos respondentes ainda 

afirmou fazer download de arquivos em podcast disponíveis no website da Rádio Gaúcha para 

posteriormente enviar a amigos, além de utilizar o telefone como meio de disseminação das 

informações, seja por mensagem de texto, seja através de ligação. 
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A presente seção apresentou os resultados obtidos através da pesquisa qualitativa com 

relação aos hábitos de consumo de radiojornalismo pelos entrevistados. Em 

complementaridade, a seção a seguir apresentará as principais influências sobre os indivíduos 

na escolha de emissora de radiojornalismo.  

 

7.1.3 Influências 

 

A presente seção apresentará os resultados obtidos através do bloco de perguntas sobre 

influências sofridas pelos respondentes durante a escolha de uma emissora de 

radiojornalismo. Estudar esta questão provou-se bastante difícil, tendo em vista que em vários 

casos os entrevistados respondiam à pergunta com atributos que consideram importantes em 

uma emissora de radiojornalismo, a exemplo de credibilidade e confiança; contudo, através de 

outras perguntas foi possível inferir os resultados apresentados a seguir.  

Com base na teoria, tem-se que os atos de consumo podem ser utilizados como forma 

de um indivíduo declarar pertencimento a um grupo e de afirmar as suas relações com os 

demais (ROCHA; ROCHA, 2007). Em diversos momentos os entrevistados do presente 

trabalho apresentaram a necessidade de escutar emissoras de radiojornalismo ou 

especificamente a Gaúcha para manterem-se informado sobre aquilo que as pessoas com 

quem convivem estão falando e poderem comentar sobre os mesmos assuntos, como pode ser 

visto na frase do entrevistado E13:  

 

Eu tenho amigos que vêm conversar comigo, dizendo “Ah! Tu ouviu na Gaúcha tal 

coisa?”. Na verdade esse foi um dos motivos pelo qual eu comecei a ouvir a Gaúcha, 

porque, que eu me lembre de ter começado a ouvir a Gaúcha não por esporte, mas 

pelo jornalismo, é porque várias pessoas vinham me perguntar se eu tinha ouvido 

uma coisa na Gaúcha - e era uma época que eu ouvia muito mais a Band - e eu 

cheguei à conclusão de que a Gaúcha trazia muito mais notícias locais do que a 

Band porque nada do que as pessoas falavam que tinham escutado na Gaúcha eu 

ouvia na Band (ENTREVISTADO E13). 

 

Além disso, frequentemente é apontado pelos entrevistados que escutar a Gaúcha 

(emissora favorita dos treze respondentes que costumam escutar radiojornalismo) é uma 

tradição, um hábito, um costume. Dessa forma, pode-se dizer que o ato de escutar a Gaúcha 

reflete as influências originadas da identidade regional dos entrevistados (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2005), tendo em vista que o crescimento em dada sociedade leva o 

indivíduo a aprender preferências e comportamentos característicos de sua cultura (KOTLER; 

ARMSTRONG, 1993). Conforme apresentado anteriormente, Porto Alegre é uma das capitais 
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brasileiras em que a população mais consome rádio frequentemente (RÁDIO E NEGÓCIOS, 

2010), ou seja, existe nos porto-alegrenses a cultura intrínseca de utilizar o rádio como um 

meio de obter informações e entretenimento e isso pode ser percebido nas respostas dos 

entrevistados do presente trabalho. 

O fator social de influência traz que o consumo é movido pelos grupos que agem sobre 

as pessoas, que, por sua vez, atuam de acordo com as regras compartilhadas com tais grupos 

(PINHEIRO et al., 2006). Os principais grupos de influência que aparecem nas respostas à 

entrevista em profundidade são os amigos e, principalmente, a família.  

Os amigos são apresentados como grandes influenciadores de consumo na figura de 

reforçadores de que os entrevistados fizeram a escolha certa de emissora, pois reafirmam 

constantemente a qualidade da opção. Já a família, de acordo a teoria, é um grupo capaz de 

exercer influência maior no comportamento de consumo dos indivíduos (SCHIFFMAN; 

KANUK, 2009) e isso é refletido nos resultados da presente pesquisa. Conforme comentado 

na seção sobre uso, grande parte dos entrevistados afirmaram ter conhecido a Gaúcha e o 

meio rádio a partir de influência de sua família, a exemplo do Entrevistado E8, que comentou 

que escuta a Gaúcha por hábito, que não escolheu a Gaúcha, mas sim se acostumou com ela 

devido à convivência com sua família. Apesar de alguns entrevistados trazerem que 

começaram a escutar a Gaúcha através de conteúdos jornalísticos junto a seus pais enquanto 

estavam em deslocamento, o futebol apareceu como principal lembrança de primeiro contato 

com o meio, a exemplo da frase do entrevistado E15: 

 

Ah, a Gaucha é aquela coisa de família, né. Eu acho que as primeiras lembranças 

que eu tenho da Gaúcha é quando eu era pequeno escutava, via jogos do Grêmio, do 

Inter, na televisão e o meu tio tirava o som da televisão e ligava o rádio para poder 

escutar a narração da Gaúcha, que sempre teve muito mais motivação do que uma 

narração na televisão, né. Então eu acho que a partir daí começou a minha 

experiência com rádio de notícias (ENTREVISTADO E15). 

 

Assim, verifica-se que para muitos respondentes, pais, avôs, tios e irmãos mais velhos, 

através das transmissões esportivas, exerceram forte influência nas escolhas de meio de 

comunicação e emissora de radiojornalismo através das quais obtêm informações hoje.  

Em um segundo momento, os entrevistados foram questionados sobre influências 

situacionais sobre a escolha de conteúdo e emissora de rádio quando utilizam este meio de 

comunicação acompanhados de outras pessoas, a fim de estudar como cada uma das seguintes 

figuras influencia o comportamento de consumo: pai, mãe, irmãos, cônjuge e amigos. A 

maioria dos respondentes não tem por hábito escutar rádio acompanhado, mas escuta em 
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certas situações, como no carro com a família ou na casa de amigos durante a transmissão de 

jogos de futebol. Para todos os entrevistados, quando escutam rádio com o pai, o tipo de 

conteúdo é obrigatoriamente notícias (jornalismo ou esporte) ou transmissão esportiva, sendo 

a escolha de emissora um consenso entre eles. Já com a mãe, todos responderam escutar 

rádios de música, sendo esta uma escolha dela. Quando a companhia é dos irmãos, o tipo de 

conteúdo varia entre transmissão esportiva e música. Junto aos cônjuges, a decisão, na 

maioria dos casos, é feita pela outra pessoa e o conteúdo também varia entre transmissão 

esportiva e música. Por fim, ao escutar rádio com amigos, os entrevistados do sexo masculino 

responderam, em sua maioria, transmissão esportiva (apenas um respondeu música), e as 

entrevistadas do sexo feminino responderam música; em ambos os casos a escolha é feita em 

consenso entre todos. 

Apresentados os resultados do bloco de perguntas sobre influência de consumo, a 

seguir serão vistos os resultados do bloco sobre atributos e características valorizados. 

 

7.1.4 Atributos e características 

 

Atributos e características que agradam ou não o ouvinte são determinantes para o 

sucesso ou para o fracasso de uma emissora de rádio. A seguir serão apresentados os 

resultados da pesquisa qualitativa conduzida a fim de compreender as preferências do público 

estudado. 

Ao longo das entrevistas, surgiram diversos atributos que são valorizados pelos 

entrevistados em emissoras de radiojornalismo, mas credibilidade e confiança aparecem com 

maior frequência. Este resultado é bastante coerente com a percepção que os brasileiros têm 

do rádio; de acordo com pesquisa da ABA/Top Brands, a qual aponta que 87% da população 

confia no rádio, sendo este o veículo com maior credibilidade entre os meios de comunicação 

(BRANDPRESS, 2012). Sendo assim, é normal que os entrevistados valorizem e exijam estes 

atributos de uma emissora de jornalismo. A qualidade dos comunicadores também foi 

apontada como um atributo fundamental para grande parte dos respondentes, tendo em vista 

que bons jornalistas entregarão notícias completas, de forma imparcial, com opiniões 

fortemente embasadas e selecionadas de acordo com o que o ouvinte espera escutar. Ademais, 

bons comunicadores geram conteúdos de qualidade e de relevância para a audiência com 

clareza e transparência, Os entrevistados ainda valorizam comunicadores que sejam capazes 

de se conectar com a audiência, transformando a entrega da informação em uma conversa, 
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além de um mero serviço. Outro atributo relevado pelos entrevistados é o foco em conteúdo 

regional, valorizando as notícias e os jornalistas locais. 

Foram apresentados como importantes, também, atributos técnicos, tais como 

qualidade do áudio e abrangência do sinal, incluindo a presença no FM e a qualidade das 

plataformas digitais, o que permite maior facilidade e maiores possibilidades de acesso ao 

conteúdo gerado pela emissora. Ainda foram destacadas como propriedades admiradas a 

dinamicidade, a flexibilidade e o imediatismo do radiojornalismo, que pode transmitir a 

informação a partir de qualquer lugar, a qualquer momento, mesmo que interfira na 

programação normal da emissora e isso, de acordo com os entrevistados, gera proximidade 

entre o público e o fato. Outra característica relevante apontada é a capacidade que o rádio 

tem de entregar a informação completa, porém, sem dissecá-la, permitindo que o público tire 

suas próprias conclusões sobre o fato apresentado; ou seja, o rádio possibilita maior reflexão 

sobre a informação recebida. 

A questão da força da marca também foi mencionada, tendo em vista que emissoras 

consagradas passam uma imagem de maior credibilidade e de que está entregando uma notícia 

mais completa e apurada. Por fim, foi trazida por um respondente a importância da 

publicidade em rádio e a forma como os comunicadores realizam a entrega do conteúdo 

publicitário de patrocinadores, atribuindo credibilidade às marcas a ele associadas. 

Questionados quanto à presença destes atributos em sua emissora favorita (no caso, a 

Gaúcha para os treze), os entrevistados afirmaram reconhecer as características e apontaram a 

sua manutenção como fatores determinantes para continuarem a escutar a rádio. 

Em seguida, foi perguntado às pessoas os atributos que menos as agradam em 

emissoras de radiojornalismo. A resposta mais frequente foi a publicidade no rádio, a qual é 

considerado pelos entrevistados como “muito chata” e como uma quebra na programação, 

seja com a entrega ao vivo – dentro dos programas -, seja durante o break comercial. Para 

alguns respondentes, o conteúdo comercial parece mais longo do que aquele na televisão e 

passa a impressão de estar consumindo tempo de programação ao vivo, ou seja, ao invés de 

informar uma nova notícia, o comunicador faz uma entrega publicitária. Contudo, a 

propaganda dentro da transmissão esportiva não é rejeitada, mas tida como engraçada e até 

folclórica. 

Outra característica apontada como desagradável é o conteúdo esportivo em excesso 

em algumas emissoras, o qual, por vezes, invade o espaço de notícias jornalísticas. A partir 

disso, alguns entrevistados trazem que uma solução agradável à comunicação esportiva em 

excesso seria a criação de canais alternativos, através de aplicativo ou do website, das 
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emissoras com conteúdos diferentes daqueles que estão sendo transmitidos ao vivo no on air. 

Em consonância, houve respondentes que apontaram a impossibilidade de escolher o 

conteúdo que vai escutar como um ponto negativo da obtenção de notícias pelo 

radiojornalismo, de forma que o indivíduo precisa acompanhar programas inteiros para obter 

apenas uma informação que lhe é relevante. 

Comunicadores sem experiência e que opinam sem embasamento também são 

altamente rejeitados pelos entrevistados, que dizem procurar a opinião de jornalistas e 

especialistas no rádio para aprimorar seu conhecimento sobre certo assunto e, quando 

percebem que o comentarista conhece menos do que eles, frustram-se com o programa. 

Comunicadores parciais, que não aceitam opiniões diferentes das suas não são apreciados, 

assim como programas repetitivos, com dinâmicas e pautas estanques e emissoras que 

oferecem conteúdo pouco regionalizado, com poucas informações locais. Por fim, 

sensacionalismo e bate-bocas durante debates também desagradam os ouvintes, tendo em 

vista que ferem a credibilidade da emissora e dos comunicadores. 

Os entrevistados foram convidados, então, a dar sua opinião quanto à diferenciação 

que acreditam que o rádio tem sobre os demais veículos de comunicação. O principal 

destaque foi a importância dada para a proximidade com o ouvinte, que, para os respondentes, 

é maior do que em outros veículos. Os radiojornalistas são percebidos como mais humanos, 

realizando uma comunicação imediata com o público e, ao mesmo tempo que informam 

milhares de pessoas, parecem que falam diretamente com cada uma, de forma bastante 

informal. O comunicador pode, ainda, transmitir mais emoção ou menos durante a entrega de 

uma notícia ou de uma informação, a exemplo do narrador esportivo. Além disso, o rádio 

proporciona uma interação mais imediata entre comunicador e audiência; conforme foi 

destacado pelos entrevistados, o ouvinte envia uma mensagem de texto para o celular do 

programa ou envia um tweet para o perfil do comunicador e este, em seguida, lê o que foi 

recebido, comenta e acata as opiniões do público. 

Como diferencial do rádio sobre os outros veículos ainda foi apontada a questão do 

acesso irrestrito, tendo em vista que o sinal – e por consequência o conteúdo – é gratuito e 

disponível a todos que possuírem um aparelho receptor, o que possibilita uma maior 

penetração. Além disso, a dinamicidade e a capacidade de mobilidade foram apontadas como 

importantes diferenciais, uma vez que, de acordo com as palavras do entrevistado E1, “o rádio 

é dinâmico, nasceu móvel para acompanhar as pessoas aonde elas vão”; ou seja, o rádio é um 

meio que, caso o ouvinte deseje, pode estar sempre a seu lado. Para alguns entrevistados, o 

rádio ainda diferencia-se por servir como uma companhia:  
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(O rádio) pra mim, ele trabalha como uma companhia. O rádio é alguém com quem 

eu to conversando no meu dia-a-dia, ele preenche espaços de quando não tem 

ninguém por perto, dirigindo sozinho, em casa sozinho [...] é um amigo, é alguém 

que tá comigo ali (ENTREVISTADO E4). 

 

Para desempenhar o papel de companhia, de parceiro do ouvinte, o rádio precisa estar 

próximo a ele, se comunicar de forma fácil, amigável e pessoal, por isso este diferencial 

resume os resultados já apresentados. 

O último diferencial apresentado pelo rádio apontado pelos entrevistados é a 

possibilidade de o indivíduo manter-se informado enquanto executa outras tarefas, como 

dirigir, esperar em uma fila de banco, limpar a casa, etc. Para os respondentes, a grande 

vantagem de obter informações pelo rádio está em ter o ouvido escutando informações 

enquanto os demais sentidos estão livres para praticar outras atividades. 

Apresentados os resultados do bloco de atributos e características, torna-se necessário 

conhecer as principais informações levantadas quanto à avaliação de experiência de uso de 

emissoras de radiojornalismo, conforme será apresentado a seguir. 

 

7.1.5 Avaliação da experiência 

 

A avaliação de experiência busca analisar os aspectos importantes à satisfação ou 

insatisfação os respondentes através do consumo de conteúdo informativo a partir de 

emissoras de radiojornalismo. Para Kotler e Keller (2005), a satisfação do consumidor 

origina-se da proximidade entre suas expectativas e percepção do desempenho do produto ou 

serviço. No caso desta pesquisa, as expectativas dos entrevistados são representadas pelos 

atributos que valorizam em emissoras de radiojornalimo. Questionados se percebem os 

atributos citados em sua rádio favorita, os treze respondentes afirmaram reconhecer os 

mesmos na Gaúcha. Desta forma, o desempenho da emissora está alinhado com as 

expectativas dos ouvintes, deixando-os satisfeitos. Houve manifestação negativa apenas do 

entrevistado E4 com relação ao excesso de publicidade na Gaúcha, o que está desapontando-o 

e estimulando-o a eventualmente trocar de emissora ou até desligar o rádio. Contudo, o 

respondente assegura que, apesar do descontentamento com o conteúdo comercial, não 

deixaria de escutar a Gaúcha, apenas em certos momentos procura alternativas. 

Os entrevistados foram convidados, também, a relatar experiências em que ficaram 

muito satisfeitos ou muito insatisfeitos com uma emissora de radiojornalismo. Apenas o 
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entrevistado E2 traz uma experiência de insatisfação, na qual estava presenciando um fato que 

a Gaúcha noticiava e as informações da rádio não correspondiam com o que estava 

acontecendo de verdade, conforme o respondente podia atestar, já que estava no local da 

notícia. A situação provocou o entrevistado a desligar o rádio no momento, mas não o fez 

deixar de escutar a Gaúcha. 

Com relação a situações satisfatórias, o futebol e o rádio como prestador de serviço 

são as respostas mais recorrentes obtidas. Com relação a futebol, o entrevistado E2 comenta 

que, como torcedor do Internacional, ficou muito satisfeito com a cobertura realizada pela 

Gaúcha do Campeonato Mundial Interclubes de 2006, o qual foi vencido por seu time. 

Segundo o respondente, a qualidade da transmissão e a presença vinte e quatro horas por dia 

da emissora junto a seu time geraram uma proximidade sem igual entre torcedor e o time. Em 

contraponto, os entrevistados E6 e E16 apontaram a transmissão do último jogo da Série B do 

Campeonato Brasileiro de 2005 - também conhecido como a Batalha dos Aflitos – como um 

momento de alta satisfação com relação ao radiojornalismo. Como torcedores do Grêmio, 

para estes respondentes a transmissão da Gaúcha refletiu a emoção que somente o rádio é 

capaz de canalizar através da voz do narrador esportivo Pedro Ernesto Denardin. De fato, para 

o entrevistado E16, este momento foi decisivo em sua escolha de emissora favorita, pois, 

como ouvinte apenas de transmissões esportivas no radiojornalismo, hoje somente consegue 

acompanhar partidas através da voz de Denardin. 

Relativo ao radiojornalismo como prestador de serviço, os entrevistados E1 e E13 

apontam as informações transmitidas durante o dia-a-dia da Rádio Gaúcha como pontos de 

satisfação, uma vez que, através destas conhecem as condições de trânsito, a previsão do 

tempo e os principais fatos discutidos no dia de forma rápida e compacta. Em consonância, o 

entrevistado E10 ilustra a importância do rádio como prestador de serviço através do relato de 

que foi preparado para um teste de conhecimentos gerais de uma entrevista de emprego 

porque estava escutando a Gaúcha no carro em direção ao local da entrevista. O entrevistado 

E14 ainda sinaliza que o radiojornalismo e seus comunicadores são representantes do povo na 

cobrança sobre autoridades de seus direitos e que ficou bastante satisfeito em uma situação 

em que escutava a Rádio Gaúcha e a jornalista, em conversa com representantes da EPTC, 

diversas vezes trouxe à tona a opinião da população e, inclusive, discordou e refutou fatos 

apresentados pelos convidados. 

A entrada da Rádio Gaúcha na frequência FM é apresentada pelo entrevistado E15 

como um grande motivo de satisfação com a emissora, além de fator decisivo para a escolha 

de sua rádio preferida, tendo em vista que permitiu mais opções de plataformas através do 
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quais sintonizar a Gaúcha, afora a possibilidade de maior mobilidade na obtenção de 

informações. Por fim, o entrevistado E4 aponta com grande satisfação o dia em que visitou o 

estúdio da Rádio Gaúcha e os comunicadores do programa Sala de Redação conversaram com 

ele e mandaram, no ar, um recado a um grande amigo seu. Para o entrevistado, este momento 

representa a proximidade que o rádio tem com os seus ouvintes e a abertura de seus 

comunicadores para interagir com a audiência. 

Os entrevistados ainda foram questionados sobre os motivos que os levam a trocar de 

emissora de radiojornalismo. O motivo que aparece com maior recorrência é o break 

comercial, pois, de acordo com seis respondentes, este é um espaço “chato” e sem 

informações agregáveis, por isso zapeiam entre diferentes emissoras, inclusive de música e 

entretenimento, até encontrarem algum conteúdo interessante. Voltam, porém, após o 

encerramento da janela comercial, para a emissora que escutavam inicialmente. Ademais, se 

há inserções publicitárias em excesso durante a programação ao vivo, alguns entrevistados 

dizem trocar de emissora ou até mesmo desligar o rádio, pois, segundo relatam, parecem estar 

perdendo espaço de conteúdo informativo para a propaganda. Outro motivo apresentado para 

a troca de emissora é o conteúdo discutido no momento não agradar o ouvinte. Então, 

assuntos muito profundos sobre política e notícias esportivas em excesso, por exemplo, 

estimulam os entrevistados a buscar outra opção de rádio. 

A partir da teoria, tem-se que os consumidores que ficam suficientemente satisfeitos 

com o consumo de dada marca tendem a se tornar leais a ela (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005). No caso da Gaúcha, tida como a emissora de radiojornalismo preferida do 

total de respondentes, é necessário avaliar se a satisfação reflete em lealdade, conforme será 

visto a seguir. 

 

7.1.6 Lealdade 

 

Tendo em vista a recente criação, em Porto Alegre, de novas emissoras de 

radiojornalismo como a Band Esportes FM e a Rádio Grenal, as quais podem atrair a 

audiência da Gaúcha por seu conteúdo, julgou-se necessário estudar se os entrevistados têm 

curiosidade em escutar novas emissoras quando lançadas. Dos treze respondentes, seis 

negaram ter curiosidade em conhecer novas emissoras de radiojornalismo por motivos que 

variam desde não terem interesse por já estarem satisfeitos com o conteúdo daquelas que 

conhecem e escutam hoje, passando por não conseguirem ver credibilidade suficiente em 

emissoras novas tanto quanto veem nas que atualmente escutam, até o fato de serem muito 
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apegado com a Gaúcha e seus comunicadores a ponto de isso gerar um pré-conceito sobre as 

demais rádios. 

Em contrapartida, sete entrevistados afirmaram sentir curiosidade em conhecer novas 

emissoras de radiojornalismo. No entanto, apesar de existir a curiosidade, os entrevistados E1 

e E11 garantem não receberem estímulos para de fato escutarem as rádios que surgem, ou 

seja, a divulgação e o marketing dessas emissoras não os atingem. Das outras quatro 

respostas, apenas os entrevistados E4 e E12 afirmaram ainda escutar alguma das rádios que 

surgiram recentemente, a Rádio Grenal, pois traz percepções e opiniões diferentes daquelas 

apresentadas pelo comentaristas da Gaúcha, o que permite maior embasamento para sua 

formação de opinião sobre os assuntos discutidos. Os três demais respondentes disseram ter 

experimentado emissoras novas, contudo, não criaram o hábito de acompanhá-las porque 

perceberam uma disparidade muito grande em relação à qualidade da Gaúcha, além de não 

enxergarem a mesma credibilidade que encontram em sua emissora favorita, conforme atesta 

a frase do entrevistado E2:  

 

Tenho curiosidade, mas a gente conhece e logo passa. Tipo, a (Band) Esportes FM é 

um inferno, é uma gurizada, nada contra, mas que fala de assunto, volta dez minutos 

depois e já não vale mais nada. Eles não têm base, não têm conhecimento, conhecem 

menos do que eu. Pega o Pedro (Ernesto Denardin), o Guerrinha, contrapor a 

opinião deles é uma coisa. Um guri de vinte anos, que vê menos futebol do que eu, 

pra quem é apaixonado, é um pouco complicado, o cara fala bobagem por cima de 

bobagem. Quem é esse cara pra tá falando sobre isso? Pega um cara que tu já 

conhece, que passou por muita coisa no esporte, por mais que tu discorde, tu 

respeita, tu tenta enxergar um pouco mais (ENTREVISTADO E2). 

 

Questionou-se os respondentes, também, com relação a motivos que os levariam a 

deixar de escutar a sua emissora de radiojornalismo favorita, no caso, a Rádio Gaúcha. 

Percebe-se que, para os entrevistados, os comunicadores são fatores decisivo para escutar ou 

deixar de escutar a emissora; como os ouvintes se sentem muito próximos dos jornalistas que 

atuam na Gaúcha, caso algum saísse, pesaria na sua decisão de abandonar a emissora. O 

entrevistado E6, no entanto, diz que acompanharia os comunicadores que saíssem para a 

emissora que fossem, contudo, não deixaria de escutar a Gaúcha, ou seja, passaria a dividir a 

sua frequência. A perda de credibilidade da emissora também foi apontada como motivo de 

abandono da Rádio Gaúcha. Para os ouvintes, se algum comentário de um jornalista ferisse a 

credibilidade da emissora ou se alguma notícia fosse transmitida sem apuração dos fatos, 

deixariam de escutar a Gaúcha e procurariam uma alternativa de veículo de comunicação. O 

mesmo é válido para a perda de imparcialidade por parte dos jornalistas; caso seja perceptível 

à audiência que um comunicador ou comentarista está sendo tendencioso ou mascarando a 
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verdade a favor de um partido político, por exemplo, alguns dos entrevistados deixariam de 

acompanhar a Gaúcha. 

Para alguns respondentes também é fator decisivo para deixar de escutar a Gaúcha a 

piora em seu conteúdo, de forma que, se aquilo que está sendo informado não mais 

interessasse o entrevistado ou não estivesse mais de acordo com aquilo que precisa, ele 

deixaria de escutar a emissora. Em consonância, para o entrevistado E14, a Gaúcha já 

apresenta um volume exagerado de conteúdo esportivo focado em futebol e, caso este volume 

aumentasse, seria um motivo para não mais escutar a rádio. 

Com o fim de estudar se os indivíduos pesquisados são defensores de sua emissora de 

radiojornalismo favorita, foram perguntados se já haviam passado por alguma situação em 

que fizeram comentários negativos sobre a Gaúcha e qual a sua reação nesses casos. A 

maioria dos casos apresentados referia-se a comentários negativos sobre a opinião de 

comentaristas esportivos da Gaúcha ou de seu posicionamento como gremistas ou colorados. 

Para seis entrevistados, esse tipo de comentário é bastante natural porque está inserido em um 

contexto em que o futebol e a rivalidade entre os times Grêmio e Internacional é 

extremamente passional, de forma que muitos comentários não estão relacionados à 

credibilidade da emissora, mas sim à paixão por um time ou outro. Assim, os seis 

respondentes dizem não defender ferrenhamente a Gaúcha e seus comentaristas, limitando-se 

a expressar suas opiniões e respeitar a opinião contrária dos demais. O entrevistado E4 

também traz que, apesar de gostar muito da Gaúcha, não se vê como um defensor da mesma, 

visto que acredita as pessoas têm direito a acreditar no que quiserem e devem ter liberdade 

para expressar suas opiniões sobre comentaristas esportivos. 

Três respondentes afirmaram defender a emissora, mas apenas quando discordam da 

crítica que está sendo feita, contudo, aceitam a opinião alheia para não aprofundar demais a 

discussão. Dois entrevistados, de fato, afirmaram que também criticam e fazem comentários 

negativos sobre a Gaúcha quando não concordam com o que um comunicador ou 

comentarista está falando e, frequentemente, dividem este descontentamento com seus 

conhecidos, porém, não levam as críticas à emissora. 

Apresentados os resultados da pesquisa qualitativa com relação ao comportamento de 

consumo dos entrevistados sobre emissoras de radiojornalismo, resta expor os resultados do 

bloco de perguntas sobre o relacionamento dos entrevistados com as mesmas. 
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7.1.7 Relacionamento 

 

No bloco de perguntas sobre relacionamento com as emissoras de radiojornalismo, os 

entrevistados foram convidados a dividir com a entrevistadora a palavra que melhor define 

sua relação com o radiojornalismo e o que acreditam que as emissoras ainda podem fazer para 

conquistá-los. Tais questionamentos foram feitos tanto às pessoas que responderam costumar 

escutar radiojornalismo quanto àquelas que não têm o costume, tendo em vista a importância 

de entender o que as rádios jornalísticas poderiam fazer para atrair um público que atualmente 

não sente apelo em consumi-las. 

Optou-se por solicitar aos respondentes que escolhessem uma palavra com a finalidade 

de que resumissem, a partir de seu próprio entendimento, como é o seu relacionamento com 

as emissoras de radiojornalismo. A única palavra mencionada mais de uma vez foi 

“credibilidade”, a qual apareceu três vezes. Também foram apontadas as palavras “parceria”, 

“companhia”, “amor”, “emoção” e “proximidade”, que refletem uma relação mais emocional 

entre o ouvinte e a Gaúcha e seus comunicadores. O entrevistado E4 apresentou o 

radiojornalismo como seu parceiro, personificando o rádio como alguém que está sempre 

presente, da mesma forma que o entrevistado E12 o faz, trazendo o radiojornalismo como um 

companheiro que está conversando com ele quando não está com outras pessoas. O 

entrevistado E6 ainda trouxe que tem paixão pela Rádio Gaúcha, paixão esta que existe desde 

sua infância. 

Um outro conjunto de respostas pode ser caracterizado por palavras que refletem uma 

relação de praticidade com o rádio: “otimização de tempo”, “necessidade de conhecimento” e 

“informação”. A otimização de tempo relaciona-se à questão de que o rádio permite que o 

indivíduo obtenha informações e notícias enquanto executa outras atividades, sem exigir 

dedicação exclusiva para a compreensão total do fato. Já a palavra “necessidade”, para o 

entrevistado E1, está fortemente ligada à exigência que a pessoa percebe de estar bem 

informada sobre a realidade a seu redor, similarmente ao trazido pelo entrevistado E8 com a 

palavra informação.  

Ainda apareceu a palavra “futebol”, mencionada pelo entrevistado E2, que se disse 

aficionado pelo esporte e que tem necessidade de consumir de forma voraz informações sobre 

o assunto, vendo na Gaúcha a forma mais próxima, confiável e rápida de obtê-las. Por fim, 

três pessoas não mencionaram nenhuma palavra, tendo em vista que não percebem ter um 

relacionamento com o radiojornalismo. Destes, um afirmou ter o costume de escutar 

emissoras jornalísticas, o entrevistado E14. Em paralelo, uma pessoa utilizou a palavra 



77 

 

eventualidade para descrever seu relacionamento com o radiojornalismo, tendo em vista que 

acompanha tais conteúdos apenas esporadicamente e apenas quando acompanhando outras 

pessoas. 

Perguntados sobre o que o radiojornalismo poderia fazer para conquistá-los, os 

entrevistados trouxeram apontamentos bastante próximos entre si. Para cinco pessoas é 

fundamental que os programas tragam mais interatividade com o ouvinte, com o público que 

está em casa, seja através de convites para a audiência participar mais – a exemplo de deixar o 

ouvinte entrar no ar para fazer um comentário sobre o desempenho de seu time na última 

partida -, seja através de maior participação dos comunicadores em mídias sociais. Em 

consonância, foi levantada a importância de emissoras como a Gaúcha oferecerem mais 

oportunidades a comunicadores mais novos, que saibam se relacionar melhor com a audiência 

jovem e preparados para utilizar diferentes ferramentas de comunicação para interagir com 

este público. Além disso, para o entrevistado E14, é essencial que estes comunicadores mais 

jovens tenham um perfil capaz de se tornar referência para o público de sua idade. O 

entrevistado E11 ainda trouxe a importância de os comunicadores modificarem a linguagem 

através da qual se comunicam com os ouvintes, aproximando-se de uma forma através da qual 

o jovem se relacione com o que está sendo falado. Para o entrevistado E12, inclusive, seria 

interessante que os programas, principalmente aqueles de conteúdo esportivo, apresentassem 

um perfil menos sério e mais divertido, o que atrairia sua atenção. 

Quatro entrevistados apresentaram que é fundamental para a Gaúcha conquistá-los 

cada vez mais sempre elevar a qualidade do conteúdo, além de procurar trazer informações 

exclusivas em primeira mão, transmitindo-as através de formatos diferentes e inovadores, com 

uso mais amplo de vídeos, textos de apoio no website e divulgação instantânea através de 

mídias sociais. Para o entrevistado E10, seria interessante se a Gaúcha encontrasse uma forma 

de possibilitar à audiência optar pelo conteúdo que deseja escutar, ficando menos dependente 

da programação fixa on air, além de disponibilizar uma maneira de cada ouvinte personalizar 

o tipo de informação que quer obter de acordo com seus gostos pessoais e necessidades. 

Ainda com relação a conteúdo, o entrevistado E14 levantou que escutaria mais a Gaúcha e 

outras emissoras de radiojornalismo se estas apresentassem menos informações sobre futebol 

e mais jornalismo local, como debates sobre problemas da cidade. 

O entrevistado E9 ressaltou que, para sentir-se mais atraído pelo radiojornalismo, os 

radialistas deveriam balizar melhor suas opiniões, além de convidar ao ar especialistas para 

comentarem sobre assuntos que não dominam, o que tornaria os debates muito mais ricos. 

Além disso, para o mesmo entrevistado, os jornalistas esportivos deveriam ser menos 
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torcedores e mais comentaristas, agindo como uma postura mais imparcial com relação a 

times de futebol.  

Por fim, os entrevistados E8 e E16 apresentaram pontos de vista semelhantes, trazendo 

que dificilmente as emissoras de radiojornalismo poderiam atraí-los mais do que atraem, que 

é através da transmissão de partidas de futebol. Ambos acreditam que, apesar de continuarem 

escutando futebol pelo rádio, a Internet permanecerá como seu veículo preferido para 

obtenção de informações, tendo em vista que permite que tenham controle sobre os conteúdos 

sobre os quais querem se informar.   

Na próxima seção, última deste capítulo, será realizado um apanhado dos resultados 

das pesquisas aplicadas aos três entrevistados que afirmaram não ter o costume de escutar 

emissoras de radiojornalismo. 

 

7.1.8 Comportamento de não-consumidores de radiojornalismo 

 

A presente seção tem por objetivo compreender os motivos pelos quais alguns dos 

entrevistados rejeitam o formato do radiojornalismo como meio de obter informações, 

analisando fatores que podem ser incorporados pelo rádio para conquistá-los. Fazem parte 

desta seção os entrevistados E5, E7 e E9. 

De acordo com os três respondentes, o tipo de conteúdo que gostam de escutar em 

rádio é música, escutando notícias apenas se estão com outras pessoas (ou seja, não optam por 

escutar este tipo de conteúdo) ou se as emissoras de música que escutam transmitem alguma 

notícia. O entrevistado E9 afirmou não gostar de escutar radiojornalismo porque sente 

dificuldade em prestar atenção no que está sendo dito, tendo em vista que tem por hábito ligar 

o rádio enquanto pratica outra atividade, tal como dirigir. Esta afirmação contraria o que foi 

dito por diversos entrevistados que costumam acompanhar radiojornalismo, no sentido de que 

o rádio é uma forma de se manter informado que pode ser utilizada enquanto executam outras 

atividades. 

Os três entrevistados consideram a Internet como melhor forma de se manterem 

informados, geralmente através de portais de notícias. Os conteúdos mais procurados são 

atualidades e questões específicas de suas áreas de atuação, como websites de economia e 

jurídicos. Além disso, o entrevistado E9 procura notícias esportivas, enquanto o entrevistado 

E7 busca informações sobre trânsito e tempo e o entrevistado E5 gosta de buscar conteúdo 

voltado para entretenimento, como notícias sobre filmes e seriados, além de redes sociais para 

interação com amigos e conhecidos. 
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Questionados sobre o motivo pelo qual acreditam que a Internet é melhor do que o 

rádio como meio de obtenção de informações, os três entrevistados responderam que preferem 

ter a liberdade de procurar a informação que querem, no momento em que querem e no 

formato de sua preferência ao invés de ter que esperar para receber a notícia pelo rádio. Para 

eles, a Internet é um meio mais rápido e instantâneo para a busca de informações, através do 

qual evita-se perda de tempo escutando conteúdos que não os interessam até que a notícia 

relevante a eles seja transmitida, além de ser menos repetitivo e dar a opção ao usuário de 

consumir ou não uma informação. 

Dada a preferência dos entrevistados pela Internet como forma de encontrar 

informações, questionou-se se os mesmos conheciam ou utilizavam o website de alguma 

emissora de radiojornalismo. Os três responderam que conhecem o website da Rádio Gaúcha, 

mas que não utilizam e não conhecem o conteúdo disponibilizado. O entrevistado E9 afirmou 

que, se os áudios de programas ou matérias transmitidos no on air da Gaúcha fossem 

disponibilizados em formato de podcast e pudessem ser buscados de forma mais fácil através 

do website, faria uso deste recurso para atualizar-se enquanto trabalha e para acompanhar o 

debate que está sendo realizado em torno do assunto em pauta no momento. Neste formato, 

para ele, o conteúdo de radiojornalismo apelaria mais do uma matéria em texto na Internet. Já 

para os entrevistados E7 e E5, a melhor forma de conteúdo radiojornalístico apelar a sua 

vontade de consumir é através de textos de apoio no website da emissora, a exemplo de blogs 

de especialistas nos assuntos que os interessam. Além disso, é fundamental para o 

entrevistado E5 que os websites das emissoras de radiojornalismo disponibilizem os seus 

cronogramas de programação, pois desta forma pode se organizar para escutar os programas 

que deseja. 

Após a apresentação dos resultados da pesquisa qualitativa, serão expostos os 

resultados da pesquisa quantitativa. 

 

7.2 RESULTADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Os resultados da pesquisa quantitativa serão apresentados de acordo com os blocos de 

perguntas do questionário, iniciando pelo roteiro trabalhado com pessoas que acompanham 

emissoras de radiojornalismo. São os blocos: perfil dos respondentes, caracterização de uso, 

influências, atributos e características e avaliação de satisfação e lealdade. Posteriormente 

serão apresentados os resultados dos resultados dos questionários conduzidos com pessoas 

que não utilizam o radiojornalismo como principal meio de obtenção de informações. 
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7.2.1 Perfil dos respondentes 

 

Conforme se pode verificar no Gráfico 1, dos 555 respondentes, 380 encaixam-se no 

perfil de idade desejado. Destes 380 respondentes, 352 são residentes de Porto Alegre ou 

Grande Porto Alegre, como apresentado no Gráfico 2. Ademais, de acordo com o Gráfico 3, 

308 pessoas (ou 87,5% da amostra) são ouvintes de rádio. 

 

Gráfico 1 – Idade  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 2 – Cidade em que mora 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 3 – Ouvinte de rádio? 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dessa forma, após as perguntas-filtro, restaram 308 respondentes, caracterizados por 

sexo, grau de instrução e classe social conforme os Gráficos 4, 5 e 6, apresentados a seguir. 

 

Gráfico 4 – Sexo  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 5 – Grau de instrução 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 6 – Classe social 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Percebe-se, assim, que a maioria dos respondentes do questionário é do sexo 

masculino; são 175 homens versus 133 mulheres, o que representa 57% da amostra válida 

(Gráfico 4). Além disso, a amostra é composta, principalmente, por pessoas com grau de 

instrução entre Ensino Médio completo e Superior incompleto – 163 pessoas ou 53% -, 

embora seja significativa, também, a taxa de respondentes com maior grau de instrução, tendo 

140 (ou 45,5%) dos respondentes, Ensino Superior ou grau mais elevado (Gráfico 5). Com 

relação à classe social, a partir da aplicação de Critério Brasil (ABEP, 2012), verifica-se uma 

forte concentração nas classes A e B, com 86% do total da amostra em algum dos estratos 

dessa classificação, enquanto que 13% encontram-se na classe C e apenas 1% na classe D 

(Gráfico 6). Estes dados representam uma amostra escolarizada, qualificada e com 

significativo potencial de consumo. 

Por fim, ressalta-se que, conforme o Gráfico 7, 267 pessoas - ou 87,7% da amostra – 

costumam escutar emissoras de radiojornalismo, enquanto que as outras 41 preferem manter-

se informadas através de outros veículos de comunicação. As 267 pessoas que costumam 

escutar, então, responderam ao questionário sobre radiojornalismo, enquanto que as 41 que 

não costumam escutar foram direcionadas a um questionário alternativo.  
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Gráfico 7 – Costume de escutar emissoras de radiojornalismo 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Gráfico 8 apresenta, pois, a distribuição de respostas à pergunta feita a estas 41 

pessoas: “para você, a melhor forma de se manter informado é através de...”. Verifica-se que, 

dentre as opções, a Internet é o meio preferido por 71% da amostra – ou 29 pessoas – para se 

manter informado, seguido por televisão e jornal/revistas, com 12% cada. Além disso, redes 

sociais aparecem como melhor opção para 5% dos respondentes, enquanto que a alternativa 

aplicativos no celular não apresentou respostas. 

 

Gráfico 8 – Melhor forma de se manter informado 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

7.2.2 Caracterização de uso 

 

Inicialmente, aos 308 respondentes que passaram pelo filtro inicial foi questionado o 

tipo de conteúdo que gostam de escutar no meio rádio, sendo possível responder mais de uma 

opção. Conforme apresentado no Gráfico 9, o tipo de conteúdo mais apreciado pelos 

respondentes é música, com 89,61% de respostas, seguido por jornalismo/notícias (73,05%), 

informação de tempo e/ou trânsito, transmissão de futebol (46,10%), notícias esportivas 
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(45,78%), humor (43,83%), atualidades (41,88%), talk show/debates (19,16%) e outros 

(0,65%). 

 

Gráfico 9 – Que tipo de conteúdo você gosta de escutar em rádio? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em seguida, os mesmos 308 entrevistados responderam à pergunta “para você, a 

melhor forma de se manter informado é a partir de...”. Conforme ilustra o Gráfico 10, o rádio 

é considerado por 86,69% da amostra como melhor forma de obter informações, à frente de 

Internet (9,42%), televisão e jornal/revistas (1,62% cada), além de redes sociais (0,65%). A 

opção aplicativos no celular não recebeu nenhuma marcação. A partir disso, as 267 pessoas 

que afirmaram preferir rádio foram direcionadas a um questionário específico sobre 

radiojornalismo, enquanto que as 41 demais foram levadas a perguntas específicas para cada 

veículo de comunicação (conforme será apresentado na seção 7.2.6). 

 

Gráfico 10 – Para você, a melhor forma de se manter informado é através de... 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Questionados sobre a sua emissora de radiojornalismo favorita (Gráfico 11), 218 

pessoas, ou seja, 81,65% da amostra, responderam a Rádio Gaúcha, enquanto que a 

BandNews obteve 26 (9,74%) menções, a Band AM, sete (2,62%), a Guaíba, cinco (1,87%) e 

a Band Esportes FM, uma menção (0,37%). Ainda foram citadas outras emissoras que não se 

enquadram no perfil de radiojornalismo, como Atlântida (2,25%), Cultura, Antena 1 e Pop 

Rock (0,37% cada). Apenas um entrevistado respondeu nenhuma. Verifica-se, desta forma, 

que, assim como na pesquisa qualitativa, a Gaúcha apresenta predominância na preferência 

dos ouvintes de radiojornalismo. 

 

Gráfico 11 – Qual a sua emissora de radiojornalismo favorita? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O perfil sociodemográfico dos ouvintes de casa emissora favorita é apresentado na 

Tabela 1. Infere-se, a partir destes dados, que a maioria dos ouvintes jovens adultos da 

Gaúcha encontram-se na faixa entre 18 e 24 anos, são do sexo feminino, predominam na 

classe social B, são ativos e possuem grau de instrução a partir de Ensino Médio completo. 

Analogamente, analisa-se que aqueles que preferem BandNews têm, em sua  maioria, entre 30 

e 35 anos, completaram pelo menos o Ensino Médio, são do sexo feminino e, assim como 

ocorre na Gaúcha, estão na classe social B e possuem ocupação. As demais emissoras não 

serão analisadas de forma mais profunda, tendo em vista o baixo nível de respostas que 

receberam. 
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Tabela 1 – Perfil sociodemográfico por emissora favorita 

Variável / Meio Band AM 
Band 

Esportes 
BandNews Gaúcha Guaíba Outras Nenhuma 

Idade 

18 a 24 anos 1 - 7 93 1 5 - 

25 a 29 anos 1 1 7 48 2 1 - 

30 a 35 anos 5 - 12 77 2 3 1 

Sexo 

Feminino - - 14 126 1 6 - 

Masculino 7 1 12 92 4 3 1 

Grau de Instrução 

Fundamental completo a 

Ensino Médio incompleto 
- - 1 4 - 1 - 

Ensino Médio completo a 

Ensino Superior 

incompleto 

4 - 10 121 2 6 - 

Ensino Superior completo 2 - 9 58 2 1 1 

Pós-gradução completo - - - 4 - 1 - 

Acima de pós-graduação 1 1 6 31 1 0 - 

Classe Social 

A1 - - 1 10 - 0 - 

A2 1 - 7 44 2 0 - 

B1 3 1 6 68 3 2 - 

B2 3 - 8 66 - 3 1 

C1 - - 4 21 - 3 - 

C2 - - - 7 - 1 - 

D - - - 2 - 0 - 

Ocupação 

Inativo - - 5 23 2 - 1 

Ativo 7 1 21 195 3 9 - 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os entrevistados foram questionados, então, sobre quais emissoras de radiojornalismo 

conhecem e quais escutam. Ambas as perguntas eram suscetíveis a mais de uma resposta. 

Percebe-se que a Rádio Gaúcha é a emissora mais conhecida, com 265 lembranças – ou 

99,25% da amostra (Gráfico 12). Em segundo lugar aparece a BandNews com 209 

apontamentos (78,28%), seguida por Guaíba (172, 64,42%), Band Esportes FM (122, 

45,69%), Rádio Grenal (105, 39,33%), CBN Porto Alegre (93, 34,83%), Pampa AM (68, 

25,47%) e Band AM (55, 20,60%), além de 12 apontamentos para outras emissoras que não 

as citadas. Verifica-se, a partir destes dados, a alta taxa de reconhecimento que a Gaúcha têm 

pela amostra, assim como a BandNews. Também é interessante destacar que a Band Esportes 

FM e a Rádio Grenal, emissoras relativamente jovens, lançadas em 2012, já possuem uma 

taxa de reconhecimento maior do que emissoras consolidadas, tais como Pampa AM e Band 

AM – inclusive, a Grenal faz parte do mesmo grupo de rádios que a Pampa AM, a Rede 

Pampa, assim como a Esportes FM e a Band AM estão inseridas no conjunto de emissoras do 

Grupo Bandeirantes. 
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Gráfico 12 – Quais destas emissoras de radiojornalismo você conhece?  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Relativo às emissoras escutadas pela amostra (Gráfico 13), novamente percebemos a 

Gaúcha como predominante, com 94,76% de retorno da amostra (253 respondentes). Em 

segundo lugar aparece a Rádio Grenal com 105 respostas (39,33%), em terceiro, a BandNews 

(75, 28,09%) e em quarto, a Guaíba (68, 25,47%). Em seguida temos a Band Esportes FM 

com 11,61% (31 apontamentos), a Pampa AM (24, 8,99%), a CBN Porto Alegre (8, 3%) e 

Band AM (5, 1,87%). Por fim, há 30 menções de outras emissoras, valendo citar Atlântida, 

Itapema e Jovem Pan, as quais não são classificadas como de conteúdo jornalístico, mas sim 

como rádios de entretenimento. Destaca-se, além da predominância da Gaúcha, a frequência 

de respostas para a Rádio Grenal, que, comparando-se com os números obtidos na pergunta 

sobre emissoras que a amostra conhece, apenas uma pessoa que conhece a emissora não a 

escuta. Mais interessante é o fato de que, apesar de ser escutada por 105 respondentes, 

nenhum tem a Rádio Grenal como favorita. A BandNews apresenta situação semelhante, com 

apenas 35,88% das pessoas que a conhecem efetivamente escutando-a. 

 

Gráfico 13 – Quais destas emissoras de radiojornalismo você escuta? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A seguir, os entrevistados foram questionados quanto a o que consideram o principal 

diferencial de sua emissora favorita sobre as demais. A Tabela 2 apresenta os resultados de 

acordo com cada marca. Percebe-se que, para aqueles que preferem a Gaúcha, a qualidade de 

conteúdo é o principal diferencial da emissora, com 59 respostas (27,06%), seguida por 

credibilidade e confiabilidade da informação (42 menções, 19,27%). Bastante próximas em 

quantidade de apontamentos aparecem como diferenciais a qualidade dos comunicadores (24, 

11,01%), a presença no FM (27, 12,39%) e a transmissão de conteúdo regional (22, 10,09%). 

Ainda são importantes para os ouvintes da Gaúcha qualidade do sinal e abrangência (16, 

7,34%), organização da programação e reputação (12 respostas para cada, 5,5%). O fato de os 

comunicadores da rádio serem os mesmos de outros veículos da RBS é importante para duas 

pessoas (0,92%) e foi espontaneamente exposta por uma pessoa (0,46%) a “transmissão do 

futebol”. Uma pessoa ainda afirmou não poder comparar a Gaúcha com outras emissoras 

porque não as escuta. 

 

Tabela 2 – Em sua opinião, qual o principal diferencial de sua emissora favorita sobre as demais 

emissoras de radiojornalismo? 

Diferencial / Emissora Band AM 
Band 

Esportes 
BandNews Gaúcha Guaíba Outras Nenhuma 

Qualidade do conteúdo 1 - 6 59 - 1 - 

Qualidade dos 

comunicadores 
3 1 2 24 2 1 - 

Transmissão de conteúdo 

regional 
- - 2 22 - 1 - 

Os comunicadores são os 

mesmos de outros veículos 

que acompanho 

- - - 2 - - - 

Organização da 

programação e do conteúdo 
- - 6 12 1 3 - 

Qualidade do sinal e 

abrangência 
- - - 16 - 1 - 

Credibilidade e 

confiabilidade da informação 
3 - 5 42 1 1 - 

Reputação da emissora - - - 12 - 1 - 

Presença no FM (quando 

aplicável) 
- - 3 27 - - - 

"em 20 minutos tudo pode 

mudar" 
- - 1 - - - - 

"nada e tudo" - - - - - - 1 

"Não tenho comparações a 

fazer por não escutar outras 

emissoras." 

- - - 1 - - - 

"Possui os melhores 

narradores e locutores." 
- - - - 1 - - 

"Quase nada sobre futebol." - - 1 - - - - 

"Transmissão de futebol" - - - 1 - - - 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Aqueles que preferem a BandNews destacaram, com maior frequência, como 

diferenciais qualidade do conteúdo, organização da programação, credibilidade e 

confiabilidade da informação. É válido mencionar que, para esta emissora, surgiram duas 

respostas espontâneas com uma menção cada: “quase nada sobre futebol” e “em 20 minutos 

tudo pode mudar”. Aquela se refere à característica da BandNews de não transmitir 

jornalismo esportivo além de notícias em voga, deixando este conteúdo para a Band Esportes 

FM e para a Band AM; já esta representa o formato de atuação da emissora, que, a cada vinte 

minutos, apresenta um bloco com as notícias mais importantes do momento – interessante 

ressaltar que o respondente citou o slogan da rádio. Para as demais emissoras, é válido 

apontar que questões ligadas aos comunicadores foram os diferenciais apontados com maior 

frequência. 

Questionadas sobre a frequência com que ouvem emissoras de radiojornalismo, 128 

pessoas responderam ouvir diariamente, conforme apresenta o Gráfico 14. Com 90 retornos, a 

frequência de 03 a 05 dias na semana aparece em segundo lugar e, com 27 respostas, em 

terceiro lugar temos uma vez por semana. Dessa forma, pode-se dizer que 245 questionados, 

ou seja, 91,76% da amostra escutam emissoras de radiojornalismo pelo menos uma vez por 

semana.  

 

Gráfico 14 – Com que frequência você escuta emissoras de radiojornalismo? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Cruzando-se estes dados com aqueles de emissora favorita (Gráfico 15), tem-se que a 

maioria dos ouvintes da Gaúcha escuta radiojornalismo diariamente e que 199 pessoas que a 

tem como favorita escutam radiojornalismo ao menos uma vez por semana. Para a BandNews, 

a resposta mais recorrente, com 13 menções, é a frequência entre 03 e 05 dias na semana. Já 

para Band AM, Band Esportes FM e Guaíba, a resposta mais recorrente é diariamente. 
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Gráfico 15 – Frequência com que escuta x emissora favorita 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em seguida, os respondentes deveriam assinalar em quais situações costumam escutar 

emissoras de radiojornalismo, sendo possível marcar mais de uma opção. De acordo com as 

respostas apresentadas pelo Gráfico 16, 234 pessoas, ou seja, 87,64% da amostra, têm o 

hábito de acompanhar radiojornalismo durante deslocamentos, reforçando os resultados 

encontrados na pesquisa qualitativa. Além disso, 131 respondentes disseram escutar 

radiojornalismo em casa, 98 em estádios durante jogo de futebol, 97 em momentos de espera 

(como em filas de banco), 88 durante o trabalho, 70 enquanto praticam atividades físicas, 48 

durante refeições e 16 ao mesmo tempo em que estudam. Por fim, vale destacar que 65 

pessoas afirmaram escutar rádio enquanto assistem transmissões de futebol através da 

televisão, o que demonstra a capacidade do meio de interagir com os demais veículos de 

informação sem perder espaço para os mesmos. 

 

Gráfico 16 – Em que situações você escuta emissoras de radiojornalismo? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Posteriormente, a fim de compreender se os respondentes se relacionam com 

emissoras de radiojornalismo em mídias sociais, aos mesmos foi solicitado que apontassem se 

acompanham cada uma das rádios. Os resultados podem ser encontrados na Tabela 3. 

Verifica-se que a maior parte das pessoas, para todas as emissoras, respondeu que não as 

acompanha em mídias sociais. A Gaúcha, no entanto, aparece como a rádio com maior 

quantidade de pessoas acompanhando-a em alguma rede, 107. Destas, 46 a seguem no 

Twitter, 22 a curtem no Facebook, 34 a tem em mais de uma mídia social e 5, em outras redes 

sociais. Pode-se dizer, assim, que o Twitter é a rede social com maior aderência da amostra 

para acompanhar a Rádio Gaúcha. Em segundo lugar aparece a BandNews com um total de 

25 participações, seguida de Band AM e Guaíba, com 19 participações cada. Band Esportes 

FM, Rádio Grenal, CBN Porto Alegre e Pampa AM apresentam números totais menos 

expressivos (15, 14, 10 e 6, respectivamente), provando uma baixa aderência da amostra com 

as mesmas em redes sociais. 

 

Tabela 3 – Você acompanha alguma das emissoras citadas em mídias sociais? 

Emissora / Mídia 

Social 
Twitter Facebook Outros 

Mais de uma 

mídia social 

Não acompanha em 

mídias sociais 

Gaúcha 46 22 5 34 160 

BandNews 12 3 2 8 242 

Band AM 9 2 4 4 248 

Guaíba 7 2 2 8 248 

Band Esportes FM 7 1 3 4 252 

Rádio Grenal 4 3 2 5 253 

Pampa AM 2 0 3 1 261 

CBN Porto Alegre 1 2 1 6 257 

TOTAL 88 35 22 70 - 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No mesmo formato, perguntou-se se os respondentes interagem com cada uma das 

emissoras estudadas e, em caso positivo, como se dá esta interação. A Tabela 4 apresenta os 

resultados obtidos. Novamente temos que a maioria das pessoas não interage com as 

emissoras, similar ao que foi encontrado nos resultados da pesquisa qualitativa. A Gaúcha 

aparece mais uma vez com maior quantidade total de respostas, com 81 pessoas interagindo 

de alguma forma com a rádio. A forma mais popular de interação com esta é através de 

enquetes, com 29 respostas, seguida por promoções (20 apontamentos), torpedo e envio de 

conteúdo (16 menções cada). Band AM e Guaíba têm, cada uma, 19 pessoas interagindo 

através de algum dos formatos sugeridos. Band Esportes FM, Rádio Grenal, Pampa AM e 

CBN Porto Alegre apresentam números totais menos expressivos, variando entre quatro e 

onze respostas. Em geral, para a amostra, a enquete é o formato mais popular de interação (55 
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respostas), seguida por promoções (47) e torpedo (36). Envio de conteúdo, com 26 

apontamentos, aparece em último lugar. 

 

Tabela 4 – Você participa ou interage de alguma forma com as citadas? 

Emissora / Forma 
de Interação 

Promoções Enquetes Torpedo Envio de conteúdo 
Não interajo 

com a emissora 

Gaúcha 20 29 16 16 186 

Band AM 5 5 6 3 248 

Guaíba 7 7 3 2 248 

BandNews 4 3 5 3 252 

Band Esportes FM 4 5 2 0 256 

Rádio Grenal 3 4 3 0 257 

Pampa AM 2 1 1 1 262 

CBN Porto Alegre 2 1 0 1 263 

TOTAL 47 55 36 26 - 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Analisando-se de forma conjunta as duas últimas questões apresentadas, percebe-se 

que os jovens questionados sinalizaram um total de 215 interações com as emissoras através 

de redes sociais, enquanto que, com os formatos mais tradicionais apresentados na última 

pergunta, apresentam apenas 164 interações. Pode-se dizer, assim, que os jovens utilizam 

mais meios modernos (mesmo que apenas acompanhando) do que meios clássicos de 

interação com emissoras de radiojornalismo. Além disse, durante a fase exploratória, 

frequentemente os entrevistados apontaram que gostariam que as emissoras adotassem um 

formato de maior interatividade com seus ouvintes. Com base nos altos índices de pessoas 

que não interagem ou não acompanham emissoras de radiojornalismo em mídias sociais, 

pode-se dizer que os formatos atualmente trabalhados não são atrativos o suficiente para 

estimular a participação dos jovens. 

As duas últimas perguntas do bloco tratavam da questão de compartilhamento de 

informação obtida pela amostra através do radiojornalismo. Conforme o Gráfico 17 apresenta, 

256 respondentes afirmaram compartilhar as notícias que obtém através do rádio com amigos 

e conhecidos, dado que apresenta a função social do rádio como disseminadora de 

informações.  
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Gráfico 17 – Você compartilha com amigos e conhecidos as informações que obtém através do 

radiojornalismo? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A seguir, para estas 256 pessoas foi perguntado como realizam o compartilhamento, 

sendo possível assinalar mais de uma opção. Como apresenta o Gráfico 18, a conversa 

informal é o meio mais popular de compartilhamento de informações com 94,92% das 

respostas válidas (243 pessoas), o que está de acordo com o encontrado durante a condução da 

pesquisa qualitativa. Em segundo lugar, com 116 respostas, aparecem as redes sociais, cujo 

formato proporciona ao usuário impactar centenas de pessoas com apenas uma postagem. 

Praticamente empatados, o telefone, a mensagem de texto e o e-mail (43, 42 e 40 respostas 

respectivamente) apresentam meios menos populares de divulgação das informações.  

 

Gráfico 18 – Como você compartilha essas informações? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Analisadas as questões relacionadas à caracterização de uso e consumo de emissoras 

de radiojornalismo, a seção a seguir explorará os fatores que influenciam o comportamento de 

consumo da amostra. 
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7.2.3 Influências 

 

Conforme visto anteriormente, as influências são parte fundamental da composição do 

comportamento de consumo dos indivíduos. A presente seção apresenta, desta forma, o bloco 

de perguntas do questionário que trata dos principais influenciadores que agem sobre a 

escolha de emissora de radiojornalismo pelos respondentes. Inicialmente será analisado como 

a amostra foi introduzida as suas emissoras favoritas. Em um segundo momento, serão 

discutidos os fatores cujos respondentes percebem como importantes influenciadores em suas 

decisões por rádios de jornalismo e, por fim, serão analisadas as influências pontuais de sete 

figuras diferentes sobre a escolha de conteúdo pelos questionados. 

A cada respondente foi solicitado que apresentasse a forma como conheceu sua 

emissora preferida de radiojornalismo. A Tabela 5 apresenta um resumo das respostas por 

emissora favorita (apenas para aquelas que obtiveram pelo menos uma resposta). Sendo a 

Gaúcha a emissora preferida pela maioria dos respondentes, cabe realizar uma análise mais 

profunda sobre a forma como estes conheceram a mesma. Dessa forma, a maioria dos 

entrevistados (133 pessoas) que têm a Gaúcha como favorita conheceu-a através de sua 

família (61%), o que condiz com os resultados obtidos através da pesquisa qualitativa, assim 

como a segunda resposta mais frequente, pela “necessidade de escutar notícias durante 

deslocamentos”, com 46 respostas (21,1%), e a terceira resposta que aparece com mais 

frequência, “por indicação de amigos ou conhecidos” (12 respostas, 5,5% da amostra). Em 

seguida aparecem respostas mais pulverizadas, como “necessidade de acompanhar narração 

de jogo quando estava em estádio”, com 11 retornos (5,05%) e “através de um comentarista 

ou comunicador de quem gosto”, com 8 respostas (3,67%). Ainda foram trazidas, de forma 

espontânea pelos respondentes as seguintes respostas “não recordo, pois conheço a emissora 

desde quando era criança” (4 respostas, 1,83%), "para despertar tinha que sintonizar em uma 

radio que o sinal era bom, foi quando me acostumei a ouvir radio” e “pelo talento dos 

locutores” (1 retorno, 0,46% cada), além de duas respostas “outros”. 
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Tabela 5 – Como você conheceu sua emissora de radiojornalismo favorita? 

Situação / Emissora 
Band 

AM 

Band 

Esportes 
BandNews Gaúcha Guaíba Outras Nenhuma 

Através de minha família - 1 5 133 4 1 - 

Através de um comentarista 

ou comunicador de quem 

gosto 

4 - 4 8 - - - 

Necessidade de acompanhar 

narração de jogo quando 

estava no estádio 

- - - 11 1 - - 

Necessidade de escutar 

notícias durante 

deslocamentos 

2 - 11 46 - 3 - 

Por indicação de amigos ou 

conhecidos 
1 - 

 
12 - 5 - 

"Não recordo, pois conheço a 

emissora desde quando era 

criança" 

- - - 4 - - - 

"Para despertar tinha que 

sintonizar em uma radio que 

o sinal era bom, foi quando 

me acostumei a ouvir radio" 

- - - 1 - - - 

"Pelo talento dos locutores." - - - 1 - - - 

"Procurava notícias na FM" - - 1 - - - - 

"Divulgação na mídia" - - 1 - - - - 

Outros - - - 2 - - 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Já, para os respondentes que têm a BandNews como emissora favorita de 

radiojornalismo, a resposta mais frequente é “necessidade de escutar notícias durante 

deslocamentos”, a qual aparece onze vezes; em segundo lugar houve cinco retornos para 

“através de minha família”, e em empatadas em terceiro, quatro para “através de um 

comentarista ou comunicador de quem gosto” e “por indicação de amigos ou conhecidos”. Os 

entrevistados ainda acrescentaram as seguintes respostas, as quais aparecem uma vez cada: 

“procurava notícias no FM” e “divulgação na mídia”. Nas demais emissoras destaca-se as 

respostas mais frequentes; no caso da Guaíba, quatro pessoas conheceram a emissora através 

da família, da mesma forma que a pessoa que prefere a Band Esportes apontou tal resposta; já 

para a Band AM, quatro pessoas conheceram através de comunicadores de quem gostam. 

Perguntados quanto àquilo que consideram como maior influência no momento de 

escolher uma emissora de radiojornalismo para escutar, 96 pessoas (35,96% da amostra) 

assinalam que a reputação da marca é o fator mais importante, o que está profundamente 

relacionado com a credibilidade e a confiabilidade da marca, além de sua tradição. A 

influência de comunicadores aparece em segundo lugar com 68 respostas (25,47%), em 

terceiro temos a opinião de amigos e conhecidos com 30 (11,99%), seguida de perto por 

opinião de familiares com 30 (11,24%) e, por fim, campanhas de marketing apresentam 11 
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respostas (4,12%). A opção “outros” recebeu 30 apontamentos, os quais apresentam respostas 

espontâneas dos questionados, valendo citar o destaque dado a conteúdo, credibilidade e 

qualidade do sinal como influências importantes. É interessante ressaltar que, apesar de 144 

indivíduos afirmarem ter conhecido a sua emissora de jornalismo favorita através de sua 

família, apenas 30 vêem a opinião deste grupo como maior influência na hora de escolher 

uma emissora. 

 

Gráfico 19 - Qual a maior influência na hora de escolher uma emissora de radiojornalismo para escutar? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Cruzando-se os dados de maior influência com os dados de emissora favorita, têm-se 

que, tanto para os ouvintes que preferem a Gaúcha quanto para aqueles que preferem a 

BandNews, a reputação da marca e os comunicadores são os principais influenciadores na 

escolha de uma emissora de radiojornalismo (Tabela 6). A partir disso, pode-se dizer que, na 

percepção dos respondentes, tanto uma emissora quanto a outra possuem marcas com boa 

reputação e comunicadores que atraem a audiência. Opiniões de amigos, conhecidos e 

familiares aparecem em seguida para ambas as rádios, mas com menor representatividade. 

Assim, pode-se inferir a partir dessas informações que, para os respondentes, os fatores 

internos às emissoras são mais influentes em suas decisões do que os fatores externos. 

 

Tabela 6 – Maior influência x Emissora favorita 

Fator / Emissora Band AM 
Band 

Esportes 
BandNews Gaúcha Guaíba Outras Nenhuma 

Reputação da marca 3   -  9 81  - 3  - 

Influência dos comunicadores 2  - 10 51 2 3  - 

Opinião de amigos e conhecidos  -  - 1 30 1 -  - 

Opinião de familiares  -  - 3 27  - -   -  

Campanhas de marketing  -  - 1 7 1 2   -  

Outros 2 1 2 22 1 1 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A última parte desta seção refere-se ao tipo de conteúdo que os respondentes 

consomem no rádio enquanto acompanhados de outras pessoas, representadas através de sete 

figuras com graus de relação diferenciados (Tabela 7). Nos casos em que se aplica, quando 

com o pai, a maioria (36,70%) dos questionados respondem escutar notícias ou transmissões 

esportivas, seguido por jornalismo (16,48%), música (11,24%) e humor/entretenimento 

(2,62%). Já com a mãe, música é o conteúdo escolhido com maior frequência (43,82%), 

ficando o jornalismo (15,36%) em segundo lugar. Com irmã, 30,34% dos questionados 

responderam escolher música, ficando jornalismo empatado com humor/entretenimento em 

segundo lugar com 4,12% das respostas. O resultado de comportamento junto ao irmão é mais 

diversificado, apontando que 19,85% da amostra consome música e 16,10%, notícias e 

transmissões esportivas. Junto a colegas de trabalho, os conteúdos que aparecem com maior 

frequência são música (29,21%) e jornalismo (18,73%), número bastante próximo daquele 

obtido por notícias e transmissões esportivas (14,61%). Por fim, com cônjuges predomina a 

escolha por música (45,69%), seguida por notícias e transmissões esportivas (15,73%) e com 

jornalismo e humor/entretenimento bastante próximos entre si – 8,99% e 8,61% 

respectivamente. 

 

Tabela 7 - Quando está acompanhado, o tipo de conteúdo que escuta no rádio é... 

Figura / Conteúdo Música 
Notícias/ Transmissões 

Esportivas 

Humor/ 

Entretenimento 
Jornalismo 

Não se 

aplica 

Pai 11,24% 36,70% 2,62% 16,48% 32,96% 

Mãe 43,82% 7,87% 3,37% 15,36% 29,59% 

Irmã 30,34% 3,75% 4,12% 4,12% 57,68% 

Irmão 19,85% 16,10% 5,24% 4,49% 54,31% 

Amigos 52,43% 19,85% 11,99% 3,00% 12,73% 

Colegas de trabalho 29,21% 14,61% 9,74% 18,73% 27,72% 

Cônjuge 45,69% 15,73% 8,61% 8,99% 20,97% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dessa forma, verifica-se que para os assuntos transmitidos em emissoras de 

radiojornalismo – jornalismo e notícias/transmissões esportivas -, a figura com maior 

influência é o pai, seguida pelos colegas de trabalho. De fato, para o conteúdo jornalismo, a 

figura mais importante é a dos colegas de trabalho. Amigos são bastante relevantes para a 

escolha de conteúdo esportivo, dada a função social exercida pelo futebol como um agregador 

de pessoas, mas não tão importantes quanto à figura do pai Já mãe e, principalmente, irmã 

apresentam baixa influência na escolha por conteúdos radiojornalísticos. Por fim, a figura 

cônjuge, apesar de apresentar um número alto de respostas para música, também apresenta 

números relativamente expressivos para conteúdos esportivos e jornalísticos. 
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Conhecidos os principais influenciadores sobre jovens adultos na escolha de emissoras 

de radiojornalismo, cabe agora uma análise dos principais atributos e características que o 

público valoriza em uma rádio. 

 

7.2.4 Atributos e características  

 

Com base nos principais atributos considerados importantes pelos entrevistados em 

uma emissora de radiojornalismo durante a fase exploratória, solicitou-se que os respondentes 

do questionário atribuíssem um grau de importância a cada um dos 14 atributos mais 

recorrentes. A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos através da soma da quantidade de 

respostas para cada atributo avaliado em cada grau de importância, além da média de 

importância para cada atributo. A média foi calculada através da soma ponderada de todas as 

respostas para cada atributo - cujos valores variam de 1 para “muito pouco importante” e 5 

para “muito importante” – e posterior divisão pelo total de 267 respostas. 

 

Tabela 8 – Quão importante é cada um dos atributos abaixo para uma emissora de radiojornalismo? 

Atributo / Grau 
Muito 

importante 
Importante Indiferente 

Pouco 

Importante 

Muito 

Pouco 

Importante 

Média 

Confiabilidade 213 33 8 5 8 4,64 

Credibilidade 210 39 5 4 9 4,64 

Qualidade do conteúdo 201 47 8 2 9 4,61 

Clareza da informação 192 57 7 3 8 4,58 

Qualidade do sinal 164 77 13 3 10 4,43 

Transparência 170 64 17 8 8 4,42 

Qualidade dos 

comunicadores 
138 100 17 3 9 4,33 

Imediatismo da notícia 144 79 27 9 8 4,28 

Abrangência do sinal 140 78 29 11 9 4,23 

Transmissão de conteúdo 

local 
98 115 36 11 7 4,07 

Emoção transmitida pelo 

comunicador 
61 93 59 30 24 3,51 

Opinião dos comentaristas 40 93 86 32 16 3,41 

Renome dos comunicadores 33 62 109 38 25 3,15 

Espaço publicitário 16 29 96 61 65 2,51 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Através da média podemos, pois, inferir que os atributos considerados mais 

importantes para a amostra são confiabilidade e credibilidade, com uma média de 4,64 pontos 

cada; ou seja, para os respondentes, é de extrema importância que as informações transmitidas 

pelo radiojornalismo sejam apuradas e confiáveis, o que condiz com os resultados de outros 

questionamentos apresentados anteriormente tanto na fase qualitativa quanto na fase 
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quantitativa. Com mais de 4,5 pontos na média ainda aparecem mais dois atributos: qualidade 

do conteúdo e clareza da informação, com 4,61 e 4,58 respectivamente. Qualidade do sinal 

(4,43), transparência (4,42), qualidade dos comunicadores (4,33), imediatismo da notícia 

(4,28), abrangência do sinal (4,23) e transmissão de conteúdo local aparecem todos com mais 

de quatro pontos em média. Entre três e quatro pontos de média temos os atributos emoção 

transmitida pelo comunicador (3,51), opinião dos comentaristas (3,41) e renome dos 

comunicadores (3,15). Por fim, o espaço publicitário aparece em último lugar com 2,51 

pontos em média, sendo o único atributo que apresenta rejeição por parte da amostra. 

Realizando-se uma análise mais profunda, é possível afirmar que, embora os 

respondentes atribuam alta importância ao item qualidade dos comunicadores, o mesmo não 

aparece para o atributo renome dos comunicadores. Verifica-se, assim, que a distância entre 

as médias para estes dois atributos é de 1,18 pontos e, a partir disso é possível inferir que a 

amostra valoriza os radiojornalistas mais pelo seu desempenho quotidiano do que por sua 

fama, que é apontada como atributo indiferente por 109 questionados. Já a transmissão de 

conteúdo local, apontada frequentemente pelos entrevistados da etapa qualitativa como 

atributo importante, aparece apenas em décimo lugar na fase quantitativa.  

Em contrapartida, os respondentes foram questionados quanto à característica das 

emissoras de radiojornalismo que menos lhes agrada, cujos resultados são apresentados no 

Gráfico 20. Em consonância com o baixo grau de importância conferido ao atributo espaço 

publicitário na questão anterior, para 33,71% dos respondentes a quantidade excessiva de 

inserções publicitárias é a característica das emissoras de radiojornalismo que menos lhes 

agrada. A segunda característica que menos agrada a amostra é “comentaristas e 

comunicadores que opinam demais”, com 15,36% de participação. Ainda relacionado aos 

comunicadores, temos bate-boca em programas de talk show/debates e parcialidade dos 

radiojornalistas, ambos com 12,36%, número semelhante ao obtido pela característica falta de 

embasamento (11,99%). A questão da publicidade aparece novamente em sexto lugar com 

7,12%, contudo, desta vez relacionada a conteúdo comercial durante a transmissão de 

programas. Por fim, programas com pautas repetitivas e falta de equilíbrio entre conteúdos 

jornalístico e esportivo não agradam, respectivamente, 3,37% e 2,62% da amostra. 
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Gráfico 20 – Qual a característica das emissoras de radiojornalismo que menos lhe agrada? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Destacando o rádio como formato de transmissão de informação, os questionados, a 

seguir, responderam questões sobre o diferencial que este apresenta sobre os demais meios de 

comunicação e quanto aos pontos positivos e negativos de obter informações através dele.  

Apontado como principal diferencial do meio rádio tem-se, com 43,45% das respostas, 

a possibilidade de escutá-lo enquanto se pratica outras atividades, confirmando dados 

semelhantes àqueles apresentados em seções anteriores deste trabalho (Gráfico 21). Com 

24,72% das respostas, a instantaneidade na entrega da informação aparece em segundo lugar. 

De forma mais pulverizada, o ranking de respostas segue com 7,49% das respostas para 

disponibilidade, 5,99% para forma de comunicação mais humana, 4,87% para diversidade de 

opções de plataformas através das quais acompanhar o conteúdo, 4,49% para dinamicidade e 

capacidade de se reinventar ao longo do tempo e 4,12% para as opções presença no local do 

fato e maior proximidade com o ouvinte. 
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Gráfico 21 – Comparando o rádio com os demais veículos de comunicação, em sua opinião, qual o seu 

principal diferencial? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Questionados sobre o principal ponto positivo de obter informações através do rádio, 

41,20% da amostra respondeu imediatismo, enquanto que 35,96% destacaram a possibilidade 

de escutá-lo enquanto praticam outras atividades e 11,61%, a sua dinamicidade (Gráfico 22). 

Dessa forma, percebe-se que os principais pontos positivos relacionados ao rádio estão 

ligados à questão da praticidade, ou seja, é um meio rápido de se adquirir informações, 

podendo ser acessado através de diferentes maneiras e que não exige atenção plena do 

usuário. Ainda aparecem com menor expressão as questões de disponibilidade, com 4,87% 

das respostas, maior proximidade com o ouvinte (3,37%), liberdade que dá ao ouvinte para 

tirar suas próprias conclusões sobre o fato noticiado (1,50%) e a abrangência de sinal (1,12%). 
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Gráfico 22 – Qual o principal ponto positivo de obter informações através do rádio? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em comparação, o principal ponto negativo apontado com maior frequência é, com 

mais da metade das ocorrências (52,43%), a quantidade de inserções publicitárias, de forma 

que novamente se confirma a rejeição por parte de boa parte da amostra com relação a 

conteúdo comercial em rádio (Gráfico 23). Em segundo lugar, com 17,23% das respostas, 

tem-se a impossibilidade de selecionar o conteúdo, uma questão que aparece com frequência 

na pesquisa qualitativa, tendo em vista que muitas pessoas preferem buscar as informações de 

que necessitam ao invés de esperar que  estas cheguem até elas. Complementarmente, 11,61% 

dos respondentes apontam como ponto negativo o fato de precisar escutar um programa 

inteiro para obter a informação que quer. A repetição da mesma informação ao longo do dia é 

o principal ponto negativo de adquirir informações pelo rádio para 13,48% da amostra, 

enquanto que para 1,12% é a falta de interatividade com o ouvinte. Ainda foram apresentados 

espontaneamente por 4,12% dos questionados outros pontos negativos, como a falta de 

imagem, o fato de não aprofundar a notícia e sinal ruim no interior.  
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Gráfico 23 – Qual o principal ponto negativo de obter informações através do rádio? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tendo em vista o retorno obtido na fase qualitativa, em que os entrevistados 

frequentemente confundiram motivações com atributos, optou-se por não questionar 

diretamente os respondentes quanto a suas motivações para escutar radiojornalismo, mas sim 

utilizar os dados obtidos nas perguntas deste bloco para inferir as respostas. Dessa forma, 

através dos dados obtidos com relação a atributos e características valorizados, pode-se inferir 

que a principal motivação para consumo de radiojornalismo pela amostra é a necessidade de 

obter informações. Ademais, não basta às emissoras radiojornalísticas suprirem tal 

necessidade, pois os indivíduos também podem acessar informações através de outros 

veículos e estações; precisam, pois, atender aos desejos de como consumir as informações, 

tais como oferecer informações com credibilidade em formatos variados e possibilitando a 

realização de outras atividades pelo usuário enquanto este consome o conteúdo de rádio.   

Conhecidos atributos e características valorizados pelos respondentes da pesquisa 

quantitativa, parte-se para a seção em que são analisadas as avaliações de satisfação e lealdade 

com relação a emissora favorita de cada questionado. 

 

7.2.5 Avaliação de experiência e lealdade 

 

Assim como durante a fase exploratória, na pesquisa quantitativa solicitou-se aos 

questionados que descrevessem uma situação em que ficaram muito satisfeitos com uma 

emissora de radiojornalismo e outra em quem ficaram muito insatisfeitos. A questão foi 

mantida aberta para resposta ou não, tendo em vista que, conforme as entrevistas em 
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profundidade apresentaram, algumas pessoas não recordam situações específicas. Setenta e 

dois questionados relataram situações de satisfação, enquanto que apenas cinquenta e sete 

recordaram de uma situação de insatisfação. 

Para experiências de satisfação com o radiojornalismo, assim como na pesquisa 

qualitativa, a principal recorrência foi a citação de situações quotidianas, como dias em que o 

respondente estava no trânsito e optou por uma rota alternativa porque um radiojornalista 

informou que o caminho que seguia estava bloqueado por acidente, cobertura de chuvas e 

temporais no estado ou até mesmo uma situação específica de cobertura como aquelas 

realizadas pela Rádio Gaúcha sobre assaltos em agências bancárias de Porto Alegre. O 

depoimento de um dos respondentes que tem a Gaúcha como emissora favorita retrata bem 

isso: 

 

Fico muito satisfeita praticamente todos os dias com a emissora que escuto, pois sei 

a previsão do tempo, a situação do trânsito. Isso me traz mais segurança e de certa 

forma me acalma, pois já sei o que vou encarar pela frente. 

 

Assim, percebe-se que a satisfação dos questionados está bastante relacionada à 

prestação de serviços proporcionada pelo rádio, não apenas como um transmissor de 

informações, mas também como um formador de opinião, além de aparecer, para alguns 

respondentes como uma forma de adquirir conhecimentos. Isso pode ser percebido na resposta 

de um questionado acerca do programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha: 

 

[...] o Sala de Redação, além de notícias esportivas, também me trouxe exemplos de 

como me comunicar e me expressar, uma vez que demonstram opiniões divergentes 

de forma esclarecedora e sem discutirem desgovernadamente. Acho importante que 

o rádio, muito além da TV, demonstre exemplos de como se dialogar ou expressar 

uma opinião de forma clara, uma vez que não há como gesticular. 

 

A cobertura de eventos como eleições regionais e jogos olímpicos também aparece 

recorrentemente nas respostas à pergunta sobre satisfação, englobando desde o fato de o rádio 

entregar informações atualizadas de forma imediata e confiável, até a qualidade do sinal da 

transmissão, que muitas vezes está sendo feita de outros estados, países ou até continentes. 

Com mais frequência, no entanto, foram citadas as coberturas tanto do Mundial Interclubes 

vencido pelo Internacional, quanto da Batalha dos Aflitos, partida que definiu o retorno do 

Grêmio para a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. No primeiro caso, é destacada, 

principalmente, a qualidade da transmissão das partidas e a completude do conteúdo gerado 

diretamente do Japão, sem interferência de sinal para os ouvintes da Gaúcha. Já no segundo 
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caso, a emoção transmitida pelos comunicadores responsáveis pela narração do jogo tem 

maior destaque. Ainda se tratando do esporte, alguns respondentes afirmaram ficar muito 

satisfeitos com a capacidade de atualização rápida sobre seus times oferecida pelos repórteres 

esportivos de suas emissoras favoritas devido à proximidade que estes têm com os clubes e 

sua presença nos estádios quase que vinte e quatro horas por dia, a exemplo das eleições de 

Fábio Koff para a presidência do Grêmio em 2012. Ademais, a emoção transmitida pelos 

narradores esportivos, assim como a qualidade dos comentários dos jornalistas em jornada 

esportivas também foram destacadas, conforme a resposta citada a seguir: 

 

Nas transmissões de futebol da Gaúcha, principalmente quando é o Pedro Ernesto 

Denardin, parece que o locutor tem mais emoção ao transmitir as partidas, 

principalmente aquelas que são importantes para os times. Eles fazem também 

conteúdos especiais, como a crônica que foi ao ar depois do Inter ser campeão da 

Libertadores pela primeira vez, que soam mais como uma homenagem para o 

torcedor do que como uma homenagem para o time. Isso é emocionante para a 

torcida. Toda vez que ouço essa crônica me arrepio. 

 

A satisfação com os comunicadores e comentaristas também foi destacada por uma 

parcela da amostra, seja pela desenvoltura que estes têm para lidar com assuntos polêmicos, 

seja pela credibilidade que transmitem e sua isenção na entrega da informação. A conexão dos 

jornalistas com o público também apareceu como importante fonte de satisfação, ressaltando-

se a importância as emissoras manterem quadros de radialistas competentes, mas que também 

sugiram empatia ao público. Nesta mesma linha, a interatividade das rádios com suas 

audiências foi levantada em algumas respostas, sendo válido enfatizar a frase a seguir citada 

por um respondente que tem a Gaúcha como emissora favorita: 

 

A entrada da rádio no Twitter fez com que eu tivesse um acesso quase que 

instantâneo a informações. Creio que o futuro do rádio está na integração com as 

mídias sociais. O aplicativo para smartphones também é muito importante e utilizo-

o bastante. 

 

Sendo assim, as emissoras que estão mais preparadas para interagir através das 

diversas plataformas disponíveis – mídias sociais, websites, aplicativos para smartphones, 

mensagens de texto, etc – têm maior vantagem sobre as concorrentes, pois são capazes de 

satisfazer a necessidade de obtenção de informações pela audiência jovem através dos devices 

a que estão frequentemente conectados. Além de preparadas, as emissoras precisam, também, 

estar dispostas a receber informações de membros de sua audiência e dividi-las com seus 

demais ouvintes conferindo crédito à fonte, pois assim gerarão canais de relacionamento com 
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o público que permitem informações mais rápidas, dinâmicas e acertadas, criando um 

conjunto de ouvintes-repórteres. 

Relativo à insatisfação, a questão que aparece com maior recorrência é a quantidade de 

inserções publicitárias durante os programas, assim como a inconveniência das janelas 

comerciais ao longo da programação. Para os respondentes, o tempo destinado à publicidade 

representa perda de espaço para a transmissão de mais notícias ou aprofundamento sobre 

fatos. Desta forma, pela rejeição ao conteúdo publicitário, vários respondentes afirmaram 

trocar de estação quando este aparece em excesso, o que pode significar uma perda de 

audiência para a emissora. 

As circunstâncias em que discussões entre comunicadores tornam-se acaloradas 

demais, gerando bate-bocas, também foram citadas como insatisfatórias por uma parte da 

amostra. Estas pessoas percebem este tipo de situação como um desrespeito para com o 

ouvinte, pois a discussão deixa de ser aberta a opinião de todos para se restringir aos pontos 

de vista dos comunicadores, excluindo a participação da audiência. Além disso, momentos em 

que os radialistas interferem no que está sendo dito por comentaristas e convidados também 

desagradam os questionados, conforme aparece na citação de um respondente que tem a 

Gaúcha como estação preferida: 

 

[...] na emissora que escuto, o radialista acaba se metendo demais nos assuntos que 

outros radialistas estão falando. Entendo e apoio a discussão entre radialistas, mas às 

vezes é demais, e isso acaba fazendo com que eu troque ou desligue o rádio. 

 

Além dos bate-bocas, os comunicadores também são lembrados em outros momentos 

como pontos de insatisfação da amostra com o radiojornalismo. Por exemplo, alguns 

respondentes disseram-se insatisfeitos quando os radialistas estendem demais seus espaços de 

opinião, tornando-se repetitivos e confusos. Além disso, o desgosto e a falta de empatia de 

alguns radiojornalistas com os ouvintes fazem com que estes deixem de escutar programas ou 

até programações inteiras de algumas emissoras, assim como a saída de radialistas muito bem 

quistos pelos respondentes influencia na sua troca de uma emissora para outra. Acerca do 

jornalismo esportivo, alguns questionados afirmaram ficar insatisfeitos quando repórteres e 

comunicadores demonstram preferir um time de futebol sobre outro, seja durante transmissões 

de partidas, seja em seus comentários. 

A desorganização de algumas emissoras é também insatisfatória para uma parcela dos 

respondentes, principalmente quando isso compromete a confiabilidade da informação, a 

exemplo de erros na previsão do tempo. Há destaque, também, para a falta de equilíbrio entre 
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informações jornalísticas e esportivas, pois o futebol é percebido como assunto preponderante 

em algumas emissoras, em detrimento a notícias e fatos. Ademais, a percepção de 

manipulação de informações é um ponto destacado por um questionado que prefere a Gaúcha: 

 

Ouvia notícias também na Band FM (BandNews), porém, percebi algumas 

divergências de informações com relação a outras emissoras e, principalmente, o uso 

de manipulação de dados, fato que me causa repúdio, uma vez que boa parte da 

população está sucinta [sic] a opiniões públicas como orientação. Não gosto, apesar 

de saber que é feito, deste tipo de envolvimento entre mídia e manipulação de senso 

comum.  

 

Sendo assim, no momento em que uma emissora apresenta informações desconexas ou 

que parecem forjadas, esta perde credibilidade junto ao público, que tende a abandoná-la em 

detrimento a outras opções de radiojornalismo. O mesmo ocorre quando uma estação trata – 

propositalmente ou não – um fato com parcialidade, sem a preocupação de conferir os dados e 

ouvir todos os lados de uma mesma história. 

O questionário ainda procurava avaliar a lealdade dos respondentes em relação a sua 

emissora favorita, por isso foi perguntado aos respondentes se sentem curiosidade em 

conhecer novas emissoras quando são lançadas. A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos 

em geral e por emissora. Em geral, tem-se que mais da metade dos respondentes (56,18%) 

apresentam curiosidade em conhecer novas emissoras de radiojornalismo. Para a Gaúcha, 

52,29% dos respondentes que a preferem dizem ter curiosidade, enquanto que para a 

BandNews este percentual sobre para 65,38%. Como as amostras para as demais emissoras 

são demasiado baixas, não haverá aprofundamento em sua análise.  

 

Tabela 9 – Quando surgem novas emissoras de radiojornalismo, você tem curiosidade em conhecê-las? 

Resposta / 

Emissora 

Band 

AM 

Band 

Esportes 
BandNews Gaúcha Guaíba Outros Nenhuma 

Total 

Geral 

Não 1 - 9 104 1 2 - 117 

Sim 6 1 17 114 4 7 1 150 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com relação ao perfil sociodemográfico das pessoas que têm curiosidade em conhecer 

novas emissoras, conforme apresenta a Tabela 10, a faixa etária que apresenta maior 

quantidade de respostas sim, 41,33%, é aquela entre 30 e 35 anos, enquanto que há 

praticamente um empate na variável sexo, com 50,67% homens e 49,33% mulheres. Relativo 

a instrução, “Ensino Médico completo a Ensino Superior incompleto” representa 51,33% das 

pessoas que têm curiosidade em conhecer novas emissoras. Tratando-se de classe social, o 
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maior percentual está na classe B, com 62%. Por fim, 89,33% das pessoas que responderam 

sim estão trabalhando. Dessa forma, realizando-se um apanhado geral a partir da amostra, os 

jovens adultos mais suscetíveis a conhecer novas rádios têm entre 30 e 35 anos, trabalham, 

são relativamente instruídos e encontram-se na classe B ou acima. 

 

Tabela 10 – Quando surgem novas emissoras de radiojornalismo, você tem curiosidade                                

em conhecê-las? x Perfil sociodemográfico 

Variável / Resposta Não Sim Total geral 

Idade 

 
# Abs. % Perc. # Abs. % Perc. 

 
18 a 24 anos 54 46,15% 53 35,33% 107 

25 a 29 anos 25 21,37% 35 23,33% 60 

30 a 35 anos 38 32,48% 62 41,33% 100 

Sexo 

 
# Abs. % Perc. # Abs. % Perc. 

 
Feminino 73 62,39% 74 49,33% 147 

Masculino 44 37,61% 76 50,67% 120 

Grau de Instrução 

 
# Abs. % Perc. # Abs. % Perc. 

 
Fundamental completo a Ensino Médio incompleto 2 1,71% 3 2,00% 5 

Ensino Médio completo a Ensino Superior 

incompleto 
66 56,41% 77 51,33% 143 

Ensino Superior completo 27 23,08% 46 30,67% 73 

Pós-gradução completo 20 17,09% 20 13,33% 40 

Acima de pós-graduação 2 1,71% 4 2,67% 6 

Classe Social 

 
# Abs. % Perc. # Abs. % Perc. 

 

A1 4 3,42% 7 4,67% 11 

A2 27 23,08% 27 18,00% 54 

B1 32 27,35% 51 34,00% 83 

B2 39 33,33% 42 28,00% 81 

C1 11 9,40% 17 11,33% 28 

C2 3 2,56% 5 3,33% 8 

D 1 0,85% 1 0,67% 2 

Ocupação 

 
# Abs. % Perc. # Abs. % Perc. 

 

Inativo 15 12,82% 16 10,67% 31 

Ativo 102 87,18% 134 89,33% 236 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Perguntados quanto a o que faria com que deixassem de escutar sua emissora favorita, 

139 pessoas responderam piora do conteúdo da rádio e 133, perda de credibilidade da 

informação (Gráfico 24). Ou seja, as principais motivações para abandono das emissoras 

preferidas estão relacionadas à qualidade e à confiabilidade do serviço oferecido pelas 

emissoras. Com quantidades de apontamentos próximas aparecem em seguida: falta de 

transparência (88 respostas), perda de interesse na programação (81), percepção da falta de 
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imparcialidade dos jornalistas (77) e melhoria do conteúdo de outra emissora (76). Este 

último item é perigoso especialmente para a Rádio Gaúcha, tendo em vista que, conforme foi 

trazido por alguns entrevistados na fase exploratória, os seus ouvintes percebem uma 

qualidade superior às demais em seu conteúdo, o que gera níveis de exigência maiores sobre 

outras emissoras. Assim, a partir do momento em que o conteúdo de outras emissoras for 

percebido como melhor, existe o risco de perda de audiência para a concorrência. Por fim, a 

saída de comunicadores da emissora seria um fator decisivo para troca de emissora para 53 

questionados. De fato, este dado também é um ponto de atenção para a Rádio Gaúcha, uma 

vez que diversos comunicadores são, também de acordo com entrevistados da pesquisa 

qualitativa, maiores do que a rádio – a exemplo do narrador esportivo Pedro Ernesto Denardin 

-, o que significa que sua figura é tão forte quanto (senão mais forte do que) a marca da 

Gaúcha.   

 

Gráfico 24 – O que faria você deixar de escutar a sua emissora favorita de radiojornalismo? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com o propósito de descobrir se os jovens adultos questionados são defensores de 

suas emissoras de radiojornalismo preferidas, foi conduzida uma questão sobre como estas 

pessoas reagem quando escutam comentários negativos sobre as mesmas. Apenas 158 do total 

de 267 respondentes afirmaram já ter passado por uma situação em que ouviram comentários 

negativos sobre sua rádio jornalística preferida; desta forma, são apresentados resultados 

sobre esta base (Gráfico 25). Destas 158 pessoas, apenas 19 responderam ter defendido a 

rádio, enquanto que 10 apontaram ter concordado com a opinião de quem proferiu o 

comentário. A maioria, no entanto, formada por 125 respondentes, se manteve neutra, 
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aceitando a opinião alheia. Dessa forma, verifica-se que os jovens adultos que compõem a 

amostra não são defensores das suas marcas favoritas de radiojornalismo. 

 

Gráfico 25 – Como você reagiu em uma situação em que fizeram comentários negativos sobre sua 

emissora de radiojornalismo favorita? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por fim, assim como foi realizado na fase exploratória, solicitou-se aos respondentes 

que escrevessem a palavra que melhor representa a sua relação com o radiojornalismo, pois 

através desta palavra é possível inferir de forma resumida o que o meio representa para os 

questionados. Tendo em vista que a amostra é composta por 267 respondentes, a quantidade 

de palavras mencionadas foi grande, de modo que surgiu a necessidade de criar um critério de 

agrupamento destas palavras. A teoria de Sheth, Mittal e Newman (2001), pois, traz que 

existem três principais fatores que colaboram para a lealdade a marcas, sendo eles: a 

racionalidade, que está intimamente relacionada à percepção de adequação do desempenho da 

marca em satisfazer necessidades e desejos particulares; a emoção, fortemente ligada à 

identificação social e emocional do consumidor com a marca, e o hábito, a partir do qual os 

indivíduos são condicionados a gostar de certas marcas, determinando suas preferências. 

Desta forma, optou-se por aglutinar as respostas dos questionados em três tipos: racional, 

emocional e habitual. Os percentuais de participação de cada tipo são apresentados no Gráfico 

26. 

A maioria dos respondentes - mais de 61% - utilizou uma palavra de cunho racional 

para descrever sua relação com o radiojornalismo, tais como “informação”, “credibilidade”, 

“necessidade” e “agilidade”. As respostas de 22% da amostra apresentaram relação com 

habitualidade, valendo citar “costume”, “deslocamento”, “rotina” e “cotidiano”. Por fim, 
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palavras relacionadas ao emocional, tais como “tradição”, “parceria”, “companheirismo” e 

“amor”, foram mencionadas por 17% dos questionados. 

 

Gráfico 26 – Qual a palavra que melhor descreve sua relação com o radiojornalismo?  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Cruzando-se os dados obtidos com informações sociodemográficas de cada grupo de 

palavras, conforme apresenta a Tabela 11, é possível analisar o perfil dos respondentes para 

cada aglutinação. Para a categoria emocional, tem-se que 50% dos respondentes têm entre 18 

e 24 anos, 54,35% são do sexo masculino, 97,83% completaram Ensino Médio ou grau 

superior, 34,78% encontram-se na classe social B2 e 84,78% são ativos; ou seja, são 

principalmente homens mais jovens, instruídos, com poder de consumo e trabalhadores. Já na 

categorial habitual, há leve predominância da faixa etária entre 30 e 35 anos (41,38%), 

62,07% são do sexo feminino, 98,28% cursaram Ensino Médio completo ou mais, 31,03% 

encontram-se na classe social A2 e 87,93% são ativos, caracterizando um público mais velho, 

composto principalmente por mulheres, instruído, com maior posse de bens e também 

trabalhador. Já os respondentes de palavras com perfil racional têm, em sua maioria, entre 30 

e 35 anos (39,36%), 55,21% são do sexo feminino, 98,16% cursaram Ensino Médio ou além, 

32,52% estão na classe social B1 e 89,67% são ativos, sendo este público bastante parecido 

com aquele apresentado para as palavras de tipo habitual. 
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Tabela 11 – Qual a palavra que melhor descreve sua relação com o radiojornalismo? x Perfil 

sociodemográfico 

Variável / Resposta Emocional Habitual Racional 
Total 

geral 

Idade 

 
# Abs. % Perc. # Abs. % Perc. # Abs. % Perc. 

 
18 a 24 anos 23 50,00% 23 39,66% 61 37,42% 107 

25 a 29 anos 11 23,91% 11 18,97% 38 23,31% 60 

30 a 35 anos 12 26,09% 24 41,38% 64 39,26% 100 

Sexo 

 
# Abs. % Perc. # Abs. % Perc. # Abs. % Perc. 

 
Feminino 21 45,65% 36 62,07% 90 55,21% 147 

Masculino 25 54,35% 22 37,93% 73 44,79% 120 

Grau de Instrução 

 
# Abs. % Perc. # Abs. % Perc. # Abs. % Perc. 

 

Fundamental completo a 

Ensino Médio incompleto 
1 2,17% 1 1,72% 3 1,84% 5 

Ensino Médio completo a 

Ensino Superior incompleto 
26 56,52% 27 46,55% 90 55,21% 143 

Ensino Superior completo 13 28,26% 13 22,41% 47 28,83% 73 

Pós-gradução completo 5 10,87% 15 25,86% 20 12,27% 40 

Acima de pós-graduação 1 2,17% 2 3,45% 3 1,84% 6 

Classe Social 

 
# Abs. % Perc. # Abs. % Perc. # Abs. % Perc. 

 
A1 1 2,17% 4 6,90% 6 3,68% 11 

A2 6 13,04% 18 31,03% 30 18,40% 54 

B1 15 32,61% 15 25,86% 53 32,52% 83 

B2 16 34,78% 15 25,86% 50 30,67% 81 

C1 6 13,04% 3 5,17% 19 11,66% 28 

C2 
 

0,00% 3 5,17% 5 3,07% 8 

D 2 4,35% 
 

0,00% 
 

0,00% 2 

Ocupação 

 
# Abs. % Perc. # Abs. % Perc. # Abs. % Perc. 

 
Inativo 7 15,22% 7 12,07% 17 10,43% 31 

Ativo 39 84,78% 51 87,93% 146 89,57% 236 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em um último momento, os grupos de palavras foram cruzados com as emissoras 

favoritas dos respondentes, chegando-se aos resultados apresentados na Tabela 12. Os 

ouvintes da Gaúcha apresentam, principalmente, palavras relacionadas ao racional (131 

respostas), assim como ocorre para BandNews, com 19 respostas. No caso da Guaíba, os 

ouvintes preferem palavras ligadas ao hábito, enquanto que aqueles que apontam a Band AM 

como emissora favorita apresentam mais palavras de tipo emocional. 
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Tabela 12 - Qual a palavra que melhor descreve sua relação com o radiojornalismo? x Emissora favorita 

Emissora / Palavra Emocional Habitual Racional 
Total 

geral 

Band AM 4 - 3 7 

Band Esportes FM - - 1 1 

BandNews 3 4 19 26 

Gaúcha 38 49 131 218 

Guaíba - 4 1 5 

Outras 1 1 7 9 

Nenhuma - - 1 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com a apresentação dos resultados da avaliação de experiência e lealdade, finaliza-se 

a análise dos dados do questionário respondido pela amostra que prefere o rádio como meio 

de obtenção de informações. A seguir, passar-se-á às respostas obtidas através do questionário 

aplicado àqueles que preferem outros meios. 

 

7.2.6 Comportamento de não consumidores de radiojornalismo 

 

Na seção que trata sobre a caracterização de uso de emissoras de radiojornalismo foi 

apresentado o Gráfico 10, retratando os resultados da pergunta sobre o veículo considerado 

por cada respondente como melhor forma de se manter informado. Os 267 indivíduos que 

responderam rádio à questão tiveram seus questionários analisados nas seções 7.2.2 a 7.2.5. 

Cabe neste momento, então, a análise das respostas aos questionários aplicados às 41 pessoas 

que optaram por outros meios de comunicação.  

Destas 41 pessoas, 29 apontam a Internet como melhor forma de obter informações, 

enquanto que televisão e jornais/revistas recebem cinco menções cada e redes sociais, duas. 

Tendo em vista o baixo número de respostas para cada meio, a análise singular de cada um 

fica comprometida pela inconsistência das amostras. Sendo assim, inicialmente serão 

apresentados resultados gerais de forma aprofundada e após serão apresentados brevemente os 

resultados por veículo de comunicação. Além disso, como o meio aplicativos de celular não 

obteve respostas, não será analisado. 

Questionados quanto ao principal motivo para não costumarem escutar emissoras de 

radiojornalismo (Tabela 13), 16 pessoas responderam preferir escutar apenas música em 

rádio, ou seja, têm o meio como uma forma de obter entretenimento apenas, enquanto que 15 

preferem se informar através de outro veículo de comunicação. Com três marcações cada, 

aparecem a seguir os fatos de não conseguirem prestar atenção no que está sendo transmitido 

e de não gostarem do formato. A opção “não acompanho esportes” foi marcada duas vezes e, 
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com uma resposta, temos que a grade de horários não atende as necessidades do respondente. 

Por fim, ainda houve uma resposta espontânea com a afirmação de que o questionado prefere 

escutar música em rádio, acompanhando notícias mais pela televisão. 

 

Tabela 13 – Qual o principal motivo para você não ter o costume de escutar emissoras de 

radiojornalismo? x Meio preferido 

Motivo / Meio Internet 
Jornal/ 

Revistas 

Redes 

sociais 
Televisão 

Total 

geral 

Escuto apenas música em rádio 10 3 1 2 16 

Prefiro me informar através de outro veículo de 

comunicação 
12 - 1 2 15 

Não consigo prestar atenção no que está sendo 

transmitido 
2 - - 1 3 

Não gosto do formato 1 2 - - 3 

Não acompanho esportes 2 - - - 2 

A grade de horários dos programas não atende 

minhas necessidades nos momentos em que 

preciso ou posso escutar rádio 

1 - - - 1 

"Prefiro escutar musica em rádio e notícias 

acompanho mais em televisão" 
1 - - - 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Em seguida, os respondentes foram convidados apontar os tipos de conteúdo que 

procuram naqueles meios que consideram os melhores para obter informações, com a 

possibilidade de marcar mais de uma opção, sendo os resultados apresentados na Tabela 14. 

Em geral, o conteúdo que aparece com maior frequência é notícias locais, com 39 respostas, 

seguido por informações de trânsito e tempo (32 apontamentos) e humor e entretenimento 

(30). Em seguida, apresentando entre 20 e 29 respostas, aparecem notícias internacionais (26), 

agenda cultural (25) e informações para o trabalho (20). Por fim, os tipos de conteúdo com 

menor frequência de resposta são colunas e comentários (18), esportes (17), talk show/debates 

e interação com amigos e conhecidos (uma menção cada). Sendo Internet o meio com maior 

apontamento de preferência, é natural que apresente maior frequência de resposta para cada 

opção de conteúdo, entretanto, vale destacar que notícias locais são procuradas por 93,10% 

dos respondentes, com informações de tempo e trânsito e humor e entretenimento empatadas 

em segundo lugar com 82,76%. Já para redes sociais, jornais e revistas e televisão, o conteúdo 

assinalado com mais frequência é também notícias locais (100% de resposta em todos os 

meios). 
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Tabela 14 – Que tipo de conteúdo você procura? x Meio preferido 

Conteúdo / Meio 
Redes 

sociais 

Jornal/ 

Revista 
Internet Televisão 

Total 

Geral 

Notícias locais 2 5 27 5 39 

Informações de tempo e/ou 

trânsito 
1 4 24 3 32 

Humor/Entretenimento 1 4 24 1 30 

Notícias internacionais 0 4 20 2 26 

Agenda cultural 1 4 19 1 25 

Informações para o 

trabalho 
- - 20 - 20 

Colunas e comentários - 4 14 - 18 

Esportes 0 4 13 - 17 

Talk show/debates - - - 1 1 

Interação com amigos e 

conhecidos 
1 - - - 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tratando-se especificamente de televisão, aos cinco respondentes foi questionado o 

motivo pelo qual acreditam ser melhor manterem-se informados através deste meio do que 

pelo rádio. Conforme apresenta o Gráfico 27, três pessoas preferem a televisão porque podem 

visualizar a notícias através de imagens; para uma pessoa, a televisão é melhor do que o rádio 

porque acredita que as matérias desta são melhor preparadas, assim como uma pessoa afirmou 

gostar mais dos telecomunicadores. Ainda eram apresentadas mais três alternativas, geradas a 

partir das entrevistas em profundidade, mas não obtiveram respostas, a saber: “prefiro assistir 

transmissões esportivas ao invés de apenas escutá-las”, “posso me informar sobre todas as 

notícias do dia em um único programa” e “posso focar toda minha atenção para a obtenção de 

informações”. 

 

Gráfico 27 – Por que você acha melhor se manter informado(a) através da televisão do que pelo rádio? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A mesma pergunta foi feita às cinco pessoas que dizem preferir jornais e revistas como 

meio de obtenção de informações. Os resultados, conforme apresenta o Gráfico 28, trazem 

que quatro pessoas preferem ler informações e notícias a escutá-las, enquanto que uma pessoa 

diz preferir os meios impressos porque pode visualizar as notícias através de imagens. As 

demais respostas possíveis não receberam marcações, sendo elas: “gosto mais dos 

colunistas/jornalistas”, “as matérias são melhor preparadas”, “posso me informar sobre todas 

as notícias do dia ou da semana de forma compacta” e “posso focar toda minha atenção para a 

obtenção de informações”. 

 

Gráfico 28 – Por que você acha melhor se manter informado(a) através de jornais e revistas do que pelo 

rádio? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Aos questionados que optaram pela Internet como melhor forma de obter informações 

foi realizada a mesma pergunta (Gráfico 29), além de responderem se já utilizaram o website 

de alguma emissora de radiojornalismo. Para 17 pessoas, a Internet supera o rádio porque 

permite procurar a informação que querem, no formato e no instante em que a querem. Com 

três apontamentos cada, aparecem em seguida as opções “prefiro ler as informações e notícias 

do que escutá-las”, “posso me informar sobre diversos assuntos de forma compacta” e “posso 

navegar entre notícias de forma mais simples e rápida”. Dois questionados acreditam que a 

Internet proporciona maior diversidade de informações, enquanto que uma pessoa a prefere 

porque permite direcionar o tipo de informação que quer receber. As alternativas “posso 

acessar durante o trabalho”, “posso participar através de comentários, chats”, etc, interagindo 

com os colunistas” e “posso acessar de qualquer lugar através de smartphone, tablet, 

computador...” não foram marcadas. 
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Gráfico 29 – Por que você acha melhor se manter informado(a) através da Internet do que pelo rádio? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Das 29 pessoas que afirmaramm preferir a Internet sobre o rádio para adquirir 

informações, 18 responderam já terem utilizado o website da Gaúcha, quatro já acessaram o 

website da Guaíba e duas conhecem a plataforma online da BandNews (Gráfico 30). Por sua 

vez, CBN Porto Alegre, Pampa AM, Rádio Grenal e Band Esportes FM obtiveram uma 

resposta cada, enquanto que Band AM não foi assinalada. Por fim, três pessoas mencionaram 

outros websites de rádio, como o da Atlântida. Vale ressaltar que se julgou necessário aplicar 

esta questão porque é interessante entender se os respondentes que preferem Internet 

conhecem as plataformas digitais das rádios, que podem ser, também, formas de consumir 

conteúdo das mesmas. 

  

Gráfico 30 – Você já utilizou o website de alguma emissora de radiojornalismo? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para finalizar a seção, a opção redes sociais é considerada por dois respondentes como 

a melhor forma de obtenção de informações. Para 100% dos respondentes (Gráfico 31), o 
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meio supera o rádio porque permite a procura de informações no formato e no instante que 

querem, enquanto que as demais alternativas não apresentam marcações. Também foi 

solicitado aos questionados que respondessem se acompanham o perfil em redes sociais de 

alguma emissora de radiojornalismo. Conforme aponta o Gráfico 32, houve apenas um 

apontamento, referente a BandNews. 

 

Gráfico 31 – Por que você acha melhor se manter informado(a) através de redes sociais do que pelo rádio? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 32 – Você acompanha o perfil em redes sociais de alguma emissora de radiojornalismo? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Apresentados os resultados das pesquisas qualitativa e quantitativa, cabe agora um 

espaço reservado às considerações finais.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente capítulo está dividido em três seções, sendo a primeira dedicada à 

apresentação das conclusões obtidas através da composição deste trabalho; já a segunda parte 

traz as implicações gerenciais do estudo realizado; por fim, a terceira seção discorre sobre as 

limitações encontradas durante a execução do estudo, além de sugestões para pesquisas 

posteriores. 

 

8.1 CONCLUSÕES 

 

O principal objetivo buscado através da consecução deste trabalho era compreender o 

comportamento de consumo por parte de jovens adultos com relação ao segmento de rádios 

news, cuja relevância se dá pela atual escassez de pesquisas e informações com foco neste 

público para o segmento de radiojornalismo. A fim de atingir tal objetivo, realizou-se 

pesquisa composta por duas fases, uma qualitativa e outra quantitativa, ambas com 

instrumentos de coleta de dados construídos a partir das contribuições de Engel, Blackwell e 

Miniard (2000), Kotler e Armstrong (1993), Kotler e Keller (2005), Pinheiro et al (2006),  

Schiffman e Kanuk (2000), Schiffman e Kanuk (2009), Sheth, Mittal e Newman (2001), entre 

outros. 

A entrevista em profundidade e o questionário mostraram-se ferramentas eficazes de 

coleta de dados, uma vez que, através deles, foi possível angariar informações demasiado 

ricas sobre o comportamento de consumo dos indivíduos estudados, bastante úteis para 

realizar inferências acerca do comportamento de consumo de jovens adultos em geral. A 

parceria com a área de Pesquisa do Grupo RBS também se provou bastante positiva, tendo em 

vista que possibilitou uma base maior de respondentes. Por fim, é válido ressaltar que os 

resultados obtidos nas duas fases de pesquisa mostraram-se bastante semelhantes entre si. 

O primeiro objetivo específico deste trabalho propunha uma caracterização do uso de 

emissoras de radiojornalismo por jovens adultos. Com relação à frequência, a maioria dos 

respondentes de ambas as fases tem o hábito de escutar diariamente conteúdo jornalístico-

esportivo em rádio, assim como grande parte dos respondentes afirmou consumir rádio em 

situações em que estão praticando outra atividade. Além disso, a Rádio Gaúcha provou-se a 

favorita por parcela significativa do público consultado, assim como é conhecida e ouvida por 

mais de 90% dos respondentes; conteúdo, credibilidade e comunicadores foram apresentados, 

dessa forma, como diferenciais desta emissora sobre as concorrentes. No entanto, é 
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importante ressaltar que emissoras mais novas, tais como Rádio Grenal e Band Esportes FM, 

têm ganhado awareness, com percentuais fortes tanto para pessoas que as conhecem quanto 

para pessoas que as escutam. Por fim, destaca-se que, embora os respondentes atualmente não 

acompanhem nem interajam com emissoras de radiojornalismo de forma intensa, seja através 

de mídias sociais, seja através de modelos mais tradicionais, existe vontade de amplificar tais 

interações, principalmente no sentido de facilitar o processo de compartilhamento de 

informações. 

O segundo objetivo específico tratava de identificar os principais influenciadores que 

afetam os indivíduos pesquisados durante o processo de escolha de emissora de 

radiojornalismo. A família aparece, para boa parte dos pesquisados, como principal grupo 

influente, assim como amigos e a própria sociedade em que estão inseridos. Aprofundando-se 

a análise, estudou-se como diferentes figuras influenciam o consumo situacional do meio 

rádio; assim, para uma grande parcela dos entrevistados, a figura do pai favorece escolhas de 

emissoras de notícias ou transmissões esportivas, assim como a figura da mãe leva a 

alternativas de estações com conteúdo musical. 

Inicialmente, o terceiro objetivo buscava identificar motivações de consumo por parte 

dos respondentes, contudo, quando foi conduzida a fase exploratória, identificou-se que 

muitos respondentes não entendiam o conceito de motivação, citando, com frequência, 

atributos e características que enxergam como importantes a uma emissora de 

radiojornalismo. Embora tenha sido possível inferir, com base em respostas dadas a outras 

perguntas, que a principal motivação para os respondentes escutarem emissoras de 

radiojornalismo é o desejo de obter informações com credibilidade de forma rápida, prática e 

que permita ser conciliada com outras atividades, não foi possível realizar um estudo 

aprofundado das motivações de compra. Sendo assim, o objetivo foi adaptado, passando a 

procurar identificar, também, os principais atributos valorizados por jovens adultos em 

emissoras de radiojornalismo. Confiabilidade e credibilidade foram as qualidades que 

apareceram com maior frequência, assim como a qualidade de conteúdo. Em contrapartida, o 

conteúdo publicitário é a característica do radiojornalismo que obteve maior rejeição por parte 

do público estudado, tendo em vista que, para muitos pesquisados, a publicidade toma o 

espaço que deveria ser destinado à transmissão de mais informações. Sobre o meio rádio, foi 

apontado como principal diferencial deste sobre os demais veículos de comunicação o fato de 

possibilitar uma forma eficiente de obter informações sem deixar de praticar outras atividades. 

O próximo objetivo específico tratava da avaliação de experiência do público estudado 

com relação a rádios news e consequente lealdade. Situações quotidianas, como informes de 
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trânsito e coberturas de temporais, são os pontos de satisfação mais frequentemente apontados 

pelos respondentes das pesquisas qualitativa e quantitativa, percebendo-se, assim, a 

importância do rádio como um prestador de serviços à população. Em oposição, a publicidade 

é destacada por muitos como principal ponto de insatisfação, junto aos bate-bocas entre 

comunicadores que surgem em programas de debates e talk news. Quanto à lealdade, infere-

se, a partir dos resultados obtidos, que os respondentes são leais a suas marcas favoritas, 

contudo, não são defensores das mesmas. Isto ocorre porque os consumidores percebem que, 

como o radiojornalismo é fortemente pautado em comentários e opiniões de jornalistas, é 

necessário aceitar a divergência de pontos de vista. Ainda sobre lealdade, a maioria dos 

respondentes afirmou sentir curiosidade em conhecer novas emissoras de radiojornalismo 

quando são lançadas, porém, conforme apontado nas entrevistas em profundidade, não se 

mantêm ouvintes das mesmas porque percebem a qualidade como inferior a de emissoras 

tradicionais. Por fim, questionados sobre o que os levaria a deixar de escutar a sua emissora 

de radiojornalismo favorita, as respostas apresentadas com maior frequência foram a piora do 

conteúdo e a perda de credibilidade das informações, fatores intimamente ligados a um 

terceiro, a saída de comunicadores do quadro da emissora. 

O último objetivo específico visava identificar os veículos de comunicação preferidos 

para a obtenção de informações por aqueles jovens adultos que não costumam escutar 

radiojornalismo. A parcela dos respondentes que se encaixa neste perfil é pouco significativa 

tanto na pesquisa qualitativa quanto na pesquisa quantitativa, contudo, é possível inferir 

algumas informações a partir dos dados obtidos. Para a maioria dos respondentes, o principal 

motivo para não escutarem radiojornalismo se deve ao fato de preferirem escutar apenas 

música em rádio, sendo a Internet o principal meio através do qual obtêm informações. Para 

os respondentes que preferem a Internet, esta supera o rádio porque permite a busca de 

notícias quando, como e onde querem. Já o conteúdo procurado citado com maior frequência 

é notícias locais, acompanhado por informações de trânsito e tempo. Além de Internet, 

televisão, redes sociais, jornais e revistas também aparecem como meios alternativos de 

obtenção de informações. 

 

8.2 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

A principal motivação para a composição deste estudo foi a necessidade de coletar 

dados relativos ao comportamento de consumo de radiojornalismo por público jovem adulto. 
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Desta forma, buscou-se produzir um material que servisse como base de informações para 

análises gerenciais das mais diversas áreas da Rádio Gaúcha.  

Conforme previsto no início do projeto, a área de programação da emissora será a 

mais beneficiada pelos resultados encontrados, tendo em vista que foram gerados importantes 

dados sobre percepção da audiência jovem sobre comunicadores e programas, a partir dos 

quais podem ser estudados novos formatos e reciclagem dos jornalistas. Além disso, como a 

questão da interatividade foi bastante destacada, surge uma oportunidade para a gerência de 

produto desenvolver formas novas de interagir com o público, qualificando seus radialistas 

para atenderem tal demanda e ampliar sua atuação em plataformas digitais. Outro ponto 

destacado pelos respondentes, a necessidade de dar oportunidades para comunicadores mais 

jovens - com maior identificação com audiências mais novas -, também pode ser encarada 

como uma chance de a emissora conquistar públicos novos. 

Através das pesquisas, percebe-se que o público jovem valoriza a reputação da marca 

como forte influência na escolha de emissoras de radiojornalismo, de forma que deve existir 

uma preocupação pela área de Marketing com a imagem da Rádio Gaúcha. Os atributos e 

características estimados pela audiência estudada podem ser melhor comunicados ao público 

jovem, procurando atingir, principalmente, aqueles que ainda não têm o hábito de consumir 

notícias através do meio rádio. Ademais, a área de Marketing pode promover uma melhor 

difusão de informações relativas às plataformas de consumo de conteúdo gerado pela Gaúcha, 

tendo em vista a preferência de muitas pessoas pelo consumo de notícias através de redes 

sociais, Internet, entre outros. 

Para a área comercial, o maior aprendizado gerado pelo presente estudo está ligado à 

rejeição dos atuais formatos de transmissão de publicidade pela maioria dos respondentes. 

Percebe-se, desta forma, a necessidade de criar formas alternativas de entrega de conteúdo 

comercial durante a programação, além da oportunidade de a equipe de Planejamento 

Comercial desenvolver ideias novas de aproveitamentos comerciais em outras plataformas 

além do on air, tal como o uso de website, redes sociais e aplicativos para entregas 

publicitárias. 

Desta forma, espera-se que o conteúdo gerado por este estudo seja utilizado pelos 

gestores da Rádio Gaúcha durante processos de tomada de decisão, embasando-se nos 

resultados obtidos através das pesquisas realizadas.. 
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8.3 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE PESQUISA 

 

Embora os objetivos específicos e o objetivo geral tenham sido atingidos, certas 

contingências surgiram como limitações para a pesquisa desenvolvida, propondo 

aprendizados para pesquisas futuras. 

Para ambas as fases de pesquisa, o conjunto de respondentes não corresponde à 

proporção da população das cidades de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, principalmente 

quando se trata de classes sociais – mais de 85% da amostra da fase quantitativa encontra-se 

na classe AB, assim como o total dos respondentes da fase qualitativa -, o que pode gerar 

distorções nas percepções gerais. A opção por aplicação do questionário por meio online, 

aliado à divulgação exclusivamente através de envio por e-mail, pode ser considerada um dos 

principais motivos para esta distorção. Sugere-se, desta forma, a aplicação de técnica de 

amostragem probabilística em estudos futuros, a fim de obter resultados mais próximos da 

realidade social do universo estudado. 

Além disso, apareceu como surpreendente o resultado de que mais de 80% dos 

respondentes de ambas as fases de pesquisa costumam escutar radiojornalismo. Para a fase 

quantitativa, este fato pode ser justificado pela escolha de título da pesquisa enviada por e-

mail, na qual se lia “Consumo de Radiojornalismo”. Tal nomenclatura pode ter influenciado a 

escolha dos pesquisados por responder ou não o questionário de acordo com seu gosto pelo 

meio; ou seja, se uma pessoa que recebeu a pesquisa gostar de radiojornalismo, pode ter 

sentido mais apelo em respondê-la, assim como uma pessoa que não gosta do formato pode 

ter ignorado o e-mail, por não ter afinidade com o tema. Para um posterior estudo, sugere-se 

que o título para a pesquisa enviada seja “Consumo de Informações”, pois poderá instigar um 

maior número de respostas. 

Inicialmente idealizado como um dos objetivos do projeto, o estudo acerca de 

motivações para consumo de emissoras de radiojornalismo precisou ser adaptado, uma vez 

que, através da aplicação das entrevistas em profundidade, percebeu-se que os respondentes 

confundiam motivações com atributos que valorizam em estações de rádio, sendo possível 

realizar apenas inferências superficiais sobre as motivações de compra dos respondentes. 

Desta forma, optou-se por adaptar o objetivo acerca de motivação, complementando-o com o 

estudo acerca de atributos e características valorizados. De forma similar, não foi possível 

realizar um estudo aprofundado sobre o processo de compra de radiojornalismo pelos 

respondentes, tendo em vista que, a partir de respostas obtidas durante a fase exploratória, 
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verificou-se que a maioria das pessoas não se envolve em um longo método para decidir qual 

emissora consumirá, sendo este processo bastante automático, podendo-se caracterizar o 

comportamento de compra como rotineiro. Desta forma, sugestiona-se que, para coletas 

futuras, seja organizado um grupo motivacional em forma de conselho de ouvintes pela Rádio 

Gaúcha, pois através da troca de experiências, o grupo pesquisado pode revelar mais 

informações sobre tais processos. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA DO TIPO NÃO-ESTRUTURADO 

 

Filtro 

Qual a sua idade? 

Você é ouvinte de rádio? 

-- (encerrar aqui se não preencher algum dos critérios de filtro) -- 

1. Que tipo de conteúdo gosta de escutar em rádio? 

1.1. se não falar radiojornalismo/notícias, perguntar se gosta. 

1.2. se não gostar de radiojornalismo, perguntar por quê (aprofundar de acordo com 

resposta). 

2. Para você, a melhor forma de se manter informado é através de... 

3. Que tipo de conteúdo/notícias procura em emissoras de radiojornalismo? 

3.1. Se respondeu não na pergunta 1.1., perguntar que tipo de conteúdo procura em 

outros veículos de comunicação (aprofundar de acordo com retornos). 

3.2. Questionar porque pretere rádio em relação a outros veículos. 

3.3. Em sua opinião, o que as emissoras de radiojornalismo poderiam fazer para 

conquistá-lo? 

-- (encerrar aqui se respondeu não na pergunta 1.1.) -- 

4. Qual a sua emissora de radiojornalismo favorita? Por quê? Como você conheceu essa 

emissora? 

5. Cite as outras emissoras de radiojornalismo conhece. Quais escuta? 

6. O que diferencia sua emissora favorita das demais? 

7. Você escuta emissoras de radiojornalismo por que... 

8. Caso recorde, relate a experiência de seu primeiro contato com o rádio. 

9. Para você as maiores influências na hora de escolher uma emissora de radiojornalismo 

são... 

10. Em sua opinião, os atributos mais importantes que uma emissora de radiojornalismo 

devem ter são... Por quê? Estão presentes em sua emissora favorita? 

11. As características das emissoras de rádios news que mais lhe agradam são... E as que 

menos agradam... 
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12. Comparando o rádio com outros veículos de comunicação, o que o diferencia, em sua 

opinião? 

13. Com que frequência você escuta emissoras de rádios de notícias? 

14. Em que situações você escuta emissoras de rádios de notícias? 

15. Como você escolhe a emissora de radiojornalismo que escutará? 

16. Você costuma zapear entre diferentes emissoras de radiojornalismo? Entre quantas? Por 

quê? 

17. O que o leva a trocar de uma emissora para outra? 

18. Você normalmente escuta rádio sozinho ou acompanhado? 

19. Quando está com outras pessoas, o tipo de conteúdo opta por escutar no rádio é... 

19.1. Caso não aprofunde: quem decide a emissora que será sintonizada? 

- com família 

- com amigos 

- com colegas de trabalho 

20. Você habitualmente escuta emissoras de radiojornalismo através de quais aparelhos? 

20.1. Se não compreender, explicar (mp3, celular, convencional, website, etc). 

21. Você acompanha alguma rádio news nas mídias sociais? 

21.1. Se sim, quais emissoras e em quais mídias? Complementa as informações entre 

rádio convencional e mídias sociais? 

21.2. Se não, por que não acompanha? (Desconhece? Não acha relevante?) 

22. Você participa/interage de alguma forma com emissoras de rádio? Com quais? Como? 

22.1. Se não compreender, citar exemplos: enquetes, promoções, fonte de informação. 

23. Relate uma situação em que ficou muito satisfeito ou muito insatisfeito com uma emissora 

de radiojornalismo. De que forma a situação influenciou em suas escolhas futuras de 

emissoras? 

24. Em sua opinião, os pontos positivos de consumir notícias a partir de emissoras de rádio 

são... E os pontos negativos... 

25. Quando surgem novas emissoras de radiojornalismo, tem curiosidade em escutá-las? 

26. Você compartilha com amigos e conhecidos as informações que obtém através do 

radiojornalismo? Como (através de quais plataformas)? 
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27. Você já passou por uma situação em que fizeram comentários negativos sobre sua 

emissora favorita? Como reagiu? Relate a situação. 

28. O que faria você deixar de escutar sua emissora favorita? 

29. A palavra que melhor representa sua relação com o radiojornalismo (ou com emissora 

favorita) é... 

30. Em sua opinião, o que (mais) as emissoras de radiojornalismo poderiam fazer para 

conquistá-lo? 

31. Você gostaria de acrescentar algum comentário sobre rádios de conteúdo jornalístico? 

Critério Brasil 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO AUTO-PREENCHIDO COM PROPÓSITO 

QUALITATIVO E DESCRITIVO 

 

- PÁGINA 1 - 

Bom dia! 

O presente questionário foi elaborado pela aluna Fernanda Deyl, graduanda em 

Administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a fim de estudar o 

comportamento de consumo de jovens entre 18 e 35 anos quanto a emissoras de 

radiojornalismo. As respostas recebidas serão utilizadas apenas para fins acadêmicos, sendo 

analisadas em conjunto àquelas fornecidas pelos demais entrevistados, o que garante o sigilo 

das informações e o anonimato dos respondentes. O tempo para responder a todo o 

questionário é de menos de 15 minutos. 

- PÁGINA 2 - 

Qual a sua idade?  

 Menos de 18 anos (ir para Pesquisa Encerrada) 

 18 a 24 anos 

 25 a 29 anos 

 30 a 35 anos 

 Mais de 35 anos (ir para Pesquisa Encerrada) 

 

- PÁGINA 3 - 

 

Em que cidade você mora? 

 Porto Alegre 

 Grande Porto Alegre 

 Interior do Rio Grande do Sul (ir para Pesquisa Encerrada) 

 Não moro no Rio Grande do Sul (ir para Pesquisa Encerrada) 

 

- PÁGINA 4 -  

 

Você é ouvinte de rádio? 

 Sim 

 Não 
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- PÁGINA 5 - 

 

Que tipo de conteúdo você gosta de escutar em rádio? 

 Música 

 Jornalismo/Notícias 

 Notícias esportivas 

 Atualidades 

 Transmissão de futebol 

 Humor 

 Talk Show/Debates 

 Informação de tempo e/ou trânsito 

Outro:  

 

- PÁGINA 6 - 

 

Você costuma escutar emissoras de radiojornalismo?  

Na categoria de radiojornalismo estão englobadas todas as emissoras de rádios que transmitem programas e/ou 

conteúdos jornalísticos, de notícias, atualidades, informações de trânsito e tempo, além de noticiários esportivos 

e transmissões de partidas esportivas. 

 Sim 

 Não 

 

- PÁGINA 7 – 

 

Qual o principal motivo para você não ter o costume de escutar emissoras de 

radiojornalismo?  

 Escuto apenas música em rádio 

 Não me interesso por conteúdo jornalístico 

 Não gosto do formato 

 Não gosto dos comunicadores 

 Prefiro me informar através de outro veículo de comunicação 

 Não consigo prestar atenção no que está sendo transmitido 

 Não posso buscar informação, preciso esperar que ela chegue até mim 

 A grade de horários dos programas não atende minhas necessidades nos momentos em 

que preciso ou posso escutar rádio 

 Não acompanho esportes 

Outro:  
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- PÁGINA 8 - 

 

Para você, a melhor forma de se manter informado é através de...  

 Televisão (ir para Página 9) 

 Jornal/Revistas (ir para Página 10) 

 Internet (ir para Página 11) 

 Rádio (ir para Página 14) 

 Aplicativos no celular (ir para Página 12) 

 Redes sociais (ir para Página 13) 

 

- PÁGINA 9 - 

 

Por que você acha melhor se manter informado através da televisão do que através do 

rádio?  

 Posso visualizar a notícia através de imagens 

 Gosto mais dos comunicadores 

 As matérias são melhor preparadas 

 Prefiro assistir transmissões esportivas ao invés de apenas escutá-las 

 Posso me informar sobre todas as notícias do dia em um único programa 

 Posso focar toda minha atenção para a obtenção de informações 

Outro:  
 

Que tipo de conteúdo você procura na televisão?  

 Notícias locais 

 Notícias internacionais 

 Esportes 

 Humor/Entretenimento 

 Talk Show/Debates 

 Informações de tempo e/ou trânsito 

 Agenda cultural 

Outro:  
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- PÁGINA 10 –  

 

Por que você acha melhor se manter informado através de jornais ou revistas do que 

através do rádio?  

  Posso visualizar a notícia através de imagens 

 Gosto mais dos colunistas/jornalistas 

 As matérias são melhor preparadas 

 Prefiro ler as informações e notícias do que escutá-las. 

 Posso me informar sobre todas as notícias do dia ou da semana de forma compacta 

 Posso focar toda minha atenção para a obtenção de informações 

Outro:  

 

Que tipo de conteúdo você procura em jornais/revistas?  

 Notícias locais 

 Notícias internacionais 

 Esportes 

 Humor/Entretenimento 

 Colunas e comentários 

 Informações de tempo e/ou trânsito 

 Agenda cultural 

Outro:  

 

- PÁGINA 11 –  

Por que você acha melhor se manter informado através da Internet do que através do 

rádio? 

 Posso procurar a informação que quero, no formato que quero, no instante em que quero 

 Maior diversidade de informações 

 Prefiro ler as informações e notícias do que escutá-las. 

 Posso me informar sobre diversos assuntos de forma compacta 

 Posso navegar entre notícias de forma mais simples e rápida 

 Posso acessar durante o trabalho 

 Posso direcionar o tipo de informação que quero receber 

 Posso participar através de comentários, chats, etc, interagindo com os colunistas 

 Posso acessar de qualquer lugar através de smartphone, tablet, computador... 

Outro:  
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Que tipo de conteúdo você procura na Internet? *Você pode selecionar mais de uma 

opção 

 Notícias locais 

 Notícias internacionais 

 Esportes 

 Humor/Entretenimento 

 Colunas e comentários 

 Informações para o trabalho 

 Informações de tempo e/ou trânsito 

 Agenda cultural 

Outro:  

  

  

Você já utilizou o site de alguma das emissoras de radiojornalismo abaixo?  

 Gaúcha (93.7 FM; 600 AM) 

 Guaíba (101.3 FM; 720 AM) 

 CBN Porto Alegre (1340 AM) 

 BandNews (99.3 FM) 

 Band AM (640 AM) 

 Pampa AM (970 AM) 

 Rádio Grenal (101.9 FM; 780 AM) 

 Band Esportes FM (90.3 FM) 

Outro:  

 

- PÁGINA 12 –  

Por que você acha melhor se manter informado através de aplicativos no celular do que 

através do rádio?  

 Posso procurar a informação que quero, no formato que quero, no instante em que quero 

 Maior diversidade de informações 

 Posso me informar sobre diversos assuntos de forma compacta 

 Posso navegar entre notícias de forma mais simples e rápida 

 Posso acessar durante o trabalho 

 Posso direcionar o tipo de informação que quero receber 

 Posso acessar de qualquer lugar 

Outro:  
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Que tipo de conteúdo você procura em aplicativos?  

  Notícias locais 

 Notícias internacionais 

 Esportes 

 Humor/Entretenimento 

 Informações para o trabalho 

 Informações de tempo e/ou trânsito 

 Agenda cultural 

Outro:  

 

Você já fez download ou utilizou o aplicativo de alguma das emissoras de 

radiojornalismo abaixo?  

 Gaúcha (93.7 FM; 600 AM) 

 Guaíba (101.3 FM; 720 AM) 

 CBN Porto Alegre (1340 AM) 

 BandNews (99.3 FM) 

 Band AM (640 AM) 

 Pampa AM (970 AM) 

 Rádio Grenal (101.9 FM; 780 AM) 

 Band Esportes FM (90.3 FM) 

Outro:  

  

 - PÁGINA 13 –  

 

Por que você acha melhor se manter informado através de redes sociais do que através 

do rádio?  

  Posso procurar a informação que quero, no formato que quero, no instante em que quero 

 Maior diversidade de informações 

 Posso me informar sobre diversos assuntos de forma compacta 

 Posso navegar entre notícias de forma mais simples e rápida 

 Posso direcionar o tipo de informação que quero receber 

 Posso acessar de qualquer lugar 

Outro:  
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Que tipo de conteúdo você procura em redes sociais? 

 Notícias locais 

 Notícias internacionais 

 Esportes 

 Humor/Entretenimento 

 Interação com amigos e conhecidos 

 Informações de tempo e/ou trânsito 

 Agenda cultural 

Outro:  

 

Você acompanha o perfil em redes sociais de alguma das emissoras de radiojornalismo 

abaixo?  

 Gaúcha (93.7 FM; 600 AM) 

 Guaíba (101.3 FM; 720 AM) 

 CBN Porto Alegre (1340 AM) 

 BandNews (99.3 FM) 

 Band AM (640 AM) 

 Pampa AM (970 AM) 

 Rádio Grenal (101.9 FM; 780 AM) 

 Band Esportes FM (90.3 FM) 

Outro:  

 

- PÁGINA 14 – 

 

Quais das emissoras de radiojornalismo abaixo você conhece? 

 

 Gaúcha (93.7 FM; 600 AM) 

 Guaíba (101.3 FM; 720 AM) 

 CBN Porto Alegre (1340 AM) 

 BandNews (99.3 FM) 

 Band AM (640 AM) 

 Pampa AM (970 AM) 

 Rádio Grenal (101.9 FM; 780 AM) 

 Band Esportes FM (90.3 FM) 

Outro:  
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Qual(is) dessas emissoras você escuta? 

 Gaúcha (93.7 FM; 600 AM) 

 Guaíba (101.3 FM; 720 AM) 

 CBN Porto Alegre (1340 AM) 

 BandNews (99.3 FM) 

 Band AM (640 AM) 

 Pampa AM (970 AM) 

 Rádio Grenal (101.9 FM; 780 AM) 

 Band Esportes FM (90.3 FM) 

Outro:  

 

Qual a sua emissora de radiojornalismo favorita? 

  Gaúcha (93.7 FM; 600 AM) 

 Guaíba (101.3 FM; 720 AM) 

 CBN Porto Alegre (1340 AM) 

 BandNews (99.3 FM) 

 Band AM (640 AM) 

 Pampa AM (970 AM) 

 Rádio Grenal (101.9 FM; 780 AM) 

 Band Esportes FM (90.3 FM) 

Outro:  

 

Por que esta emissora é a sua favorita?  

 Identifico-me mais com os comunicadores e comentaristas 

 Competência e conhecimento dos comunicadores e comentaristas 

 Qualidade do conteúdo 

 Diversidade de conteúdos e informações 

 Organização da programação e do conteúdo 

 Confiabilidade e credibilidade da informação 

 Estilo de narração das transmissões esportivas 

 Escuto por hábito 

 Os comunicadores são os mesmos de outros veículos que acompanho 

Outro:  
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Como você conheceu a sua emissora favorita?  

 Através de minha família 

 Necessidade de escutar notícias durante deslocamentos 

 Necessidade de acompanhar narração de jogo quando estava no estádio 

 Única rádio jornalística que sintonizava em minha cidade 

 Através de um comentarista ou comunicador de quem gosto 

 Por indicação de amigos ou conhecidos 

Outro:  

 

Em sua opinião, qual o principal diferencial que a sua emissora favorita tem sobre as 

demais emissoras de radiojornalismo?  

  Qualidade do conteúdo 

 Qualidade dos comunicadores 

 Transmissão de conteúdo regional 

 Os comunicadores são os mesmos de outros veículos que acompanho 

 Organização da programação e do conteúdo 

 Qualidade do sinal e abrangência 

 Credibilidade e confiabilidade da informação 

 Reputação da emissora 

 Presença no FM (quando aplicável) 

Outro:  

 

- PÁGINA 15 –  

 

Para você, qual a maior influência na hora de escolher uma emissora de radiojornalismo 

para escutar?  

 Opinião de familiares 

 Opinião de amigos e conhecidos 

 Reputação da marca da emissora 

 Influência dos comunicadores 

 Campanhas de marketing divulgando a emissora 

Outro:  
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Em sua opinião, quão importante é cada um dos atributos abaixo para uma emissora de 

radiojornalismo? *5 = Muito Importante | 4 = Importante | 3 = Indiferente | 2 = Pouco 

Importante | 1 = Muito Pouco Importante 

 

  
1 2 3 4 5 

 

Confiabilidade 
       

Credibilidade 
       

Clareza da 

informação        

Transmissão 

de conteúdo 

local 
       

Qualidade do 

conteúdo        

Imediatismo 

da notícia        

Qualidade dos 

comunicadores        

Renome dos 

comunicadores        

Transparência 
       

Opinião dos 

comentaristas        

Qualidade da 

transmissão/do 

sinal 
       

Abrangência 

do sinal        

Espaço 

publicitário        

Emoção 

transmitida 

pelo 

comunicador 
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Das opções abaixo, qual a característica das emissoras de radiojornalismo que menos lhe 

agrada? 

  Comentaristas e comunicadores que opinam demais 

 Parcialidade de comunicadores e comentaristas sobre determinados assuntos 

 Falta de embasamento na transmissão da informação 

 Bate-boca em programas de talk show e debates 

 Quantidade excessiva de inserções publicitárias 

 Transmissão de conteúdo publicitário durante os programas 

 Falta de equilíbrio entre conteúdos esportivo e jornalístico 

 Programas com pautas repetitivas 

Outro:  

 

Comparando o rádio com os demais veículos de comunicação, em sua opinião, qual o seu 

principal diferencial?  

 Instantaneidade na entrega da informação 

 Presença no local do acontecimento do fato/da notícia 

 Possibilidade de escutá-lo enquanto pratica outras atividades 

 Dinamicidade e capacidade de se reinventar ao longo dos anos 

 Maior proximidade com o ouvinte 

 Forma de comunicação mais humana, comunicador transmite mais emoção 

 Disponibilidade, todos têm acesso ao rádio de graça 

 Diversidade de opções por onde acompanhar o conteúdo 

Outro:  

 

- PÁGINA 16 –  

 

Com que frequência você escuta emissoras de radiojornalismo?  

  Menos de uma vez por mês 

 Uma vez por mês 

 Uma vez a cada quinze dias 

 Uma vez por semana 

 De 03 a 05 dias na semana 

 Diariamente (menos de duas horas) 
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Em que situações você escuta emissoras de radiojornalismo? 

 Dirigindo/Em deslocamento 

 Durante o trabalho 

 Praticando atividades físicas 

 Em momentos de espera (fila de banco, no consultório médico, etc) 

 Em casa 

 No estádio durante jogo de futebol 

 Assistindo televisão, durante transmissão esportiva 

 Enquanto estuda 

 Durante refeições 

 

Qual o principal motivo que o(a) leva a trocar de uma emissora de radiojornalismo para 

outra?  

 Bloco comercial/Publicidade  

 Tema que está sendo discutido o(a) agrada 

 Transmissão de conteúdo esportivo 

 Opinião de comentarista o(a) agrada 

 Não gosto do formato do programa que está começando 

Outro:  

 

Quando está acompanhado, o tipo de conteúdo que escuta no rádio é...  

  
Música 

Notícias/ 

Transmissões 

Esportivas 

Humor/ 

Entretenimento 
Jornalismo 

Não se 

aplica  

Com Pai 
       

Com Mãe 
       

Com Irmã 
       

Com Irmão 
       

Com Amigos 
       

Com Colegas de 

trabalho        

Com 

Namorado(a)/Esposo(a)        

 

 



142 

 

- PÁGINA 17 – 

 

Você acompanha alguma das emissoras citadas abaixo em mídias sociais?  

  
Twitter Facebook Outros 

Acompanho em 

mais de uma 

mídia social 

Não 

acompanho a 

emissora em 

mídias sociais 

 

Gaúcha 

(93.7 FM; 

600 AM) 
       

Guaíba 

(101.3 

FM; 720 

AM) 

       

CBN 

Porto 

Alegre 

(1340 

AM) 

       

BandNews 

(99.3 FM)        

Band AM 

(640 AM)        

Pampa 

AM (970 

AM) 
       

Rádio 

Grenal 

(101.9 

FM; 780 

AM) 

       

Band 

Esportes 

FM (90.3 

FM) 
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Você participa ou interage de alguma forma com as emissoras de radiojornalismo 

abaixo citadas? 

  
Promoções Enquetes Torpedo 

Envio de 

conteúdo 

Não interajo 

com a 

emissora 
 

Gaúcha 

(93.7 FM; 

600 AM) 
       

Guaíba 

(101.3 

FM; 720 

AM) 

       

CBN 

Porto 

Alegre 

(1340 

AM) 

       

BandNews 

(99.3 FM)        

Band AM 

(640 AM)        

Pampa 

AM (970 

AM) 
       

Rádio 

Grenal 

(101.9 

FM; 780 

AM) 

       

Band 

Esportes 

FM (90.3 

FM) 

       

 

Você compartilha com amigos e conhecidos as informações que obtém através do 

radiojornalismo? 

 Sim 

 Não 
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Caso tenha respondido sim na pergunta anterior, como você compartilha essas 

informações?  

  Conversa informal 

 Por telefone 

 Mensagem de texto 

 Redes sociais 

 E-mail 

 Não se aplica 

Outro:  

 

- PÁGINA 18 –  

 

Caso recorde, relate brevemente uma situação em que ficou muito satisfeito(a) com uma 

emissora de radiojornalismo e como isso influenciou posteriormente em suas escolhas de 

emissora 

.  
 

Agora, caso recorde, relate brevemente uma situação em que ficou muito insatisfeito(a) 

com uma emissora de radiojornalismo e como isso influenciou posteriormente em suas 

escolhas de emissora. 

 
 

- PÁGINA 19 –  

 

Em sua opinião, qual o principal ponto positivo de obter notícias através do rádio?  

 Imediatismo 

 Dinamicidade 

 Possibilidade de escutá-lo enquanto pratica outras atividades 

 Maior proximidade com o ouvinte 

 Disponibilidade, todos têm acesso ao rádio de graça 

 Posso tirar minhas próprias conclusões a partir da informação transmitida 

 Abrangência de sinal/Cobertura 

Outro:  
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E qual o principal ponto negativo de obter notícias através do rádio? 

 Quantidade de inserções publicitárias 

 Impossibilidade de selecionar o conteúdo que quero 

 Falta de interatividade com o ouvinte 

 Repetição da mesma informação ao longo do dia 

 Preciso escutar um programa inteiro para obter a informação/notícia que quero 

Outro:  

 

Quando surgem novas emissoras de radiojornalismo, você tem curiosidade em conhecê-

las?  

 Sim 

 Não 

 

Você já passou por uma situação em que fizeram comentários negativos sobre sua 

emissora favorita? 

 Sim 

 Não 

 

Caso tenha respondido sim na pergunta anterior, qual foi a sua reação?  

 Defendi a rádio 

 Aceitei a opinião da outra pessoa, afinal, todos têm direito a sua opinião 

 Concordei com a opinião da outra pessoa 

 Não se aplica 

Outro:  

 

O que faria você deixar de escutar sua emissora favorita de radiojornalismo?  

 Melhoria do conteúdo de outra emissora 

 Piora do conteúdo da emissora favorita 

 Saída de comunicadores ou comentaristas para outra rádio 

 Perda de interesse na programação da emissora 

 Perda de credibilidade na informação que é transmitida 

 Percepção da falta de imparcialidade por parte dos comunicadores 

 Falta de transparência na transmissão das informações 

Outro:  
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- PÁGINA 20 –  

 

Na sua opinião, qual a palavra que melhor define sua relação com o radiojornalismo?  

  
 

Caso deseje, explique brevemente por que essa é a palavra que melhor define sua 

relação com o radiojornalismo. 

 
 

Caso queira acrescentar algum comentário sobre emissoras de radiojornalismo, utilize o 

espaço abaixo. 

 
 

- PÁGINA 21 –  

 

Qual seu sexo?  

 Feminino 

 Masculino 

 

Qual seu grau de instrução?  

 Fundamental incompleto 

 Fundamental completo a Ensino Médio incompleto 

 Ensino Médio completo a Ensino Superior incompleto 

 Ensino Superior completo 

 Pós-gradução completo 

 Acima de pós-graduação 

 

Você está empregado no momento? 

 Sim 

 Não 
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Indique quantos dos seguintes itens possui em seu lar.  

 

  
0 1 2 3 4 ou Mais 

 
Televisão 

em cores        

Rádio 
       

Banheiro 
       

Automóvel 
       

Empregada 

mensalista        

Máquina de 

lavar        

Videocassete 

e/ou DVD        

Geladeira 
       

Freezer 

(aparelho 

independente 

ou parte da 

geladeira 

duplex) 

       

 

Indique o grau de instrução do chefe de família de seu lar  

 Analfabeto/Até 4ª série incompleto 

 Até 4ª série completo/Até 8ª série incompleto 

 Até 8ª série completo/Ensino Médio incompleto 

 Ensino Médio completo/Ensino Superior incompleto 

 Superior completo 

 

 


